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ΕισΑΓωΓη

Τα θειαζιδικά διουρητικά είναι από τα συχνότερα

χρησιμοποιούμενα φάρμακα στην υπέρταση, εδώ

και πολλά χρόνια. O μη μελανωματικός καρκίνος

δέρματος (NMSC – Non-Melanoma Skin Cancer),

από την άλλη, είναι o συχνότερος καρκίνος στους

Καυκάσιους. Η χρήση θειαζιδικών διουρητικών συ-

σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μη με-

λανωματικού καρκίνου του δέρματος. Η επιτροπή

φαρμακοεπαγρύπνησης – αξιολόγησης κινδύνου

του Ευρωπαϊκού Oργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ/

PRAC) αξιολόγησε δεδομένα από δύο πρόσφατες

φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες που συγκέντρω-

σαν δεδομένα από μητρώα (Μητρώο Καρκίνου και

Εθνικό Μητρώο Συνταγών της Δανίας) τα οποία

έδειχναν αθροιστική δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση

μεταξύ της υδροχλωροθειαζίδης και του μη μελανω-

ματικού καρκίνου του δέρματος [βασικοκυτταρικό

καρκίνωμα (BCC – Basal Cell Carcinoma), ακανθο-

κυτταρικό καρκίνωμα (SCC – Squamous Cell Carci-

noma)] και εξέδωσε σχετική οδηγία τον Oκτώβριο

του 2018. Η δράση φωτοευαισθητοποίησης της

υδροχλωροθειαζίδης θα μπορούσε να λειτουργήσει

ως πιθανός μηχανισμός για τον μη μελανωματικό

καρκίνο του δέρματος. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται

η επιδημιολογία, η αιτιοπαθογένεια και οι συστά-

σεις για την πρόκληση NMSC από διουρητικά και

άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα.

ΕΡΕυνητιΚΑ δΕδομΕνΑ – ΕπιδημιολοΓιΑ

Η συσχέτιση μεταξύ της υδροχλωροθειαζίδης και

του μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος πα-

ρουσιάστηκε σε επιδημιολογικές μελέτες πληθυ-

σμού. Το 2010 οι Kaae et al. δημοσίευσαν μελέτη

στην οποία συμπεριέλαβαν άτομα άνω των 15

ετών, για τα οποία υπήρξε συνταγογράφηση φαρ-

μάκου, το οποίο θεωρείται ότι προκαλεί φωτοευαι-

σθησία, έστω και μία φορά1. Η μελέτη αυτή

αφορούσε ασθενείς που εξετάστηκαν από το 1995

έως το 2006, και μεταξύ των φαρμάκων που συντα-
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γογραφήθηκαν περιλαμβάνονταν τα διουρητικά

μπεντροφλουμεθειαζίδη, βουμετανίδη και φουρο-

σεμίδη. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλ-

λέχθηκαν, προέκυψαν ενδείξεις μιας τάσης

αύξησης της επίπτωσης BCC σε χρήστες μεθυλ-

ντόπα και SCC σε λαμβάνοντες φουροσεμίδη.

Το εύρημα αυτό ήρθε σε αντίθεση με μια προη-

γούμενη, μικρότερου μεγέθους μελέτη στη Δανία,

από τον Jensen et al., όπου φάνηκε αυξημένο ρίσκο

για SCC και μικρότερος κίνδυνος για μελάνωμα,

στους λαμβάνοντες συνδυασμό αμιλορίδης-υδρο-

χλωροθειαζίδης και αμελητέος κίνδυνος για τη φου-

ροσεμίδη2. Κατά πρώτον, στη μελέτη των Jensen et

al., δεν υπήρξε επίδραση στην επίπτωση BCC και

κατά δεύτερον δεν ενοχοποιήθηκε η φουροσεμίδη,

αλλά μόνο η αμιλορίδη. H αμιλορίδη, ένα καλιοσυ-

ντηρητικό διουρητικό, φαίνεται ότι απορροφά το μέ-

γιστο στο φάσμα της UVA, η οποία και είναι κατά

κύριο λόγο υπεύθυνη ως ακτινοβολία για την εκδή-

λωση SCC, όπως έχουν δείξει μελέτες ασθενών που

έλαβαν για τη θεραπεία της ψωρίασης φωτοθερα-

πεία με ψωραλένιο (PUVA)2,3.

Παράλληλα το 2010, δημοσιεύθηκε η μελέτη

των Ruiter et al., που χρησιμοποίησε δεδομένα της

μελέτης Rotterdam, σύμφωνα με την οποία, ο με-

γαλύτερος κίνδυνος για BCC υπήρχε με τα διουρη-

τικά υψηλής οροφής (high ceiling diuretics),

δηλαδή με διουρητικά της αγκύλης, και μάλιστα σε

ακόμα μεγαλύτερο βαθμό σε άτομα με προδιάθεση

για ηλιακά εγκαύματα, λαμβανομένων υπόψη εθνι-

κότητας, φυλής, επαγγέλματος, χρώματος μαλλιών,

χρώματος ματιών, αλλά και καπνίσματος4. Η πι-

θανή εξήγηση αφορά στη μείωση της ελάχιστης δό-

σης πρόκλησης ερυθήματος που μειώνεται με τη

χρήση διουρητικών αγκύλης. Περαιτέρω, οι συγ-

γραφείς υποθέτουν ότι η μη συσχέτιση των θειαζι-

δικών με BCC οφείλεται στο ότι τα θειαζιδικά

δρουν ως φωτοευαισθητοποιητές μέσω της UVB. 

Ακολούθησε μια ευρωπαϊκή πολυκεντρική με-

λέτη, από 8 χώρες, το 2012, που εξέτασε 409 ασθε-

νείς με SCC, 602 ασθενείς με BCC και 360 ασθενείς

με μελάνωμα και 1.550 μάρτυρες, με χρήση ερωτη-

ματολογίων. Oι θειαζίδες φάνηκε ότι διπλασιάζουν

περίπου τον κίνδυνο για BCC (OR 2,04) και αυξά-

νουν μέτρια τον κίνδυνο για SCC (OR 1,66)5.

Την ίδια χρονιά οι Friedman et al. από τις ΗΠΑ

εξέτασαν αναδρομικά σε βάθος 15ετίας, τη συσχέ-

τιση καρκίνου του χείλους με αντιυπερτασικά φάρ-

μακα6. O συγκεκριμένος καρκίνος είναι συνήθως

SCC και εμφανίζεται στο κάτω χείλος λόγω της με-

γαλύτερης έκθεσης στον ήλιο (Εικ. 1). Στη μελέτη

εξετάστηκαν όλα τα φάρμακα πρώτης γραμμής για

την υπέρταση: διουρητικά, αναστολείς ΜΕΑ, ανα-

στολείς διαύλων ασβεστίου και β-αναστολείς και ει-

δικότερα η υδρωχλωροθειαζίδη, μόνη ή σε

συνδυασμό με τριαμτερένη, η λισινοπρίλη, η νιφεδι-

πίνη και η ατενολόλη. Η λισινοπρίλη και η τριαμτε-

ρένη είναι φωτοευαισθητοποιητές ουσίες όπως και

τα θειαζιδικά διουρητικά. Στα συμπεράσματα της

μελέτης, αποτυπώνεται ότι οι θειαζίδες αλλά και η

νιφεδιπίνη σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για

καρκίνο χείλους, με τον κίνδυνο να αυξάνεται όσο

αυξάνει η διάρκεια της θεραπείας. Oι συγγραφείς

σημειώνουν ότι ο κίνδυνος δεν αποτυπώθηκε στις

μεγάλες μελέτες αντιυπερτασικών φαρμάκων, όπως

η ALLHAT, επειδή ο συγκεκριμένος τύπος καρκί-

νου στα χείλη είναι σπάνιος6,7.

Στη μελέτη των Robinson et al., που στηρίχθηκε

στη λήψη ιστορικού για τη φαρμακευτική αγωγή

από τους ίδιους τους ασθενείς, φάνηκε μέτρια συ-

σχέτιση των θειαζιδικών με το SCC8. Συνολικά συμ-

μετείχαν 5.072 ασθενείς οι οποίοι έδωσαν ιστορικό

περιλαμβανομένων 1.906 μαρτύρων. Καταγράφη-

καν 1.567 περιστατικά BCC και 1.599 περιστατικά

SCC. O υψηλότερος κίνδυνος φάνηκε με τη μακρο-

χρόνια χρήση γενικά καρδιαγγειακών φαρμάκων

(OR = 1,4 με 95% CI = 1,0-1,8). O λόγος των πιθα-

νοτήτων για το SCC ήταν ιδιαίτερα αυξημένος για

τα διουρητικά γενικά (OR = 1,3, 95% CI = 0,9-2,0),

τα θειαζιδικά διουρητικά (OR = 1,3, 95% CI = 0,7-

2,4), και τα καρδιαγγειακά φάρμακα εκτός διουρη-

τικών (OR = 1,3, 95% CI = 1,0-1,7).

Τη θολή αυτή εικόνα, επιδημιολογικών συσχε-

τίσεων, ήρθε περαιτέρω να επιδεινώσει η μελέτη

των Schmidt et al., από τη Δανία, όπου καταγρά-

φηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ μα-

κροχρόνιας χρήσης αποκλειστών των υποδοχέων

Εικόνα 1. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC) κάτω

χείλους.
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αγγειοτασίνης και μελανώματος αφενός, και μα-

κροχρόνιας χορήγησης διουρητικών και SCC, με

έμφαση όμως στα καλιοσυντηρητικά διουρητικά

μόνα τους ή σε συνδυασμό με θειαζίδες9.

Oι Nardone et al., σε μια μεγάλη μελέτη κοορ-

τής, κατέληξαν στο ότι υπήρξε σημαντική συσχέ-

τιση τόσο για το BCC όσο και για το SCC μετά από

έκθεση σε αναστολείς υποδοχέων αγγειοτασίνης,

αΜΕΑ ή θειαζίδες10. Εντυπωσιακό είναι ότι στη

μελέτη τέθηκε θέμα και για τη σχέση των θειαζιδι-

κών με το μελάνωμα για πρώτη φορά (OR = 1,82,

95% CI = 1,01-3,82).

Στη μελέτη των Pedersen et al., από τη Δανία

που ακολούθησε, συμπεριλήφθηκε πληθυσμός με

71.533 περιπτώσεις BCC και 8.629 περιπτώσεις

SCC, οι οποίοι αντιστοιχήθηκαν με 1.430.833 και

172.462 μάρτυρες, αντίστοιχα. Η υψηλή χρήση

υδροχλωροθειαζίδης (≥50.000 mg αθροιστική

δόση) συσχετίστηκε με αναλογία πιθανοτήτων

(odds ratio, OR) 1,29 (95% Cl = 1,23-1,35) για το

ΒCC και 3,98 (95% Cl = 3,68-4,31) για το SCC.

Παρατηρήθηκε μια σαφής σχέση της αθροιστικής

δόσης τόσο για το BCC όσο και για το SCC. Η

αθροιστική δόση 50.000 mg αντιστοιχεί σε 12,5 mg

υδροχλωροθειαζίδης που λαμβάνεται καθημερινά

για περίπου 11 έτη. Σημειώνεται ότι τα άλλα διου-

ρητικά και αντιυπερτασικά δεν σχετίστηκαν με αυ-

ξημένη πιθανότητα για καρκίνο δέρματος11.

Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε ήδη δημοσιεύσει

το 2017 μελέτη που έδειξε συσχέτιση μεταξύ του

SCC των χειλέων και της έκθεσης στην υδροχλωρο-

θειαζίδη12. Συγκεκριμένα, 633 περιπτώσεις SCC

των χειλέων αντιστοιχήθηκαν με 63.067 άτομα πλη-

θυσμού ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική

δειγματοληψίας βάσει του κινδύνου (risk-set

sampling strategy). Καταδείχθηκε μια σχέση αθροι-

στικής δόσης-απόκρισης με αναλογία πιθανοτήτων

odds ratio (OR) 2,1 [95% Cl = 1,7-2,6] για άτομα

που έκαναν οποιαδήποτε χρήση, ενώ ο κίνδυνος

φαινόταν να αυξάνει με μεγαλύτερες δόσεις odds

ratio (OR) 3,9 (3,0-4,9) για υψηλή χρήση (περίπου

25.000 mg) και odds ratio (OR) 7,7 (5,7-10,5) για την

υψηλότερη αθροιστική δόση (περίπου 100.000 mg).

O μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος εί-

ναι ένα σπάνιο συμβάν, μολονότι ο συχνότερος καρ-

κίνος στους Καυκάσιους. Τα ποσοστά επίπτωσης

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον φωτότυπο του

δέρματος, που υποδηλώνει την ευαισθησία σε

βλάβη από ακτινοβολία, αλλά και άλλους παράγο-

ντες που οδηγούν σε διαφορετικούς αρχικούς κινδύ-

νους και διαφορετικά ποσοστά επίπτωσης σε

διάφορες χώρες. Με βάση τα αποτελέσματα των

δύο τελευταίων επιδημιολογικών μελετών από τη

Δανία, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αυξηθεί περίπου

4 έως 7,7 φορές για το SCC και 1,3 φορές για το

BCC ανάλογα με την αθροιστική δόση της υδροχλω-

ροθειαζίδης. Με βάση τα παραπάνω, ο Ευρωπαϊκός

Oργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ/PRAC) εξέδωσε

σχετική οδηγία τον Oκτώβριο του 2018.

Υπήρξε ωστόσο και μία μεταγενέστερη μετα-

ανάλυση των Gandini et al., που έφτασε σε αντί-

θετα αποτελέσματα εξετάζοντας συνολικά 19

μελέτες13. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι ανα-

στολείς διαύλων ασβεστίου σχετίζονται περισσό-

τερο με ανάπτυξη καρκίνου δέρματος (summary

relative risk, SRR = 1,14, 95% CI = 1,07-1,21), ενώ

οι β-αναστολείς σχετίστηκαν οριακά με εμφάνιση

μελανώματος (SRR = 1,21, 95% CI = 1,05-1,40).

Δεν βρέθηκε συσχέτιση με διουρητικά, αΜΕΑ ή

αναστολείς αγγειοτασίνης. Ωστόσο, στη συγκεκρι-

μένη ανάλυση για τα διουρητικά, φαίνεται να

υπάρχουν θέματα μεθοδολογίας, καθώς λήφθηκαν

υπόψη μόνο 6 μελέτες (Nardone et al., 2017, de

Vries et al., 2012, Kaae et al., 2010, Westerdahl et

al., 1996, Ruiter et al., 2010 Schmidt et al., 2015)

και πολλαπλές εκτιμήσεις στηρίχθηκαν σε μια με-

λέτη που είχε την ίδια ομάδα μαρτύρων. Επιπλέον,

δεν έγινε διάκριση μεταξύ των τύπων καρκίνου και

δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση υποομάδων14.

ΑιτιοπΑθοΓΕνΕτιΚοι μηχΑνισμοι στην
πΡοΚληση ΚΑΡΚινου δΕΡμΑτοσ

O κύριος παθογενετικός περιβαλλοντικός παράγο-

ντας για όλους τους τύπους καρκίνου δέρματος εί-

ναι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), αν

και ο τρόπος και ο ακριβής χρόνος της έκθεσης

στον ήλιο σε σχέση με την πρόκληση καρκίνου δια-

φέρει από τύπο σε τύπο και εξαρτάται επίσης από

τη γεωγραφική θέση και τον υπό μελέτη πληθυσμό.

Η εμφάνιση καρκίνου του δέρματος σχετίζεται

στενά με το χρώμα του δέρματος. O κίνδυνος είναι

αυξημένος σε ανοικτόχρωμα άτομα, με ξανθά μαλ-

λιά και γαλανά ή πράσινα μάτια. Έχουν ενοχοποι-

ηθεί και άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισμα, η

χρήση αλκοόλ, η έκθεση σε αρσενικό, παράγωγα

πίσσας και ψωραλένια, η παχυσαρκία, η χρήση

φαρμάκων, η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών,

το χρόνιο στρες καθώς και κάποια γενετικά σύν-

δρομα. O καρκίνος του δέρματος συνήθως διαγι-

γνώσκεται στους ηλικιωμένους, όπου και η χρήση

πολλαπλών φαρμάκων είναι συχνή. Φάρμακα που

επάγουν τη φωτοευαισθησία μπορεί να αυξήσουν
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τον κίνδυνο για καρκίνο δέρματος, φαινόμενο που

αποδίδεται στην πρόκληση βλάβης στο DNA5.

Πολλά φάρμακα έχουν δυνατότητα πρόκλησης

φωτοευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων των πα-

ραγώγων σουλφονυλουρίας που χρησιμοποιούνται

στον ΣΔ, των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών, διά-

φορων αντιψυχωσικών, αντιμικροβιακών, ανθελο-

νοσιακών, διουρητικών και καρδιολογικών φαρμά-

κων όπως η αμιωδαρόνη. Συχνά η φωτοευαισθησία

προκύπτει από αντιδράσεις φωτοτοξικότητας που

είναι οξυγονοεξαρτώμενες αλλά επίσης και μέσω

φωτοαλλεργικών αντιδράσεων. Η UV-B προκαλεί

συγκεκριμένες μεταλλάξεις στο DNA ενώ η UV-A

βλάπτει έμμεσα το DNA μέσω δραστικών μορφών

οξυγόνου. Η βλάβη της UV στο DNA, και επομένως

ο κίνδυνος για BCC, ευνοείται σε ασθενείς με αυξη-

μένη φωτοευαισθησία, οι οποίοι είναι πιθανότερο

να υποστούν ηλιακά εγκαύματα εξαιτίας μείωσης

της ελάχιστης δόσης πρόκλησης ερυθήματος

[Ruiter, 2010]. Η διαφορετική μέγιστη απορροφητι-

κότητα στο φάσμα ακτινοβολίας μπορεί να εξηγήσει

τις διαφορές στη συσχέτιση των διάφορων φαρμά-

κων με τον κίνδυνο για καρκίνο δέρματος. Εναλλα-

κτικά, η πιθανή καρκινογόνος δράση κάποιων από

τα αντιυπερτασικά πιθανώς εξισορροπείται από άλ-

λες αντικαρκινικές ιδιότητες που φέρουν, όπως εί-

ναι η αναστολή της αγγειογένεσης και της διήθησης

του καρκίνου από τους αΜΕΑ και τους αναστολείς

αγγειοτασίνης. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλλουν

διαφορές στη δοσολογία, στον χρόνο χορήγησης και

στον χρόνο ημίσειας ζωής, καθώς και παράγοντες

που δεν έχουν να κάνουν με την UV ακτινοβολία9,13.

συστΑσΕισ ΚΑι πΡοΒλημΑτισμοι

Τα διουρητικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

αντιυπερτασικής θεραπείας εδώ και δεκαετίες. Η

αποτελεσματικότητά τους στη μείωση της καρδιαγ-

γειακής θνησιμότητας έχει επιβεβαιωθεί μέσα από

πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες και μετα-αναλύ-

σεις. Η υπεροχή τους έναντι των άλλων αντιυπερ-

τασικών στην πρόληψη της καρδιακής ανε-

πάρκειας είναι τεκμηριωμένη15. O NMSC, από την

άλλη, είναι αρκετά συχνός σε άτομα της λευκής

φυλής, και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν αυξη-

μένη έκθεση στον ήλιο και προδιάθεση σε ηλιακά

εγκαύματα. Η θνησιμότητα που εμφανίζει είναι

ιδιαίτερα χαμηλή, ωστόσο, η νοσηρότητα μπορεί

να είναι υψηλή λόγω τοπικής ιστικής καταστροφής

και της υπολειπόμενης ουλωτικής διεργασίας. Η

υψηλή επίπτωση και οι απαιτήσεις που προκύ-

πτουν συχνά για αισθητική αποκατάσταση με

επεμβάσεις κάνουν το BCC να είναι ένας από τους

πέντε πιο δαπανηρούς καρκίνους, παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την οδηγία του ΕΜΕΑ, οι ασθενείς

που λαμβάνουν υδροχλωροθειαζίδη μόνη ή σε συν-

δυασμό με άλλα φάρμακα πρέπει να ενημερώνονται

για τον κίνδυνο NMSC του δέρματος. Θα πρέπει να

ελέγχουν τακτικά το δέρμα τους για εμφάνιση νέων

βλαβών, να παρατηρούν μεταβολές σε ήδη υπάρχου-

σες βλάβες και να συμβουλεύονται σχετικά τον δερ-

ματολόγο τους. Για τις ύποπτες αλλοιώσεις του

δέρματος είναι πιθανό να απαιτηθεί η λήψη βιοψίας

και ιστολογικής εξέτασης. Στους ασθενείς που λαμ-

βάνουν αγωγή με υδροχλωροθειαζίδη θα πρέπει να

δίδονται οδηγίες να περιορίζουν την έκθεση στο

ηλιακό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και

να χρησιμοποιούν μέτρα αντιηλιακής προστασίας

(γυαλιά ηλίου, καπέλο, αντιηλιακά σκευάσματα)

όταν εκτίθενται σε ηλιακό φως και τις υπεριώδεις

ακτίνες (UV), ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος

εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Oι θεράποντες

ιατροί ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν το ενδεχό-

μενο τροποποίησης της αγωγής με υδροχλωροθεια-

ζίδη, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν ιστορικό

καρκίνου του δέρματος.

Από την άλλη, θα ήταν σκόπιμο να τονιστεί ότι

πριν οποιαδήποτε τροποποίηση στην αντιυπερτα-

σική αγωγή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα

υπέρ και τα κατά. Η ρύθμιση και επίτευξη των στό-

χων στην αρτηριακή πίεση δεν είναι πάντα εύκολη.

Η απόφαση για αλλαγή θεραπευτικού σχήματος

θα πρέπει να γίνεται με περίσκεψη.

Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες

πρόσφατες μελέτες οι οποίες φέρνουν νέα δεδομένα

για τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου και τη

σχέση τους με την πρόκληση καρκίνου του μαστού

και καρκίνου του πνεύμονα16. O καρκίνος μαστού εί-

ναι ορμονοεξαρτώμενος. Κατά τη διάρκεια του κα-

ταμήνιου κύκλου, ο μαστός κυκλικά εμφανίζει

αύξηση και υποστροφή. Τα οιστρογόνα επιδρούν

αυξητικά μέσω ενεργοποίησης παραγόντων μετα-

γραφής (Fos/Jun, SP-1), με αποτέλεσμα σύνθεση

πρωτεϊνών και κυτταρική αύξηση. Η υποστροφή διε-

νεργείται μέσω εξαρτώμενων από τη μείωση του

ασβεστίου διαύλων PCCA2, που οδηγεί σε αύξηση

του ενδοκυττάριου ασβεστίου και κυτταρική από-

πτωση. Η αναστολή της ενδοκυττάριας εισόδου του

ασβεστίου μέσω των αναστολέων διαύλων ασβε-

στίου θα προάγει την αύξηση του κυττάρου και πιθα-

νώς την εμφάνιση καρκίνου μαστού. Σε πρόσφατη

μετα-ανάλυση βρέθηκε στατιστικά σημαντική αύ-

ξηση στον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού σε αυ-

τούς που ελάμβαναν CCB (OR = 1,14, 95% CI =
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1,02-1,27, P = 0,02). Τα ευρήματα αυτά ωστόσο χρει-

άζονται προσεκτική αξιολόγηση λόγω διάφορων

συν-παραγόντων που πιθανώς εμπλέκονται. Περισ-

σότερες μελέτες απαιτούνται για την εξαγωγή ασφα-

λών συμπερασμάτων και την έκδοση οδηγιών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και μια μετα-

ανάλυση που συνδέει τους αναστολείς διαύλων

ασβεστίου με τον καρκίνο του πνεύμονα με συνο-

λικό κίνδυνο (RR) 1,15 (95% CI = 1,01-1,32)17. Εί-

ναι βέβαιο ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες

που θα διαλευκάνουν την πιθανή αυτή συσχέτιση.

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι η αρτηριακή

υπέρταση αποτελεί μείζονα παράγοντα καρδιαγγει-

ακού κινδύνου και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται

επιθετικά, στο πνεύμα των οδηγιών που εκδόθηκαν

πρόσφατα από την ESH. Oι ιατροί θα πρέπει να εί-

ναι εξοικειωμένοι με τις πιθανές απώτερες παρε-

νέργειες των αντιυπερτασικών φαρμάκων και να

συμβουλεύουν κατάλληλα τους ασθενείς, ενημερώ-

νοντάς τους κατάλληλα και αποφεύγοντας βεβια-

σμένες αποφάσεις.
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Hypertension is a major global health issue and skin

cancer is the most common malignancy in the western

world. The role of thiazide diuretics in arterial

hypertension is well documented and their use has

been long since widespread. Recently, epidemiological

studies incriminated thiazide diuretics regarding their

relationship to non-melanoma skin cancer. In the cur-

rent review we sought to critically approach the avail-

able data concerning the association of skin cancer

with antihypertensive agents, to summarize current

recommendations and to discuss concerns about pos-

sible changes in the therapeutic strategy that they may

bring about.

Key-words: Skin cancer, basal cell cancer, squamous

cell carcinoma, melanoma, malignant melanoma, an-

tihypertensive drugs, diuretics, thiazides, calcium

channel blockers.


