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Odpowiedź brzmi ... dużo! Kwestia ta będzie koncentrować się na świadomości raka 
jamy ustnej. Choć istnieje wiele tematów, które możemy zbadać w odniesieniu do tej strasznej 
choroby, skupimy się na kilku kwestiach.  

Podzielimy się dwoma osobistymi i bardzo przejmującymi historiami. Kim Anzalotti, Bill 
Wislon i Eva Grayzel przekażą informacje, które cię zaciekawią i pomyślisz o codziennych 
procedurach gabinetu. Joanna Gurenlian, higienistka i profesor stomatologii, podzieli się 
wiedzą na temat wirusa brodawczaka ludzkiego, HPV, wirusa przenoszonego drogą płciową 
oraz jego związku z rakiem jamy ustnej. A na koniec, Jamie O'Day, koordynator ds. sprzętu 
medycznego, Fundacji Oral Cancer Foundation, The Bruce Paltrow Oral Cancer Fund, podzieli 
się swoją wiedzą na temat badań przesiewowych raka jamy ustnej i konieczności dokładnej 
oceny stanu zdrowia.   
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Jedna osobista historia jest opowiedziana przez Evę Grazel, międzynarodową osobę 
motywującą, autorkę, performerkę, która przeżyła nowotwór (1). Kilka lat temu miałam 
ogromny zaszczyt spotkać się z nią osobiście. W 1998 roku 33-letnia niepaląca Eva odwiedziła  
wiele gabinetów stomatologicznych przez wiele lat z powodu “wrzodu” na jej języku, który rósł 
i narastał ból. Ostatecznie zdiagnozowano u niej zaawansowany rak jamy ustnej czwartego 
stopnia, raka płaskonabłonkowego, na bocznej części języka. 

Po wielu niewykorzystanych szansach na diagnozę, Eva otrzymała 15% szans na przeżycie. 
Choć jej późna diagnoza nie jest rzadka,  powrót do zdrowia był unikatowy, ponieważ pokonała 
przeszkody. Po diagnozie Eva przeszła częściową rekonstrukcję języka, zabieg modyfikacji 
szyi, a także maksymalną dawkę promieniowania. Dobra wiadomość jest taka, że Eva jest dziś 
bardzo aktywna i pomaga motywować profesjonalistów i pacjentów do badań nad rakiem jamy 
ustnej i jego czynników ryzyka. Napisała również serię książek Talk4Hope, aby inspirować 
dzieci i rodziców, którzy mają członków rodziny z rakiem (2). Seria Family Book Series 
pomaga rodzinom radzić sobie z uczuciami z powodu raka, oświeca rodziców, jak 
komunikować się ze swoimi dziećmi i tworzy specjalne chwile do pielęgnowania. Przeczytaj 
opinię Evy w tym numerze eVillage FOCUS. 

Po raz dwunasty rok z rzędu kwiecień był oficjalnym miesiącem na temat raka jamy ustnej w 
Stanach Zjednoczonych. (3) Uświadomienie raka jamy ustnej oznacza podnoszenie 
świadomości społecznej poprzez współpracę grupową, aby zapewnić, że te nowotwory 
zachowują ogólnokrajową uwagę mediów niezbędnych do podkreślenia istotności czynników 
ryzyka i raka jamy ustnej. W całym kraju odbyły się bezpłatne prezentacje na temat raka jamy 
ustnej. Ale nie trzeba organizować tylko w tym jednym miesiącu, aby przeprowadzić badanie 
nad rakiem jamy ustnej w społeczności. Istnieje wiele komunikatów prasowych dotyczących 
tych wydarzeń. (4,5) Poprowadź działalność w swoim otoczeniu, gdy jest to dla Ciebie 
wygodne.  

Wśród mężczyzn jest wzrost w przebiegu raka jamy ustnej, a naukowcy twierdzą, że przyczyną 
nie jest stosowanie tytoniu i alkoholu, czynników ryzyka, które są nam znane od lat. Zdaniem 
CDC, liczba palaczy w Stanach Zjednoczonych spadała w ciągu ostatnich 50 lat, ale częstość 
raka jamy ustnej utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie i ostatnio wzrosła (6).  
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Głównym powodem jest wirus brodawczaka ludzkiego, lub HPV, wirus przenoszony drogą 
płciową, odpowiedzialny za większość przypadków raka szyjki macicy u kobiet. Zdaniem 
National Cancer Institute, około 65 procent nowotworów jamy ustnej wiązało się z HPV w 
2007 roku.  

Profil tych nowych przypadków raka jamy ustnej to osoby niepalące, przeważnie białe, 
pochodzące z klasy średniej, mężczyźni wykształceni w college'u. HPV-16, szczep wirusa, 
który powoduje raka szyjki macicy u kobiet, stał się wiodącą przyczyną raka jamy ustnej u 
mężczyzn niepalących (7) Ustne zakażenie HPV było silnie związane z nowotworem jamy 
gardłowej wśród osób z niewłaściwym czynnikiem ryzyka palenia tytoniu i alkoholu w tym 
badanym przypadku. Zaobserwowano nawet większe niż dodatkowe ryzyko, chociaż 
niespójnie, u pacjentów narażonych na zarówno HPV, jak i tytoń oraz osoby narażone na HPV i 
alkohol. (8)  

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Północnej Karoliny (UNC) wykazały częstość 
występowania raka jamy ustnej u młodych, białych kobiet, chociaż ogólna częstość  
występowania raka płaskonabłonkowego jamy ustnej (OCSCC) zmniejszyła się we wszystkich 
grupach wiekowych (9). Najbardziej były dotkliwe dla białych kobiet w wieku od 18 do 44 lat, 
ponieważ odsetek wzrósł o 111%.  

Co ciekawe, częstość występowania zmniejszyła się w przypadku Afroamerykańskich i innych 
grupach rasowych. Analizowali dane dotyczące liczby zachorowalności i przeżycia z danych 
SEER (ang. Surveillance, Epidemiology and End Results) w ramach Narodowego Instytutu 
Raka w latach 1975-2007 na OCSCC i raka płaskonabłonkowego języka plackowatego 
(OTSCC).  
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Jest ogromny nacisk na zaszczepienie dziewcząt i kobiet w wieku od 11 do 26 lat przeciwko 
wirusowi HPV, a zdaniem ekspertów, powinny one dotyczyć chłopców i mężczyzn od samego 
początku. Gardasil (Merck), jeden z dwóch głównych szczepionek stosowanych w 
zapobieganiu infekcji HPV, nie został dopuszczony do stosowania u mężczyzn w Stanach 
Zjednoczonych do roku 2009, trzy lata po zatwierdzeniu go dla kobiet (10). Mężczyźni mają 
większą szansę zakażenia wirusem HPV od seksu oralnego niż kobiety z tego samego 
zachowania, chociaż naukowcy nie są pewni, co do tego zjawiska. Informacje na temat 
szczepionek przeciw HPV można uzyskać na stronie internetowej CDC (11).  

Drugą szczepionką jest Cervarix (GlaxoSmithKline) (12). Według CDC obie szczepionki są 
bardzo bezpieczne i wytwarzane z bardzo małych cząstek wirusa brodawczaka ludzkiego 
(HPV), które nie powodują infekcji. Podobnie jak w przypadku innych leków, mogą wystąpić 
niekorzystne skutki uboczne. Najnowsze informacje dotyczące tych szczepionek można znaleźć 
na stronie internetowej CDC.(13)  

U dziewcząt i młodych kobiet w wieku od 9 do 26 lat Gardasil® pomaga uodpornić się na dwa 
rodzaje HPV, które powodują około 75% przypadków raka szyjki macicy oraz dwa inne typy 
powodujące 90% przypadków brodawki narządów płciowych. U chłopców i młodych 
mężczyzn w wieku od 9 do 26 lat Gardasil pomaga uodpornić się na 90% przypadków 
brodawek narządów płciowych. Gardasil pomaga również dziewczętom i młodym kobietom w 
wieku od 9 do 26 lat w 70% przypadków raka pochwy oraz do 50% przypadków raka sromu.  

Chociaż dostępne szczepionki nie są dopuszczone do profilaktyki raka jamy ustnej, należy 
rozważyć wpływ szczepionek na raka jamy ustnej. Oral Cancer Foundation uważa, że 
wyeliminowanie czynnika sprawczego (HPV16) poprzez usunięcie jej zakażenia za pomocą 
szczepionek, zapobiegnie wszelkiej chorobie, którą ten czynnik mógłby wytworzyć u osobnika 
chronionego (14) Jest to prosta naukowa ekstrapolacyjna, a pogląd jest podzielony przez wielu 
w środowisku nauki. Dla mnie to ma sens!  

Aby obejrzeć film na temat HPV i raka jamy ustnej, odwiedź tę stronę.(15)  

Zdaniem CDC, rak jamy ustnej charakteryzuje się niską przeżywalnością, ponieważ nie jest 
powszechnie wykryty, aż do momentu, gdy rozprzestrzeni się na inne obszary. Tylko połowa 
osób zdiagnozowanych na tę chorobę będzie żyła dłużej niż pięć lat. Zapobieganie jest kwestią 
czasu. Nie wolno używać wyrobów tytoniowych, alkohol pijemy z umiarem, ograniczamy 
liczbę partnerów seksualnych i zabezpieczamy się przed stosunkiem, a także badamy się 
przesiewowo  każdego roku pod kątem nowotworu jamy ustnej. 
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 Każdy, mający odpowiedni wiek do zaangażowania się w aktywności seksualnej, która jest 
zdolna do zakażenia HPV, powinien corocznie przebadać się na raka jamy ustnej. Istnieje wiele 
protokołów kontroli raka (16, 17, 18, 19). Szkolenia, profilaktyka, badania przesiewowe i 
wczesna interwencja mogą ocalić życie. 
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Z poważaniem, 

Maria Perno Goldie, higienistka, magister stomatologii 

Aby przeczytać przedmowę do RDH eVillage FOCUS, autorstwa Maria Perno Goldie (dyrektor 
edytorski), przejdź do introductions (wprowadzenia). 

Źdródło: 
DentistryIQ 

Uwaga: komentarz dotyczący artykułu został tymczasowo wyłączony w trakcie konserwacji witryny. Wkrótce wróci. Przepraszamy za wszelkie 
niedogodności. 
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