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Σύγκρουση συμφερόντων 

• Τιμητική αμοιβή για ομιλίες και συμμετοχή σε advisory boards  από 
τις εταιρείες UCB, Pfizer, Novartis, BMS, MSD, Janssen, Αbbvie 



 

• Σχέση ανοσολογικού συστήματος-καρκίνου 

• Σχέση χρόνιας φλεγμονής-καρκίνου 

 



H ογκογένεση είναι μια αργή διαδικασία... 

 



Ανοσολογικό σύστημα και καρκίνος 
Μια περίπλοκη, στενή σχέση 



Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την ανοσολογική απάντηση 
έναντι του όγκου? 
Η εποχή της αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας έχει ξεκινήσει 





Χρόνια φλεγμονή και καρκίνος... 

 
• Χρόνια φλεγμονή ωε 

προδιαθεσικός 
παράγοντας καρκίνου 

• Hepatitis B/C 

• Helicobacter pylori 

• IBD 



H ΡΑ είναι τυπική χρόνια φλεγμονώδης νόσος. 
Αυξάνεται η πιθανότητα κακοήθειας? 

• Κατά βάση όχι 

• Σχετικός κίνδυνος 1.1-1.15 

• Η μικρή αυτή αύξηση αφορά αιματολογικές κακοήθειες 



• Η ΡΑ ως νόσος σχετίζεται 
με αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης λεμφώματος 

 



Overall malignancy lymphoma 



• Αυξημένη πιθανότητα 
για καρκίνο 
πνεύμονα? 

• Κοινός προδιαθεσικός 
παράγοντας το 
κάπνισμα 



 • Μειωμένη πιθανότητα 
για καρκίνο εντέρου? 

• Λόγω ΜΣΑΦ? 



Βιολογικοί παράγοντες και καρκίνος... 

• Περισσότερα δεδομένα για τους 
ΤΝF αναστολείς 

• In vitro ο TNF καταστρέφει 
καρκινικά κύτταρα 

• In vivo όμως τα πράγματα είναι 
πιο περίπλοκα.... 

Direct TNF 
administration 
to tumor 

TNF-/- mice 
resistant to tumor 
development 



Είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρισθεί εαν 
υπάρχει σχέση μεταξύ αντι-TNF και καρκίνου  

• Η ίδια η νόσος (ΡΑ) αυξάνει λίγο την πιθανότητα για καποιους 
τύπους καρκίνου 

• Συγχορηγούμενα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν 

• Ασθενείς υψηλού κινδύνου για κακοήθεια αποκλείσθηκαν απο τις 
μελέτες 

• Δεν είναι τόσο συχνός ο καρκίνος ειδικά μέσα στον στενό χρονικό 
ορίζοντα των μελετών  

 

 



Η βασική μελέτη που «ενοχοποίησε» τα αντι-
TNF…. 

  



  



  



 

• JAMA 
2012 



• H αναστολή της IL-1 μειώνει την 
πιθανότητα καρκίνου πνεύμονα! 



H πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 

  



Δεδομένα από αρχεία... 

• Τα registries πιθανά δίνουν 
καλύτερες πληροφορίες 

• Περισσότεροι ασθενείς 

• Μακροχρόνια παρακολούθηση 



 



Που καταλήγουμε όσον αφορά την σχέση 
ΤΝF αναστολέων και καρκίνου? 
• Ο συνολικός κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός 

• Φαίνεται ίσως κάποια αύξηση στον κίνδυνο λεμφώματος. Όμως... 
• Η ίδια η νόσος αυξάνει τον κίνδυνο 

• Channeling bias? Οι ασθενείς εκείνοι που έχουν την υψηλότερη πιθανότητα 
εμφάνισης νόσου (υψηλή ενεργότητα...) είναι και αυτοί που επιλέγονται για 
βιολογική θεραπεία 



Καρκίνος δέρματος-Μελάνωμα 

• Οι κλινικές μελέτες έδειξαν αύξηση στον μη μελανωματικό καρκίνο 
δέρματος (ΗR 2) 

• Αυτό πάντως δεν επιβεβαιώθηκε από τα αρχεία βιολογικών 
θεραπειών (DANBIO, BSRBR-RA).  Εκεί βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος 
για όλους τους ασθενείς με ΡΑ ανεξάρτητα θεραπείας (ανάγκη για 
screening?). 

• Οριακή η συσχέτιση για μελάνωμα.  Ο συνολικός κίνδυνος εξαιρετικά 
χαμηλός 



Παιδιά και έφηβοι ίσως αποτελούν εξαίρεση 

• 48 περιστατικά κακοήθειας σε 10 χρόνια (JIA και IBD). Τα 
περισσότερα λεμφώματα. Μερικά περιστατικά ηπατοσπληνικού Τ 
λεμφώματος.  Πολλοί ασθενεις έπαιρναν ταυτόχρονα και AZA.. 

•  Βοx Warning...  



 

• A   Total  

• B    Breast 

• C    Colorectal 

• D    Lung 



  



To rituximab? 

• Πρόκειται ουσιαστικά για 
αντικαρκινικό φάρμακο 



Ο ρόλος της ΜΤΧ 

 • A  Other DMARD 

• B  anti-TNF 

• C  ABA 

• D  RTX 



Mπορούμε να δώσουμε βιολογικό σε ασθενείς με 
ιστορικό κακοήθειας? 
 

• H χρήση TNF αναστολέων σε 
ασθενείς με ιστορικό καρκίνου 
μαστού δεν φαίνεται να αύξησε 
τον κίνδυνο υποτροπής 
(χορήγησε μετά από 9.4 έτη από 
την διαγνωση) 

 



Ας είμαστε επιφυλακτικοί.... 



Ευχαριστώ! 

Email: jimdaoussis@hotmail.com 


