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το Ἡνωμένο Βασίλειο, ἡ ἐτήσια ἐπίπτωση τοῦ
καρκίνου τοῦ πνεύμονα εἶναι 100 νέα περιστατικὰ
γιὰ κάθε 100.000 πρόσωπα γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Παρατηρεῖται, ἐπίσης, μία βαθμιαία μείωση τῶν καρκίνων τοῦ πνεύμονα ἀνὰ 10ετία, σὲ σχέση μὲ τὸ 1990,
κατὰ 5%, ἐνῶ ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ πτώση αὐτὴ θὰ συνεχιστεῖ μέχρι τὸ 2035 (https://www.cancerresearchuk.
org/health-professional/cancer-statistics/statisticsby-cancer-type/lung-cancer#heading-Zero). Μία
πρόσφατη ἐπιδημιολογικὴ μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε
στὸ British Medical Journal (Hicks B et al BMJ 2018;363),
ἀναθερμαίνει τὴν ὑπόθεση, ὅτι οἱ ἀναστολεῖς τοῦ
μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου (α-ΜΕΑ) συσχετίζονται μὲ
αὐξημένη ἐπίπτωση καρκίνων τοῦ πνεύμονα, σὲ
σχέση μὲ τοὺς ἀποκλειστὲς τῶν ὑποδοχέων 1 τῆς
ἀγγειοτασίνης ΙΙ (σαρτάνες). Στὴ μελέτη αὐτὴ ἀπὸ
τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο μελετήθηκαν δεδομένα ἀπὸ
1 ἑκατομμύριο ἀσθενεῖς, ποὺ τέθηκαν σὲ ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2015, ἐνῶ ἡ
παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἔφτασε μέχρι
τὸ τέλος τοῦ 2016 (μέση παρακολούθηση ὑπὸ ἀγωγὴ
6,3 ἔτη, ἐλάχιστος καὶ μέγιστος χρόνος παρακολούθησης 1 καὶ 21 ἔτη, ἀντίστοιχα). Κατὰ τὴν περίοδο
αὐτή καταγράφηκαν 7.952 περιστατικὰ καρκίνου τοῦ
πνεύμονα, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 125 νέα περιστατικὰ
καρκίνου κατ’ ἔτος, γιὰ κάθε 100.000 πρόσωπα ποὺ
λαμβάνουν ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγή. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ἐλάμβαναν α-ΜΕΑ, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐλάμβαναν σαρτάνες, παρουσίασαν αὐξημένο κίνδυνο
καρκίνου τοῦ πνεύμονα κατὰ 14% (95% περιθώρια
ἐμπιστοσύνης: 1%, 29%), μετὰ ἀπὸ διόρθωση γιὰ

γνωστοὺς παράγοντες σύγχυσης, πού, ἐνδεχομένως,
ἐπηρέαζαν αὐτὴ τὴν παρατήρηση. Ἐπίσης, καταδείχθηκε δοσο-εξαρτώμενη συσχέτιση τῆς ἐπίπτωσης
τοῦ καρκίνου τοῦ πνεύμονα, ἀνάλογα μὲ τὴ χρονικὴ
διάρκεια ὑπὸ χορήγηση α-ΜΕΑ.
Τὰ προβλήματα μὲ τὶς ἐπιδημιολογικὲς μελέτες
παρατήρησης εἶναι πολλὰ καὶ κατὰ βάση δὲν μποροῦν
νὰ τεκμηριώσουν αἰτιώδεις συσχετίσεις. Πράγματι,
πρόκειται γιὰ μὴ προσχεδιασμένες παρατηρήσεις
(investigator bias), τὰ συγκρινόμενα μέρη μπορεῖ νὰ
διαφέρουν σὲ διαφορετικὰ κλινικὰ χαρακτηριστικὰ
(ecological bias) καὶ οἱ ὅποιες στατιστικὲς προσομοιάσεις μεταξὺ τῶν συγκρινόμενων ὁμάδων δύσκολα μποροῦν νὰ μιμηθοῦν τὴ «ζητούμενη» κλινικὴ
ὁμοιότητα. Ἐπίσης, ἡ διόρθωση γίνεται μόνο γιὰ
τοὺς γνωστοὺς (καταγεγραμμένους) παράγοντες
σύγχυσης, ἐνῶ ἄλλοι - ἄγνωστοι - παράγοντες, πού,
ἐνδεχομένως, ρυθμίζουν καὶ ἐπηρεάζουν τὴν ὅποια
συσχέτιση, δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν. Στὴν περίπτωση
τῆς μελέτης ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὰ παρακάτω
σημεῖα χρήζουν κριτικῆς σκέψης, πρὶν ὁ καθένας
ἀπὸ ἐμᾶς ὁδηγηθεῖ στὸ δικό του συμπέρασμα, γιὰ
τὸ ἐὰν οἱ α-ΜΕΑ ἔχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνων
τοῦ πνεύμονα, σὲ σχέση μὲ τὶς σαρτάνες.
1. Ἕνας τοὐλάχιστον σημαντικὸς παράγοντας
κινδύνου (κοινωνικο-οικονομικὸ ἐπίπεδο) δὲν
συνυπολογίστηκε, διότι δὲν εἶχε καταγραφεῖ. Τὸ
χαμηλὸ κοινωνικο-οικονομικὸ ἐπίπεδο ἀσθενῶν
σὲ προηγούμενες μελέτες, σὲ ἀνάλογο πληθυσμό,
ἔχει φανεῖ νὰ συσχετίζεται μὲ αὔξηση κινδύνου
καρκίνου τοῦ πνεύμονα κατὰ 84%, σὲ σχέση μὲ τὸ
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μέσο κοινωνικο-οικονομικὸ ἐπίπεδο. Ἐπίσης, ξανὰ
σὲ προηγούμενη μελέτη, αὐτοὶ ποὺ λαμβάνουν
α-ΜΕΑ εἶναι 13% πιὸ πιθανὸ νὰ βρίσκονται στὸ
χαμηλὸ κοινωνικο-οικονομικὸ ἐπίπεδο, σὲ σχέση
μὲ ὑψηλότερου ἐπιπέδου ἀσθενεῖς. Ἐφαρμόζοντας ἕνα σύγχρονο στατιστικὸ μοντέλο (Ε-value
calculator, https://evalue.hmdc.harvard.edu/)
μπορεῖ νὰ ὑπολογιστεῖ ὅτι ἐὰν ἕνας ἄγνωστος
παράγοντας (ποὺ συσχετίζεται τόσο μὲ τὴ χρήση α-ΜΕΑ ὅσο καὶ μὲ τὴν ἐπίπτωση καρκίνου τοῦ
πνεύμονα) μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴ συσχέτιση ποὺ
ἤδη ἔχει ὑπολογιστεῖ.
2. Στὴ μελέτη τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου γίνεται σύγκριση
τῶν φαρμάκων τοῦ ἄξονα μεταξύ τους, δηλαδὴ
τῶν α-ΜΕΑ πρὸς τὶς σαρτάνες. Γιὰ νὰ ἔχει οὐσιαστικὴ σημασία ἡ σύγκριση αὐτή, θὰ πρέπει
νὰ ἔχει προηγηθεῖ σύγκριση κάθε μίας ἀπὸ τὶς
κατηγορίες πρὸς «καμία φαρμακευτικὴ ἀγωγή».
Αὐξάνουν δηλαδὴ οἱ α-ΜΕΑ τὸν καρκίνο, ὅταν συγκρίνονται μὲ «κανένα ἀντιυπερτασικὸ φάρμακο»
ἤ αὐξάνουν οἱ σαρτάνες τὸν καρκίνο πνεύμονα,
ὅταν συγκρίνονται μὲ «κανένα ἀντιυπερτασικὸ
φάρμακο»; Βέβαια, αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ μελετηθεῖ
σὲ προοπτικὴ ἐπιδημιολογικὴ μελέτη ἀσθενῶν ποὺ
λαμβάνουν ἕκαστο ἀπὸ τὰ φάρμακα τοῦ ἄξονα,
καὶ γιὰ καθέναν ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς ἐπιλέγεται ἕνας ἐξεταζόμενος ἀπὸ τὸ γενικὸ πληθυσμὸ
(matched) ἴδιας ἡλικίας, φύλου καὶ ἄλλων παραγόντων σύγχυσης, ποὺ δὲν λαμβάνει κάποιο
ἀντι-υπερτασικό φάρμακο. Στὴ συγκεκριμένη ὅμως
μελέτη, ἀπὸ τὸ Research Datalink τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἐλάμβαναν
κάποιο ἀντιυπερτασικὸ φάρμακο. Ἡ ἐτήσια (μὴ
διορθωμένη) ἐπίπτωση καρκίνου τοῦ πνεύμονα
ἀνὰ 100.000 ἀσθενεῖς, ποὺ ἔλαβαν ἀντιυπερτασικὸ φάρμακο, ὑπολογίζεται σὲ 160 περιστατικὰ
γιὰ τοὺς α-ΜΕΑ, 125 περιστατικὰ γιὰ τὶς σαρτάνες
καὶ 108 περιστατικὰ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες κατηγορίες
ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων.
3. Ἐπίσης, στὴ μελέτη αὐτὴ εἶναι ἄγνωστη ἡ συμμόρφωση στὴν ἀγωγή, δηλαδή, ἐὰν οἱ συμμετέχοντες κατὰ πρῶτον ἀγόραζαν τὰ φάρμακά τους
καί, κατὰ δεύτερον, ἐὰν πράγματι κατανάλωναν
τὰ φάρμακά τους μετὰ τὴν ἀγορὰ (τὸ πρῶτο
προφανῶς εἶναι προαπαιτούμενο τοῦ δεύτερου).
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4. Εἶναι ἄγνωστο τὸ ἐάν, στοὺς συμμετέχοντες στὴ
μελέτη, ἡ καρκινογένεση στὸν πνεύμονα εἶχε ἀρχίσει πρὶν ἀπὸ τὴν περίοδο παρακολούθησης, γιατὶ
χρειάζονται ἀρκετὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς
καρκινογένεσης μέχρι τὴ διάγνωση τῆς νόσου
μὲ τὶς συμβατικὲς ἀπεικονιστικὲς μεθόδους. Εἶναι,
λοιπόν, πιθανό, ὅτι κάποιοι συμμετέχοντες νὰ εἶχαν
ἤδη μὴ κλινικὰ ἐμφανῆ καρκίνο τοῦ πνεύμονα πρὶν
τὴν ἔναρξη τῶν ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων.
5. Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ α-ΜΕΑ ἔχουν ὡς παρενέργεια
τὸ βῆχα καὶ ἔτσι οἱ συμμετέχοντες στὴ μελέτη, ποὺ
ἐλάμβαναν α-ΜΕΑ, ὑποβάλλονταν σὲ περισσότερες
ἐξετάσεις, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐλάμβαναν
σαρτάνες ἤ ἄλλα ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα. Οἱ
περισσότερες διαγνωστικὲς ἐξετάσεις ἀπεικόνισης
τοῦ πνεύμονα (ὅπως ἀκτινογραφίες ἤ ἀξονικὴ
θώρακος) ὁδηγοῦν σὲ μεγαλύτερη πιθανότητα
ἀποκάλυψης ὑποκείμενου καρκίνου τοῦ πνεύμονα.
Μὲ βάση ὅλες τὶς παραπάνω συλλογιστικές,
εἶναι, τοὐλάχιστον, ἀμφιλεγόμενο, τὸ ἐὰν οἱ α-ΜΕΑ
προάγουν τὴν καρκινογένεση τοῦ πνεύμονα, σὲ σχέση μὲ τὶς ὑπόλοιπες κατηγορίες ἀντιυπερτασικῶν
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων τῶν σαρτανῶν.
Μάλιστα, μετα-ανάλυση ὅλων τῶν τυχαιοποιημένων
μελετῶν ὑπέρτασης (Bangalore et al. Lancet Oncol
2011;12:65) ἀρνεῖται ὁποιαδήποτε συσχέτιση τῆς χορήγησης τῶν α-ΜΕΑ μὲ καρκινογένεση. Τὸ ζήτημα
περιπλέκεται περισσότερο, ἂν συνυπολογιστεῖ ὅτι στὴ
μελέτη ONTARGET τὸ σκέλος ποὺ ἔλαβε τελμισαρτάνη καὶ ραμιπρίλη, ὅταν συγκρίθηκε μὲ τὸ σκέλος
ποὺ ἔλαβε μόνο ραμιπρίλη, εἶχε 12% (95% περιθώριο
ἐμπιστοσύνης: 1%, 25%) μεγαλύτερη ἐπίπτωση καρκίνων, πού, τοὐλάχιστον, σημαίνει, ὅτι δὲν μποροῦν νὰ
ἐνοχοποιοῦνται οἱ α-ΜΕΑ γιὰ μεγαλύτερη ἐπίπτωση
καρκίνων, σὲ σχέση μὲ τὶς σαρτάνες.
Μὲ τὰ μέχρι σήμερα δεδομένα καὶ στὸν ἀπόηχο
τῆς μελέτης ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, δὲν ὑπάρχει
τεκμηρίωση αὔξησης τῶν καρκίνων τοῦ πνεύμονα
ἀπὸ τοὺς α-ΜΕΑ. Χρειάζονται καλὰ σχεδιασμένες
μελέτες, ποὺ μποροῦν νὰ ἀναδείξουν τέτοιου εἴδους
συσχέτιση ἤ νέες ἀναλύσεις τῶν ἤδη δημοσιευμένων τυχαιοποιημένων μελετῶν σὲ ἐπίπεδο ἀσθενῶν
(individual patient data), γιὰ νὰ ἔχουμε καλύτερη
ἀποτύπωση τῶν ἀποτελεσμάτων. Ἐπίσης, χρήσιμη
θὰ ἦταν ἡ ἀνάλυση σειρῶν ἀσθενῶν μὲ καρκίνο
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τοῦ πνεύμονα καὶ τοῦ ἱστορικοῦ λήψης φαρμάκων
τοῦ ἄξονα (ἡ ἀντίστροφη προσέγγιση ἀπὸ αὐτὴν
ποὺ ἐφαρμόστηκε στὴ μελέτη ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο). Μέχρι τότε, οἱ θεράποντες ἰατροὶ θὰ πρέπει νὰ
ἐφαρμόζουν τὶς τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες
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γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ πρόληψη καὶ νὰ ἔχουν ὑπ’
ὄψιν τους, ὅτι Ὀργανισμοὶ Ὑγείας, ποὺ ἐπιβλέπουν
τὶς παρενέργειες καὶ τὰ ὀφέλη τῶν φαρμάκων, ὅπως
ὁ FDA καὶ ὁ ΕΜΑ, θὰ ἐκδώσουν ἔγκαιρα ὁδηγίες,
ἐφόσον προκύψουν νεότερα δεδομένα. z
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