III.2.3. CANCERUL PENIAN ȘI HPV

Deși bărbații se infectează cu aceleași tulpini ale HPV ca și partenerele - în cazul celor
care
sunt heterosexuali -, sau ca și partenerii în cazul homosexualilor, atât manifestările benigne, cît și
cele maligne, sunt mai rare și mai puțin agresive ca în cazul femeilor.
Deși am mai spus acest lucru, revenim asupra potențialului crescut al bărbaților de a
transmite infecția virală partenerelor și partenerilor lor. Acest lucru se întâmplă și din cauza
faptului că, în cele mai multe cazuri aceștia sunt asimptomatici, deci infecția lor poate fi frecvent
subclinică(Flores et al., 2008a67).
Sunt și cazuri - deloc puține - în care infectarea cu HPV, pe lângă simptome mai mult sau
mai puțin tolerabile, cauzează nu numai leziuni non-canceroase, ci şi leziuni canceroase ale
organelor genitale masculine și nu numai (Giuliano et al., 2008; Anic şi Giuliano, 2011;68).
Dintre cancerele masculine, infecţia cu HPV poate fi asociată în proporţie de 36-40% cu
cancerul penian. Mai rar decât alte neoplazii, cancerele peniene se asociază, în ordinea
enumerării lor, mai ales cu tulpinile HPV de HR 16 - cu o prevalență de 60,2% -, 18 – în 13,3%
din cazuri,
acestea fiind urmate mai ales de tipul 33 (Miralles-Guri et al., 200969).
Bărbaţii rămân susceptibili infecţiei cu HPV pe toată durata vieții, fapt care indică
necesitatea eforturilor de prevenire a infectărilor pe o durată lungă de timp (Ingles et al., 201570).
În 2010 FDA a aprobat administrarea, în SUA, a vaccinului tetravalent Gardasil 4 (pentru
genotipurile 6, 11, 16,18) la persoanele de sex masculin cu vârste cuprinse între 9 şi 26 ani, cu
scopul de a reduce riscurile infectării și transmiterii infecțiilor(CDC, 2010 71).
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