III.2.4. CANCERELE OROFARINGIENE CU CELULE SCUAMOASE
Cancerele din zona orofaringiană (carcinomul oral cu celule scuamoase - OSCC) sunt
mai frecvente la femei. Cea mai importantă cale de infectare este cea a practicării sexului oral.
Sunt și alte căi de infectare, cum ar fi sărutul mai ales cu gura deschisă. Deloc neglijabilă este și
autoinfectarea manuală - am menționat deja faptul că există unele similarități citologice între
zona cervicală, anală și orală, celulele scuamoase fiind prezente în toate aceste zone.
Cercetătorii au stabilit prezența și implicarea tulpinilor HPV în aceste cancere (Gillison et
al., 200872; Rosenquist, 201273), precum și faptul că, în ultimele decenii, numărul acestor cazuri
a crescut considerabil (Chaturvedi, 201274; Cole et al., 201275). Autorii unor astfel de studii sunt
unanimi în a afirma prevalența semnificativă a infecției orofaringiene a cuplurilor care practică
sexul oral (Garolla et al., 201476).
Sunt interesante două aspecte legate de particularitatea cancerelor de tipul OSCC:
- cele care sunt HPV pozitive sunt mai frecvente la nefumători sau la persoanele care au
fumat mai puține țigări și mai puțini ani;
- terapeutic, prognosticul tumorilor HPV pozitive este mai favorabil decât al celor HPV
negative (Smeets et al., 200777).
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