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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Celem pracy była analiza czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego u pacjen-
tów badanych w 2016 roku, w ramach łódzkiego tygodnia programu profilaktyki.

  Materiał i metody: W ramach przeprowadzonego po raz czwarty łódzkiego programu profilaktyki nowotworów 
głowy i szyi, 21 września 2016 roku na badania profilaktyczne do kliniki zgłosiło się 106 osób, w tym: 67 kobi-
et w wieku 29–77 lat i 39 mężczyzn w wieku 23–84 lat. Przed badaniem laryngologicznym pacjenci wypełniali 
ankietę, która dotyczyła: wykształcenia, sposobu uzyskania informacji o przeprowadzanych badaniach profilak-
tycznych, zgłaszanych objawów chorobowych, nałogu palenia papierosów, liczby wypalanych papierosów, nałogu 
spożywania alkoholu, liczby życiowych partnerów seksualnych, uprawiania seksu oralnego oraz liczby życiowych 
partnerów seksualnych, z którymi uprawiany był seks oralny, a także wystąpienia w rodzinie choroby nowot-
worowej głowy i szyi.

  Wyniki: Większość pacjentów miała wykształcenie średnie (kobiety: 47,76%, mężczyźni: 35,82%) i wyższe (kobi-
ety: 58,97%, mężczyźni:35,91%). O przeprowadzonych badaniach profilaktycznych pacjenci dowiedzieli się przede 
wszystkim z mediów (odpowiednio 80,60% kobiet i 79,49% mężczyzn). Głównymi objawami zgłaszanymi przez ko-
biety były: chrypka (61,19% przypadków), trudności w połykaniu (32,84% przypadków) oraz pieczenie/ból w jamie 
ustnej (9,85% przypadków). U mężczyzn dominowały: chrypka (46,15% przypadków), inne objawy (43,59% przypad-
ków) oraz trudności w połykaniu (25,64% przypadków). Papierosy paliło 28,35% kobiet i 28,20% mężczyzn. Wśród 
kobiet było 22,38% biernych palaczek, wśród mężczyzn – 25,64% biernych palaczy. Alkohol spożywało 67,16% kobiet 
i 82,05% mężczyzn, najczęściej okazjonalnie. Seks oralny uprawiało 25,37% kobiet i 38,46% mężczyzn, najczęściej z 
wieloma partnerami. Wśród badanych było 13,43% kobiet i 5,12% mężczyzn, którzy chorowali na nowotwór złośliwy, 
w tym 2,98% kobiet i 2,56% mężczyzn, którzy podali w wywiadzie chorobę nowotworową głowy i szyi. Na podstawie 
wywiadu i badania otorynolaryngologicznego do rozszerzonej diagnostyki onkologicznej zakwalifikowano 11,94% 
kobiet i 17,94% mężczyzn.

  Wnioski: Przeprowadzany po raz czwarty łódzki tydzień aktywności programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi 
wykazał wzrost zainteresowania programami profilaktycznymi, a zwłaszcza nowotworowymi, a tym samym potrzebę 
ich kontynuowania. 

SŁOWA KLUCZOWE:   czynniki ryzyka, nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego

ABSTRACT:   Introduction: The aim of the study was to analyse the risk factors for oral cavity and oropharynx cancer in peopled ex-
amined under the Head and Neck Cancer Awareness Week in 2016, Lodz.
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WSTĘP

Raki głowy i szyi to nowotwory złośliwe występujące w obrę-
bie wszystkich narządów tego rejonu (z wyjątkiem mózgowia). 
Najczęściej występującymi są raki: wargi, dna jamy ustnej, ję-
zyka, migdałków, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, 
tarczycy, skóry twarzy i szyi. Pod względem częstości wystę-
powania zajmują one 6 miejsce w Polsce.

Z danych epidemiologicznych wynika, że w 2013 roku nowo-
twory głowy i szyi zdiagnozowano u prawie 11 000 osób, a 6000 
chorych zmarło (ponad dwa razy więcej niż rocznie ginie w wy-
padkach drogowych). W momencie postawienia diagnozy ponad 
60% pacjentów znajduje się już w zaawansowanym stopniu cho-
roby, z czego 60% z tej grupy umiera w ciągu 5 lat. O ile nowo-
twór tego obszaru zostanie zdiagnozowany na wczesnym etapie 
zaawansowania, stopień przeżywalności wynosi nawet 80–90%.

W Polsce – podobnie jak w innych krajach Europy – obser-
wuje się nowe zjawisko, które określa się jako „fenomen epi-
demiologiczny”. Chodzi o wzrost liczby nowych zachorowań 
na nowotwory głowy i szyi u ludzi poniżej 40. roku życia, któ-
rzy ani nigdy nie palili, ani nie nadużywali alkoholu. Grupa ta 
określana jest jako „młodzi dorośli”. Badania naukowe wska-
zują, że czynnikiem potencjalnego ryzyka w tej grupie jest in-
fekcja wirusem brodawczaka ludzkiego.

Występowanie nowotworów głowy i szyi ma przede wszyst-
kim ścisły związek ze stylem życia oraz czynnikami środowi-

skowymi. Są to raki o udowodnionym podłożu egzogennym, 
rozwijające się przede wszystkim na tle kancerogennego dzia-
łania dymu tytoniowego, wirusów onkogennych oraz alko-
holu wysokoprocentowego. Coraz częściej jednak wskazuje 
się na uwarunkowania genetyczne jako endogenny czynnik 
ryzyka. Z tego względu etiologia nowotworów głowy i szyi 
nadal pozostaje wieloczynnikowa [1, 2, 3]. 

Ponad 90% pacjentów podaje w wywiadzie wieloletni ni-
kotynizm oraz spożywanie wysokoprocentowych napojów 
alkoholowych. Te dwa czynniki ryzyka zachorowań – je-
śli występują jednocześnie – znacznie podwyższają praw-
dopodobieństwo wystąpienia nowotworu głowy i szyi. 
W piśmiennictwie znaleźć można również opisy dotyczące 
używek stosowanych w innych krajach i kulturach, m.in. 
betelu – azjatyckiej rośliny, która uważana jest za czwartą 
pod względem częstości stosowania używkę świata, obok 
kofeiny, tytoniu i alkoholu. Ponieważ zazwyczaj zażywa-
na wraz z dodatkiem tytoniu, przyczynia się do rozwoju 
nowotworów jamy ustnej, które poprzedzone są częstym 
występowaniem zmian przedrakowych, tj. leukoplakii, 
erytroplakii czy włóknienia podśluzówkowego jamy ust-
nej. W badaniach przeprowadzonych w krajach o wysokim 
wskaźniku konsumpcji yerba mate wykazano zwiększo-
ną zapadalność na nowotwory jamy ustnej i gardła. Może 
mieć to związek z jednoczesnym stosowaniem alkoholu, 
wyrobów tytoniowych, a szczególnie spożywaniem gorą-
cej lub bardzo gorącej mate, co powoduje urazy termicz-
ne tkanek [4, 5, 6]. 

  Material and methods. In Lodz, 21st September 2016, under the Head and Neck Cancer Awareness Week, 106 people, 
including 67 women aged 29–77 and 39 men aged 23–84, underwent preventive examinations in the hospital depart-
ment. Prior to the laryngological examination, the patients were asked to answer questions that referred to their ed-
ucation, medical case history, symptoms, smoking habits with the number of cigarettes per day, alcohol intake, the 
number of lifetime sexual partners, oral sex engagement, incidents of head and neck cancer in the family history.

  Results: The major part of the examined patients were women and men with the secondary and high level of edu-
cation, 47,76% and 35,82%, and 58,97% and 35,91% respectively. The patients were informed by mass media about 
the planned preventive medical examinations – 80,60% women and 79,49% men. The most common symptoms 
reported by women were: hoarse voice in 61,19% cases, dysphagia in 32,84% cases and burning sensation and/or 
pain in the oral cavity in 29,85% cases. The examined male patients mainly showed hoarse voice (46,15%), other 
symptoms (43,59%) and dysphagia (25,64%). 28,35% women and 28,20% men smoked cigarettes, while passive 
smokers were 22,38% and 25,64% respectively. Alcohol consumption  was reported by 67,16% women and 82,05% 
men, rather occasionally. Having oral sex was noted in 25,37% women and 38,46% men, mostly with multiple sex-
ual partners. Among the studied patients, 13,43% women and 5,12% men suffered from malignant cancer, includ-
ing 2,98% women and 2,56% men who reported head and neck carcinoma in the medical interview. On the basis of 
the interview and ENT examination, 11,94% women and 17,94% men were qualified for the extended oncological 
diagnostics.

  Conclussion. The Fourth Head and Neck Cancer Awareness Week shows the increased interest in preventive screening, 
especially oncological screening, and thus the necessity of such preventive activities in the future. 

KEYWORDS:  risk factors, oral cavity, oropharynx cancer



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM24

artykuł oryginalny / original article

Celem pracy była analiza czynników ryzyka nowotworów jamy 
ustnej i gardła środkowego u badanych w ramach łódzkiego 
tygodnia aktywności programu profilaktyki w 2016 roku.

MATERIAŁ I METODY

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi w Łodzi (21 
września 2016 roku) dotyczył następujących klinik: Klini-
ki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii 
i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM 
– Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, Kliniki Otolaryn-
gologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi, Kliniki Chirurgii 
Nowotworów Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Oddziału Otolaryngolo-
gicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Piro-
gowa w Łodzi. Do wyżej wymienionych ośrodków zgłosiły się 
242 osoby, z czego ostatecznym badaniom poddano 106 osób, 
które były przyjmowane w Klinice Otolaryngologii, Onkolo-
gii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Wete-
ranów. Wśród zakwalifikowanych pacjentów znajdowało się 
67 kobiet w wieku 29–77 lat (średnia wieku 56,1 lat) i 39 męż-
czyzn w wieku 23–84 lat (średnia wieku 55,8 lat). 

Przed badaniem laryngologicznym wszyscy pacjenci wypełniali 
ankietę, która dotyczyła: wykształcenia, sposobu pozyskania 
informacji o przeprowadzanych badaniach profilaktycznych, 
zgłaszanych objawów chorobowych, nałogu palenia papierosów, 
liczby wypalanych papierosów, nałogu spożywania alkoholu, 
częstości wizyt w gabinecie stomatologicznym, stosowanych 
środków higieny jamy ustnej, liczby życiowych partnerów sek-
sualnych, faktu uprawiania seksu oralnego, liczby życiowych 
partnerów seksualnych, z którymi uprawiany był seks oralny 
oraz wystąpienia w rodzinie choroby nowotworowej głowy i szyi. 
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej (procentowej).

WYNIKI BADAŃ

W badaniu przeważały kobiety w wieku 50–60 lat i 60–70 lat. 
W pierwszej grupie wiekowej znalazło się 17 pań (25,37%), 
w drugiej – 28 (41,79%). Wśród mężczyzn dominowały trzy 
grupy wiekowe: 50–60 lat, 60–70 lat i 70–80 lat. W pierwszej 
z nich znalazło się 8 panów (20,51%), w drugiej – 6 (15,38%), 
w trzeciej – 10 (25,64%).

Najwięcej kobiet posiadało wyksztalcenie średnie (32 pa-
cjentki; 47,76%) i wyższe (24 pacjentki; 35,82%). Podob-
nie te proporcje wyglądały w grupie mężczyzn: 23 panów 

(58,97%) posiadało wykształcenie średnie, 14 (35,91%) – 
wyższe. (Ryc. 1).

Trzydzieści kobiet wykonywało pracę umysłową (44,78% pacjen-
tek), tyle samo nie pracowało zawodowo (44,78%). U mężczyzn 
dominowała praca umysłowa – wykonywało ją 16 badanych 
(41,03%), natomiast 12 pacjentów (30,77%) nie wykonywało 
żadnej pracy (w tej grupie byli emeryci). (Tab. I).

Informację o przeprowadzanych badaniach profilaktycznych 
pacjenci – tak kobiety, jak i mężczyźni – pozyskali z mediów 
(ryc. 2). Odpowiednio to źródło informacji wskazały 54 pa-
cjentki (80,60%) i 31 pacjentów (79,49%).

Głównymi objawami zgłaszanymi przez kobiety były (tab. II): 
chrypka (41 przypadków; 61,19%), trudności w połykaniu (22 
przypadki; 32,84%) i pieczenie/ból w jamie ustnej (20 przy-
padków; 29,85%).

U mężczyzn dominowały: chrypka (18 przypadków; 46,15%), 
inne objawy (17 przypadków; 43,59%) i trudności w połykaniu 
(10 przypadków; 25,64%).

Z ankiety wynika, że kobiety deklarowały odwiedzanie gabi-
netu stomatologa raz w roku (28 pacjentek; 41,79%), albo raz 
na 6 miesięcy (25 pacjentek; 37,31%). Natomiast mężczyźni – 
raz na 6 miesięcy (19 pacjentów; 48,72%) oraz raz w roku (11 
pacjentów; 28,21%). (Tab. III).

Tab. I. Zestawienie badanych w zależności od charakteru pracy

UMYSŁOWA FIZYCZNA NIE PRACUJE

N % N % N %

Kobiety 30 44,78 7 10,45 30 44,78

Mężczyźni 16 41,03 11 28,21 12 30,77

Ogółem 46 43,39 18 16,98 42 39,62

Ryc. 1.Zestawienie badanych w zależności od wykształcenia.
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Na podstawie wywiadu i badania otorynolaryngologicznego do 

Stosowane środki higieny jamy ustnej. Kobiety używały głów-
nie płynów do płukania jamy ustnej (44 pacjentki; 65,67%) oraz 
nici dentystyczne (26 pacjentki; 38,81%). Wśród mężczyzn: 23 
panów (58,97%) stosowało płyny do płukania jamy ustnej, a 10 
(25,64%) – nici dentystyczne. (Tab. IV):

Z objawów chorobowych z jamy ustnej kobiety najczęściej zgła-
szały: krwawienie z dziąseł w czasie szczotkowania zębów (36 
pacjentek; 53,70%), uczucie suchości w jamie ustnej (32 pacjent-
ki; 47,80%) i nieprzyjemny zapach z ust (24 pacjentki; 35,80%). 
Te same objawy występowały odpowiednio u 14 (35,90%), 12 
(30,80%) oraz 15 (38,50%) mężczyzn. (Ryc. 3).

Ruchome uzupełnienie protetyczne posiadały 32 kobiety 
(47,76%) i 23 (58,97%) mężczyzn. Papierosy paliło 19 kobiet 
(28,35%) i 11 mężczyzn (28,20%). Wśród kobiet było 15 bier-
nych palaczek (22,38%), wśród mężczyzn 10 biernych pala-
czy (25,64%). 

Ilość wypalanych dziennie papierosów wśród palących kobiet:
• 1–5 papierosów – 8 pacjentek (11,94%) 
• 6–10 papierosów – 2 pacjentki (2,99%) 
• 11–15 papierosów – 5 pacjentek (7,46%) 
• powyżej 16 papierosów – 4 pacjentki (5,97%).

Ilość wypalanych dziennie papierosów wśród palących męż-
czyzn:

• 1–5 papierosów – 4 mężczyzn (10,26%))
• 6–10 papierosów – 3 mężczyzn (7,69%)
• 11–15 papierosów – 3 mężczyzn (7,69%) 
• powyżej 16 papierosów – 1 mężczyzna (2,56%).

Alkohol spożywało 45 kobiet (67,16%) i 32 mężczyzn (82,05%). 
Zarówno kobiety (39 pań; 58,20%), jak i mężczyźni (25 panów; 
64,10%) alkohol spożywali okazjonalnie.

Seks oralny uprawiało 17 kobiet (25,37%) i 15 mężczyzn 
(38,46%). Trzynaście kobiet (19,40%) z 1–3 partnerami, czte-
ry (5,97%) –z 4–7 partnerami. Wśród mężczyzn: dziewięciu 
(23,08%) – z 1–3 partnerami, trzech (7,69%) – z 4–7 partne-
rami. Powyżej 7 partnerów miały trzy osoby (7,69%). (Ryc. 5).

U 43 kobiet (64,17%) i 17 mężczyzn (43,58%) w rodzi-
nie wystąpiła choroba nowotworowa, z czego u 8 kobiet 
(11,64%) i u 9 mężczyzn (23,07%) dotyczyła ona obszarów 
głowy i szyi. 

Wśród badanych było 9 kobiet (13,43%) i 2 mężczyzn (5,12%), 
którzy chorowali na nowotwór złośliwy, w tym 2 kobiety (2,98%) 
i jeden mężczyzna (2,56%) podali w wywiadzie chorobę nowo-
tworową głowy i szyi.

Tab. II. Zestawienie badanych w zależności od objawów ogólnych

CHRYPKA TRUDNOŚCI
W POŁYKANIU

PIECZENIE/
BÓL JAMY 
USTNEJ

INNE

N % N % N % N %

Kobiety 41 61,19 22 32,84 20 29,85 19 28,36

Mężczyźni 18 46,15 10 25,64 6 15,38 17 43,59

Ogółem 59 55,66 32 30,19 26 24,53 36 33,96

Ryc. 2.  Zestawienie badanych w zależności od sposobu pozyskania informacji 
o przeprowadzanych badaniach profilaktycznych. 

Tab. III.  Zestawienie badanych w zależności od częstości wizyt w gabinecie 
stomatologicznym

RAZ NA 6 MIESIĘCY RAZ W ROKU RZADZIEJ NIŻ RAZ 
W ROKU

N %  N %  N %

Kobiety 25 37,31 28 41,79 14 20,90

Mężczyźni 19 48,72 11 28,21 9 23,08

Ogółem 44 41,51 39 36,79 23 21,70

Tab. IV.  Zestawienie badanych w zależności od stosowanych środków higieny 
jamy ustnej

NIĆ 
DENTYSTYCZNA

IRYGACJE 
WODNE

SZCZOTECZKA 
MIĘDZYZĘ-
BOWA

PŁYNY DO 
PŁUKANIA 
JAMY USTNEJ

N %  N  %  N %    N %   

Kobiety 26 38,81 1 1,49 17 25,37 44 65,67

Mężczyźni 10 25,64 1 2,56 6 15,38 23 58,97

Ogółem 36 33,96 2 1,89 23 21,70 67 63,21
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ny uprawiało 25,37% kobiet i 38,46% mężczyzn, z czego najczę-
ściej z wieloma partnerami. Wśród badanych było 13,43% ko-
biet i 5,12% mężczyzn, którzy chorowali na nowotwór złośliwy, 
w tym 2,98% kobiet i 2,56% mężczyzn podało w wywiadzie cho-
robę nowotworową głowy i szyi. Na podstawie wywiadu i bada-

rozszerzonej diagnostyki zakwalifikowano 8 kobiet (11,94%) 
i 7 mężczyzn (17,94%).

OMÓWIENIE I DYSKUSJA

Pomysłodawcą polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Profi-
laktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest prof. zw. dr hab. med. 
Wojciech Golusiński, Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi 
i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Centrum On-
kologii w Poznaniu. Pan profesor jest twórcą Ogólnopolskiego 
Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 
realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Make 
Sense, którą zainicjowało i prowadzi Europejskie Stowarzy-
szenie Głowy i Szyi w ścisłej współpracy z organizacjami śro-
dowisk medycznych oraz pacjentów.

W Łodzi tydzień aktywności IV programu profilaktyki nowo-
tworów głowy i szyi odbył się w dniach 19–23 września 2016. 
Na badania profilaktyczne zgłosiły się 242 osoby, z czego 106 
do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Au-
diologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.  

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, przeważały osoby w prze-
dziale wiekowym 50–70 lat, odpowiednio 67,16% i 35,89%. 
W większości przypadków przeważali pacjenci z wyksztalce-
niem średnim i  wyższym, odpowiednio 47,76% kobiet i 35,82% 
mężczyzn oraz 58,97% kobiet i 35,91% mężczyzn. O przepro-
wadzonych badaniach profilaktycznych pacjenci dowiedzieli się 
z mediów (80,60% kobiet i 79,49% mężczyzn). Głównymi obja-
wami zgłaszanymi przez kobiety były: chrypka (w 61,19% pacjen-
tek), trudności w połykaniu (32,84% pacjentek) oraz pieczenie/
ból w jamie ustnej (29,85% pacjentek). Natomiast u mężczyzn 
dominowały: chrypka (46,15% pacjentów), inne objawy (43,59% 
pacjentów) oraz trudności w połykaniu (25,64% pacjentów). 
Z dostępnych środków do higieny jamy ustnej kobiety stosowa-
ły: płukanki jamy ustnej (65,67% pacjentek) i nici dentystyczne 
(38,81% pacjentek). Mężczyźni wymienione środki higieny jamy 
ustnej stosowali odpowiednio w 58,97 i 25,64% przypadków. 
Wśród objawów chorobowych z jamy ustnej – zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni – najczęściej wymieniali: krwawienie z dziąseł 
w czasie szczotkowania zębów, uczucie suchości w jamie ust-
nej i nieprzyjemny zapach z ust, co częściowo można wiązać ze 
zmianami zanikowymi błony śluzowej jamy ustnej, które zacho-
dzą z wiekiem. Z kolei papierosy paliło 28,35% kobiet i 28,20% 
mężczyzn, wśród kobiet było 22,38% biernych palaczek, wśród 
mężczyzn – 25,64% biernych palaczy. Alkohol spożywało 67,16% 
kobiet i 82,05% mężczyzn, najczęściej okazjonalnie. Seks oral-

Ryc. 3.  Zestawienie badanych w zależności od zgłaszanych objawów chorobowych 
dotyczących jamy ustnej.

Ryc. 4. Zestawienie badanych w zależności od liczby wypalanych papierosów.

Ryc. 5.  Zestawienie badanych w zależności od liczby życiowych partnerów, 
z którymi uprawiali seks oralny.
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nia wolnych rodników, powodujących mutacje w kodzie DNA, 
zmiany w aktywności enzymatycznej czy peroksydację lipidów 
błon komórkowych. Również spożywanie dużej ilości konser-
wowanej i solonej żywności oraz sfermentowanych produktów 
dietetycznych zalicza się do przyczyn powstawiania nowotworów 
głowy i szyi. Zasadą jest, że im mniej przetworzona żywność, 
tym jest ona zdrowsza i bezpieczniejsza dla organizmu [5, 10]. 

Wśród czynników ryzyka nowotworów głowy i szyi należy 
uwzględnić nieprawidłową higienę jamy ustnej, drażnienie 
mechaniczne błony śluzowej (protezy), przewlekłe zapalenia 
grzybicze, stany obniżonej odporności organizmu czy promie-
niowanie UV, szczególnie UVB, które przyczynia się powsta-
wania nowotworów wargi. Nie należy zapominać o ryzyku za-
wodowym, na które narażone są, m.in. osoby pracujące przy 
rudach niklu i chromu czy pracownicy tartaków i stolarni (ze 
względu na inhalację pyłu drzewnego), u których może dojść do 
rozwoju gruczolakoraków w obrębie zatok przynosowych [5].

Należy podkreślić, że nie została do tej pory ustalona strate-
gia badań przesiewowych w zakresie zakażenia wirusem HPV, 
zarówno w obrębie narządów rodnych, jak i jamy ustnej [11]. 
W Polsce dostępne są dwie szczepionki: dwuwalentna (Cerva-
rix) – przeciwko dwóm typom wirusa (HPV-16 i 18) i czte-
rowalentna (Gardasil) – przeciwko czterem typom wirusa 
(HPV-16, 18, 6 i 11). 

Skuteczność szczepienia dziewczynek przed inicjacją seksual-
ną w profilaktyce raka szyjki macicy związanego z zakażeniem 
wirusem HPV-16 i 18 wynosi powyżej 90% [12].

Na pozytywny efekt szczepienia młodych kobiet w profilaktyce 
HPV-zależnych nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego 
wskazuje Herrero i wsp. [13].

WNIOSKI

Przeprowadzany po raz czwarty tydzień aktywności progra-
mu profilaktyki nowotworów głowy i szyi w Łodzi wskazu-
je na wzrost zainteresowania programami profilaktycznymi, 
a zwłaszcza nowotworowymi, a tym samym potrzebę ich kon-
tynuowania.

Na podstawie wywiadu i badania otorynolaryngologicznego 
do rozszerzonej diagnostyki onkologicznej zakwalifikowano 
11,94% kobiet i 17,94% mężczyzn.

U osób wysokiego ryzyka wystąpienia nowotworu jamy ust-
nej i gardła środkowego należy wykonać test na obecność wi-
rusa HPV. 

nia otorynolaryngologicznego do rozszerzonej diagnostyki on-
kologicznej zakwalifikowano 11,94% kobiet i 17,94% mężczyzn, 
u których zaplanowano badanie wideolaryngostroboskopowe, 
USG szyi z biopsją cienkoigłową, tomografię komputerowa szyi 
oraz wykonanie testu na obecność wirusa HPV. 

We wcześniejszej pracy [7] przeprowadzona analiza wykazała, 
że osoby zgłaszające się na badania profilaktyczne najczęściej 
miały 51–60 lat i powyżej 60 lat. W takim wieku – który pre-
dysponuje do wystąpienia raka jamy ustnej i gardła środkowe-
go – było 71,2% kobiet i 57,9% mężczyzn. W badaniach tych 
15,9% kobiet i 23,6% mężczyzn paliło papierosy, a większość 
z nich wypalała od 10 do 20 sztuk dziennie. Z kolei więcej ko-
biet (40,9%) niż mężczyzn (10,5%) nie spożywało alkoholu. 
Zarówno kobiety (78,9%), jak i mężczyźni (60,5%) podawali 
najczęściej liczbę 1–3 partnerów seksualnych w ciągu życia, 
natomiast uprawianie seksu oralnego deklarowało 45,5% ko-
biet i 60,5% mężczyzn. Po wykonaniu pełnego badania laryn-
gologicznego, oraz biorąc pod uwagę czynniki ryzyka wystą-
pienia raka jamy ustnej i części ustnej gardła, do rozszerzonej 
diagnostyki onkologicznej zakwalifikowano 14,4% pacjentów.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje 
się nowe zjawisko, określane jako „fenomen epidemiologiczny”. 
W ten sposób określa się wzrost liczby nowych zachorowań na 
nowotwory głowy i szyi u ludzi poniżej 40. roku życia, którzy 
nigdy ani nie palili papierosów, ani nie nadużywali alkoholu. 
Grupa ta określana jest jako „młodzi dorośli”. Badania naukowe 
wskazują, że czynnikiem potencjalnego ryzyka w tej grupie jest 
infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego, co częściowo tylko 
pokrywa się z uzyskanymi naszymi wynikami.

Wśród przyczyn powstawania nowotworów głowy i szyi coraz 
bardziej znaczące staje się zakażenie wirusem HPV. Występuje 
ono w młodszych grupach wiekowych, co ma związek ze zmie-
niającymi się (często ryzykownymi) zachowaniami seksualnymi. 
HPV jest obecnie najczęściej przenoszonym drogą płciową wi-
rusem. Nowotwory na tle infekcji wirusem HPV dotyczą części 
ustnej gardła, a dokładniej nasady języka i migdałków podnie-
biennych. Drugim wirusem odgrywającym rolę w powstawaniu 
nowotworów głowy i szyi jest wirus Epsteina-Barra, który wystę-
puje w 70–90% u pacjentów z nowotworami nosogardła [8, 9].

Czynnikiem ryzyka jest także nieprawidłowa dieta, uboga w wa-
rzywa, owoce i witaminy. Prowadzone są badania skupiające się 
na analizie mikro- i makroelementów zawartych w pożywieniu 
i ich potencjalnym działaniu chroniącym przed rozwojem nowo-
tworów głowy i szyi. Wśród działających ochronnie składników 
wymienia się witaminę A (retinol), witaminę C (AA), witaminę 
E (alfa-tokoferol), karotenoidy (beta-karoten), potas, selen. Są to 
antyoksydanty, które mają istotne znaczenie w procesie niszcze-
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