Αύξηση 72% στα περιστατικά καρκίνου του στόματος που
οφείλονται στο στοματικό σεξ
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Ο σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), εμφανίζεται πλέον
σε μια τεράστια μερίδα του πληθυσμού, παγκοσμίως. Μερικά στελέχη του προκαλούν τα
κονδυλώματα, ενώ μερικά άλλα πιο
επικίνδυνα προκαλούν ακόμα και
καρκίνο.
Οι κυριότερες μορφές καρκίνων που
προκαλούνται από τον συγκεκριμένο ιό
είναι ο καρκίνος του τραχήλου της
μήτρας στις γυναίκες και ο καρκίνος του
στόματος (φάρυγγα) κυρίως στους
άντρες.
Μάλιστα στους άντρες, ο ιός φέρεται
να προκαλεί περισσότερα περιστατικά
καρκίνου του στόματος από ότι το
τσιγάρο.
Ειδικοί από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο ανέλυσαν τα βιοστατιστικά στοιχεία
από 271 κακοήθειες ασθενών των τελευταίων 10 ετών και διαπίστωσαν ότι οι περιπτώσεις
καρκίνου που οφείλονταν στον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) παρουσίαζαν δραματική
αύξηση 72%.
Οι ειδικοί εκτιμούν πως έως το 2020 καρκίνοι που σχετίζονται με τον σεξουαλικώς
μεταδιδόμενο ιό θα εμφανίζονται συχνότερα και από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που
επίσης οφείλεται σε αυτόν.
Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Clinical Oncology.
Πηγή: http://www.cosmo.gr/Epikairotita/Technologia/Eidiseis/aukshsh-72-sta-peristatika-karkinoy-toy-stomatos-poyofeilontai-sto-stomatiko-seks.1397186.html?service=print

Αλλά θεωρείται από άλλους ερευνητές σημαντικός υπαίτιος της ίδιας πάθησης, καρκίνου
του στόματος, και ο συνδυασμός καπνίσματος και αλκοόλ:

Αλματώδης αύξηση του καρκίνου του στόματος
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Κάπνισμα και αλκοόλ ενοχοποιούνται από τους επιστήμονες για τη μεγάλη αύξηση που
παρουσιάζει, σε παγκόσμιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία, ο στοματικός καρκίνος. Μάλιστα
στις γυναίκες η αύξηση είναι αλματώδης καθώς πλέον τα κρούσματα σε σχέση με τους άνδρες
είναι 1,5 άνδρες με 1 γυναίκα!
Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αναπληρωτής
καθηγητής κ Νίκος Παπαδογεωργάκης.
«Κάπνισμα και αλκοόλ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ευθύνονται για την ραγδαία
αύξηση που εμφανίζει ο στοματικός καρκίνος, ο οποίος πλήττει πλέον και τις γυναίκες εξίσου με
τους άνδρες, ενώ έχουμε κρούσματα και σε άτομα κάτω των 45 χρόνων», ανέφερε ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Πηγή: http://www.dromostherapeia.gr/deltia-tipou/almatodis-aixisi-tou-karkinou-tou-stomatos.html
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