
Από την αρχή της πανδημί-
ας, η American Society of 
Clinical Oncology (ASCO) 
είχε εκδώσει συμβουλές 
για τους ογκολογικούς 
ασθενείς, τόσο για τα 
μέτρα που θα πρέπει να 
τηρούν οι ογκολογικοί 
ασθενείς για την προστα-
σία τους, όσο και για τις 
τροποποιήσεις που θα πρέ-
πει να γίνουν στη θεραπεία 
τους για να περιοριστούν 
οι πιθανότητες μόλυνσής 
τους από τον νέο ιό. 
Ωστόσο, νέες μελέτες δεί-
χνουν ότι οι ασθενείς με 
καρκίνο, εκτός από μεγα-
λύτερο κίνδυνο σοβαρής 
νόσου από κορωνοϊό σε 
σχέση με τον γενικό πληθυ-
σμό, έχουν και σημαντικά 
μεγαλύτερο κίνδυνο θα-
νάτου. 
Σύμφωνα με δεδομένα που 
παρουσιάστηκαν στην τε-
λευταία ετήσια συνάντη-
ση της American Society 
of Clinical Oncology, ο 
ενεργός καρκίνος μπορεί 
να έχει ολέθριες συνέ-
πειες στην επιβίωση των 
ασθενών, καθώς οι ογκο-
λογικοί ασθενείς με εξε-
λισσόμενο καρκίνο έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες 
να πεθάνουν από τον νέο 
κορωνοϊό. 
Αναλυτικότερα, ανάλυση 
δεδομένων από το CCC19 
(COVID-19 and Cancer 
Consortium Registry) 
σε δείγμα 928 ασθενών 
έδειξε ότι η επιδείνω-
ση του καρκίνου αποτε-
λεί ανεξάρτητο παράγο-
ντα κινδύνου για θάνατο 
σε ασθενείς που νοσούν 
ταυτόχρονα από COVID-19 

και καρκίνο. Η θεραπεία 
των νοσούντων από κορω-
νοϊό και καρκίνο μαζί με 
υδροξυχλωροκίνη και αζι-
θρομικύνη δεν φάνηκε να 
βελτιώνει την επιβίωση και 
συσχετίστηκε επίσης με αυ-
ξημένο κίνδυνο θανάτου. 
Μία ακόμη μελέτη που πα-
ρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
του μεγαλύτερου ογκολο-
γικού συνεδρίου έδειξε ότι 
οι ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονα και θωρακικού 
καρκίνου που είχαν λά-
βει χημειοθεραπεία έως 
και τρεις μήνες πριν από 
τη νόσησή τους από τον 
COVID-19, μόνη της ή σε 
συνδυασμό με άλλες θε-
ραπείες, είχαν επίσης αυ-
ξημένο κίνδυνο θανάτου. 
Μια πιθανή εξήγηση είναι 
η σχέση της χημειοθερα-
πείας και των άλλων αντι-
νεοπλασματικών θεραπει-
ών, αλλά και του ίδιου του 
καρκίνου, στην καταστολή 
του ανοσοποιητικού συ-
στήματος.

Η άλλη όψη  
του νομίσματος

Ωστόσο, υπάρχει και η 
αντίθετη άποψη. Σε βρε-
τανική μελέτη που δημο-

σιεύτηκε στο περιοδικό 
«Lancet», όπου αναλύ-
θηκαν τα δεδομένα από 
800 ασθενείς, οι μισοί 
από τους οποίους είχαν 
μεταστατικό καρκίνο, 
281 ασθενείς είχαν λάβει 
χημειοθεραπεία εντός 4 
εβδομάδων προ της δι-
άγνωσης του COVID-19. 
Μετά την προσαρμογή 
για την ηλικία, το φύλο 
και την παρουσία υποκεί-
μενων νοσημάτων, η χο-
ρήγηση χημειοθεραπεί-
ας κατά τις τελευταίες 4 
εβδομάδες δεν φάνηκε 
να έχει σημαντική επίδρα-
ση στη θνησιμότητα από 
COVID-19. 
Αντίστοιχα ήταν τα ευρή-
ματα και για τους ασθενείς 
που είχαν λάβει και άλλες 
αντι-νεοπλασματικές θε-
ραπείες, όπως ανοσοθε-
ραπεία, ορμονοθεραπεία 
ή στοχευμένους παράγο-
ντες σε βάθος 4 εβδομά-
δων πριν από τη λοίμωξη 
από τον νέο κορωνοϊό. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
η χορήγηση της θεραπείας 
των ογκολογικών ασθενών 
με ενεργή νόσο δεν αυξά-
νει τον κίνδυνο θανάτου 
από τον COVID-19 και εί-
ναι σημαντικό να συνεχί-
ζεται απρόσκοπτα. 
Στη βρετανική μελέτη, από 
το σύνολο των ασθενών 
που εξετάστηκαν, οι 412 
(ποσοστό 52%) εμφάνι-
σαν ήπια λοίμωξη από 
COVID-19, ενώ 226 ασθε-
νείς (το 28% του συνόλου) 
κατέληξαν. Ο κυριότερος 
παράγοντας κινδύνου για 
θάνατο από τη νόσο που 

εντόπισαν οι ερευνητές, 
επιβεβαιώνοντας τα σχε-
τικά διεθνή στατιστικά, 
ήταν και στους ογκολογι-
κούς ασθενείς το ανδρικό 
φύλο. Επίσης, φάνηκε να 
παίζει σημαντικό ρόλο η 
ηλικία των ασθενών και 
η παρουσία υποκείμενων 
νοσημάτων (π.χ. καρδι-
αγγειακών νοσημάτων, 
υπέρτασης και χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονο-
πάθειας). Μόλις το 12% 
των ασθενών που κατέ-
ληξαν από COVID-19 δεν 
έπασχαν από κάποιο άλλο 
υποκείμενο νόσημα, πλην 
του καρκίνου. 
Με τα παραπάνω συμπε-
ράσματα συμφωνεί μελέ-
τη που δημοσιεύτηκε στο 
«Breast Cancer Research» 
και πραγματοποιήθηκε με 
τη συμμετοχή νοσοκομεί-
ων του Παρισιού. Σε αυ-
τή συμπεριελήφθησαν 76 
ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού με αποδεδειγμέ-
νη ή ύποπτη λοίμωξη 
COVID-19 και το κύριο 
συμπέρασμα των ερευ-
νητών ήταν πως δεν ήταν 
η χημειοθεραπεία και ο 
καρκίνος αυτά που έκα-
ναν τις ασθενείς πιο ευά-
λωτες στον νέο ιό, αλλά η 
ηλικία και τα άλλα υποκεί-
μενα νοσήματα, όπως για 
παράδειγμα η υπέρταση. 
Πιο συγκεκριμένα, κατ’ 
αναλογία με τη βρετανι-
κή μελέτη, η ηλικία άνω 
των 70 ετών και η υπέρ-
ταση αύξησαν σημαντικά 
τις πιθανότητες για σοβα-
ρή νόσηση από COVID-19 
καθώς επίσης και τις πιθα-

νότητες εισόδου σε ΜΕΘ 
ή θανάτου.
Επιπλέον, οι ασθενείς της 
γαλλικής μελέτης εμφάνι-
σαν επίσης μικρότερες πι-
θανότητες μόλυνσης από 
τον COVID-19, καθώς η 
γνώση της ευπάθειάς τους 
τις έκανε να τηρούν κα-
λύτερα και αποτελεσμα-
τικότερα τα σχετικά μέτρα 
προστασίας. 

Η σημασία  
της εξατομίκευσης

Λίγους μήνους μετά την 
άφιξη της πανδημίας που 
ανέτρεψε την καθημερι-
νότητα όλων –  γιατρών, 
ασθενών, ολόκληρης της 
ανθρωπότητας –, η εικόνα 
δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη. 
Για αυτό και οι κλινικές 
αποφάσεις είναι σημαντι-
κό να εξατομικεύονται. Ο 
ογκολόγος θα πρέπει να 
λάβει υπ’ όψιν παράγοντες 
όπως ο κίνδυνος επανεμ-
φάνισης του καρκίνου, ο 
αριθμός των κύκλων θερα-
πείας που έχουν ήδη ολο-
κληρωθεί και την ανοχή 
του ασθενούς στη θερα-
πεία και να προτείνει στον 
ασθενή του τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις στην αγωγή 
του, με στόχο την καλύτερη 
δυνατή έκβασή του και την 
ποιότητα ζωής του.
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ΚαρΚίνος Καί Κορωνοϊος;  
μία επίΚίνδυνη ςχεςη

Τα άτομα με 
καρκίνο είναι 
κατά κανόνα 

πιο επιρρεπή 
σε λοιμώξεις σε 

σχέση με αυτούς 
που δεν έχουν 

καρκίνο και 
από την πρώτη 

στιγμή της 
πρωτοφανούς 
υγειονομικής 

κρίσης 
θεωρήθηκαν 

μία από τις πιο 
ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού για 
νόσηση από τον 

νέο κορωνοϊό
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Ο ογκολόγος θα πρέπει να λάβει 
υπόψη παράγοντες όπως ο 
κίνδυνος επανεμφάνισης του 
καρκίνου, ο αριθμός των κύκλων 
θεραπείας που έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί, και να προτείνει 
στον ασθενή του τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις στην αγωγή του

Τής 
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