
Kanser Hastalarında ve Sağlık Çalışanlarında  SARS-COV 2 Antikor Düzeylerinin 

Karşılaştırılması 

Editöre Mektup: 

COVID-19 tanısı, aktif enfeksiyon sırasında nazofaringeal örneklerde RT-PCR 

kullanılarak SARS-COV2 virüsünün saptanmasına dayanır. SARS-COV2 ile enfekte hastaların 

çoğu, SARS-COV2 proteinlerine karşı antikor geliştirir. RT-PCR pozitif COVID-19’lu kanser 

hastalarının hayatta kalımının çok düşük olduğu ve 30 günde % 30'a kadar mortalite 

gösterdiği bildirilmiştir. 

Bu çalışmada, Kurumsal İnceleme Kurulu onaylı (12 Mart 2020 onaylanmıştır) klinik 

bir araştırmanın bir parçası olarak; Leon Berard Merkezi’nde 1 Mart 2020'den 16 Nisan 

2020'ye kadar, COVID-19 şüphesi taşıyan kanser hastaları ve gönüllü test prosedürünün bir 

parçası olarak; bir dizi sağlık hizmeti çalışanı (sağlık merkezi çalışanları, hemşireler ve 

doktorlar) retrospektif olarak incelenmiştir. 

85 kanser hastasının tümü hem nazofaringeal örnekler üzerinden SARS-nCoV2 RT-PCR 

ile hem de bir hasta başı testi olan antikor (Ab) tanı testi, Toda Coronadiag® (TODA Pharma, 

Strasbourg Fransa) ile test edildi. Coronadiag®, parmak ucu delinerek alınmış bir kan örneği 

kullanılarak 10 dakikada sonuç veren hızlı bir lateral akış immünoassay testidir (LFIA). Bu test, 

bir RT-PCR pozitifliği veya COVID-19 semptomlarından 15 gün veya daha uzun süre sonra 

gerçekleştirildi. LFIA testi 244 sağlık merkezi çalışanının tamamında gerçekleştirildi. Buna ek 

olarak, SARS-CoV2 RT-PCR; klinik semptomlarla başvuran 14 sağlık merkezi çalışanında daha 

önce (> 15 gün) pozitif bulundu ve SARS-COV2 antikoru için pozitif olan 3 sağlık merkezi 

çalışanında gerçekleştirildi. 85 kanser hastasının 10’u (% 12) RT-PCR'de SARS-CoV2 olarak 

belgelendi ve 5'inde (% 6) antikor saptama testi pozitif olarak test edildi. RT-PCR ile 

doğrulanmış 10 hastadan 3’ünde (%30), enfeksiyonun klinik başlangıcından 15 gün sonra 

saptanabilir antikor anti-SARS-COV2 mevcuttu. RT-PCR için negatif test edilen geriye kalan 75 

kanser hastasından 2’sinde (% 2.3) saptanabilir SARS-COV2 IgG bulunmaktaydı.  Buna paralel 

olarak, RT-PCR ile belgelenmiş SARSCOV2 enfeksiyonlu 14 kişiyi de içeren 244 sağlık hizmeti 

çalışanının tümü, LFIA testi ile test edildi: bu 14 RT-PCR ile onaylanmış enfekte kişiden 

10'unda (% 71) klinik semptomlardan 15 gün veya daha sonra, saptanabilir antikor mevcuttu. 

Geri kalan 230 (% 1.3) sağlık hizmeti çalışanının üçünde saptanabilir antikor vardı, ancak aynı 

zamanda RT-PCR için negatif olarak test edildi. Bunlardan ikisi, önceki haftalarda olası COVID-

19 semptomlarını gösterdi. 

Bu nedenle; SARS-COV2 RT-PCR'de belgelendikten 15 gün sonraki serokonversiyon 

hızı, kanser hastalarında sağlık hizmeti çalışanlarına kıyasla daha düşüktü (% 30'a karşı % 71, 

p = 0.04). Önemli olarak, 7 serotanısal-negatif kanser hastasının 6'sı, kalan 5 hastaya kıyasla, 

son 4 haftada sitotoksik tedavi veya majör cerrahi müdahale almıştı (p = 0.003). Bu hastaların 

hiçbiri ölmedi. 



Bu seride, 85 hastadan 5'i (% 5.9) ve 244 kanser hastası ve sağlık merkezi çalışanından 

13'ü COVID-19'a karşı saptanabilir antikora sahipti. Bununla birlikte kanser hastaları; 

semptomlardan ve RT-PCR testi pozitifliğinden 15 gün veya daha sonra anlamlı olarak daha 

düşük SARS-COV2 antikoru tespit oranına sahipti. Testten önceki ay içerisinde kanser tedavisi 

gören hastalarda Anti-SARS-COV2 antikorunun tespit edilememe sıklığı daha yüksekti. Virüse 

karşı immün yanıtın, yakın zamanda alınmış kanser tedavilerinden etkilenip etkilenmediğini 

doğrulamak için ek çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır. 
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