III.2.5. CANCERUL SCUAMOS AL CAPULUI ȘI GÂTULUI

Carcinomul scuamos al capului și gâtului (HNSCC) reprezintă, conform unui studiu, al
cincelea cancer în ordinea frecvenței cancerelor și a șasea cauză de deces în lume. În cele mai
multe cazuri, infectarea cu tulpini ale HPV se produce prin infecția purtată de celulele scuamoase
infectate provenite din tractul digestiv superior - deci de la nivelul cavității bucale, faringelui și
laringelui. Între factorii favorizanți ai debutului unor astfel de cancere se află fumatul și
consumul exagerat de alcool (Venturi et al., 200478; Leemans et al., 201179).
Odată cu reducerea considerabilă a fumatului, alte cancere ale capului și gâtului sunt în
continuă scădere, dar nu același lucru se întâmplă cu cancerele HPV pozitive. Incidența
cancerelor de cap și gât HPV pozitive este în creștere, odată cu creșterea numărului persoanelor
infectate cu tulpini ale HPV(Pinto et al., 201480), apropiindu-se de o rată a triplării în ultimii 30
de ani (Gillison et al., 2012).
„Campionul” creșterii frecvenței acestor cancere pozitive HPV sunt SUA (Coppocket
al., 201381), unde incidența este de 64-72%, în timp ce incidența acestora este de 20% în Țările
de Jos, de 41% în Elveția, de 55% în Germania și 62% în Franța (Mehanna et al., 201282;
Hartwig et al., 201283; Rietbergen et al., 201284).
Prognosticul acestor cancere este foarte rezervat, supraviețuirea la 5 ani fiind estimată a fi
de numai 50%.
Cel mai activ tip al HPV de HR în aceste cancere este tot tipul 16, care a fost identificat
în peste 60% din cancerele de acest tip - cu celule scuamoase, HPV pozitive (Praetorius, 1997 85;
Tachezy et al., 200586). Media prevalențeitipului 16 față de alte tulpini ale HPV în cancerul
scuamos al capului și gâtului, după un alt autor, este de circa 90% (Smith et al., 200487). Faptul
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este explicabil: prezența celulelor scuamoase și frecvența predominantă a tulpinii 16 a HPV în
infecțiile orofarigiene este bine stabilită, iar autoinfectarea are o mare frecvență.

