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Και ενώ η  σχέση μεταξύ μη-

μελανωματικού καρκίνου και αντι-TNF-α 

παραγόντων στην ΡΑ φαίνεται πλέον να 

είναι σαφής (1), με βάση δεδομένα από 

11 registers από 9 Ευρωπαϊκές χώρες 

ΔΕΝ επιβεβαιώνεται συνολικά 

αυξημένος κίνδυνος για μελάνωμα σε 

ασθενείς με ΡΑ μετά από έκθεση σε 

TNF αναστολείς (2) . Τα δεδομένα 

περιλαμβάνουν ανάλυση 130.315 

ασθενείς με ΡΑ, με μέση ηλικία 58 

ετών (579 983 person-years), εκ των 

οποίων οι  287 ανέπτυξαν μελάνωμα  

 Ο συνολικός κίνδυνος (standardised incidence ratios / SIRs) για κάτι τέτοιο  στους 

biologic-naïve, TNFi και rituximab-εκτιθέμενους ασθενείς  ήταν 1.1 (95% CI 0.9 - 

1.4), 1.2 (0.99 - 1.6) και 1.3 (0.6 - 2.6) 

 Και για τους ασθενείς με έκθεση σε  tocilizumab ή abatacept, ο κίνδυνος δεν ήταν 

επίσης στατιστικά αυξημένος  

 Σε σχέση με ασθενείς χωρίς έκθεση σε βιολογικό παράγοντα, ο κίνδυνος για 

μελάνωμα (incidence rate ratios - IRRs) ήταν για τους TNFi 1.1 (95% CI 0.8 - 1.6) και 

για το rituximab 1.2 (0.5 - 2.9) 
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Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης  

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 

Αποτελεί επίσης εύρημα  μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης 

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  

 

 


