III.2.2. CANCERELE ANALE ȘI HPV

Numărul cazurilor de cancere anale cu implicarea HPV este în continuă creștere. Orașele,
prin prevalența acestui tip de cancere (Chin-Hong et al., 200462), se detașează net de zonele
rurale, oricare ar fi țara la care se referă studiul publicat. Poate că faptul se datorează apropierii
mai mari față de natură în lumea rurală, inclusiv neînstrăinării față de însăși natura umană, așa
cum a fost moștenită din timpurile Creației.
Odată cu numărul cancerelor anale HPV pozitive, este în continuă creștere și numărul
celor orale și peniene, iar riscurile cele mai mari aparțin bărbaților homosexuali (Daram et al.,
201263; Machalek et al., 201264; Siegel et al., 201265).
Riscurile de carcinom anal cu implicarea HPV de HR sunt sporite de:
- sexul anal și numărul de parteneri;
- existența infecțiilor virale la partener sau parteneră - mai ales cea cu HIV;
- sexul cu femei infectate ano-genital cu HPV, dar și cu bărbați infectați îndeosebi cu
genotipurile de HR 16 și 18;
Infectarea anală cu HPV este favorizată:
- de faptul că între anus și rect se află o joncțiune columnară scuamoasă, citologic
(celular)
similară cu cea de la nivelul colului uterin;
- de starea de imunosupresie sau autoimunitate;
- deterapia imunosupresoare pentru bolile autoimune (ca în boala Crohn, spre exemplu);
- deposibilele iradieri anterioare etc.
Procentual, privind nivelul de risc oncogen, 50% din cancerele anale, ano-genitale și
peniene, ca și unele tipuri de cancere la nivelul gâtului și capului, au fost atribuite tipului 16 al
HPV (Monsonego et al., 201566).
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