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İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ  İLE İLİŞKİLİ BAŞ 
VE BOYUN KANSERLERİ
• Son hesaplamalar, bütün kanserlerin %5’ten fazlasının İnsan Papilloma Virüsü  

‘ye bağlanabileceğini göstermiştir
• Son zamanlarda uzmanlar, yüksek riskli İnsan Papilloma Virüsü  enfeksiyonu ve 

çoğu orofaringeal kanser arasında bağlantı kurmuştur
• Tüm dünyada yaklaşık 45.000 yeni baş ve boyun kanseri vakasının İnsan Papilloma 

Virüsü ‘ye bağlı olabileceği tahmin edilmektedir

İNSAN PAPİLLOMA 
VİRÜSÜ NEDİR?

İnsan Papilloma Virüsü  çok yaygın olup 
100’den fazla İnsan Papilloma Virüsü 
türü tanımlanmıştır; İnsan Papilloma 
Virüsü  ‘nin her türü bir sayı ile bilinir

İnsan Papilloma Virüsü  deri ve 
mukozayı (vücudun ağız içi, boğaz, anüs 
gibi kısımlarını astar gibi saran nemli 
zarlar) etkiler
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Boğazdaki 
bazı 
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Dilin 
tabanındaki 

bazı kanserler

Bademciklerdeki 
bazı 

kanserler

Rahim ağzı 
kanserlerinin 

çoğu  

İNSAN 
PAPİLLOMA 

VİRÜSÜ  HANGİ 
KANSERLERE 
NEDEN OLUR?  

Bu tür kanserler 
orofaringeal kanserler 
olarak adlandırılır ve 

‘baş ve boyun kanseri’ 
olarak adlandırılan 

grubun bir  
parçasını  

oluştururlar

Baş ve boyun 
kanserleri tüm 

dünyada yedinci en 
yaygın kanserdir



DÜNYA ÇAPINDAKİ EĞİLİMLER:  
KASVETLİ BİR RESİM
• Birden çok uluslararası çalışma, son 20 yılda İnsan Papilloma Virüsü  ile ilişkili 

orofaringeal kanserlerde belirgin bir artış gösteren güvenilir veriler sunmuştur
• Bu çalışmalar aynı zamanda İnsan Papilloma Virüsü  ile ilişkili orofaringeal kanser 

sıklığının bölgelere göre önemli ölçüde farklılık gösterdiğini göstermiştir
• Veriler söz konusu farklılıkların, dünyadaki cinsel pratiklerde görülen kültürel ve 

bölgesel farklılıklara bağlı olduğunu düşündürmektedir

Bazı hastalar kanser oldukları bilgisi verildiğinde veya İnsan Papilloma 
Virüsü  durumlarını öğrendiklerinde aşırı derece savunmasız hissedebilirler

HASTALARLA 
İLETİŞİM

Hastaların duygusal 
reaksiyonlarıyla başa 

çıkabilmelerine yardım edin

Hastaların psikososyal  
ihtiyaçlarını değerlendirin

Bazı sıkıntılı soruları  
cevaplamaya hazır olun

Tanıyı söyleyin

ABD veya Kuzey Avrupa gibi 
bölgelerde orofaringeal kanser 

vakalarının %70’inden fazlasının İnsan 
Papilloma Virüsü  ile ilişkili olduğu 

tahmin edilmektedir

Güney Avrupa gibi bölgelerde 
ise orofaringeal kanser vakalarının 

yalnızca %17’sinin İnsan Papilloma 
Virüsü  ile ilişkili olduğu tahmin 

edilmektedir



TAVSİYELER

 Eğitim  Danışmanlık

Baş ve boyun kanseri üzerine çalışan 
sağlık uzmanları, İnsan Papilloma 
Virüsü  ile ilişkili baş ve boyun 
kanserleriyle alakalı bilgi eksikliğini 
gidermek için çeşitli kaynaklardan 
mevcut bilgileri sunmalıdır

Eğitim aşağıdakilere odaklı olmalıdır:
• Hastalık
• Tedavi
• Semptom yükü
• Cinsel davranışlar

Sağlık uzmanları aynı zamanda 
hastaların internette tedirgin edici 
bilgiler bulabileceğinin de farkında 
olmalıdır. Bu bilgiler genellikle gerçeğe 
dayalı değildir ve ortalama bir hastanın 
rahatlıkla anlayabilmesinin çok zor 
olduğu bir düzeyde yazılmıştır 

Hastalar tanıdan sonra duygusal destek 
için danışmanlığa ihtiyaç duyabilir, bu 
danışmanlık aşağıdakileri kapsayabilir:
• Rehabilitasyon programları
• Stres yönetimi ve gevşeme 

egzersizleri
• Sosyal müdahaleler

Yapılan bilgilendirme, kişinin tanısının 
psikososyal etkisini vurgulamalıdır ve 
hastalara uygun yönlendirme seçeneği 
vermelidir

Sağlık uzmanları aynı zamanda 
destek ve rehberlik için devamlı 
takibin gerekli olup olmadığını da 
değerlendirmelidir
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