III.1.MANIFESTĂRI BENIGNE ALE INFECTĂRII CU HPV

În infectările cu HPV de risc redus (LR) proteinele virale sintetizate post infectare - ne
referim îndeosebi la proteinele E6 și E7 -, nu au potențialul de a determina malignizarea. Chiar
dacă acestea dezorganizează celulele epiteliului infectat și stimulează o anumită proliferare
celulară, leziunile determinate rămân benigne.
Manifestările benigne aleinfecțiilor cu genotipuri deLR pot lua mai multe forme:
papiloame, epidermodisplazia veruciformă, verucile vulgare, verucile plantare, vegetațiile
veneriene (condiloamele ano-genitale).
Papiloamele: pot fi orale (mai ales papilomatoza respiratorie), ano-genitale, epidermice.
De regulă sunt persistente și recurente după tratament. Un loc aparte îl ocupă papilomatoza
respiratorie, care poate afecta și adulții, dar și copii (afectează cam 4 din 1000 de copii). De
regulă, ca terapie, papiloamele respiratorii au recomandare chirurgicală repetată. Într-un procent
redus - de circa 3-5% - pot evolua înspre cancer, atunci când infecția se extinde la plămâni.
Papilomatoza recurentă respiratorie juvenilă este cauzată de transmiterea infecției cu
HPV de LR in utero (în uter), sau la naștere (neonatal), de la mama infectată (Hsueh, 2009 19;
Donne şi Clarke, 201020; Larson şi Derkay, 201021). Obiștuit, acest tip te transmitere a infecției
cu HPV se numește infectare pe verticală.
Incidența papiloamelor respiratorii la adulți este mai redusă. Cauzele principale sunt
sexul oral sau autoinfectarea (cu mâinile infectate). Papiloamele se pot localiza la nivelul
mucoaselor cavității orale, limbii, gingiilor, cerului gurii, laringelui, traheei, plămânilor,
esofagului, urechii medii sau și nazal. În circa 17% din cazuri au o localizare greu de tratat, iar în
3-4% dintre cazuri acestea evoluează înspre cancere (Katsenos şi Becker, 2011 22);
Epidermodisplazia veruciformă: se prezintă ca leziuni plate, de culoare roșie, cu
localizări pe membre și umeri mai ales. Apar în copilărie și persistă toată viața; o parte a lor însă,
pot evolua înspre cancer (Dambro, 1999 23).
Verucile vulgare(verruca vulgaris): sunt așa-numitele veruci commune, care afectează
mai ales copii. Sunt situate mai ales pe fețele dorsale ale mâinilor. Acești negi sunt excrescențe
de culoarea tegumentului, proeminente, cu diametre de până la 10 mm. Sunt și cazuri în care mai
multe veruci pot conflua, oarecum asemănător unui mozaic care poate avea diametre de până la 3
cm (Androphy şi Lowy, 200824). Sunt cazuri în care numărul verucilor vulgare este mai mare la
unii copii, fapt care s-ar datora unor deficiențe ale răspunsului imun față de agresiunea virală. Se
apreciază că peste 30% dintre elevii ciclului școlar primar prezintă astfel de veruci, dar acestea
dispar spontan în aproximativ doi ani (Massing şi Epstein, 1963 25; van Haalen et al., 200926).
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Verucile plantare (verruca plantaris): au culoarea tegumentului și forme mai plane
decât verucile vulgare. În multe cazuri sunt dureroase (Jablonska et al., 199727; Harrison, 2003;
Androphy şi Lowy, 200828; van Haalen et al., 200929). Acest tip de veruci sunt prevalente
îndeosebi la adolescenți și adulții tineri.
Vegetațiile veneriene, numite și condiloame (condyloma acuminata), sunt nevi anogenitali. Acestea reprezintă una din cele mai frecvente manifestări ale infecțiilor cu transmitere
sexuală, fapt care se datorează prevalenței transmiterii sexuale a infectărilor cu HPV (Anic şi
Giuliano, 201130). Se apreciază că rata de transmitere a infecției între partenerii sexuali este
relativ ridicată, fiind de circa 60% din totalul cazurilor de infectare. Condiloamele apar după o
perioadă de incubație care poate dura între 3 săptămâni și 8 luni (Ghadishah, 2014 31).
Aceste proliferări benigne ale mucoasei și tegumentului ano-genital pot lua, prin
confluare, un aspect conopidiform. Unele condiloame pot ajunge la dimensiuni care justifică
denumirea de „creastă de cocoș”.
Inițial condiloamele apar ca mici formațiuni, apoi cresc, ulcerează și se suprainfectează.
Simptomatic dau senzația de arsură și au unmiros destul de neplăcut. În cele mai multe cazuri
apariția condiloamelor este urmarea infectării cu tipurilede LR 6 și 11 ale HPV. În condiloame
însă, pot fi prezente și tulpini ale HPV de HR, ca și alte tulpini de LR . Nu sunt puține cazurile în
care condiloamele pot conține mai multe tipuri de HPV.
Studii - cu apariție relativ recentă -, analizează și impactul psihosexual stresant al
prezenței verucilor ano-genitale. Psihologic, prezența condiloamelor afectează imaginea de sine
și activitatea sexuală, la care se adaugă și îngrijorarea pentru transmiterea infecției
parteneruluisexual (Drolet et al., 201132; Drolet et al., 201233).
Pentru vegetațiile veneriene nu există un tratament eficient. Ca formațiuni anatomice,
acestea sunt recidivante și persistente. Pe lângă orice alte inconveniente, condiloamele sunt și un
fel de rezervoare virale, care întrețin infecția cu HPV și o pot transmite (Koliopoulos et al.,
201334).
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