III.2.6. CANCERUL DE PIELE NON-MELANOM

Tipuri ale HPV au fost detectate cutanat, în verucile benigne, în leziunile premaligne, ca
și în cancerul de piele non-melanom – NMSC -, mai ales în cazul persoanelor imunodeprimate.
Într-un procent mult mai redus, acest tip de cancere pot să apară și pe pielea persoanele
imunocompetente (Forslund et al., 200788). Prezența celor mai diferite tipuri ale HPV pe pielea
sănătoasă a persoanelor imunocompetente, confirmă frecvența ubicuitară a celor mai diverse
tipuri ale HPV (Antonsson et al., 200389; Chen et al., 200890).
Cum nu s-au pus la punct vaccinuri pentru toate tulpinile HPV care pot infecta oamenii,
de o importanță majoră ar fi ca oamenii să știe dacă au ori nu au un sistem imunitar
imunocompetent, sau cum pot dobândi sau redobândi imunocompetența dacă nu o au.
Cazurile de cancere de piele non-melanom sunt relativ frecvente, ca și verucile. Prezența
unor tulpini ale HPV pe piele, fapt și invizibil și asimptomatic, nu este deloc egală cu infectarea.
Gratajul (scărpinatul), simplele zgârîieturi și înțepături, microrănirile sau rănirile, unele
afectări cutanate cum este psoriazisul sau arsurile, pot favoriza infectarea cu HPV și activarea
acestui virus.
Dintre factorii care favorizează infectarea, nu putem exclude soarele. Se pare că
ultravioletele (UV) sensibilizează pielea infectată cu tulpini ale HPV, putând induce lezarea
ADN-ului celulelor pielii. Acest fapt favorizează internalizarea virusului în celule și apoi
evoluția oncogenă sau benignă a locului infectat (Akgul et al., 200691; Feltkamp et al., 200892).
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