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Badanie przeprowadzone na Tajwanie wykazuje, że ilość 
przypadków raka jamy ustnej wzrosła do 280%, obwinia o to 
betel (inaczej pieprz żuwalny)

27 lipca 2010, 12:47 GMT 

Tajpej – największy odsetek raka jamy ustnej na Tajwanie - jedna z 10 największych przyczyn 
śmierci na wyspie - niemal czterokrotnie wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat, a specjaliści od 
wtorku ostrzegają, obwiniając m.in. o zwyczaj przeżucia pieprzu żuwalnego.  

Badania opublikowane przez dr Liao Yung-po, profesora  zdrowia publicznego w Chung Shan 
Medical University, wykazały wzrost o 280 procent liczby zgonów z powodu raka jamy ustnej, 
a mężczyźni czterokrotnie częściej umierają na tę chorobę niż kobiety.  

“Wzrasta liczba osób śmiertelnych z powodu raka jamy ustnej u mężczyzn w tak drastycznym 
tempie, że władze muszą być świadomi tej sytuacji”, mówi Liao w swoim raporcie, cytując 
statystyki podane przez Departament Zdrowia sprzed ponad czterdziestu lat. 

Od 2001 do 2009 roku liczba zgonów mężczyzn wynosiła 13,31 rocznie na 100 000 mężczyzn, 
z 3,08 rocznie w latach 1971-1980, co stanowi 330 procent.  

Ogólne dane liczbowe dotyczące kobiet były niższe, ale wykazywały podobny wzrost, 
osiągając 3,08 na 100 000 kobiet w latach 2001-2009, w porównaniu z 1,18 we wcześniejszym 
okresie, co oznacza wzrost o 160 procent.  

Według badania Liao, ponad 95% przypadków raka błony śluzowej jamy ustnej było rakiem 
płaskonabłonkowym, rodzajem nowotworu, którymi “możliwymi powodami mogłyby być 
przeżucie orzechów betela, palenie tytoniu i spożycie alkoholu”, mówi. 

'Około 85% pacjentów z rakiem jamy ustnej w Tajwanie to regularni przeżuwacze betla,' 
dodaje. 

Większość badaczy stwierdziła, że znaczna część mężczyzn z rakiem jamy ustnej w ostatniej 
dekadzie była w wieku od 40 do 50 lat, w porównaniu z 50 do 60 lat we wcześniejszym okresie, 
ponieważ więcej osób młodszych podjęło przeżuwanie orzecha betelowego.  

Choć rząd wielokrotnie doradzał i zachęcał mieszkańców do przestania przeżucia orzechów 
betelowych w ciągu ostatnich kilku lat, ten zwyczaj jest wciąż popularny na południowym i 
wschodnim terytorium Tajwanu w społeczności lokalnej.  
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