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Nowotwór jamy ustnej z HPV wykryty w 60% wśród 
młodych, dorosłych pacjentów 

25 września 2013 r. 
Naukowcy z Henry Ford Hospital odkryli niepokojące statystyki 

dotyczące wzrostu odsetek zachorowalności na raka jamy ustnej u Amerykanów poniżej 45 
roku życia przez ostatnie trzy dekady. Wzrost wydaje się być związany z wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) przenoszonym drogą płciową.  

Badanie skupiało się w nowotworach u podstawy języka, migdałków, miękkiego podniebienia i 
gardła wśród osób w wieku 45 lat i młodszych. Badanie zaprezentowano na tegorocznym 
spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Radioterapii, odbywającym się w dniach 22-25 
września w Atlancie.  
Badanie wykazało, że w latach 1973-2009 wzrosła liczba chorujących na wcześniej 
wspomniane miejsca nowotworowe w tej grupie wiekowej. 

Wśród mieszkańców Kaukazu odsetek zachorowalności wzrósł o 113%, podczas gdy wśród 
Afroamerykanów odsetek tych nowotworów spadł o 52% w tym okresie. Ale w porównaniu do 
rasy kaukaskiej i innych ras, pięcioletni wskaźnik przeżywalności jest jeszcze gorszy dla 
Afroamerykanów.  

“Rosnąca zachorowalność... głównie zawdzięcza rewolucji seksualnej.” 
— Farzan Siddiqui, lekarz i profesor medycyny 

"Rosnąca zachorowalność na raka jamy ustnej głównie zawdzięcza rewolucji seksualnej w 
latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, która doprowadziła do wzrastającego zakażenia HPV 
o wysokim ryzyku," mówi główny autor dr Farzan Siddiqui, dyrektor programu terapii
promieniowaniem głowy i szyi w Henry Ford w komunikacie prasowym. “Interesuje nas 
obserwacja ludzi od urodzenia, a także zachorowalność na raka jamy ustnej. Znaczny wzrost 
raka migdałków i u podstawy języka u młodych pacjentów był dla nas zaskoczeniem. Ponadto, 
te miejscowe nowotwory obejmują również mieszkańców Kaukazu i Afroamerykanów.” 

Dr Siddiqui i jego współpracownicy skorzystali z bazy danych SEER, aby zebrać informacje na 
temat osób dorosłych w wieku poniżej 45 lat, u których rozpoznano inwazyjny rak 
płaskonabłonkowy komórek  w latach 1973-2009. Ponieważ SEER nie rejestruje informacji 
dotyczących HPV, badacze sklasyfikowali guza jako zastępczy wskaźnik infekcji HPV.  

Wśród badanych grup ponad 1600 pacjentów 90% było w wieku od 36 do 44, a większość, tj. 
73%, była mieszkańcami Kaukazu. 
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W ciągu 36-letniego okresu od 50% do 65% pacjentów poddano chirurgicznemu usunięciu 
guzów. Pacjenci, którzy przeszli zarówno zabieg chirurgiczny, jak i radioterapię mieli 
najwyższy, pięcioletni wskaźnik przeżywalności. “Ci pacjenci mieli zapewnione najlepsze 
sposoby leczenia i po zabiegach będą najprawdopodobniej żyli, ponieważ one zapewniają 
lepszą jakość życia” zauważa dr Siddiqui. 

Pięcioletnie przeżycie w grupie badanej wyniosło 54%. Nie było różnicy w przeżyciu opartym 
na płci. Afroamerykanie mieli jednak znacznie gorsze wyniki w porównaniu z innymi rasami. 
“Przewaga raka jamy ustnej w tej grupie wiekowej świadczy albo o aseksualnych sposobach 
przenoszenia HPV w młodszym wieku, albo o skróconym opóźnieniu infekcji i rozwoju 
choroby nowotworowej” mówi dr  Siddiqui. 

Amerykańskie Towarzystwo Raka szacuje, że w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych dojdzie 
do 36 000 przypadków raka jamy ustnej i raka przełyku, a około 6 850 osób umrze na te 
nowotwory. Według najnowszych badań medycznych z National Cancer Institute, narażenie na 
zakażenie HPV zwiększa ryzyko raka płaskonabłonkowego i raka przełyku, niezależnie od 
tytoniu i używania alkoholu oraz dwóch innych istotnych czynników ryzyka choroby.  


