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Τ

ὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀναδειχτεῖ ἡ πολὺ μεγάλη σημασία
τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στὶς εἰδικότητες τῆς καρδιολογίας καὶ τῆς ὀγκολογίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὀφείλεται σὲ τρεῖς
βασικοὺς λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι οἱ κοινοὶ παράγοντες
κινδύνου ποὺ μοιράζονται οἱ δυὸ μεγάλες αὐτὲς κατηγορίες παθήσεων, οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις καὶ ὁ καρκίνος,
ἔτσι ὥστε οἱ ἐνέργειες γιὰ τὴν πρωτογενῆ καὶ δευτερογενῆ
πρόληψη τοῦ ἑνὸς νὰ ὀφελοῦν ἄμεσα καὶ τὸν ἄλλον. Ὁ
δεύτερος λόγος εἶναι ἡ καρδιοτοξικότητα ποὺ παρουσιάζουν
ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὴν ὀγκολογία,
ὅπως εἶναι κάποια χημειοθεραπευτικὰ φάρμακα καὶ ἡ τοπικὴ
ἀκτινοβολία. Ἡ πρόληψη καὶ ἡ ἔγκαιρη διάγνωση τῶν ἐκδηλώσεων καρδιοτοξικότητας καὶ τῶν καρδιολογικῶν ἐπιπλοκῶν στοὺς ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς ἀποτελεῖ παράγοντα,
ποὺ βελτιώνει ἀποφασιστικὰ τὴν πρόγνωσή τους. Ὁ τρίτος
λόγος εἶναι ἡ ἐμφάνιση καρδιολογικῶν ἐπιπλοκῶν σὲ πολλὲς
κακοήθεις παθήσεις, ὅπως εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ἡ περικαρδίτιδα. Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ συνηθισμένες κακοήθεις παθήσεις,
ποὺ ἐπιβεβαιώνουν καὶ ἀναδεικνύουν ὅλα τὰ παραπάνω,
εἶναι ὁ καρκίνος τοῦ μαστοῦ.
Πρὶν ἀπὸ λίγες μόλις ἡμέρες, ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία δημοσίευσε ἕνα ἐπιστημονικὸ ἔγγραφο, ὅπου
ἀκριβῶς ἀναπτύσσονται ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω σχετικὰ μὲ τὴ σχέση τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων
καὶ τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ: ἡ ἐπίπτωση τῶν παθήσεων
αὐτῶν, οἱ κοινοὶ παράγοντες κινδύνου, οἱ καρδιοτοξικὲς ἐπιδράσεις τῶν ὀγκολογικῶν θεραπειῶν καὶ ἡ πρόληψη καὶ
θεραπεία τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ καρκίνο τοῦ μαστοῦ. Οἱ καρδιοπάθειες ἀποτελοῦν τὴν
κυριότερη αἰτία θανάτου στὶς γυναῖκες, ἐνῶ ὁ καρκίνος τοῦ
μαστοῦ εἶναι ἡ βασικότερη ἀνησυχία τους καὶ γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐνημέρωσή τους γιὰ τὸν τρόπο
ποὺ αὐτὲς οἱ παθήσεις ἀλληλεπιδροῦν αἰτιολογικά. Ἐξίσου
σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνάγκη ἐνημέρωσης, γιὰ τὸν τρόπο
ποὺ οἱ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὸν καρκίνο τοῦ μαστοῦ
ἐπιδροῦν στὴν ὑγεία τῆς καρδιᾶς τους.
Γιὰ τὶς ἡλικιωμένες γυναῖκες, οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις
ἀποτελοῦν μεγαλύτερο κίνδυνο, συγκριτικὰ μὲ τὸν καρκίνο
τοῦ μαστοῦ, καὶ αὐτὸ δίνει μεγάλη ἔμφαση στὴ σημασία τῆς
ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετώπισης τῶν καρδιαγγειακῶν παραγόντων κινδύνου στὶς πάσχουσες ἀπὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ
γυναῖκες κατὰ τὴ διάρκεια καὶ μετὰ τὶς διάφορες θεραπευτικὲς
παρεμβάσεις. Ἡ ἔκβαση τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, προκειμένου νὰ εἶναι εὐνοϊκή, πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ καλὴ

καρδιαγγειακὴ ὑγεία. Ἐπιπλέον, τὴ χρονικὴ στιγμὴ τῆς ἀρχικῆς ἐμφάνισης τῆς νόσου, οἱ συνυπάρχοντες παράγοντες
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ τὸ ἱστορικὸ προϋπάρχουσας
καρδιοπάθειας ἐπηρεάζουν ἀποφασιστικὰ καὶ τὶς θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς γιὰ τὴν κακοήθεια.
Κάποιες θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὸν καρκίνο τοῦ
μαστοῦ εἶναι καρδιοτοξικὲς καὶ αὐτὴ ἡ δράση μπορεῖ νὰ
ἐκδηλωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς θεραπείας ἢ καὶ ἀργότερα στὴν
πορεία. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτῆς τῆς καρδιοτοξικότητας μπορεῖ
νὰ εἶναι μείωση τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης τῆς καρδιᾶς, ποὺ
μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κλινικὰ ἔκδηλη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
δύσπνοια καὶ οἰδήματα τῶν κάτω ἄκρων, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ἀρρυθμίες μὲ αἴσθημα παλμῶν ἢ ἐπεισόδια ζάλης,
ἰσχαιμία τοῦ μυοκαρδίου μὲ πόνο στὸ στῆθος, δημιουργία θρόμβων στὶς φλέβες, συνήθως τῶν κάτω ἄκρων καὶ
πρόκληση πνευμονικῆς ἐμβολῆς, πνευμονικὴ ὑπέρταση καὶ
περικαρδίτιδα μὲ πόνο στὸ στῆθος καὶ δυσκολία στὴν ἀνάσα
στὴν περίπτωση ἀνάπτυξης μεγάλης ποσότητας περικαρδιακοῦ ὑγροῦ. Ἡ πιὸ συνηθισμένη παρενέργεια τῆς χημειοθεραπείας εἶναι ἡ συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
δηλαδὴ ἡ πρόκληση ἀδυναμίας στὸν μῦ τῆς καρδιᾶς, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συσπαστεῖ σωστὰ καί, ὡς
ἀντλία ποὺ εἶναι, νὰ σπρώξει σωστὰ τὸ αἷμα πρὸς τὰ μπροστὰ στὸ ἀρτηριακὸ δίκτυο ὅλου τοῦ σώματος. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ εἶναι σωστὸ νὰ γίνεται ἕνα ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη κάθε καρδιοτοξικῆς χημειοθεραπείας
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καὶ αὐτὸ νὰ ἐπαναλαμβάνεται σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ὥστε νὰ ἐκτιμᾶται ἡ καρδιακὴ λειτουργία. Ὁποιοδήποτε
σημεῖο ἐπιδείνωσης τῆς συστολικῆς ἀπόδοσης τῆς καρδιᾶς
θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογεῖται καὶ νὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψιν
γιὰ τὴν ἀπόφαση συνέχισης ἢ ἀλλαγῆς τῆς χημειοθεραπείας.
Ὅλα αὐτὰ δὲν ἀναφέρονται γιὰ νὰ φοβίσουν τὶς ἀσθενεῖς μὲ
καρκίνο τοῦ μαστοῦ, οὔτε γιὰ νὰ τὶς ἀποθαρρύνουν ἀπὸ τὸ
νὰ δεχτοῦν νὰ λάβουν τὶς ἀπαραίτητες θεραπεῖες, ἀλλὰ νὰ
εἶναι σωστὰ ἐνημερωμένες καὶ νὰ μποροῦν, σὲ συνεργασία
μὲ τοὺς θεράποντες ἰατρούς τους, νὰ ἐπιλέξουν τὴν καλύτερη
θεραπεία γιὰ αὐτές.
Ἀπὸ τὶς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὸν καρκίνο τοῦ
μαστοῦ, αὐτὲς ποὺ αὐξάνουν περισσότερο τὸν κίνδυνο πρόκλησης καρδιακῆς δυσλειτουργίας εἶναι οἱ ἑξῆς: ἡ χορήγηση σὲ ὑψηλὲς δόσεις χημειοθεραπευτικῶν φαρμάκων ποὺ
ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν ἀνθρακυκλινῶν, ὅπως εἶναι ἡ
δοξορουμπισίνη καὶ ἡ ἐπιρουμπισίνη, ἡ ἀκτινοβολία σὲ ἐπίσης
ὑψηλὲς δόσεις ὅταν καὶ ἡ καρδιὰ εἶναι στὸ πεδίο ἀκτινοβόλησης, ἡ χημειοθεραπεία μὲ συνδυασμὸ χαμηλῶν δόσεων
ἀνθρακυκλινῶν καὶ τραστουζουμάμπης, καὶ ὁ συνδυασμὸς
χαμηλῶν δόσεων ἀνθρακυκλινῶν μὲ χαμηλῆς δόσης ἀκτινοβολία ὅταν καὶ ἡ καρδιὰ εἶναι στὸ πεδίο ἀκτινοβόλησης.
Ὑπάρχουν ἀποτελέσματα ἀπὸ μικρὲς μελέτες ἀλλὰ καὶ ἄλλες
μελέτες σὲ ἐξέλιξη, ποὺ διερευνοῦν νέους τρόπους χορήγησης τῶν ἤδη ὑπαρχόντων χημειοθεραπευτικῶν φαρμάκων
μὲ σκοπὸ τὴ μείωση τῆς καρδιοτοξικῆς τους δράσης, ὅπως,
γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀργὴ καὶ σταδιακὴ χορήγηση, συγκριτικὰ
μὲ τὴν ταχεῖα καὶ σὲ μιὰ δόση χορήγηση. Ἐπιπλέον, ἡ προσθήκη καρδιοπροστατευτικῶν οὐσιῶν, ὅπως εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ἡ dexrazoxane, ἔχει δείξει ὅτι μειώνει τὴν πιθανότητα
πρόκλησης βλάβης στὴν καρδιὰ καὶ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας,
ὅταν συνδυάζεται μὲ τὶς καρδιοτοξικὲς ἀνθρακυκλίνες.
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Αὐτὸ ποὺ ἴσως εἶναι πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅλα εἶναι νὰ
συνειδητοποιήσει κὰποιος ὅτι ὁ καρκίνος τοῦ μαστοῦ καὶ οἱ
καρδιαγγειακὲς παθήσεις μοιράζονται κοινοὺς παράγοντες
κινδύνου: ἡ προχωρημένη ἡλικία, τὸ θετικὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικό, ἡ ἔλλειψη φυσικῆς δραστηριότητας, τὸ κάπνισμα εἶναι
οἱ πιὸ σημαντικοὶ ἀπὸ αὐτούς. Ἄρα, τὸ λογικὸ συμπέρασμα
καὶ τὸ βασικὸ μήνυμα εἶναι ὅτι ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς ὑγιεινοῦ
τρόπου ζωῆς ἀποτελεῖ ἴσως τὸν βασικὸ τρόπο πρόληψης καὶ
τῶν δυὸ αὐτῶν παθήσεων. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει
τὸ χρόνο νὰ περνάει καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, τουλάχιστον ἐπὶ τοῦ παρόντος, τοὺς γονεῖς του καὶ τὰ γονίδια
ποὺ ἔχει κληρονομήσει ἀπὸ αὐτούς. Μπορεῖ ὅμως νὰ μὴν
καπνίζει, νὰ υἱοθετήσει μιὰ ὑγιεινὴ διατροφή, νὰ μὴν εἶναι
παχύσαρκος καὶ νὰ ἔχει τακτικὴ φυσικὴ δραστηριότητα καὶ μὲ
αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ μειώσει ἀποτελεσματικὰ τὴν μελλοντικὴ
πιθανότητα νὰ ὑποστεῖ ἕνα ἔμφραγμα, ἕνα ἐγκεφαλικὸ ἢ νὰ
νοσήσει ἀπὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἰατρῶν, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνει
εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στοὺς ὀγκολόγους καὶ τοὺς καρδιολόγους στὰ πλαίσια τῆς καρδιο-ογκολογίας. Ἡ ἀνάπτυξη νεότερων καὶ πιὸ ἀποτελεσματικῶν
θεραπειῶν γιὰ τὸν καρκίνο ἔχει ὁδηγήσει στὴν αὔξηση τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ἐπιβιώνουν καὶ ζοῦν γιὰ πολλὰ ἀκόμη χρόνια.
Παράλληλα ὅμως, καὶ ἐπειδὴ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς θεραπεῖες
εἶναι καρδιοτοξικές, ἔχει αὐξηθεῖ καὶ ἡ συχνότητα τῶν καρδιολογικῶν προβλημάτων σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν.
Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ, λοιπὸν, πρέπει νὰ φροντίσουμε νὰ ἔχουν
πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες καρδιαγγειακοῦ ἐλέγχου καὶ σὲ καρδιολόγους ποὺ εἶναι εὐαισθητοποιημένοι καὶ ἐκπαιδευμένοι
στὴν ἀναγνώριση τῶν καρδιολογικῶν ἐπιπλοκῶν, λόγῳ τῆς
θεραπείας ἢ λόγῳ τῆς νόσου στοὺς ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς.

