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Wzrost zachorowań na nowotwory jamy ustnej i gardła 
związanego z HPV

       autor Donna Domino, Associate Editor 

21 marca 2011 r. - według badań przedstawionych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu ds. 
Badań Stomatologicznych, coraz częściej pojawiają się przypadki raka okrężnicy (OP), związane 
z onkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczególnie u młodszych pacjentów. Jak 
podają zeszłotygodniowe dane Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Badań Stomatologicznych 
(IADR) z San Diego, młodzi pacjenci mają lepsze rokowania od pacjentów mających nowotwór z 
ujemnym HPV. 

Badania te są szczególnie istotne, ponieważ jako pierwsze podają szacunkowe dane dotyczące 
liczby przypadków występowania wirusa HPV w raku okreżnicy (OP ) w Stanach 
Zjednoczonych. Jak przedstawia Jennifer Cleveland (DDS/MPH) doktor stomatologii oraz 
epidemiolog w Departamencie Zdrowia Jamy Ustnej w amerykańskich ośrodkach kontroli i 
zapobiegania chorobom, obejmują one siedem rejestrów raka w miastach: LA, MI, KY, HI, FL i 
IA oraz Los Angeles. W wywiadzie dla DrBicuspid.com Jennifer Cleveland powiedziała, że 
większość innych tego typu badań opiera się na danych z małych szpitali w małych miastach. 

Badaniem objęto 573 pacjentów z rozpoznaniem raka okrężnicy OP, który wykryto w latach 
1994-2005. Pacjentów podzielono na dwie podstawowe grupy: z pozytywnym wynikiem HPV 
wobec genotypów 16/18 wirusa HPV lub innych typów HPV. Natomiast trzecia grupa miała 
negatywny wynik HPV. Większość pacjentów z OP (406) była pozytywna na HPV (71%), w 
tym przeważająca liczba (349) była nosicielem genotypów 16/18 wirusa HPV (86%).

Naukowcy odkryli, że nowotwory okrężnicy OP z pozytywnym wynikiem HPV są co prawda 
później rozpoznawane, ale dają lepsze prognozy niż nowotwór z ujemnym HPV. Z badań 
wynika, że występowanie HPV może odgrywać istotną rolę w różnicach częstości 
występowania raka okrężnicy, a nawet przeżycia wśród pacjentów z nowotworami typu OP. 

Wśród zdiagnozowanych nowotworów stwierdzono, że te z pozytywnym HPV są największe w 
migdałkach u mężczyzn, znajdowały się na poziomie regionalnym i odległym. Nowotwory 
HPV były najwyższe u pacjentów w wieku poniżej 45 lat; najczęstsze przypadki HPV były 
największe u pacjentów powyżej 65 roku życia. Natomiast największa liczba raków z HPV pod 
względem rasowym była u czarnoskórych. 

Wśród najbardziej znaczących wyników u pacjentów o genotypach 16/18 wirusa HPV, stanowi 
większość przypadków OP
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Znaczna większość była młodsza niż 45 lat (67%), w porównaniu z 63% w  

         wieku 45-64 lata oraz 57% u osób w wieku powyżej 65 lat.  

Większość chorych była mężczyznami (64%).  

Większość nowotworów OP znajdowała się w migdałkach (72%), a następnie w  

         ustach, języku i migdałkach języka (58%) i innych gruczołach ślinowych (39%).  

Większość nowotworów (67%) występowała na poziomie regionalnym lub  

         odległym w chwili rozpoznania choroby. 

Większość pacjentów z HPV 16/18 była Azjatami (79%), w porównaniu do  

         Latynosów (70%), Białych (65%) oraz Czarnoskórych (27%). 

Dr Jennifer Cleveland zauważyła, że to nieoczekiwane odkrycie sprawiło, iż znaczna liczba 
czarnoskórych pacjentów z rakiem okrężnicy OP była ujemna z powodu HPV (53%) oraz że u 
tych pacjentów również występują gorsze prognozy.  

“Wysoka częstość występowania raka OP wśród czarnoskórych pacjentów z HPV może 
wynikać z wyższego odsetku palenia i spożycia alkoholowego”, powiedziała dr Cleveland dla 
DrBicuspid.com. Dodała, że wzrost zachorowań może to być spowodowane czynnikami 
fizjologicznymi.  

Dr Cleveland zauważyła, że “wielu dentystów myli raka jamy ustnej z rakiem typu OP, który 
odnosi się konkretnie do raków w okolicy jamy nosowej i gardła, w tym tylnej ściany gardła, 
podniebienia i migdałków”. Dodała w wywiadzie, że “Rak typu OP przypomina raka szyjki 
macicy, ponieważ oba obejmują tkankę limfatyczną”, 

"To ciekawe, jest to ten sam rodzaj tkanki, że obejmuje ona tkankę limfocelitową, która stanowi 
część układu odpornościowego i jest podobna do większości  typów raka szyjki macicy," mówi  
dr Cleveland. Ponadto pierścień Waldeyera (pierścień tkanki limfatycznej w tylnej części 
gardła) jest podobny w kompozycji do tkanki szyjki macicy. 


