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ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ



ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ  
ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ
• Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 5% όλων των καρκίνων μπορούν 

να αποδοθούν στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων
• Πρόσφατα, οι ειδικοί συνέδεσαν τη λοίμωξη από υψηλού κινδύνου ιό των 

ανθρωπίνων θηλωμάτων με τους περισσότερους καρκίνους του στοματοφάρυγγα
• Παγκοσμίως, εκτιμάται ότι περίπου 45.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου της κεφαλής 

και του τραχήλου μπορούν να αποδοθούν στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ; 
Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι 
πολύ συχνός και έχουν αναγνωριστεί 
περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι 
του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων. 
Κάθε τύπος του ιού των ανθρωπίνων 
θηλωμάτων είναι γνωστός με έναν αριθμό.

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
προσβάλλει το δέρμα και τους 
βλεννογόνους (τις υγρές μεμβράνες που 
επικαλύπτουν ορισμένα μέρη του σώματος, 
όπως οι εσωτερικές πλευρές του στόματος, 
του λαιμού και του πρωκτού)

ΠΟΙΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ;  
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στο φάρυγγα
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Οι καρκίνοι 
αυτού του τύπου 

ονομάζονται καρκίνοι 
του στοματοφάρυγγα 

και ανήκουν στην 
ομάδα που είναι 

γνωστή ως «καρκίνος 
της κεφαλής και  
του τραχήλου»

Οι καρκίνοι της κεφαλής 
και του τραχήλου 

αποτελούν τον έβδομο 
συχνότερο τύπο καρκίνου 

παγκοσμίως



ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Πολλές διεθνείς μελέτες έχουν προσφέρει ισχυρά στοιχεία που δείχνουν σημαντική 

αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του στοματοφάρυγγα που σχετίζεται με τον ιό των 
ανθρωπίνων θηλωμάτων τα τελευταία 20 χρόνια

• Οι μελέτες αυτές δείχνουν επίσης ότι η επίπτωση του καρκίνου του στοματοφάρυγγα που 
σχετίζεται με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων ποικίλει σημαντικά ανά περιοχή

• Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται σε τοπικές και πολιτιστικές 
διαφορές στις σεξουαλικές πρακτικές σε όλο τον κόσμο

Μερικοί ασθενείς μπορεί να νιώθουν εξαιρετικά ευάλωτοι όταν πληροφορούνται 
ότι πάσχουν από καρκίνο ή όταν μαθαίνουν σχετικά με την κατάστασή τους ως 
προς τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Βοηθήστε τους ασθενείς 
να αντιμετωπίσουν τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις τους

Αξιολογήστε τις ψυχολογικές 
ανάγκες των ασθενών

Να είστε προετοιμασμένοι να 
απαντήσετε σε κάποιες περίεργες 

ερωτήσεις

Ενημερώστε για τη διάγνωση 

Σε περιοχές όπως οι ΗΠΑ 
ή η Βόρεια Ευρώπη, 

πάνω από το 70% των 
περιπτώσεων καρκίνου του 
στοματοφάρυγγα εκτιμάται 
ότι σχετίζονται με τον ιό των 

ανθρωπίνων θηλωμάτων

Σε περιοχές όπως η Νότια 
Ευρώπη, μόνο το 17% των 

περιπτώσεων καρκίνου 
του στοματοφάρυγγα 

εκτιμάται ότι σχετίζονται 
με τον ιό των ανθρωπίνων 

θηλωμάτων



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 Εκπαίδευση  Συμβουλευτική

Οι HCP που εργάζονται στον τομέα 
του καρκίνου της κεφαλής και του 
τραχήλου θα πρέπει να παρέχουν 
διαθέσιμες πληροφορίες από μία 
ποικιλία πηγών για να μειωθούν οι 
ελλείψεις στις γνώσεις για τον καρκίνο 
της κεφαλής και του τραχήλου που 
σχετίζεται με τον ιό των ανθρωπίνων 
θηλωμάτων

Η εκπαίδευση θα πρέπει να 
επικεντρώνεται:
• Στην ασθένεια
• Στη θεραπεία
• Στην επιβάρυνση από τα συμπτώματα
• Στις σεξουαλικές συμπεριφορές

Οι HCP θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν 
ότι οι ασθενείς είναι πιθανό να 
βρίσκουν στο διαδίκτυο πληροφορίες 
που προκαλούν άγχος. Αυτές γενικά 
στερούνται τεκμηρίωσης και είναι 
γραμμένες σε ένα επίπεδο που είναι 
πολύ δύσκολο να γίνει άνετα 
κατανοητό από το μέσο ασθενή.

Οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται 
συμβουλευτική για συναισθηματική 
υποστήριξη μετά τη διάγνωσή τους. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
• Προγράμματα αποκατάστασης

• Ασκήσεις διαχείρισης άγχους και 
χαλάρωσης

• Κοινωνικές παρεμβάσεις

Οι συμβουλές θα πρέπει να δίνουν 
έμφαση στον ψυχολογικό αντίκτυπο της 
διάγνωσής τους και να παρέχουν στους 
ασθενείς την επιλογή για κατάλληλες 
παραπομπές

Οι HCP θα πρέπει επίσης να αξιολογούν 
εάν χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση 
για υποστήριξη και καθοδήγηση 
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