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POVZETEK
Uvod
Enoletno dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom, ki je del standardnega zdravljenja bolnic z
zgodnjim HER2 (receptor za humani epidermalni rastni dejavnik 2) pozitivnim rakom dojk,
pomembno izboljša izhod te bolezni. Glede na veliko dobrobit si za vsako bolnico želimo, da bi
zdravljenje prejela v celoti. Kardiotoksičnost je glavni neželeni učinek, ki takšno zdravljenje omejuje.
Nevarnostni dejavniki in metode za zgodnje prepoznavanje kardiotoksičnosti so slabo poznane.
Njihovo poznavanje se zdi smiselno, saj morda s pravočasno uvedbo zdravljenja srčnega
popuščanja, ogroženi bolnici omogočimo, da varno in brez prekinitev prejme celotno enoletno
zdravljenje.
Namen dela in hipoteza
Naš namen je bil preveriti, kakšno je breme kardiotoksičnosti dopolnilnega zdravljenja s
trastuzumabom v vsakodnevni klinični praksi in predvsem, kako na najbolj enostaven in optimalen
način najdemo tiste bolnice, ki so bolj ogrožene in zato ob zdravljenju potrebujejo poostren nadzor.
Želeli smo ugotoviti, ali z merjenjem koncentracije NT-proBNP (N-konec proB tipa natriuretičnega
peptida), lahko izsledimo zgodnje znake okvare srčne mišice. Kako so nekateri poznani kazalniki
funkcije srčne mišice (koncentracija NT-proBNP, iztisni delež levega prekata (LVEF), izmerjen z
MUGA (radioizotopska planarna ravnovesna ventrikulografija), in nekateri ultrazvočno (UZ)
izmerjeni kazalniki) med seboj povezani in kateri najbolj zanesljivo napove okvaro srčne mišice ob
zdravljenju s trastuzumabom. V ta namen smo preverili naslednji hipotezi:
Sprememba koncentracije NT-proBNP po uvedbi zdravljenja s trastuzumabom je povezana s
spremembo indeksa končnega sistoličnega volumna levega prekata (LVESVI) za 8 ml/m2 ali več.
Pri bolnicah, ki prejemajo trastuzumab, so označevalci sistolične funkcije levega prekata (NTproBNP, LVEF izmerjen z MUGA), UZ kazalniki sistolične funkcije (LVEF, utripni volumen (UV), končni
sistolični volumen levega prekata (LVESV), končni diastolični volumen levega prekata (LVEDV), val
Sm v tkivni doplerski ehokardiografiji (Sm)) med seboj povezani in njihove izhodiščne vrednosti
napovedujejo okvaro srčne mišice.
Metode
V prospektivno raziskavo smo vključili bolnice s HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v sklopu
dopolnilnega zdravljenja že prejele antracikline in pri katerih je bilo načrtovano enoletno dopolnilno
zdravljenje s trastuzumabom. Bolnicam smo pred pričetkom zdravljenja s trastuzumabom določili
nivo NT-proBNP, opravile so UZ pregled srca in MUGA. Navedene preiskave smo ponovili vsake štiri
mesece v času zdravljenja s trastuzumabom. Bolnice je ves čas zdravljenja spremljal kardiolog in jim
po potrebi uvedel oziroma priredil antihipertenzivno ali drugo kardiološko terapijo.
Rezultati
V raziskavo smo vključili 92 bolnic s HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v času od oktobra 2011 do
novembra 2013 na Onkološkem inštitutu Ljubljana prejemale dopolnilno zdravljenje s
trastuzumabom. Srednja starost je bila 52,9 (35-75,5) let. Za čas trajanja raziskave nobena bolnica
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ni bila izgubljena iz sledenja in nobena bolnica ni umrla. Ena bolnica je bila zaradi pljučne embolije
iz raziskave predčasno izključena. Za nobeno opazovalno obdobje nismo ugotovili statistično
pomembne povezanosti med spremembo koncentracije NT-proBNP in spremembo LVESVI za 8
ml/m2 ali več. Porast LVESVI za vsaj 8 ml/m2 v prvih štirih mesecih zdravljenja je bil statistično
pomembno povezan samo z upadom UZ merjenega LVEF (RO 0,7726; p=0,0219). Za celotno skupino
bolnic smo ugotavljali trend upadanja vrednosti LVEF, določene z MUGA in UZ v času. Glede na
dobljene izračune smo sklepali na podobno dinamiko meritev LVEF. Ob upoštevanju UZ kot
referenčne metode smo ugotavljali 24,4 % senzitivnost in 85,1 % specifičnost MUGA-e. Ugotovili
smo, da so na celotni populaciji tudi drugi UZ kazalniki sistolične funkcije srčne mišice (VTI, Sm,
LVESV) v času enoletnega zdravljenja dobro povezani. Povezanost je najmočnejša med LVEF in
valom Sm (p=0,0001) in se v kasnejših merilnih obdobjih krepi (p=0,0518). V univariatnem modelu
sta izhodiščni LVEF in LVESV dosegla mejo statistične pomembnosti kot nevarnostna dejavnika za
pojav kardiotoksičnosti, ki smo jo definirali kot vsaj 10 % upad LVEF glede na izhodiščno vrednost.
V multivariatnem modelu je neodvisen napovedni pomen ohranil samo LVEF (RO 1,247; p=0,0035),
pri čemer smo upad LVEF za 10 % ali več pogosteje opažali pri bolnicah, ki so imele izhodiščno višji
LVEF. Vse v raziskavo vključene bolnice so prejele celotno načrtovano enoletno dopolnilno
zdravljenje s trastuzumabom in pri nobeni nismo opažali simptomov srčnega popuščanja. Upad
LVEF za 10 % ali več in pod 50 % smo z MUGA opažali pri treh bolnicah, UZ takšnega upada nismo
ugotavljali pri nobeni bolnici.
Zaključki
Ugotovili smo, da z določanjem koncentracije NT-proBNP ne moremo napovedati začetne,
predklinične okvare levega prekata. Za spremljanje funkcije srčne mišice ob zdravljenju s
trastuzumabom sta primerna tako UZ kot MUGA, vendar vrednosti LVEF, izmerjene z eno in drugo
metodo med seboj nista primerljivi. Pri spremljanju dinamike je potrebno upoštevati meritev, ki je
bila opravljena z izhodiščno uporabljeno metodo. Kadar pri asimptomatski bolnici z MUGA
ugotovimo pomemben upad LVEF, je smiselno pred prekinitvijo zdravljenja s trastuzumabom
opraviti UZ pregled srca. Upad LVEF za vsaj 10 % smo v naši raziskavi pogosteje opažali pri bolnicah
z izhodiščno visokimi UZ vrednostmi LVEF. Vendar klinično to verjetno ni pomembno, saj 10 % upad
(10 odstotnih točk) pri bolnici z izhodiščno visokim oziroma izhodiščno mejno normalnim LVEF
klinično nima enake teže. Incidenca kardiotoksičnosti je bila v naši raziskavi nizka. Zato menimo, da
je zdravljenje s trastuzumabom v vsakodnevni klinični praksi varno, če poteka ob ustreznem
nadzoru funkcije srčne mišice.
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ABSTRACT
Introduction
One-year of adjuvant trastuzumab treatment, which is a part of the standard treatment of patients
with early HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) positive breast cancer, significantly
improves the outcome of this disease. Given the large benefit of adjuvant trastuzumab, we aim for
each patient to receive the treatment in full. Cardiotoxicity is the main side effect and a factor that
restricts such treatment. Risk factors and methods for early detection of cardiac toxicity are poorly
defined. Hence, knowledge of them seems meaningful, as with the timely initiation of heart failure
treatment, we may enable patient at risk to receive entire one-year treatment, safely and without
interruptions.
Objectives and hypothesis
Our objective was to explore what is the burden of adjuvant trastuzumab treatment related
cardiotoxicity in everyday clinical practice, and especially how to find, in the most simple and
optimal way, those women that are more vulnerable and therefore require stricter control during
the treatment. We wanted to determine whether we can detect early signs of heart damage by
measuring the level of NT-proBNP (N-terminal proB type natriuretic peptide). Furthermore, we
explored how are some known parameters of the heart function (the level of NT-proBNP, LVEF (left
ventricular ejection fraction), as measured by MUGA (Multi Gated Acquisition Scan), and some US
(ultrasound) measured parameters) mutually related and which one can most reliably predict
impairment of heart function during treatment with trastuzumab. To this end, we have tested the
following hypotheses:
Change in level of NT-proBNP after initiation of treatment with trastuzumab is associated with the
change of the left ventricular end-systolic volume index (LVESVI) of 8 mL/m2 or more.
Markers of the left ventricular systolic function (NT-proBNP, LVEF measured by MUGA), US
parameters of systolic function (LVEF, stroke volume (UV), left ventricular end-systolic volume
(LVESV), left ventricular end-diastolic volume (LVEDV), Sm wave in tissue doppler (Sm)) are
associated and their baseline values predict impairment of the heart function in patients receiving
trastuzumab.
Methods
In the prospective study, we included patients with HER2 positive breast cancer, who have already
received anthracyclines within adjuvant treatment and for which one-year adjuvant treatment with
trastuzumab was planned. Prior to starting treatment with trastuzumab, the level of NT-proBNP
was determined, and the US examination of the heart and MUGA were performed. These
investigations were repeated every four months during treatment with trastuzumab. The patients
were constantly monitored by a cardiologist and, if necessary, anti-hypertensive or other cardiac
therapy was introduced.
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Results
Ninety two patients with HER2 positive breast cancer who received adjuvant treatment with
trastuzumab at the Institute of Oncology Ljubljana from October 2011 to November 2013 were
included in the study. The median age was 52.9 (35 to 75.5) years. For the duration of the study, no
patients have been lost to follow up and no patients died. One patient was prematurely
discontinued due to pulmonary embolism. For any observation period there were no statistically
significant relationship between the change in the level of NT-proBNP and LVESVI change of 8 ml/m2
or more. The increase of LVESVI for at least 8 ml/m2 in the first four months of treatment was
significantly associated only with the decline in LVEF measured by US (OR 0.7726; p=0.0219). We
observed a decreasing trend of MUGA and US determined LVEF in time for the whole patient
population. According to our results similar direction of changes in LVEF could be suggested. At the
same time, we have observed large discrepancy of LVEF values obtained by either method (r =
0.0587 to 0.1845) when measured in all four measurement periods in the individual patient. We
have noticed that the LVEF values measured by US were in average 3.7 to 4.5% higher than if the
measurements were performed by MUGA. Taking into account US as a reference method we
confirmed 24.4% sensitivity and 85.1% specificity for MUGA. On the whole population we have
identified that other US parameters of the heart systolic function (VTI, Sm, LVESV) are well
associated during one-year treatment. The association is the strongest between LVEF and Sm wave
(p=0.0001) and is reinforced in the subsequent measurement periods (p=0.0518). In the univariate
model, baseline LVEF and LVESV reached the limit of statistical significance as risk factors for the
later occurrence of cardiotoxicity, which was defined as at least a 10% decline in LVEF relative to
baseline. In the multivariate model only LVEF preserved an independent prognostic significance (OR
1.247; p=0.0035), while decline in LVEF of 10% or more was commonly observed in patients who
had higher baseline LVEF. All patients included in the study received entire planned one-year
adjuvant treatment with trastuzumab and symptomatic heart failure was not observed in any of
the patients. The decline in LVEF of 10% or more to less than 50% measured by MUGA was observed
in three patients, while with US such a decline was not observed in any patient.
Conclusion
We have concluded that by determining the level of NT-proBNP we could not predict initial, subclinical damage of the left ventricle. For monitoring of the heart function during treatment with
trastuzumab both US and MUGA are suitable. However, LVEF measured with one and the other
method is not mutually comparable. When monitoring the dynamics, it is necessary to take into
account the measurement that was carried out with the method used at the baseline. When
significant decrease in LVEF is found by MUGA in an asymptomatic patient, it is reasonable to
perform US examination of the heart prior to discontinuing treatment with trastuzumab. In our
study we have more frequently observed the decline in LVEF for at least 10% in patients with high
baseline US LVEF values. However, this is probably not clinically important, since 10% decline (10
percentage points) in women with high baseline compared to baseline marginally normal LVEF do
not carry clinically the same significance. The incidence of cardiotoxicity was low in our study.
Therefore, we believe that treatment with trastuzumab in everyday clinical practice is safe if carried
out with appropriate monitoring of the heart function.
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POMEMBNE OKRAJŠAVE
EACVI Evropsko združenja za srčno-žilno slikovno diagnostiko (angl. »European Association of
Cardiovascular Imaging«)
ASE Ameriško združenje za ehokardiografijo (angl. »American Society of Echocardiography«)
DNK deoksiribonukleinska klislina
HER2 receptor za humani epidermalni rastni dejavnik 2 (angl. »human epidermal growth factor
receptor 2«)
KT kemoterapija
HT hormonska terapija
ITM indeks telesne mase
EKG elektrokardiografija
LVEF iztisni delež levega prekata
MUGA radioizotopska planarna ravnovesna ventrikulografija (angl. »planar equilibrium
radionuclide ventriculography« oziroma »multigated acquisition radionuclide ventriculography«)
UZ ultrazvok
2D dvo-dimenzionalno
3D tri-dimenzionalno
MRI magnetno resonančna preiskava
LVESV končni sistolični volumen levega prekata
LVEDV končni diastolični volumen levega prekata
LVESVI indeks končnega sistoličnega volumna levega prekata
val E hitrost toka krvi preko mitralne zaklopke v času hitre polnitve
val A hitrost toka krvi preko mitralne zaklopke v času kontrakcije levega preddvora
E/A razmerje hitrosti E/A pri pretoku skozi mitralno zaklopko
Sm sistolična tkivna doplerska hitrost na mitralnem obroču
Em zgodnja diastolična doplerska hitrost na mitralnem obroču
LA premer levega preddvora
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NT-proBNP N-konec proB tipa natriuretičnega peptida
UV utripni volumen
VTI integral hitrosti po času
LVOT iztočni trakt levega prekata
SD standardna deviacija
RO razmerje obetov
TDE tkivna doplerska ehokardiografija
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1 UVOD
1.1 Zgodnji rak dojk
Rak dojk je v razvitem svetu najpogostejši rak pri ženskah [1]. Letno v Sloveniji odkrijemo približno
1200 novih premerov [2]. Že dolgo je znano, da rak dojk ni ena vrsta bolezni, da lahko poteka zelo
različno. Z razkritjem genskega podpisa tumorja raka dojk je postalo jasno, da lahko govorimo o vsaj
štirih različnih oblikah raka dojk, ki imajo različen potek, prognozo in se različno odzivajo na
zdravljenje [3]. Približno 15 % bolnic zboli za HER2 (angl.»human epidermal growth factor receptor
2«) pozitivnim rakom dojk, od katerih je približno polovica hormonsko odvisnih in polovica
hormonsko neodvisnih. Za HER2 pozitivne rake dojk je značilna prekomerna izraženost receptorja
HER2 na površini tumorskih celic in/ali pomnoženost gena za protein HER2, ki ima kot
transmembranski receptor pomembno vlogo pri nadzoru rasti, razmnoževanja tumorskih celic,
njihovi invaziji in tvorbi oddaljenih zasevkov. HER2 pozitivni tumorji so zato ob odkritju običajno
večji, slabše diferencirani, bolnice imajo pogosto že metastatsko prizadete regionalne bezgavke in
imajo posledično slabšo prognozo [4]. S prihodom tarčnih, antiHER2 usmerjenih zdravil, se je
prognoza tem bolnicam pomembno izboljšala.

1.1.1 Zdravljenje HER2 pozitivnega raka dojk
Pri odločitvi o vrsti zdravljenja se opiramo na mednarodna priporočila. Izbor zdravljenja je odvisen
od več dejavnikov. Najprej je pomembno, ali gre za zgodnji (ne-razsejan) ali razsejani (metastatski)
rak dojk. Nadalje je potrebno oceniti stanje zmogljivosti bolnice, breme maligne bolezni, predhodna
zdravljenja in odgovor na le-ta, upoštevati moramo spremljajoče bolezni in nenazadnje tudi želje
bolnice. Glede na jasno dokazano veliko dobrobit antiHER2 zdravil, večina bolnic s HER2 pozitivnim
rakom dojk vsaj enkrat tekom zdravljenja prejme antiHER2 zdravila. Le ta kombiniramo s citostatiki
ali hormonsko terapijo (HT). Od citostatikov so prva izbira citostatiki iz skupine antracklinov in
taksanov, v kasnejših linijah, za zdravljenje razsejanega raka dojk, tudi kapecitabin, vinorelbin,
derivati platine in eribulin. Pri hormonsko odvisnih HER2 pozitivnih rakih dojk antiHER2 zdravila
kombiniramo s HT, s tamoskifenom ali zaviralci aromataze [5].

1.1.1.1 AntiHER2 zdravila za zdravljenje razsejanega raka dojk
V rutinski klinični uporabi sta bili do nedavnega za zdravljenje raka dojk na voljo dve antiHER2
zdravili. Trastuzumab je monoklonsko protitelo, usmerjeno na zunajcelično domeno proteina HER2.
Zdravilo je pokazalo svojo učinkovitost za zdravljenje metastatskega raka dojk v monoterapiji in je
še učinkovitejše v kombinaciji s kemoterapijo (KT) ali HT. Kombinirano zdravljenje podaljša čas do
napredovanja bolezni in tudi celokupno preživetje [6]. Lapatinib je mala molekula, zaviralec tirozin
kinaze, ki HER2 signalno pot zavre znotrajcelično. Zdravilo je registrirano za zdravljenje
metastatskega HER2 pozitivnega raka dojk, po progresu na trastuzumab. V kombinaciji s KT ali HT
pomembno podaljša čas do napredovanja bolezni, podaljša tudi celokupno preživetje [7-9]. V letu
2014 se je omenjenima dvema antiHER2 zdraviloma pridružil pertuzumab. Tudi to je, enako kot
trastuzumab, monoklonsko protitelo, usmerjeno na zunajcelično domeno receptorja HER2. Zdravilo
preprečuje dimerizacijo receptorja HER2, ki je ključnega pomena za njegovo aktivnost. Bolnice, ki
so za prvo zdravljenje razsejanega raka dojk prejemale kombinacijo trastuzumaba, pertuzumaba in
KT iz skupine taksanov, se imele pomembno daljši čas do napredovanja bolezni, za kar 16 mesecev
je bilo podaljšano celokupno preživetje. Na podlagi teh rezultatov je dvojna zavora receptorja HER2
v kombinaciji s KT postala standardno zdravljenje prvega reda razsejanega HER2 pozitivnega raka
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dojk [10]. Zadnje od dokazano učinkovitih antiHER2 zdravil je trastuzumab-emtanzin. Zdravilo že
ima odobritev ameriških in evropskih regulatornih organov za zdravljenje bolnic z metastatskim
rakom dojk po odpovedi trastuzumaba. Gre za »konjugat« trastuzumaba in citostatika iz skupine
zaviralcev polimerizacije mikrotubulov – emtanzina. Zdravilo se enako kot trastuzumab veže na
zunajcelično domeno receptorja HER2. Temu sledi internalizacija in šele znotraj tumorske celice se
citostatik sprosti iz konjugata. Ker emtanzin sam ne prehaja preko celične membrane, je zavora
polimerizacije mikrotubulov in s tem povzročen zastoj celičnega cikla in celična smrt, omejena na
HER2 pozitivne tumorske celice. Gre torej za pravi tarčni citostatik [11]. Zdravilo je pri nas za enkrat
na voljo v okviru kliničnih raziskav in tik pred odobritvijo za vsakodnevno klinično predpisovanje.

1.1.1.2 AntiHER2 zdravila za zdravljenje zgodnjega raka dojk (dopolnilno zdravljenje)
Za dopolnilno zdravljenje raka dojk je registrirano eno antiHER2 zdravilo, to je trastuzumab.
Njegovo učinkovitost v dopolnilnem zdravljenju so potrdile štiri velike mednarodne, prospektivne,
radnomizirane klinične raziskave. Sheme zdravljenja so bile različne, večinoma pa so vključevale
antracikline (v kombinaciji s ciklofosfamidom z ali brez 5-fluorouracila), tudi taksane in enoletno
zdravljenje s trastuzumabom. Bolnice s hormonsko odvisnimi raki dojk so prejemale tudi dopolnilno
HT s tamoksifenom ali zaviralcem aromataze. Če je bilo glede na mednarodna priporočila potrebno,
so bile tudi lokalno obsevane (mamarna regija z ali brez supraklavikularne lože). Glede na rezultate
zadnjih analiz, ki izhajajo iz srednjega časa spremljanja bolnic 3-5 let, enoletno dopolnilno
zdravljenje s trastuzumabom za približno polovico zmanjša tveganje za ponovitev bolezni in za
približno 30 % zmanjša tveganje za smrt zaradi raka dojk [12-15]. S temi rezultati se skladajo tudi
rezultati raziskave, ki izhajajo iz naše vsakodnevne klinične prakse. Na Onkološkem inštitutu
Ljubljana smo v času od objave prvih rezultatov učinkovitosti dopolnilnega zdravljenja v letu 2005
do konca leta 2009 s trastuzumabom zdravili 313 bolnic. Srednji čas spremljanja je bil 4,4 leta. Po
štirih letih je bilo več kot 80 % bolnic brez dokazane ponovitve bolezni, umrlo pa je manj kot 10 %
bolnic [16]. Naši rezultati so povsem primerljivi z rezultati velikih mednarodnih randomiziranih
kliničnih raziskav [13].
Tako dobre rezlutate na podorčju zdravljenja malignih bolezni opažamo zelo redko. Zato si pri vsaki
bolnici s HER2 pozitivnim rakom dojk toliko bolj želimo, da bi v celoti izpeljali predvideno dopolnilno
zdravljenje. Po trenutno veljavnih smernicah dopolnilno sistemsko zdravljenje HER2 pozitivnega
raka dojk večinoma vključuje KT na osnovi antraciklinov (adriamicin, farmarubicin), pogosto tudi KT
na osnovi taksanov (docetaksel, paklitaksel) in eno letno zdravljenje s trastuzumabom ter v primeru
hormonsko odvisne bolezni tudi HT [5, 17, 18].

1.2 Neželeni učinki dopolnilnega zdravljenja HER2 pozitivnega raka
dojk
Kardiotoksičnost je najpomembnejši neželeni učinek dopolnilnega zdravljenja HER2 pozitivnega
raka dojk.

1.2.1 Kardiotoksični neželeni učinki citostatikov
1.2.1.1 Antraciklini
Antraciklini so za zdravljenje raka dojk in tudi številnih drugih malignih bolezni zelo učinkoviti in
pogosto predpisani citostatiki [19]. Kardiotoksičnost antraciklinov je lahko akutna ali kronična.
Akutna kardiotoksičnost je redka. Pojavi se med infuzijo zdravila ali znotraj 24-ur. Kaže se kot
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miokarditis, perikarditis, motnje ritma. V krvi lahko zaznamo porast encimov srčno-mišičnega
razpada in tlačno obremenitev levega prekata. Ta oblika poškodbe srčne mišice je praviloma
reverzibilna, ne pušča trajnih posledic [20-24]. Kadar govorimo o kardiotoksičnosti antraciklinov,
običajno mislimo na kronično kardiotoksičnost. Zanjo je značilno, da se lahko klinično izrazi šele več
mesecev, celo več let po zdravljenju z antraciklini. Običajno se začne kot diastolična in/ali sistolična
disfunckija, ki je na začetku asimptomatska in počasi, a progresivno napreduje v klinično manifestno
srčno popuščanje. V končni obliki se kaže kot dilatativna kardiomiopatija [23, 24]. Gre za
ireverzibilno okvaro, srčne mišice, razvoj katere je odvisen od skupnega (kumulativnega) odmerka
zdravila. Za ta tip okvare so značilne ultrastrukturne spremembe, vidne pri histološkem pregledu
bioptičnih vzorcev: apoptoza kardiomiocitov, nekroza miofibril in sarkoplazemskega retikuluma,
nabreknjeni mitohondriji [25, 26]. Imenujemo jo tudi kardiotoksičnost tipa 1. Nastala okvara je
ireverzibilna. Povezava med pojavom akutne in kronične kardiotoksičnosti ni dokazana [26].
Znani so nekateri nevarnostni dejavniki za razvoj kardiotoksičnosti tipa 1. Najpomembnejši je
kumulativni odmerek antraciklina. Verjetnost za pojav srčnega popuščanja začne naglo naraščati po
prejetem kumulativnem odmerku doksorubicina več kot 500 mg/m2 [27]. Nekateri dodatni
dejavniki tveganja prispevajo k temu, da je kumulativni odmerek, pri katerem tveganje naraste,
znatno nižji. Med dodatne nevarnostne dejavnike sodijo: obsevanje mediastinuma in/ali leve strani
prsnega koša, starost bolnika (pod 50 let, nad 65 let), izhodiščno stanje zmogljivosti in pridružene
bolezni, sočasna druga kardiotoksična zdravila [21, 23, 28]. V novejši literaturi opozarjajo, da je
tveganje za razvoj srčnega popuščanja še večje, saj podatki o kardiotoksičnoisti antraciklinov
večinoma izhajajo iz konca 80-ih let, ko je bila metodologija ugotavljanja srčnega popuščanja manj
natančna, kot je danes [28].
Patofiziološki mehanizem antraciklinske kardiotoksičnosti kljub številnim raziskavam, ki so ga
poskušale pojasniti, ostaja uganka. Do nedavnega je bila najbolj aktualna hipoteza prostih radikalov,
vse več dokazov pa podpira hipotezo inhibicije topo IIß izomeraze.
Prva hipoteza [23, 28] izhaja iz dejstva, da so antraciklini lipidotopne snovi, ki se kopičijo v
kardiomiocitih predvsem zaradi visoke vsebnosti kardiolipina. Po vstopu v celico nase vežejo proste
ione železa in nekatere druge visoko reaktivne spojine, čemur sledi niz redoks reakcij. Ob tem
nastajajo prosti radikali, ki spremenijo električni potencial na membrani celičnih organelov.
Spremeni se prepustnost celičnih membran, v celici se aktivirajo pro-apoptotični encimi, v
mitohondrijih je motena tvorba ATP. V takšnem, kaotičnem stanju, so kardiomiociti, kot
konstitutivno aktivne celice, zelo ranljivi. Rezultat je apoptoza in nekroza kardiomiocitov. Z opisano
hipotezo se nekateri ne strinjajo, saj sočasna uporaba t.i. čistilcev prostih radikalov (vitamin E, C, A,
probukol) ni doprinesla k zmanjšanju kardiotoksičnosti antraciklinov [23, 29].
Hipoteza inhibicije topo IIß izomeraze [30] izhaja iz mehanizma citotoksičnega delovanja
antraciklinov. Njihova tarča je encim topoizomeraza II. Encim skrbi za razvijanje
deoksiribonukleinske kisline (DNK) v času transkripcije in za popravilo dvostranskih prelomov DNK.
V tumorskih celicah je ta encim pogosto prekomerno izražen. Antraciklini se vežejo na
topoizomerazo II in jo zavrejo. Posledično je zavrto razvijanje DNK, zavrto je podvajanje DNK in
vsa transkripcijska aktivnost v tumorski celici. Celica zato propade. V celicah kardiomiocotov se
nahaja izomera topoizomeraze II, topoizomeraza IIß. Encim je v kardiomiocitu odgovoren za
popravilo dvostranskih prelomov DNK. Ker antraciklini ne ločijo med obema izomerama, z vezavo
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na topoizomerazo IIß kardiomiocitu onemogočijo popravilo dvostranskih prelomov DNK. Takšne
poškodbe so za celico usodne. Vodijo v apoptozo. Kardiomiociti propadajo, nadomašeča jih vezivo,
krčljivost srčne mišice je vse slabša, kar se klinično izrazi kot kongestivno srčno popuščanje.
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje antraciklinske kardiotoksičnosti je ukinitev zdravila pred
doseženim kritičnim kumulativnim odmerkom [20-23, 28]. Vendar je to zgolj teoretično priporočilo,
saj je varen kumulativni odmerek antraciklina individualno različen; odvisen od starosti bolnika,
izhodiščnega stanja srčne mišice, od sočasnega zdravljenje z drugimi, potencialno kardiotoksičnimi
zdravili. V literaturi omenjajo tudi pomen genetski variabilnosti in s tem povezane različne
individualne občutljivosti za razvoj kardiotoksičnih zapletov [22, 23].
S podaljšano infuzijo zmanjšamo najvišjo plazemsko koncentracijo zdravila in s tem tudi
koncentracijo zdravila v srčni mišici. Podoben je tudi učinek tedenskih namesto običajnih tritedenskih infuzij. Vendar je takšen pristop za bolnika manj prijazen, poleg tega naraste tveganje za
ekstravazacijo. Antraciklini so hudi vezikanti in podaljšana infuzija zdravila v periferno žilo bi zaradi
difuzije zdravila v okolno mehko tkivo lahko povzročila hudo poškodbo, nekrozo mehkih tkiv [23].
Veliko je bilo poizkusov spremeniti antraciklinsko molekulo tako, da bi bila manj kardiotoksična. Žal
so bili vsi poizkusi s klasičnimi antraciklini (doksorubicin, epirubicin, idarubicin, daunorubicin)
neuspešni. Novost je liposomalni doksorubicin. Gre za kompleksno strukturo velikosti nanodelca.
Doksorubicin je »zapakiran« v fosfolipidnih vehiklih. Takšna struktura zaradi svoje velikosti slabo
prehaja v zdrava tkiva, tudi v srčno mišico in dobro prehajala v tumorsko tkivo, katerega patološko
žilje ima ohlapne medcelične povezave, ki dopuščajo prehajanje nanodelocev. V teku so številne
klinične raziskave, katerih cilj je potrditi učinkovitost in manjšo toksičnost te oblike antraciklina [24,
28]. Široko uporabo te oblike antraciklinov za enkrat omejuje tudi visoka cena.

1.2.1.2 Taksani, ciklofosfamid in 5-fluorouracil (5-FU)
Citostatiki iz skupine taksanov (docetaksel, paklitaksel) imajo znane pro-aritmogene neželene
učinke. Zlasti pri paklitakselu se pojavlja bradikardija, ki je bolj verjetno kot s citostatikom, povezana
z nosilno raztopino. Redko je klinično pomembna [20, 22, 24]. Povzročajo lahko tudi miokarditis in
povečajo tveganje za razvoj akutnega koronarnega dogodka [31].
Ciklofosfamid verjetno preko biološko aktivnih metabolitov poškoduje kardiomiocite. V srčni mišici
povzroča krvavitve in edem, nastanejo lahko tromboze v kapilarah in posledično ishemične
poškodbe. Okvara srca s tem citostatikom je lahko reverzibilna ali ireverzibilna. Kardiotoksičnost
zdravila je večja, če ga kombiniramo z drugimi kardiotoksičnimi citostatiki [31, 32].
5-FU poveča tonus koronarnih arterij [31]. Po podatkih iz literature se vazospazem ob zdravljenju s
5-FU razvije pri 1-18 % bolnikov. Zaplet je redkejši pri bolusnih aplikacijah v primerjavi z daljšimi
infuzijami [28]. Kaže se kot tipična anginozna bolečina, ki jo lahko spremljajo ishemične spremembe
v elekrtokardiogramu (EKG), v serumu lahko dokažemo porast encimov srčnomišičnega razpada.
Patofiziološki mehanizem ni jasen. Domnevno gre za vazospazem ob disfunkciji endotela.
Najpomembnejši nevarnostni dejavnik je predhodna bolezen koronarnega žilja [20-22, 24].
Običajno se stanje izboljša po opustitvi zdravila in po uvedbi standardne terapije za akutni koronarni
sindrom. Koronarografija pogosto ne pokaže nobenih patoloških sprememb.
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1.2.2 Kardiotoksični neželeni učinki trastuzumaba
Okvara srčne mišice, povzročena s trastuzumabom, je najverjetneje reverzibilna in ni odvisna od
odmerka zdravila. Govorimo o kardiotoksočnost tipa 2. Tveganje za njen razvoj zvečajo nekateri
dodatni dejavniki: sočasna druga kardiotoksična zdravila, starost bolnika in stanje srčne mišice
(izhodiščno mejno znižana vrednost LVEF, nezdravljena arterijska hipertenzija), morda tudi povišan
indeks telesne mase (ITM). Verjetno gre pri kardiotoksičnosti tipa 2 za disfunkcijo in ne apoptozo
kardiomiocitov. Patomorfoloških sprememb, ki jih opažamo pri antraciklinski kardiotoksičnosti, tu
ne najdemo [20, 22, 24].
Kakšen je mehanizen kardiotoksičnega delovanja trastuzumaba še ni povsem znano. Obstaja več
hipotez. Domnevajo, da naj bi zaviralci kinaze zavrli signalne poti, ki so pomembne za ohranjanje
vitalnosti kardiomiocitov (angl. »survival pathways«). Pri zdravljenju s trastuzumabom naj bi bila
ključna zavora HER2 signalne poti oziroma receptorja HER2, ki je prekomerno izražen na membrani
tumorske celice HER2 pozitivnega raka dojk, prisoten pa je tudi v membrani kardiomiocita [22].
Znano je, da je aktivna HER2 signalna pot pomembna za pravilen razvoje srčne mišice v času
embrionalnega razvoja. Delecija tega gena pri poizkusnih miših je bila letalna zaradi nepravilnega
razvoja srčne mišice [33]. Predklinične raziskave kažejo, da je verjetno aktivnost te signalne poti
pomembna tudi kasneje. Domnevajo, da aktivna HER2 signalna pot kardiomiocite ohranjala vitalne,
jih ščiti pred neugodnimi vplivi. Pomembno vlogo pri tem naj bi imel Neuregulin 1, ki je ligand za
HER4. Po vezavi Neuregulina 1 na receptor HER4 nastane na membrani kardiomiocita kompleks
Neuregulin 1/HER2/HER4, ki je potreben za znotrajcelično aktivacija kinaze. Slednja znotraj celice
sproži kaskado vsaj 3 različnih signalnih poti: a) za stabilizacijo miofibril; b) za odstranjevanje prostih
radikalov; c) za povečan prevzem glukoze in tvorbo ATP. Ob zdravljenju s trastuzumabom je zaradi
zavore receptorja HER2 onemogočen nastanek tega kompleksa. Posledica je neurejenost miofibril,
motena obnova srčne mišice in oslabljena kontraktilna sposobnost. Za kardiomiocit zato vsak
dodaten stres, kot je zdravljenje z antraciklini, neurejen krvni tlak, tlačna ali volumenska
obremenitev, zveča tveganje za srčno popuščanje. Z zavoro te signalne poti kardiomiocitu
odvzamemo obrambne sposobnosti in tako zvečamo možnosti za razvoj srčnega popuščanja [34,
35].
Kardiotoksičnost trastuzumaba se kaže od asimptomatskega zmanjšanja iztisnega deleža levega
prekata (LVEF) pa vse do simptomatskega, kongestivnega srčnega popuščanja. Začetne klinične
raziskave pri bolnicah z razsejanim rakom dojk, v katerih je bil trastuzumab predpisovan v
kombinaciji z antraciklini, so pokazale visoko incidenco okvare srčne mišice (27 %). Tabela 1
prikazuje incidenco srčnega popuščanja, kot so jo ugotavljali v začetnih kliničnih raziskavah s
trastuzumabom pri bolnicah z metastatskim rakom dojk [36]. Na osnovi teh podatkov je danes
sočasna kombinacija antraciklinov in trastuzumaba kontraindicirana in nadaljnje klinične raziskave
so bile zasnovane tako, da so bolnice antracikline in trastuzumab prejemale zaporedno ali pa ga
sploh niso prejemale [37-39].
Tabela 1: Incidenca srčnega popuščanja v začetnih kliničnih raziskavah s trastuzumabom.
Vrsta zdravljenja
Vse stopnje po NYHA
NYHA* III in IV
Antraciklini sočasno s trastuzumabom
27 %
16 %
Samo antraciklini
8%
3%
Taksani sočasno s trastuzumabom
13 %
2%
Samo taksani
1%
1%
Legenda: *NYHA – lestvica New York Heart Association
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V raziskave dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom so bile vključene le bolnice brez pridruženih
pomembnih bolezni srca in ožilja (srčno popuščanje, ishemična bolezen srca, bolezni zaklopk,
aritmije, nezdravljena ali neurejena arterijska hipertenzija). Primerjavo kardiotoksičnosti med
posameznimi raziskavami otežujejo različne citostatske sheme, s katerimi so bile zdravljenje
bolnice, različno dolgi intervali od zaključka zdravljenja z antraciklini do pričetka zdravljenja s
trastuzumabom, različen nadzor delovanja srčne mišice in različno definirani kardialni dogodki. [12,
40, 41]. Tabela 2 prikazuje incidenco srčnega popuščanja, kot so jo ugotavljali v kliničnih raziskavah
dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom.
Tabela 2: Incidenca srčnega popuščanja v raziskavah dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom.
huda okvara asimpt.↓
prekinitev
srcaa
LVEFb
zdravljenjac
N9831 [42, 43]:
0,3 %d
4.0 - 5,1 %
antraciklinitaksani
2,8 %d
4,0 – 7,8 %
antraciklinitaksanitrastuzumab
d
5,8 – 10,4 %
Ni podatka
antraciklinitaksani+trastuzumabtrastuzumab 3,3 %
NSABP B-31 [42, 44, 45]:
0,9 % d
17 % d
antraciklinitaksani
d
34 % d
18,9 %
antraciklinitaksani+trastuzumabtrastuzumab 3,8 %
HERA [14, 46, 47]:
KTe
0,0 %
0,6 %
e
0,8 %
3,6 %
5,1 %
KT trastuzumab
BCIRG 006 [15]:
0,7 %
11,2 %
antraciklinitaksani
18,6 %
antraciklinitaksani+trastuzumabtrastuzumab 2,0 %
9,4 %
Ni podatka
ne-antraciklinska KT+trastuzumabtrastuzumab 0,4 %
Legenda: asrčno popuščanje po NYHA III ali IV ali nenadna smrt; izjema je HERA, kjer smrt ni
vključena, b> 10 % ali 15 % in/ali pod 50 % ali pod 55 %, czaradi kardialnega vzroka, dkumulativno,
e
KT-kemoterapija (ne-antraciklinska ali antraciklinska z ali brez taksanov), 96 % antraciklinska

1.2.3 Kardiotoksični neželeni učinki hormonske terapije (tamoksifen in zaviralci
aromataze)
Tamoksifen nima znanih neposrednih škodljivih vplivov na srčno mišico. Njegov vpliv na srčno žilni
sistem je posreden, preko večjega tveganja za razvoj trombemboličnih zapletov [48].
V zadnjih letih se kot kardiotoksična zdravila omenjajo tudi zaviralci aromataze (anastrazol, letrozol,
eksamestan). Kardiotoksični učinki te skupine zdravil so domnevno povezani s povzročanjem
dislipidemije in s tem povezano večjo ogroženostjo za koronarno bolezen. Vendar je trdnih dokazov
za to še premalo [49, 50].

1.2.4 Kardiotoksični vplivi dopolnilnega obsevanja
Obsevanje v področju srca je lahko povezano s številnimi neugodnimi posledicami na srcu. Nastane
lahko akutni ali kronični perikarditis, perikardni izliv, konstriktivni perikarditis, bolezen koronark,
restriktivna kardiomiopatija, bolezen srčnih zaklopk ali pa motnje v delovanju prevodnega sistema
srca. Razvoj teh okvar je odvisen predvsem od odmerka sevanja, ki ga prejme srce, in od deleža
obsevanega srca [51]. Pomemben dejavnik za razvoj okvare na srcu je tudi starost. Poročajo, da
imajo največje tveganje za kasnejše okvare na srcu mladi (mlajši od dvajset let), saj se do takrat
organizem še razvija, celice hitreje množijo in so zato dovzetnejše za okvare DNK [52]. Okvare na
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srcu zaradi obsevanja nastanejo zaradi poškodbe mikrožilja, pa tudi zaradi apoptoze neposredno
poškodovanih celic. Končni izid je fibroza, ki se razvija še več let po zaključenem obsevanju [53].
Podatki o posledicah obsevanja na srcu večinoma izhajajo iz raziskav, ki so bile opravljene pred
dvajset in več leti, ko so bile tehnike obsevanja precej drugačne, kot jih uporabljamo danes.
Sodobne tehnike, t.i. 3-dimenzionalna konformna radioterapija (3D-CRT) in novejši obsevalni
aparati (linearni pospeševalniki) omogočajo dobro zaščito srčne mišice, zato je tveganje za razvije
resnih poškodb nizko. Kljub vsemu pa, zaradi anatomske lege srca, določeno tveganje za poškodbo
srčne mišice pri bolnicah, ki zaradi raka na levi dojki potrebujejo dopolnilno obsevanje, ostaja [54].
Izsledki raziskave, opravljene na Onkološkem inštitutu Ljubljana, ki je usmerjeno proučevala vpliv
sočasnega obsevanja in zdravljenja s trastuzumabom na srčno mišico, govorijo v prid dejstvu, da je
sočasno zdravljenje varno. V raziskavi so opažali več bolnic s perikardnim izlivom v skupini, ki je bila
zdravljena zaradi raka leve dojke. Izliv je bil asimptomatski. Vendar je bilo število bolnic s
perikardnim izlivom premajhno za izvedno statistične analize, zato ni mogoče trditi, da je bila
pojavnost pomembno višja [55].

1.2.5 Spremljajoči dejavniki tveganja za okvaro srčne mišice
Bolezni srca in ožilja so v razvitih deželah Evrope in ZDA že desetletja najpogostejši vzrok
obolevnosti in umrljivosti. V Sloveniji predstavljajo dobro tretjino vseh vzrokov smrti. Znani so
nekateri »klasični dejavniki tveganja«: starost, moški spol, neurejena in nezdravljena arterijska
hipertenzija, debelost, telesna neaktivnost, kajenje, sladkorna bolezen, kronična ledvična okvara.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki izhajajo iz spremljanja »zdrave« populacije
Slovencev v okviru »Nacionalnega programa preventive srčno-žilnih bolezni«, so dejavniki tveganja
za bolezni srca in ožilja v Sloveniji zaskrbljujoče razširjeni. Kadila naj bi slaba četrtina, telesno
neaktivnih naj bi bilo 45 % pregledanih, 72 % naj bi jih imelo prekomerno telesno težo z ITM več kot
25 kg/m2. Povišano raven holesterola so ugotavljali pri 68 %, arterijsko hipertenzijo pri 40 % in
moteno presnovo za glukozo pri 31 % obravnavanih odraslih prebivalcev Slovenije [56].
Še do nedavnega je veljajo zmotno prepričanje, da so bolezni srca in ožilja bolezni moških. Danes
vemo, da so te bolezni zelo razširjene tudi med ženskami, vendar so pri ženskah pogosto
prepoznane pozneje kot pri moških. Vse več je dokazov, da je pri ženskah potrebno poleg klasičnih
dejavnikov tveganja upoštevati tudi za ženski spol specifične dejavnike tveganja in da imajo nekateri
od klasičnih dejavnikov tveganja pri ženskah večjo težo. Med dejavniki tveganja, ki veljajo specifično
za ženske, omenjajo menopavzalni status, nosečnost in njene zaplete (preeklampsijo, sladkorno
bolezen v nosečnosti), nekatere avtoimune bolezni, ki so pogostejše pri ženskah, kot je sistemski
lupus, revmatoidni artritis. Omenjajo tudi depresijo in druga psihosocialna stanja, ki naj bi povečala
tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja. Domnevajo, da je vsem tem stanjem skupno kronično
vnetje, čeprav natančen mehanizem ni poznan. Incidenca bolezni srca in ožilja je višja v menopavzi,
kar pripisujejo deloma zmanjšanju estrogena in spremenjenemu razmerju testosterona proti
estrogenu. Vendar se sprememba hormonskega statusa ni pokazala kot samostojen, neodvisen
neugoden napovedni dejavnik in je večja pojavnost srčno-žilnih zapletov v menopavzi bolj verjetno
povezana s sočasnim pojavom drugih, klasičnih dejavnikov tveganja [57, 58].
S prehodom v menopavzo začne strmo naraščati tudi obolevnost za rakom dojk. Zdravljenje te
bolezni pa je, kot je opisano v poglavju 1.2, povezano z dodatnim tveganjem za nastanek srčnožilnih zapletov. Zanimivi so rezultati analize, ki sta jo opravila Canto in Kiefe [59]. Ugotovila sta, da
imajo ženske v starostni skupini pod 45 let za eno tretjino manjše tveganje za smrt zaradi bolezni
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srca in ožilja v primerjavi s tveganjem za smrt zaradi raka dojk. V naslednjih starostnih obdobjih se
začne razmerje obračati in že v starostnem obdobju 45 do 54 let je tveganje, da ženska umre za
rakom dojk ali boleznijo srca in ožilja izenačeno. S staranjem pa tveganje, da bo ženska umrla zaradi
bolezni srca in ožilja v primerjavi s tveganjem, da umre zaradi raka dojk strmo narašča [59].

1.3 Spremljanje srčne funkcije med zdravljenjem s trastuzumabom
Obravnava tako simptomatskih kot asimptomatskih bolnic z znižanim LVEF je bila v adjuvantnih
študijah različna [12, 41, 60]. V večini primerov so se ob zmanjšanju LVEF, ne glede na prisotno
klinično simptomatiko, odločili za dokončno ali prehodno ukinitev zdravljenja ter uvedbo
zdravljenja srčnega popuščanja. Za pomembno znižanje LVEF so smatrali znižanje LVEF za več kot
10-15 % glede na izhodiščno vrednost in pod 45-55 %. Z zdravljenjem so ponovno pričeli, ko je prišlo
do izboljšanja LVEF. V primeru hujšega, simptomatskega srčnega popuščanja, so zdravljenje s
trastuzumabom dokončno prekinili in pričeli z zdravljenjem srčnega popuščanja glede na smernice,
ki so veljale v posameznih ustanovah [40].
Optimalen režim nadzora srčne funkcije v času zdravljenja s trastuzumabom ostaja nedorečen.
Pojav kardiotoksičnosti pri vsakodnevni obravnavi bolnic z rakom dojk ugotavljamo s kliničnim
pregledom, z radioizotopsko planarno ravnovesno ventrikulografijo (MUGA), ki jo vse bolj izpodriva
ultrazvočni (UZ) pregled srca (ehokardiografija) in laboratorijsko, z določanjem koncentracije Nkonca proB tipa natriuretičnega peptida (NT-proBNP) v serumu.
V večini kliničnih raziskav dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom so srčno funkcijo spremljali s
kliničnim pregledom in z merjenjem LVEF z UZ ali MUGA na tri mesece. Nekateri zato priporočajo
enak režim spremljanja tudi pri vsakodnevnem kliničnem delu, drugi pa so mnenja, da
asimptomatske bolnice tako pogostega nadzora ne potrebujejo [60], saj je verjetnost razvoja okvare
srčne mišice zlasti pri mlajših bolnicah, ki do sedaj niso imele nobenih težav s strani srčno-žilnega
sistema, majhna [38, 39, 61].
Pri vsakodnevnem kliničnem delu se opiramo na priporočila mednarodnih združenj in na mnenja
strokovnih delovnih skupin. Evropsko združenje za internistično onkologijo (ESMO) je v letu 2012
izdalo splošna priporočila za obravnavo bolnikov, ki prejemajo kardiotoksična zdravila/zdravljenje
(KT, tarčna zdravila, obsevanje) za zdravljenje maligne bolezni oz. so zaradi njih utrpeli okvaro srčnožilnega sistema [21]. Priporočila obsegajo tudi spremljanje bolnic, ki v okviru dopolnilnega
zdravljenja prejemajo trastuzumab. Glede na ta priporočila, bolnice z zdravljenjem s
trastuzumabom lahko pričnejo, če so brez kliničnih znakov in simptomov srčnega popuščanja in je
vrednost LVEF vsaj 50 %. Tekom zdravljenja so potrebne kontrolne meritve LVEF. Svetuje se
prehodna prekinitev zdravljenja, če se vrednost LVEF zniža pod 40 %. V kolikor je po treh tednih
LVEF še vedno pod 40 %, se svetuje dokončna opustitev zdravljenja. Če je izmerjena vrednost med
40 % in 50 %, pa je pomembna velikost upada. Če je upad večji kot 10 % glede na izhodiščno
vrednost, se svetuje prehodna prekinitev in kontrolna meritev čez tri tedne. Oblikovalci priporočil
so se strinjali, da bolnice z nižjimi vrednostmi LVEF potrebujejo podporno zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze z ali brez zaviralca receptorjev beta, vendar si niso bili enotnega mnenja,
katera je kritična vrednost. Nekateri so menili, da je to LVEF 40 %, drugi, da je to LVEF 50 % [21].
Podobno so oblikovana tudi priporočila Kanadske delovne skupine za trastuzumab [60]. Opirajo se
na protokol severnoameriške registracijske raziskave [43, 44]. Glede na ta priporočila je pogoj za
pričetek zdravljenja s trastuzumabom LVEF nad 50 %. Prekinitev zdravljenja in kontrolna meritev
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čez štiri tedne je svetovana, če se LVEF zniža za 15 % ali več, ne glede na to, ali je še vedno v
normalnem območju. Enako svetujejo tudi, če se zniža za manj kot 15 % in se zmanjša pod normalno
vrednost. V teh primerih se priporoča uvedba zaviralca angiotenzinske konvertaze. Če kontrolna
meritev ne pokaže ustreznega izboljšanja, priporočila svetujejo napotitev h kardiologu. Nekoliko
drugačna so prva prenovljena angleška priporočila iz leta 2009 [62]. Oblikovalci teh priporočil so
izhajali iz dejstva, da je strogo upoštevanje meril, kot so bila uporabljena v registracijskih kliničnih
raziskavah, preoster kriterij, ki mnogim bolnicam onemogoči zdravljenje s trastuzumbom, čeprav bi
od njega imele korist. Medtem ko je bil v registracijskih raziskavah edini ukrep ob poslabšanju LVEF
prekinitev zdravljenja s trastuzumabom, angleška priporočila uvajajo za asimptomatske bolnice
stopenjsko obravnavo (po načelu semaforja). Kot prvi ukrep svetujejo medikamentozno zdravljenje
srčnega popuščanja in napotitev bolnice h kardiologu za natančnejšo oceno stanja srčne mišice.
Avtorji priporočil so mnenja, da večina bolnic ne potrebuje tako pogostih meritev LVEF, kot so ga
imele v registracijskih raziskavah (vsake tri mesece) in za asimptomatske bolnice priporočajo
meritev pred uvedbo sistemskega citostatskega zdravljenja, ob uvedbi trastuzumaba, ter nato še
dvakrat tekom zdravljenja s trastuzumabom.
Nobena od navedenih priporočil se ne opredeljujejo glede metode spremljanja funkcije srčne
mišice. V registracijskih raziskavah je bilo dovoljeno merjenje LVEF z UZ ali MUGA. Vendar
opozarjajo, da mora biti metoda spremljanja ves čas enaka [63, 64].

1.4 Metode za ugotavljanje okvare srčne mišice
1.4.1 Klinični pregled in elektrokardiogram
Z natančno anamnezo in kliničnim pregledom, usmerjenim glede trenutnih in prejšnjih bolezni srca
in srčno-žilnega sistema, si lahko ustvarimo sliko o ogroženosti za nastanek kardiotoksičnih
zapletov.
Elektrokardiogramom (EKG) sodi v osnovni nabor preiskav in je diagnostična metoda, ki se
priporoča pri vsaki bolnici pred pričetkom sistemskega dopolnilnega zdravljenja raka dojk. Vendar
pa spremembe v EKG niso visoko specifične in občutljive za dokazovanje kardiotoksičnih učinkov
zdravil. Zato opredeljevanje funkcije srca samo z EKG ni primerno, saj pokaže le morebitne motnje
ritma srca in nepravilnosti v prevodnem sistemu ter hipertrofijo srčne mišice, kar so običajno pozni
znaki srčnega popuščanja [65].

1.4.2 Ultrazvočni pregled srca (ehokardiografija)
1.4.2.1 Standardna 2D ehokardiografija in doplerska ehokardiografija
UZ preiskava srca (ehokardiografija) je osnovna in v kardiologiji ena od najpogosteje uporabljenih
slikovnih metod za ugotavljanje strukturnih in funkcionalnih sprememb v srcu. Uporabljamo jo tudi
za ugotavljanje zgodnjih in poznih kardiotoksičnih neželenih učinkov onkoloških zdravil.
Dvodimenzionalna (2D) transtorakalna UZ preiskava srca, dopolnjena z doplersko ehokardiografijo
je konvencionalna UZ metoda, s katero lahko ugotavljamo spremembe na valvularnem aparatu,
segmentne motnje krčljivosti sten levega prekata, merimo debeline sten, velikosti votlin in
ocenjujemo perikard. Na osnovi teh meritev lahko ocenimo sistolično in diastolično funkcijo levega
prekata, pri čemer je opredelitev slednje težja, saj so UZ merila diastolične disfunkcije bolj
kompleksna [66]. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem gre za moteno sistolično in diastolično funkcijo
levega prekata. Motena diastolična funkcija se verjetno pojavlja sočasno z moteno sistolično
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disfunkcijo, vendar slednjo z metodami, ki so nam danes na voljo, verjetno zaznamo kasneje. Zato
predpostavljamo, da pojav diastolične disfunkcije napoveduje kasnejšo sistolično okvaro.
Najpomembnejše merilo za oceno sistolične funkcije je LVEF, ki ga UZ lahko ocenimo po različnih
metodah. Za natančnejšo, čeprav še vedno zelo subjektivno, se je izkazala Simpsonova metoda, za
katero je potreben oris votline prekata. Opredeljevanje sistolične funkcije samo z LVEF je zelo grobo
merilo, saj ima pri blagi okvari miokarda majhno občutljivost [67-69]. Ocena diastolične funkcije
temelji na pulznih doplerskih meritvah hitrosti toka krvi na različnih točkah v srcu. Meritve so
natančne in manj subjektivne, vendar izpostavljene številnim kompenzacijskim hemodinamskim
vplivom, zaradi česar je samo na takšen način ocenjevana okvara diastolične funkcije lahko
spregledana [65, 70]. Znano je, da so kazalniki diastolične funkcije bolj občutljivi. Zaznamo jih pred
znižanjem LVEF, kar se je že pokazalo kot pomembno za ugotavljanje zgodnjih kardiotoksičnih
učinkov antraciklinov [71, 72].
Kvaliteta preiskave je močno odvisna od izkušenosti preiskovalca, meritve so subjektivna ocena
preiskovalca in zato podvržene precejšnji, tudi več kot 10 % variabilnosti. Kvaliteta preiskave je
odvisna tudi od akustičnih lastnosti okna na prsnem košu bolnika, kar je pri bolnicah z rakom leve
dojke, še zlasti v primerih, kadar je prisotna huda po-operativna bolečina ali pa ima bolnica vstavljen
tkivni razširjevalec oz. opravljeno estetsko rekonstrukcijsko operacijo, lahko pomembna težava [72,
73].
Že pred več kot 10 leti so dokazali, da je bolj kot meritev LVEF za oceno srčne funkcije primeren
indeks končnega sistoličnega volumna levega prekata (LVESVI). Več raziskav je potrdilo boljši
prognostični pomen tega indeksa v primerjavi z oceno LVEF pri bolnikih z različnimi okvarami v
valvularnem aparatu in pri bolnikih po akutnem miokardnem infarktu. Je tudi dobro orodje za
spremljanje poprave funkcije srčne mišice po uvedbi zdravljenja srčnega popuščanja. Po nekaterih
podatkih porast LVESVI za 8 ml/m2 ali več že napoveduje začetno okvaro srčne mišice, t.i.
remodeliranje srčne mišice [74-76].

1.4.2.2 Tkivna doplerska ehokardiografija
Tkivna doplerska ehokardiografija (TDE) je modifikacija ustaljene ehokardiografske doplerske
tehnike in hkrati njeno uspešno dopolnilo. Omogoča enostavno in natančno merjenje hitrosti
vzdolžnih premikov mitralnega obroča, do katerih pride med prekatnim krčenjem in polnjenjem.
Hitrost premika lahko natančno izmerimo z uporabo pulzne TDE iz apikalne projekcije štirih votlin.
Tipičen zapis pulzne TDE ima tri valove. Val Sm je odraz gibanja mitralnega obroča v sistoli, val Em
in Am pa odraz gibanja v zgodnji in kasni diastoli. Hitrost vala Sm tako opisuje sistolično funkcijo
levega prekata, hitrost vala Em pa opisuje njegovo podajnost in s tem diastolično funkcijo. Hitrost
vala Am je povezana s preddvorno funkcijo in stopnjo pljučne kongestije [70]. Za diastolično
disfunkcijo je značilno zmanjšanje zgodnje diastolične tkivne doplerske hitrosti, to je vala Em.
Njegovo zmanjšanje velja za zelo občutljivo in zgodnjo spremembo v razvoju diastolične disfunkcije
[72].

1.4.3 Radioizotopska planarna ravnovesna ventrikulografija (MUGA)
MUGA je zanesljiva in široko uporabljena metoda za oceno LVEF. Je ena najpogosteje uporabljenih
metod za oceno LVEF v onkologiji [63, 64]. Metoda je razmeroma slabo občutljiva za ugotavljanje
subtilnih sprememb v delovanju srčne mišice, zato ni primerna za ugotavljanje zgodnjih okvar srčne
mišice. Prav tako ne opiše delovanja desnega ventrikla ter obeh atrijev, ne prikaže napak v

22

valularnem aparatu in perikardialnem prostoru. Njena slabost je tudi uporaba izotopnega
kontrastnega sredstva. Klinična raziskava, v kateri so proučevali zanesljivost metode za ugotavljanje
kardiotoksičnosti antraciklinov, je pokazala njeno visoko, 90 % senzitivnost in 72 % specifičnost.
Preiskava ima tudi visoko stopnjo ponovljivosti in je zelo objektivna. Vendar so nekateri mnenja, da
rezultatov, dobljenih z meritvami iz 70. in 80. let ne moremo primerjati z današnjimi, saj se danes
uporabljajo večinoma drugačne gama kamere. Tiste, ki so jih uporabljali v preteklosti, so imele
manjši zorni kot in so omogočale boljše ločevanje med desnim in levim prekatom, z ustreznim
nagibom bolnika pa se je dalo izogniti prekrivanju z levim atrijem [64].
Za enkrat sta obe metodi, UZ pregled srca in MUGA, še enakovredni, praviloma pa naj bi se zaradi
lažje primerljivosti ponavljala tista metoda, ki je bila uporabljena izhodiščno [60, 64].

1.4.4 Novejše slikovne diagnostične metode
1.4.4.1 Tkivna deformacija in hitrost deformacije (angl.»Strain in strain rate«)
Globalna deformacija in hitrost deformacije je novejša 2D slikovna metoda in nadgradnja TDE, ki
omogoča oceno globalne in področne mehanike miokarda. Preiskava temelji na spremljanju
deformacije miokarda in je bila že preizkušena pri različnih boleznih srčne mišice. Visoko stopnjo
senzitivnosti je potrdila tudi pri bolnikih z rakom, ki prejemajo kardiotoskična zdravila. V pediatrični
populaciji so opažali pomembno znižanje longitudinalne in radialne deformacije in hitrosti
deformacije že po enem ciklu zdravljenja z antraciklini [77]. Ob tem so bili običajni 2D UZ kazalniki
kot tudi kazalniki TDE v mejah normale. Metoda omogoča zgodnje odkrivanje subtilnih sprememb
v srčni mišici in je bila že preverjana tudi pri bolnicah z rakom dojk med zdravljenjem z antraciklini
in trastuzumabom. V raziskavi, ki so jo opravili Hare in sodelavci [78], so pri 51 % bolnic opažali
pomemben upad 2D longitudinalne deformacije in pri 37 % upad 2D radialne hitrosti deformacije.
V drugi raziskavi pa so pri enaki populaciji bolnic ugotavljali pomemben napovedni pomen upada
longitudinalne deformacije v prvih treh mesecih zdravljenja za razvoj kasnejše kardiotoksičnosti. Za
enkrat ta metoda pri nas za vsakodnevno klinično obravnavo bolnikov ni dostopna [79].

1.4.4.2 3D ehokardiografija (3D UZ)
Tridimenzionalna (3D) ehokardiografija ima v primerjavi s klasično 2D metodo številne prednosti.
Medtem ko meritve 2D UZ slonijo na predpostavljenih oblikah srčnih votlin in je zato opis njihove
velikost in delovanja zgolj ocena, 3D ehokardiografija omogoča dejansko izmero. Posledično je
meritev bolj natančna, njena ponovljivost je večja in tudi skladnost meritev med različnimi
preiskovalci boljša. Rezultati dobro korelirajo z meritvami, ki jih dobimo z računalniško tomografijo
in magnetno resonančnim slikanjem (MRI) srca [79]. V raziskavi, v katero je bilo vključenih 35 bolnic
z rakom dojk na zdravljenju s trastuzumabom, v času zdravljenja niso ugotavljali sprememb LVEF
[78].

1.4.4.3 Magnetno resonančna preiskava (MRI) srca
MRI srca postaja vse pomembnejše orodje za opredeljevanje strukture in funkcije srčne mišice. Je
referenčna metoda za opredeljevanje volumnov tako desnega kot levega srca in LVEF ter ima
dokazano zelo visoko občutljivost za dokaz ishemije srčne mišice. Preiskava je zelo občutljiva in ima
visoko stopnjo ponovljivosti. Njena pomembna prednost je, da preiskovancev ne izpostavlja
sevanju. Izkušenj z MRI srca za opredeljevanje poškodb srčne mišice med in po zdravljenju s
kardiotoksičnim zdravili v onkologiji ni veliko, saj se je metoda do sedaj večinoma uporabljala le v
raziskovalne namene. Dokazana je obratno sorazmerna povezava med odmerkom antraciklinov in
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maso levega prekata, slednja pa je povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne dogodke.
Pomembna omejitev te preiskave je visoka cena in zato slabša dostopnost. Preiskava tudi ni
primerna za bolnice z nekompatibilnimi (feromagnetnimi) prsnimi vsadki oz. protezami [64].

1.4.5 Laboratorijske metode
Merjenje plazemske koncentracije NT-proBNP je dobro poznano orodje za opredeljevanje okvare
srčne mišice v kardiologiji [80]. Merjenje serumskih označevalcev za ugotavljanje okvare srčne
mišice je zelo atraktivna metoda, predvsem zaradi svoje ne-invazivnosti in objektivnosti. Predmet
intenzivnega proučevanja so B-tip natriuretičnega peptida (BNP), njegov precej bolj stabilen in zato
lažje in zanesljiveje določljiv fragment NT-proBNP in atrijski natriuretični peptid (ANP) kot
označevalci srčnega popuščanja ter troponin I inT kot označevalca akutne poškodbe miokarda [8082]. BNP se sprošča iz kardiomiocitov in v manjši meri tudi iz fibroblastov prekatov ob volumenski
obremenitvi. Glavni dražljaj za izločanje je nateg kardiomiocitov, zato koncentracija BNP in še bolj
koncentracija NT-proBNP odraža trenutno stanje raztegnjenosti dela ali celotne srčne mišice. Po
dosedanjih raziskavah je koncentracija BNP dobro povezana s stopnjo sistolične in diastolične
funkcije levega prekata [83, 84]. Višje vrednosti BNP opisujejo tudi pri ljudeh, ki imajo samo z UZ
ugotovljeno moteno diastolično funkcijo levega prekata, brez spremljajočih kliničnih znakov
srčnega popuščanja [85]. Vendar za enkrat napovedna vrednost serumskih označevalcev za
napovedovanje okvare srčne mišice, povzročene s citotoksičnimi snovmi še ni zadosti preverjena,
da bi jih lahko uporabljali v ta namen pri vsakdanjem kliničnem delu. Glede na izsledke dosedanjih
raziskav se zdi, da povišani koncentraciji troponina I in NT-proBNP dokaj zanesljivo opredelita
skupino bolnikov z večjim tveganjem za razvoj okvare srčne mišice ob zdravljenju s KT. Zato sta ta
dva biokemična označevalca lahko v pomoč pri odkrivanju pred-kliničnih poškodb srčne mišice.
Pomembna je predvsem njuna dinamika. Svetujejo določitev nivoja pred uvedbo zdravljenja ter
nato vmesne kontrole, v primeru porasta pa nadaljnjo diagnostiko [63].

1.5 Zdravljenje s trastuzumabom povezanega srčnega popuščanja
Ni znano, ali ima pri asimptomatskih bolnicah kakršno koli korist zgodnji začetek zdravljenja srčnega
popuščanja z zdravili, kot so zaviralci angiotenzinske konvertaze, zaviralci adrenergičnih receptorjev
beta, zaviralci angiotenzinskih receptorjev. Zlasti pri bolnicah, ki imajo znane potencialne dejavnike
tveganja za razvoj srčnega popuščanja ob zdravljenju s trastuzumabom, je verjetno zgodnejša
uvedba teh zdravil smiselna [60]. Kanadsko združenje za srčno žilne bolezni priporoča uvedbo
zaviralca angiotenzinske konvertaze in zaviralca adrenergičnih receptorjev beta tudi pri
asimptomatskih bolnicah ob ugotovljenem znižanju LVEF [60, 86, 87]. Klinične raziskave so pokazale
ugoden učinek zaviralcev angiotenzinske konvertaze na upad LVEF ob zdravljenju z visokodozno KT
[88].
Glede na podatke iz kliničnih raziskav se je po opustitvi trastuzumaba in uvedbi ustreznega
zdravljenja srčnega popuščanja vrednost LVEF pri večini bolnic normalizirala in se tudi po ponovni
uvedbi trastuzumaba v večini primerov ni več poslabšala [38, 45, 89, 90]. Vendar pa za 20 % bolnic
takšni ukrepi niso bili učinkoviti. Kljub ukinitvi trastuzumaba in kljub zdravljenju srčnega
popuščanja, se vrednost LVEF ni vrnila na normalno [36, 45, 90].

1.6 Načrtovanje in utemeljitev raziskave
Enoletno dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom je v letu 2005, že nekaj mesecev po predstavitvi
izjemno dobrih rezultatov prospektivnih, mednarodnih raziskavah, postalo del standardnega
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dopolnilnega zdravljenja za večino bolnic s HER2-pozitivnim rakom dojk. V evropskem prostoru smo
bili na Onkološkem inštitutu v Ljubljani med prvimi, ki smo uvedli to zdravljenje v vsakodnevno
klinično prakso. Zaradi takrat še številnih neznank, povezanih s tem zdravilom, smo na inštitutu
oblikovali bazo bolnic, imenovano »eHER2 baza«, s katero smo želeli preveriti učinkovitost
enoletnega dopolnilnega zdravljenja v vsakodnevni klinični praksi. Rezultati, ki slonijo na 313
vključenih bolnicah [16], kažejo, da je takšno zdravljenje zelo učinkovito ne le za izbrane, v skrbno
načrtovane raziskave vključene bolnice, ampak tudi v vsakodnevni klinični praksi, v kateri pogosto
zdravimo tudi bolnice, ki ne dosegajo strogih kriterijev, kot jih zahtevajo randomizirane,
prospektivne raziskave. Naši rezultati [16] so bili povsem primerljivi z rezultati združene
severnoameriške raziskave [13]. Glede na dejstvo, da je pred poznavanjem trastuzumaba, HER2
pozitiven rak dojk veljal za zelo agresivno bolezen, si ob tako dobrih rezultatih pri vsaki bolnici s
HER2 pozitivnim rakom dojk toliko bolj želimo v celoti izpeljati dopolnilno zdravljenje.
Vendar je tudi to zdravljenje povezano z neželenimi učinki in prav kardiotoksičnost je
najpomembnejši omejujoči neželeni učinek [12, 61]. Predklinične raziskave kažejo, da gre za
kardiotoksičnost, ki je po mehanizmu drugačna [89], v primerjavi z antraciklinsko in da najverjetneje
z zgodnjo prepoznavo ogroženih bolnic in ustrezno podporno kardiološko terapijo pri večini bolnic
lahko preprečimo nastanek trajnih poškodb srčne mišice; celo več, varno lahko izvedemo celotno
predvideno enoletno dopolnilno zdravljenje [60, 86, 87].
Glede na navedena dejstva in dejstvo, da za enkrat nimamo na voljo enotnih priporočil glede
optimalnega spremljanja srčne funkcije pri bolnicah na dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom,
smo se odločili, da izvedemo prospektivno raziskavo, s katero bomo preverili, kakšno je breme
kardiotoksičnosti dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom v vsakodnevni klinični praksi in
predvsem, kako na najbolj enostaven in optimalen način najdemo tiste bolnice, ki so bolj ogrožene
in zato morda potrebujejo poostren nadzor, da varno prejmejo celotno načrtovano, dokazano
učinkovito dopolnilno zdravljenje.
S primerjavo treh metod za oceno delovanja srčne mišice (MUGA, UZ srca, NT-proBNP) smo pri
bolnicah na dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom želeli poiskati najprimernejšo metodo za
racionalno uporabo pri vsakodnevnem kliničnem delu.
Želeli smo dokazati, da z enostavnim, široko dostopnim in uveljavljenim ter cenovno sprejemljivim
laboratorijskim testom, to je, določanjem koncentracije NT-proBNP v serumu, lahko izsledimo prve
znake okvare srčne mišice pri bolnicah na dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom. V primeru, da
bi hipotezo potrdili, bi lahko na enostaven, neškodljiv in cenovno ugoden način spremljali in vodili
dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom.
Z dvema slikovnima metodama, UZ in MUGA, smo spremljali različne kazalnike okvare srčne mišice
(sistolične in diastolične) in ugotavljali njihovo medsebojno povezanost.
Na osnovi izsledkov bi se odločili za najprimernejšo metodo in režim spremljanja kardiotoksičnosti
pri bolnicah na zdravljenju s trastuzumabom v vsakodnevni klinični praksi.
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2 NAMEN DELA IN HIPOTEZE
2.1 Namen dela
S prospektivno zasnovano raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je breme kardiotoksičnost
trastuzumaba, ki ga bolnice s HER2 pozitivnim rakom dojk prejemajo v sklopu standardnega
dopolnilnega zdravljenja. Kardiotoksične učinke smo ocenjevali s kliničnim pregledom, EKG,
laboratorijsko (koncentracija NT-proBNP) in dvema slikovnima metodama (MUGA in UZ srca).
Zanimalo nas je, s katero metodo najbolj zanesljivo odkrijemo začetno okvaro srčne mišice. Zgodnje
prepoznavanje se zdi smiselno, saj morda s pravočasno uvedbo ustreznega zdravljenja srčnega
popuščanja bolnici omogočimo, da varno in brez prekinitev prejme celotno enoletno dopolnilno
zdravljenje, ki je dokazano zelo učinkovito.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali z enostavnim, cenovno ugodnim in široko dostopnim
laboratorijskim testom, to je merjenjem koncentracije NT-proBNP, lahko izsledimo zgodnje znake
okvare srčne mišice.
Zanimalo nas je, kako so nekateri poznani kazalniki funkcije srčne mišice (koncentracija NT-proBNP,
LVEF, izmerjen z MUGA, in nekateri UZ izmerjeni kazalniki) med seboj povezani in kateri najbolj
zanesljivo napove okvaro srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom.
V ta namen smo testirali spodaj navedeni hipotezi.

2.2 Hipoteze
1. Sprememba koncentracije NT-proBNP po uvedbi zdravljenja s trastuzumabom je povezana s
spremembo LVESVI za 8 ml/m2 ali več.
2. Pri bolnicah, ki prejemajo trastuzumab so označevalci sistolične funkcije levega prekata (NTproBNP, LVEF izmerjen z MUGA), UZ kazalniki sistolične disfunkcije (LVEF, utripni volumen (UV),
končni sistolični volumen levega prekata (LVESV), končni diastolični volumen levega prekata
(LVEDV), val Sm v tkivnem doplerju (Sm)) med seboj povezani. Njihove izhodiščne vrednosti
napovedujejo okvaro srčne mišice.
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3 BOLNICE IN METODE
3.1 Bolnice
V raziskavo smo vključili bolnice z operabilnim, HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v dopolnilnem
zdravljenju prejemale antracikline z ali brez taksanov ter trastuzumab. Pogoj za vključitev je bila
normalna izhodiščna vrednost LVEF, to je, LVEF po zdravljenju z antraciklini, nad 50 % (merjeno z
MUGA in UZ), NT-proBNP in odsotnost pomembnih spremljajočih srčno-žilnih obolenj. Vse bolnice
so pred vključitvijo prejele pisno obrazložitev poteka in namena raziskave in so podpisale soglasje
za sodelovanje v raziskavi.

3.2 Protokol raziskave
Bolnicam smo pred pričetkom zdravljenja s trastuzumabom določili nivo NT-proBNP, opravile so UZ
pregled srca in MUGA. Navedene preiskave smo ponovili vsake štiri mesece v času zdravljenja s
trastuzumabom (1 leto). Pri odločanju, kdaj prekiniti zdravljenje, smo se opirali na priporočila, ki
izhajajo iz kriterijev, uporabljenih v kliničnih raziskavah dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom
[40] in priporočila Kanadske delovne skupine za trastuzumab [60]. Zdravljenje s trastuzumabom bi
prekinili v primeru pojava klinične simptomatike srčnega popuščanja ali zmanjšanja LVEF pod 45 %
(merjeno z UZ) pri asimptomatski bolnici. Če bi ob kontrolni meritvi, opravljeni čez 6-8 tednov, še
vedno ugotavljali vrednost LVEF nižjo od 45 %, bi bolnica dokončno prenehala s trastuzumabom
oziroma bi bila izključena iz raziskave. Enako bi veljalo tudi v primeru vztrajanja klinične
simptomatike srčnega popuščanja. Zdravljenje s trastuzumabom bi prekinili tudi v primeru
vrednosti LVEF pod 50 %, če bi tekom zdravljenja prišlo do upada vrednosti LVEF (merjeno z UZ) za
10 % ali več glede na izhodiščno meritev, to je meritev, opravljeno ob uvedbi trastuzumaba. Meritev
bi ponovili čez 6-8 tednov. Bolnica bi s trastuzumabom nadaljevala, če bi bila nova meritev LVEF
(merjeno z UZ) nad 45 % in upad ne bi bil večji od 10 % glede na izhodiščno meritev. V obratnem
primeru bi zaključila zdravljenje s trastuzumabom in bi bila izključena iz raziskave. Bolnice je ves čas
zdravljenja s trastuzumabom spremljal kardiolog in jim po potrebi uvedel oz. priredil
antihipertenzivno ali drugo kardiološko zdravljenje.
Kardiotoksične neželene učinke trastuzumaba smo spremljali in ocenjevali s kliničnim pregledom, s
sledenjem dinamike NT-proBNP, UZ pregledom srca in MUGA.
Okvaro srčne mišice, ki bi zahtevala predčasno prekinitev zdravljenja s trastuzumabom, bi glede na
podatke iz literature pričakovali pri 2-16 % bolnic (izločene skrajne vrednosti), zdravljenih s
kombinacijo antraciklinov, taksanov in trastuzumaba [41]. V našo raziskavo smo vključili bolnice,
zdravljene z antraciklini ali antraciklini in taksani. Na podlagi podatkov iz literature smo ocenili, da
je za nastanek kardiotoksičnih zapletov ogroženih okrog 10 % bolnic, vključenih v našo raziskavo.
Ob vzporednem nadzoru kardiologa in sprotni optimizaciji zdravljenja arterijske hipertenzije in
srčnega popuščanja smo sklepali, da bo takšnih zapletov še manj.

3.3 UZ pregled srca
Pri vseh bolnicah smo v že opisanih časovnih intervalih opravili celostno transtorakalno UZ
preiskavo srca, ki je vključevala M-prikaz, 2D parasternalni in apikalni prikaz srčnih votlin, doplersko
preiskavo ter TDE, vsakokrat po enakem protokolu. Vse preiskave je opravil en kardiolog (B.J.) v
istem ehokardiografskem laboratoriju na aparatu General Electric Vivid 7. Iz parasternalne
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projekcije v M-prikazu smo izmerili debelino medprekatnega pretina, debelino zadnje stene ter
prečni premer prekata ob koncu sistole (ESD) in diastole (EDD). Iz apikalne projekcije štirih in dveh
votlin smo po Simpsonovi metodi izmerili volumen levega prekata v sistoli (LVESV) in diastoli
(LVEDV) ter izračunali iztisni delež kot razmerje med utripnim volumnom (LVEDV-LVESV) in LVEDV.
UV smo dodatno izračunali s pomočjo integrala hitrosti po času (VTI) v iztočnem traktu levega
prekata (LVOT) in preseka LVOT. Velikosti preddvorov smo izmerili iz apikalne projekcije štirih votlin.
Diastolično funkcijo levega prekata smo ocenili z doplersko ehokardiografijo. Merili smo hitrost toka
krvi skozi mitralno zaklopko: hitrost toka krvi v času hitre polnitve (val E) in kontrakcije levega
preddvora (val A), merili smo čas deceleracije (dt) na pretoku skozi mitralno zaklopko.
Za oceno sistolične in diastolične funkcije levega prekata smo uporabili tudi TDE. Ob koncu
neforsiranega izdiha smo opravili pulzno doplersko ehokardiografijo mitralnega obroča iz apikalne
projekcije štirih votlin. V pulznem doplerskem zapisu smo izmerili hitrost sistoličnega signala (Sm)
in hitrost zgodnjega diastoličnega signala (Em). Za vsak ocenjevani parameter smo upoštevali
povprečje treh meritev.

3.4 Radioizotopska planarna ravnovesna ventrikulografija (MUGA)
LVEF je bil izmerjen s pomočjo MUGA (z EKG proženo ventrikulografijo) po protokolu Oddelka za
nuklearno medicino Onkološkega inštituta Ljubljana. Bolnikovi eritrociti so bili označeni s 99mTc. V
skladu s protokolom je bila uporabljena in vivo metodo in aktivnost 700 – 925 MBq. Akvizicija je
potekala s kamero gama majhnega vidnega polja (Siemens), v sprednji polstranski projekciji (300–
700, običajno 450) z nagibom 50–100 za optimalno razmejitev prekatov. LVEF je bil izračunan z
računalniškim programom Intermedical/Medicview.

3.5 NT-proBNP
Plazemsko koncentracijo NT-proBNP smo izmerili z elektrokemiluminiscentno imunoanalizo (ECLIA)
na analizatorju Cobas e411 (Roche, Basel, Švica).

3.6 Ponovljivost meritev
Vse UZ preglede srca je opravil en, izkušen kardiolog (B.J.) in vse preiskave so bile opravljene v istem
ehokardiografskem laboratoriju. Ponovljivost ehokardiografskih meritev (angl. »intra-reader
variability«) je bila visoka, preverjena s ponovnim branjem 20 posnetkov (koeficinet korelacije,
r=0,97).

3.7 Statistična obdelava podatkov
Vse bolnice, ki so pričele z dopolnilnim zdravljenjem s trastuzumabom, so imele ob vstopu v
raziskavo normalno funkcijo srca, ocenjeno s kliničnim pregledom, UZ srca, MUGA in koncentracijo
NTproBNP. Po podatkih iz literature je pričakovana pojavnost kardiotoksičnosti ob zdravljenju s
trastuzumabom 2-16 % [41]. Da bi zaznali razliko v porastu NTproBNP za 100 pg/ml ali več z 80 %
verjetnostjo (1-beta) in 5 % zanesljivostjo (alfa) je bilo v raziskavo potrebno vključiti v skupino s
porastom LVESVI 11 bolnic in v skupino brez porasta 66 bolnic [91].
Koncentracije NT-proBNP v posameznih merilnih obdobjih (ob uvedbi, po 4, 8 in 12 mesecih
zdravljenja s trastuzumabom) smo podali kot povprečne vrednosti z razponom. Za ugotavljanje
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povezanosti spremembe koncentracije NT-proBNP in spremembe LVESVI smo uporabili logistično
regresijo.
Med seboj smo primerjali vrednosti LVEF, merjene z UZ in MUGA v posameznem merilnem obdobju,
to je izhodiščno, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja. Za izračun korelacije smo uporabili Pearsonov
korelacijski test. Za izračun skladnosti in meja skladnosti (angl. »limits of agreement«) med LVEF,
merjenim z UZ in MUGA, smo uporabili metodo po Bland in Altmanu [92]. Izračunali smo
senzitivnost, specifičnost slikovnih metod (UZ srca in MUGA) ob upoštevanju UZ srca kot referenčne
metode [64]. Za ugotavljanje časovne povezanosti dinamike kazalnikov funkcije srčne mišice smo
uporabili mešani linearni regresijski model.
Za ugotavljanje napovedne vrednosti izhodiščnih vrednosti smo uporabili linearno regresijo in
statistično pomembne dejavnike vključili v multivariatni model.
Rezultate smo podali kot povprečno vrednost s standardno deviacijo (SD) in kot mediano z
razponom. Meja statistične pomembnosti je bila 0,05.
Za celovito statistično analizo smo uporabili statistični program IBM SPSS Statistics v.22 za okolje
Windows in R v.3.0.3.

3.8 Etična ocena
Raziskava je bila potrjena s strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (odločba številka
110/04/10).
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4 REZULTATI
4.1 Demografski in klinični podatki bolnic
V raziskavo smo vključili 92 bolnic, ki so pristale na sodelovanje v raziskavi, od skupno 147
povabljenih bolnic s HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v času od oktobra 2011 do novembra 2013
prejemale dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom. Srednja starost v raziskavo vključenih bolnic je
bila 53 let, polovica se jih je zdravila zaradi raka leve in polovica zaradi raka desne dojke. Vse bolnice
so bile predhodno zdravljenje z antraciklini (doksorubicin ali epidoksorubicin) v kumulativnem
odmerku 240 mg/m2 za doksorubicin ali 300 do 400 mg/m2 za epidoksorubicin (4-krat KT po shemi
AC ali EC ali 3-krat KT po shemi FEC100). Večina bolnic je bila zdravljenja tudi s taksani; večina z
docetakselom, manjši delež s paklitakselom. Sočasno s taksani so prejemale tudi trastuzumab.
Bolnice s hormonsko odvisnimi tumorji, teh je bilo 60 (65,2 %), so sočasno s trastuzumabom, po
zaključku zdravljenja s KT, prejemale HT. 65 (70,7 %) bolnic je bilo tudi lokoregionalno obsevanih.
Spremljajoče bolezni in nekatere druge klinične podatke smo povzeli iz dokumentacije bolnic in so
natančneje opisane v tabeli (Tabela 3).
Tabela 3: Osnovne značilnosti bolnic.
n
92
100 %
Starost / leta
Povprečna:
53,3
Srednja
52,9
Min
35,0
Max
75,5
Dojka
L
46
50 %
D
46
50 %
ITM / kg/m2
Povprečna:
26,1
Srednja
24,9
Min
17,9
Max
40,1
št. bolnic z ITM 25-29,9 kg/m2
30
32,6 %
št. bolnic z ITM ≥ 30 kg/m2
16
17,4 %
Spremljajoče bolezni
AH
27
29,3 %
SB
4
4,3 %
Dislipidmija
9
9,8 %
Zdravljenje
RT
65
70,7 %
HT
60
65,2 %
Taxani
82
89,1 %
Legenda: L – leva dojka, D – desna dojka, ITM – indeks telesne mase, AH – arterijska hipertenzija,
SB – sladkorna bolezen, RT – radioterapija, HT – hormonska terapija
Za čas trajanja raziskave nobena bolnica ni bila izgubljena iz sledenja in nobena bolnica ni umrla. Pri
vseh bolnicah smo ugotavljali sinusni ritem. Ena bolnica je bila iz raziskave predčasno izključena. Pri
tej bolnici je preiskovalec (B.J.) ob v naprej načrtovanem UZ pregledu srca, ugotavljal obremenitev
desnega srca in postavil sum na pljučno embolijo, ki je bila kasneje tudi angiografsko potrjena.
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Bolnice je ves čas zdravljenja s trastuzumabom redno spremljal kardiolog, jih po potrebi napotil na
nadaljnjo kardiološko diagnostiko oz. jim spremenil ali priredil kardiološko terapijo. Pri sedmih
bolnicah je bila tekom zdravljenja spremenjena terapija. Od tega je bil pri šestih razlog neurejena
arterijska hipertenzija, pri eni pa je bila terapija spremenjena, saj je prejemala neoptimalno
kombinacijo sartana in zaviralca angiotenzinske konvertaze. Pri devetih bolnicah je bila opravljena
samo dodatna diagnostika, brez spremembe zdravljenja (24-urno merjenje krvnega tlaka,
cikloergometrija, dodatna UZ preiskava srca). Razlogi za napotitev na dodatne preiskave so bili
naslednji: neurejen krvni tlak, anamneza palpitacij, pogoste ekstrasistole med UZ preiskavo srca (tri
bolnice), začetna diastolična okvara pri zelo mladi bolnici, sum na manjši perikardilani izliv, blaga
aortna stenoza, blaga mitralna regurgitacija, neskladje med UZ meritvami, ki jih je bolnica opravila
v drugi ustanovi in izvidom, opravljenim v okviru raziskave.

4.2 Hipoteza 1
4.2.1 Koncentracija NT-proBNP v času zdravljenja s trastuzumabom
Preverili smo dinamiko koncentracije NT-proBNP za celotno skupino bolnic v času enoletnega
zdravljenja s trastuzumabom. Ugotovili smo, da se koncentracije NT-proBNP ob času 0 (ob uvedbi
trastuzumaba), 4, 8 in 12 mesecev od uvedbe zdravljenja s trastuzumabom niso statistično
pomembno spreminjale (p=0,403) (Slika 1 in Tabela 4).

log10(NT-proBNP)

2,4
2,2

2
1,8
1,6
1,4
1,2
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Slika 1: Logaritmirane vrednosti koncentracije NT-proBNP (pg/ml) ob uvedbi (mesec 0), po 4, 8 in
12 mesecih zdravljenja s trastuzumabom.
Legenda: log10NT-proBNP – logaritmirana vrednost koncentracije NT-proBNP, Povp – povprečna
vrednost, SD – standardna deviacija
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Tabela 4: Koncentracija NT-proBNP ob uvedbi (mesec 0), po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja s
trastuzumabom.
Mesec
n
Srednja vrednost [Min – Max] / pg/ml
0
89
79 [11 – 395]
4
78
63 [10 –509]
8
70
68,5 [13 – 268]
12
60
76 [8 – 300]

4.2.2 Povezanost spremembe koncentracije NT-proBNP in LVESVI
4.2.2.1 Koncentracija NT-proBNP in LVESVI po 4 mesecih zdravljenja

log10(proBNP 4mes/proBNP 0mes)

Koncentracije NT-proBNP po štirih mesecih zdravljenja s trastuzumabom se pri bolnicah, pri katerih
smo UZ ugotavljali porast LVESVI za 8 ml/m2 ali več, ni statistično pomembno razlikovala v
primerjavi s tistimi, pri katerih je bil porast manjši (Slika 2). Vrednosti NT-proBNP smo logaritmirali,
saj so se razporejale izrazito eksponentno.
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-0,5
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Slika 2: Sprememba koncentracije NT-proBNP po štirih mesecih zdravljenja s trastuzumabom.
Legenda: ΔLVESVI – sprememba indeksa končnega sistoličnega volumna levega prekata,
log10(proBNP4mes/proBNP0mes) – logaritem razlike koncentracije NT-proBNP med 4. mesecem
zdravljenja in uvedbo zdravljenja s trastuzumabom, Povp – povprečna vrednost, SD – standardna
deviacija

4.2.2.2 Koncentracija NT-proBNP in LVESVI po 8 mesecih zdravljenja
Koncentracija NT-proBNP se po osmih mesecih zdravljenja s trastuzumabom pri bolnicah, pri
katerih smo UZ ugotavljali porast LVESVI za 8 ml/m2 ali več, ni statistično pomembno razlikovala v
primerjavi s tistimi, pri katerih je bil porast manjši (Slika 3).
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log10(proBNP 8mes/proBNP 0mes)
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Slika 3: Sprememba koncentracije NT-proBNP po osmih mesecih zdravljenja s trastuzumabom.
Legenda: ΔLVESVI – sprememba indeksa končnega sistoličnega volumna levega prekata,
log10(proBNP8mes/proBNP0mes) – logaritem razlike koncentracije NT-proBNP med 8. mesecem
zdravljenja in uvedbo zdravljenja s trastuzumabom, Povp – povprečna vrednost, SD – standardna
deviacija

4.2.2.3 Koncentracija NT-proBNP in LVESVI po 12 mesecih zdravljenja

log10(proBNP 12mes/proBNP 0mes)

Koncentracija NT-proBNP se po dvanajstih mesecih zdravljenja s trastuzumabom pri bolnicah, pri
katerih smo UZ ugotavljali porast LVESVI za 8 ml/m2 ali več, ni statistično pomembno razlikovala v
primerjavi s tistimi, pri katerih je bil porast manjši (Slika 4).
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Slika 4: Sprememba koncentracije NT-proBNP po dvanajstih mesecih zdravljenja s
trastuzumabom.
Legenda: ΔLVESVI – sprememba indeksa končnega sistoličnega volumna levega prekata,
log10(proBNP12mes/proBNP0mes) – logaritem razlike koncentracije NT-proBNP med 12. mesecem
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zdravljenja in uvedbo zdravljenja s trastuzumabom, Povp – povprečna vrednost, SD – standardna
deviacija

4.2.2.4 Povzetek analize povezanosti koncentracije NT-proBNP in LVESVI
Tabela 5 prikazuje število bolnic, pri katerih smo v posamezen opazovalnem obdobju opažali porast
LVESVI za manj oz. 8 ml/m2 ali več, logaritmirano povprečno razliko koncentracije NT-proBNP,
razmerje obetov (RO), 95 % interval zaupanja in p-vrednost. Za nobeno opazovalno obdobje nismo
ugotovili statistično pomembne povezanosti med spremembo koncentracije NT-proBNP in
spremembo LVESVI. Koncentracija NT-proBNP se je po štirih mesecih zdravljenja v obeh skupinah,
to je pri tisti s porastom in tisti brez porasta LVESVI, numerično celo nekoliko znižala, čeprav upad
ni bil statistično pomemben.
Tabela 5: Sprememba NT-proBNP (logaritmirana vrednost) v prvih štirih (0-4), osmih (0-8) in
dvanajstih mesecih (0-12) zdravljenja s trastuzumabom glede na spremembo LVESVI v istem
časovnem obdobju.
Mesec/ ΔLVESVI
<8 ml/m2
≥8 ml/m2
0-4
n
56
5
Povprečje
-0,076
-0,134
RO
0,9977
95 % CI
0,9855-1,0100
p
0,7097
0-8
n
49
6
Povprečje
-0,037
0,015
RO
1,0055
95 % CI
0,9921-1,0192
p
0,4228
0-12
n
41
7
Povprečje
0,043
0,093
RO
0,9987
95 % CI
0,9891-1,0084
p
0,7895
Legenda: n – število bolnic, povprečje – logaritmirana povprečna razlika koncentracije NT-proBNP,
RO – razmerje obetov, 95 % CI – 95 % interval zaupanja, p- p-vrednost , ΔLVESVI – sprememba
indeksa končnega sistoličnega volumna levega prekata
Dodatno smo preverili ali je sprememba koncentracije NT-proBNP v določenem obdobju (0-4
mesece, 0-8 mesecev, 0-12 mesecev) nakazovala večje tveganje za porast LVESVI kadar koli v času
enoletnega zdravljenja s trastuzumabom. Ugotovili smo, da se koncentracije NT-proBNP v prvih
štirih, osmih ali dvanajstih mesecih zdravljenja s trastuzumabom pri bolnicah, pri katerih smo UZ
ugotavljali porast LVESVI za 8 ml/m2 ali več v času enoletnega zdravljenja, ni statistično pomembno
razlikovala v primerjavi s tistimi, pri katerih je bila ta sprememba LVESVI manjša (Tabela 6).
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Tabela 6: Sprememba NT-proBNP (logaritmirana vrednost) v prvih štirih (0-4), osmih (0-8) in
dvanajstih mesecih (0-12) zdravljenja s trastuzumabom glede na spremembo LVESVI kadarkoli v
času enoletnega zdravljenja.
Mesec/ ΔLVESVI
<8 ml/m2
≥8 ml/m2
0-4
n
54
15
Povprečje
-0,046
-0,096
RO
0,9967
95 % CI
0,9891-1,0044
p
0,3989
0-8
n
51
14
Povprečje
-0,039
-0,02
RO
1,0009
95 % CI
0,9914-1,0105
p
0,8571
0-12
n
43
11
Povprečje
0,044
0,01
RO
0,9967
95 % CI
0,9883-1,0051
p
0,4377
Legenda: n – število bolnic, povprečje – logaritmirana povprečna razlika koncentracije NT-proBNP,
RO – razmerje obetov, 95 % CI – 95 % interval zaupanja, p- p-vrednost , ΔLVESVI – sprememba
indeksa končnega sistoličnega volumna levega prekata

4.2.3 Povezanost drugih UZ kazalnikov funkcije levega prekata z LVESVI
Preverili smo, kakšna je povezanost nekaterih drugih UZ kazalnikov sistolične in diastolične funkcije
levega prekata z LVESVI. V ta namen smo primerjali njihove vrednosti ob uvedbi trastuzumaba in
po štirih mesecih zdravljenja. Kot pomembno spremembo LVESVI smo upoštevali porast za vsaj 8
ml/m2. Od vseh proučevanih kazalnikov je statistično pomembno povezanost pokazala le
sprememba LVEF. Za vsak % znižanja LVEF se je tveganje za porast LVESVI za vsaj 8 ml/m2 povečalo
za 23 % (Tabela 7).
Tabela 7: Povezanost spremembe nekaterih UZ kazalnikov sistolične in diastolične funkcije levega
prekata in spremembe LVESVI v prvih štirih mesecih zdravljenja s trastuzumabom.
ΔLVEF-UZ
ΔVTI
ΔSm
ΔEm
RO
0,7726
1,1939
0,7703
1,2669
ΔLVESVI ≥8ml/m2 95 % CI 0,6196-0,9633 0,9219-1,5463 0,4916-1,2070 0,8556-1,8760
p
0,0219
0,1792
0,2548
0,2375
Legenda: ΔLVESVI – sprememba LVESVI, ΔLVEF-UZ – sprememba LVEF, merjena UZ (Simpsonova 2D
metoda), ΔVTI – sprememba integrala hitrosti po času, ΔSm - sprememba hitrost vala Sm v tkivnem
doplerju, ΔEm – sprememba hitrosti vala Em v tkivnem doplerju, RO – razmerje obetov
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4.3 Hipoteza 2
4.3.1 Primerjava LVEF, merjenega z MUGA in UZ
4.3.1.1 Korelacija med LVEF, merjenim z MUGA in UZ
Izračunali smo korelacijo med MUGA in UZ meritvijo LVEF za posamezno bolnico v vsakem od štirih
merilnih obdobij: ob uvedbi trastuzumaba, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja. Uporabili smo
Pearsonov korelacijski koeficient. Ugotovili smo slabo in statistično nepomembno korelacijo med
posameznimi meritvami (Tabela 8).
Tabela 8: Korelacija med MUGA in UZ meritvijo LVEF za posamezno bolnico ob uvedbi
trastuzumaba (mesec 0), po 4, 8 in 12 mesecih.
Mesec
r
95 % CI
p
0
0,0929
-0,1309-0,3077
0,4156
4
0,0587
-0,1770-0,2881
0,6268
8
0,1950
-0,0534-0,4206
0,1226
12
0,1848
-0,0703-0,4172
0,1538
Legenda: r – korelacijski koeficient, 95 % CI – 95 % interval zaupanja, p – p vrednost

4.3.1.2 Analiza povezanosti LVEF, merjenega z MUGA in UZ v času enoletnega
zdravljenja
Slika 5 prikazuje povprečne vrednosti LVEF (merjeno z MUGA in UZ) in SD ob uvedbi trastuzumaba,
po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja.
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Slika 5: LVEF, merjen z MUGA in UZ ob uvedbi trastuzumaba (mesec 0), po 4, 8 in 12 mesecih
zdravljenja.
Legenda: Povp(UZ:LVEF) – povprečni LVEF, izmerjen z UZ (Simpsonova 2D metoda),
Povp(MUGA:LVEF) – povprečni LVEF, izmerjen z MUGA, SD – standardna deviacija
Z metodo logistične regresije smo preverili, kakšna je bila povezanost meritev LVEF, opravljenih z
UZ in MUGA v času enoletnega zdravljenja. Analizo smo izvedli z dvema modeloma: v prvem je bila
odvisna spremenljivka vrednost LVEF, ocenjena z UZ, v drugem vrednost LVEF, ocenjena z MUGA.
V oba modela smo kot neodvisno spremenljivko vključili čas, to je merilne točke. Akaike
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informacijski kriterij (AIC) kaže na dobro ujemanje obeh modelov, standardizirani koeficienti pa
omogočajo neposredno primerjavo obeh modelov. Ugotovili smo, da se vrednost LVEF s časom
zmanjša in to ne glede na uporabljeno metodo, UZ ali MUGA. Velikostni red koeficientov je
primerljiv, intervali zaupanja pa se med seboj dobro prekrivajo. To nakazuje na podoben trend
spreminjanja LVEF v času, ne glede na uporabljeno metodo (Tabela 9).
Tabela 9: Povezanost MUGA in UZ meritev LVEF v času zdravljenja s trastuzumabom.
p
95 % CI sp. 95 % CI zg.
UZ:LVEF (AIC=803)
Merilna točka
Mesec 4
-0,3101
0,0286
-0,5874
-0,0328
Mesec 8
-0,3440
0,0181
-0,6286
-0,0595
Mesec 12
-0,4278
0,0040
-0,7173
-0,1384
MUGA:LVEF (AIC=875)
Merilna točka
Mesec 4
-0,2055
0,1052
-0,4543
0,0434
Mesec 8
-0,3959
0,0021
-0,6461
-0,1456
Mesec 12
-0,5969
0,0000
-0,8616
-0,3323
Legenda: UZ:LVEF - LVEF, izmerjen z UZ (Simpsonova 2D metoda), MUGA:LVEF - LVEF, izmerjen z
MUGA, p – p vrednost, 95 % CI sp. – spodnja meja 95 % intervala zaupanja, 95 % CI zg. - zgornja
meja 95 % intervala zaupanja. AIC – Akaike informacijski kriterij.

4.3.1.3 Skladnost in meje skladnosti LVEF merjenega z MUGA glede na UZ meritev
Ugotovili smo zelo slabo korelacijo obeh metod (MUGA in UZ) za meritve LVEF pri posamezni bolnici
in to ob vseh štirih merilnih obdobjih; ob uvedbi, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja s trastuzumabom
(Tabela 10). Analiza skladnosti po Bland in Altmanu je pokazala, da so bile vrednosti LVEF dobljene
z UZ v povprečju za 3,7 do 4,5 % višje od vrednosti, dobljenih z MUGA. Slika 6 na desni strani
prikazujejo zgornjo in spodnjo mejo skladnosti, ki je opredeljena kot 2 SD odklona razlik med UZ in
MUGA merjenim LVEF. Na levi strani je prikazana korelacija posameznih UZ in MUGA meritev.
Tabela 10: Korelacija in skladnost med LVEF, merjenim z UZ in MUGA.
Mesec
0
4
8
12
n (UZ in MUGA)
79
71
64
61
r
0,0929
0,0587
0,1950
0,1845
95 % CI
-0,1309-0,3077 -0,1770-0,2881 -0,0534-0,4206 -0,0703-0,4172
p
0,4156
0,6268
0,1226
0,1538
LVEF: Povp(UZ-MUGA) / %
4,38
3,69
4,19
4,61
LVEF: SD(UZ-MUGA) / %
7,49
8,41
7,55
7,02
Legenda: n – število meritev; r - korelacijski koeficient med LVEF, izmerjenim z UZ in MUGA;
Povp(UZ-MUGA) – povprečna razlika med LVEF, izmerjenim z UZ in MUGA; LVEF: SD(UZ-MUGA) –
standardna deviacija razlike med UZ in MUGA merjenim LVEF; p – p vrednost; 95 % CI – 95 % interval
zaupanja
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Slika 6: Korelacija (levi grafi) in skladnost (desni grafi) med LVEF, merjenim z UZ in MUGA ob
uvedbi, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja s trastuzumabom.
Legenda: LVEF:MUGA – LVEF, merjen z MUGA, LVEF:UZ – LVEF, merjen z UZ, LVEF:UZ-MUGA –
razlika med UZ in MUGA merjenim LVEF, LVEF:Povp(UZ,MUGA) – povprečje LVEF UZ in MUGA
meritve za posamezno bolnico

4.3.2 Senzitivnost in specifičnost MUGA
Preverili smo senzitivnost in specifičnost MUGA glede na UZ, kot metodo izbora za sledenje LVEF in
volumnov levega prekata pri bolnikih, ki zaradi raka prejemajo kardiotoksična zdravila [64]. Glede
na rezultate naše raziskave ima MUGA 24,4 % senzitivnost in 85,1 % specifičnost, da pokaže
zmanjšanje LVEF za 10 % ali več.
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4.3.3 Analiza povezanosti UZ merjenega LVEF z drugimi kazalniki sistolične
funkcije levega prekata v času enoletnega zdravljenja
Z uporabo mešanega linearnega regresijskega modela smo preverili povezanost drugih UZ
kazalnikov sistolične funkcije levega prekata (VTI, Sm, LVESV, LVEDV) in UZ merjene vrednosti LVEF
v času enoletnega zdravljenja s trastuzumabom. Tabela 15 prikazuje število bolnic vključenih v
analizo povezanosti kazalnikov sistolične funkcije levega prekata v posameznem merilnem obdobju.
Glede na to, da smo prvo hipotezo ovrgli (statistično pomembne povezanosti med spremembo
koncentracije NT-proBNP in porastom LVESVI nismo ugotovili), koncentracije NT-proBNP v to
analizo nismo vključili (glej poglavje 4.2.1). Povezanost MUGA in UZ meritev LVEF je opisana ločeno
v poglavju 4.3.1.2. Namesto UV smo analizirali integral hitrosti po času (VTI), saj podatek o dimenziji
iztočnega trakta levega prekata (LVOT) za številne bolnice ni bil dostopen. Znana pa je naslednja
povezava: UV = LVOT*VTI.

4.3.3.1 Analiza povezanosti UZ meritev LVEF in VTI
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Slika 7 prikazuje povprečne vrednosti LVEF (merjeno z UZ) in VTI ter njihove SD ob uvedbi
trastuzumaba, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja.
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Slika 7: Povezanost UZ merjenega LVEF in VTI ob uvedbi trastuzumaba (mesec 0), po 4, 8 in 12
mesecih zdravljenja.
Legenda: LVEF – LVEF, izmerjen z UZ, VTI – integral hitrosti po času, Povp – povprečna vrednost, SD
– standardna deviacija.
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Tabela 11: Povezanost UZ meritev LVEF in VTI.
UZ:LVEF
p
95 % CI sp. 95 % CI zg.
Model 1
57,0497
0,0000
51,7982
62,3012
VTI
0,3406
0,0041
0,1095
0,5717
Model 2
59,3543
0,0000
53,8698
64,8389
VTI
0,3030
0,0106
0,0714
0,5346
Mesec 0
0,0362
Mesec 4
-1,6695
0,0664
-3,4532
0,1143
Mesec 8
-2,0252
0,0292
-3,8434
-0,2070
Mesec 12
-2,5251
0,0077
-4,3754
-0,6748
Model 3
57,8792
0,0000
49,0607
66,6976
VTI
0,3673
0,0581
-0,0128
0,7474
Mesec 4
4,9380
0,4559
-8,0986
17,9746
Mesec 8
-5,4603
0,4076
-18,4374
7,5167
Mesec 12
0,9187
0,8912
-12,3114
14,1487
Interakcija
0,4821
VTI Mesec 4
-0,2991
0,3096
-0,8783
0,2801
VTI Mesec 8
0,1554
0,5903
-0,4128
0,7235
VTI Mesec 12
-0,1530
0,6034
-0,7329
0,4269
Legenda: VTI – integral hitrosti po času, UZ:LVEF - LVEF, izmerjen z UZ (Simpsonova 2D metoda), p
– p vrednost, 95 % CI sp. – spodnja meja 95 % intervala zaupanja, 95 % CI zg. - zgornja meja 95 %
intervala zaupanja
Model 1 kaže v celotnem času statistično pomembno, enako in pozitivno povezanost UZ merjenega
LVEF in VTI (p=0,0041). Model 2 kaže, da je povezanost meritev znotraj posameznega merilnega
obdobja statistično pomembna (p=0,0106). Model 3 govori za istosmerno povezanost vseh merilnih
obdobij (p=0,4821).

4.3.3.2 Analiza povezanosti UZ meritev LVEF in vala Sm
Slika 8 prikazuje povprečne vrednosti LVEF (merjeno z UZ) in Sm ter njihove SD ob uvedbi
trastuzumaba, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja.
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Slika 8: Povezanost UZ merjenega LVEF in Sm ob uvedbi trastuzumaba (mesec 0), po 4, 8 in 12
mesecih zdravljenja.
Legenda: LVEF – LVEF, izmerjen z UZ, Sm – val Sm v tkivnem doplerju, Povp – povprečna vrednost,
SD – standardna deviacija
Tabela 12: Povezanost UZ meritev LVEF in Sm.
UZ:LVEF
p
95 % CI sp. 95 % CI zg.
Model 1
58,0530
0,0000
54,5731
61,5329
Sm
0,8256
0,0001
0,4061
1,2450
Model 2
60,1207
0,0000
56,2602
63,9812
Sm
0,7263
0,0009
0,3008
1,1517
Mesec 0
0,1080
Mesec 4
-1,5039
0,0980
-3,2881
0,2804
Mesec 8
-1,7895
0,0576
-3,6374
0,0584
Mesec 12
-2,1110
0,0277
-3,9873
-0,2347
Model 3
64,2277
0,0000
57,9342
70,5212
Sm
0,2447
0,5043
-0,4769
0,9662
Mesec 4
-3,0027
0,4918
-11,6040
5,5985
Mesec 8
-7,2853
0,1090
-16,2097
1,6391
Mesec 12
-13,4944
0,0033
-22,4472
-4,5415
Interakcija
0,0518
Sm Mesec 4
0,1494
0,7756
-0,8831
1,1819
Sm Mesec 8
0,6586
0,2266
-0,4124
1,7296
Sm Mesec 12
1,4336
0,0106
0,3386
2,5287
Legenda: Sm – val Sm v tkivnem doplerju, UZ:LVEF - LVEF, izmerjen z UZ (Simpsonova 2D metoda),
p – p vrednost, 95 % CI sp. – spodnja meja 95 % intervala zaupanja, 95 % CI zg. - zgornja meja 95 %
intervala zaupanja
Model 1 kaže v celotnem času statistično pomembno, enako in pozitivno povezanost UZ merjenega
LVEF in vala Sm (p=0,0001). Model 2 kaže, da je povezanost meritev znotraj posameznega merilnega
obdobja statistično pomembna (p=0,0009). Model 3 govori za istosmerno povezanost vseh merilnih
obdobij (p=0,0518), pri čemer je povezanost v vsakem naslednjem merilnem obdobju močnejša
(vrednosti- koeficienti za interakcijo naraščajo).
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4.3.3.3 Analiza povezanosti UZ meritev LVEF in LVESV

75

35

70

30

65

25

60

20

55

15

50

LVESV / ml

LVEF / %

Slika 9 prikazuje povprečne vrednosti LVEF (merjeno z UZ) in LVESV ter njihove standardne deviacije
ob uvedbi trastuzumaba, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja.
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Slika 9: Povezanost UZ merjenega LVEF in LVESV ob uvedbi trastuzumaba (mesec 0), po 4, 8 in 12
mesecih zdravljenja.
Legenda: LVEF – LVEF, izmerjen z UZ, LVESV - končni sistolični volumen levega prekata, Povp –
povprečna vrednost, SD – standardna deviacija
Tabela 13: Povezanost UZ meritev LVEF in LVESV.
UZ:LVEF
p
95 % CI sp. 95 % CI zg.
Model 1
77,1751
0,0000
75,0818
79,2684
LVESV
-0,5181
0,0000
-0,5991
-0,4372
Model 2
77,2331
0,0000
75,1101
79,3560
LVESV
-0,5145
0,0000
-0,5992
-0,4298
Mesec 0
0,7819
Mesec 4
0,1883
0,8021
-1,2916
1,6682
Mesec 8
-0,3019
0,6931
-1,8085
1,2047
Mesec 12
-0,5554
0,4783
-2,0974
0,9867
Model 3
77,6402
0,0000
73,9838
81,2965
LVESV
-0,5338
0,0000
-0,6976
-0,3700
Mesec 4
3,4331
0,2216
-2,0896
8,9558
Mesec 8
-2,3357
0,3867
-7,6464
2,9749
Mesec 12
-2,5004
0,3526
-7,7930
2,7922
Interakcija
0,2042
LVESV Mesec 4
-0,1238
0,2825
-0,3504
0,1028
LVESV Mesec 8
0,0853
0,4491
-0,1365
0,3070
LVESV Mesec 12
0,0797
0,4714
-0,1381
0,2975
Legenda: LVESV – končni sistolični volumen levega prekata, UZ:LVEF - LVEF, izmerjen z UZ
(Simpsonova 2D metoda), p – p vrednost, 95 % CI sp. – spodnja meja 95 % intervala zaupanja, 95 %
CI zg. - zgornja meja 95 % intervala zaupanja
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Model 1 kaže v celotnem času statistično pomembno, enako in negativno povezanost UZ merjenega
LVEF in LVESV (p<0,0001). Model 2 kaže, da je povezanost meritev znotraj posameznega merilnega
obdobja statistično pomembna (p<0,0001). Model 3 govori za istosmerno povezanost vseh merilnih
obdobij (p=0,2042).

4.3.3.4 Analiza povezanosti UZ meritev LVEF in LVEDV

75

90

70

81

65

72

60

63

55

54

50

LVEDV / ml

LVEF / %

Slika 10 prikazuje povprečne vrednosti LVEF (merjeno z UZ) in LVEDV ter njihove standardne
deviacije ob uvedbi trastuzumaba, po 4, 8 in 12 mesecih zdravljenja.
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Slika 10: Povezanost UZ merjenega LVEF in LVEDV ob uvedbi trastuzumaba (mesec 0), po 4, 8 in 12
mesecih zdravljenja.
Legenda: LVEF – LVEF, izmerjen z UZ, LVEDV - končni diastolični volumen levega prekata, Povp –
povprečna vrednost, SD – standardna deviacija, p – vrednost p

46

Tabela 14: Povezanost UZ meritev LVEF in LVEDV.
UZ:LVEF
p
95 % CI sp. 95 % CI zg.
Model 1
66,3641
0,0000
62,9379
69,7902
LVEDV
-0,0255
0,3115
-0,0750
0,0240
Model 2
66,8977
0,0000
63,4776
70,3179
LVEDV
-0,0095
0,7094
-0,0600
0,0409
Mesec 0
0,0258
Mesec 4
-1,9929
0,0350
-3,8439
-0,1418
Mesec 8
-2,0906
0,0301
-3,9772
-0,2040
Mesec 12
-2,7475
0,0055
-4,6756
-0,8194
Model 3
68,6203
0,0000
62,5403
74,7004
LVEDV
-0,0374
0,4414
-0,1330
0,0582
Mesec 4
-4,4330
0,3258
-13,3103
4,4444
Mesec 8
-5,2836
0,2220
-13,7903
3,2231
Mesec 12
-4,0713
0,3554
-12,7422
4,5996
Interakcija
0,8823
LVEDV Mesec 4
0,0380
0,5676
-0,0929
0,1689
LVEDV Mesec 8
0,0496
0,4473
-0,0790
0,1783
LVEDV Mesec 12
0,0217
0,7417
-0,1079
0,1513
Legenda: LVEDV – končni diastolični volumen levega prekata, UZ:LVEF - LVEF, izmerjen z UZ
(Simpsonova 2D metoda), p – p vrednost, 95 % CI sp. – spodnja meja 95 % intervala zaupanja, 95 %
CI zg. - zgornja meja 95 % intervala zaupanja
Model 1 kaže, da UZ merjen LVEF in LVEDV v celotnem času statistično nista pomembno povezana
(p=0,3115). Model 2 kaže, da je povezanost meritev znotraj posameznega merilnega obdobja
statistično nepomembna (p=0,7094). Model 3 govori za istosmerno povezanost vseh merilnih
obdobij (p=0,8823).
Tabela 15: Število bolnic vključenih v analizo povezanosti kazalnikov sistolične funkcije levega
prekata glede na merilno obdobje.
Mesec; št. bolnic
0
4
8
12
UZ: LVEF vs MUGA: LVEF
79
71
64
61
UZ: LVEF vs VTI
81
74
68
65
UZ: LVEF vs Sm
79
74
65
64
UZ: LVEF vs LVESV
81
74
68
65
UZ: LVEF vs LVEDV
80
73
65
62
Legenda: UZ:LVEF – LVEF merjen UZ, MUGA:LVEF – LVEF merjen z MUGA, VTI – integral hitrosti po
času, Sm – val Sm v tkivnem doplerju, LVESV – končni sistolični volumen levega prekata, LVEDV končni diastolični volumen levega prekata

4.3.4 Napovedni pomen izhodiščnih vrednosti nekaterih kazalnikov funkcije levega
prekata za okvaro srčne mišice
V univariatnem modelu sta mejo statistične pomembnost za napovedni pomen upada LVEF za 10 %
(10 odstotnih točk) ali več dosegli izhodiščna vrednost LVEF in LVESV. V multivariatnem modelu je
svoj neodvisni napovedni pomen ohranila samo izhodiščna vrednost LVEF. Rezultat je bil
nepričakovan, saj so imele bolnice z višjimi izhodiščnimi vrednostmi LVEF večje tveganje za upad
LVEF za 10 % ali več (Tabela 16 in Tabela 17).
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Tabela 16: Napovedni pomen značilnosti bolnic, izhodiščnih UZ meritev in koncentracije NT-proBNP
za upad LVEF v času enoletnega zdravljenja s trastuzumabom.
Kazalnik

Vse bolnice

Bolnice z
upadom
LVEF ≥ 10 %
Starost (leta)
53.6 ± 9.0
53.2 ± 9.4
ITM (kg/m2)
26.1 ± 4.9
25.2 ± 5.2
LVESV (ml)
21,8 ± 8,0
17,8 ± 5,0
LVEF (%)
66,3 ± 5.8
70.7 ± 4.4
Sm (cm/s)
8.5 ± 1.8
8.1 ± 1.9
NT-proBNP (pg/ml) 79 (45-133)
113 (61–165)
Em (cm/s)
8.5 ± 2.7
8.4 ± 2.5
LA (cm2)
15.8 ± 3.4
15.6 ± 2.9
E/A
1.0 ± 0.3
1.0 ± 0.3
AH (%)
27/92 (29.3 %) 7/17 (41.1 %)

Bolnice z
upadom
LVEF < 10 %
52.6 ± 9.0
26.5 ± 5.4
22,6 ± 6,6
64.8 ± 5.5
8.6 ± 1.8
83 (53–114)
8.5 ± 2.8
16.1 ± 3.1
0.99 ± 0.2
20/75 (26.7 %)

RO

95 % CI

p

1,008
1,001
0,858
1,284
0,945
1,003
1,000
0,945
1,194
1,892

0,954 - 1,065
0,902 – 1,112
0,774 – 0,950
1,128 – 1,462
0,717 – 1,244
0,996 – 1,009
0,834 – 1,200
0,800 – 1,116
0,226 – 6,299
0,672 – 5,329

0.7753
0.9805
0.0033
0.0002
0.6847
0.3920
0.9992
0.5067
0.8349
0.2273

Legenda: ITM – indeks telesne mase, LVESV – končni sistolični volumen levega prekata, LVEF – iztisni
delež levega prekata (Simpsonova 2D metoda), Sm – hitrost vala Sm v tkivnem doplerju, Em – hitrost
vala Em v tkivnem doplerju, LA – površina levega preddvora, E/A – razmerje hitrosti valov E (hitrost
toka krvi preko mitralne zaklopke v času hitre polnitve) in A (hitrost toka krvi preko mitralne
zaklopke v času kontrakcije levega preddvora), AH – arterijska hipertenzija, NT-proBNP - N-konec
proB tipa natriuretičnega peptida, RO – razmerje obetov, 95 % CI – 95 % interval zaupanja
Pojavnost arterisjke hipertenzije je podana s številom (odstotek) bolnic. Koncentracija NT-proBNP
je podana kot mediana vrednost in interkvartilni razmik. Vse ostale meritve so podane kot
povprečje ± SD.
Tabela 17: Napovedni dejavniki za upad LVEF (≥ 10 %) ob zdravljenju s trastuzumabom
(multivariatni model).
RO
95 % CI
p
LVESV (ml)
0,959
0,854 – 1,076
0,4739
LVEF (%)
1,247
1,075 – 1,446
0,0035
Legenda: LVESV – končni sistolični volumen levega prekata, LVEF – iztisni delež levega prekata
(Simpsonova 2D metoda), RO – razmerje obetov, 95 % CI – 95 % interval zaupanja

4.4 Incidenca kardiotoksičnosti
Upad LVEF za 10 % ali več smo ugotavljali pri 19 (24,4 %) bolnicah, če je bil ta merjen z UZ in pri 13
(14,9 %) bolnicah, če je bil ta merjen z MUGA. Od tega smo le pri 1 (1,4 %) bolnici upad beležili
sočasno z obema metodama, to je z UZ in MUGA (Tabela 18). Pri tej bolnici smo upad zaznali ob
zadnji meritvi, to je po zaključenem enoletnem zdravljenju s trastuzumabom. Bolnica je bila ob tem
brez simptomov in znakov srčnega popuščanja.
Merjeno z UZ, upada LVEF za 10 % ali več in hkrati pod 50 % nismo ugotavljali pri nobeni bolnici.
Takšen upad smo ugotavljali pri treh bolnicah, ko smo LVEF merili z MUGA. Pri eni bolnici smo upad
ugotavljali po 4, pri drugi po 8 in pri tretji po 12 mesecih zdravljenja s trastuzumabom. Vse tri bolnice
so bile ob tem brez simptomov in znakov srčnega popuščanja in vse so brez prekinitve nadaljevale
zdravljenje s trastuzumabom. Ob kontrolnih meritvah nismo opažali dodatnega poslabšanja.
Kardiolog, ki je bolnice spremljal, je bil mnenja, da z zdravljenjem kljub znižanju LVEF lahko varno
nadaljujejo. Od sedmih bolnic, pri katerih je bila v času zdravljenja s trastuzumabom na novo
uvedena ali spremenjena kardialna terapija, smo ugotavljali znižanje LVEF za 10 % ali več pri treh
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bolnicah in pri vseh treh je bil osnovni razlog za terapevtsko ukrepanje neurejena arterijska
hipertenzija in ne upad LVEF.
Tabela 18: Sprememba LVEF 4, 8 in 12 mesecev po uvedbi trastuzumaba**.
Mesec; št. bolnic
0→4
UZ
n
67
*
ΔLVEF ≥ 10 %
10
(ΔLVEF* ≥ 10 %) Ʌ (LVEF < 50 %)
0
MUGA
n
82
ΔLVEF* ≥ 10 %
6
(ΔLVEF* ≥ 10 %) Ʌ (LVEF < 50 %)
1
UZ Ʌ MUGA
n
64
*
*
(ΔLVEFUZ ≥ 10 %) Ʌ (ΔLVEFMUGA ≥ 10 %)
0
*
Zmanjšanje za več ali enako 10 % od izhodiščne vrednosti.

0→8

0→12

Št. bolnic

62
9
0

57
7
0

78
19
0

80
6
1

67
8
1

87
13
3

60
0

53
1

74
1

** Število bolnic v spodnji tabeli zajema bolnice, ki so poleg prve imele vsaj še eno meritev.
Legenda: ΔLVEF – sprememba LVEF, ΔLVEFUZ – sprememba LVEF, merjeno UZ, ΔLVEFMUGA –
sprememba LVEF, merjeno z MUGA
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5 RAZPRAVA
V prospektivno raziskavo smo vključili 92 bolnic s HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v okviru
dopolnilnega zdravljenja eno leto prejemale trastuzumab. Njihova povprečna starost je bila 53 let,
polovica bolnic je imela bodisi prekomerno telesno težo ali je bila debela, slaba tretjina jih je imela
znano arterijsko hipertenzijo, 4,3 % sladkorno bolezen in slabih 10 % dislipidemijo. Ugotovili smo,
da z določanjem koncentracije NT-proBNP ne moremo napovedati začetnega remodeliranja levega
prekata, opredeljenega s porastom LVESVI za vsaj 8 ml/m2. V času enoletnega zdravljenja smo v
celotni skupini bolnic opažali dobro povezanost dinamike LVEF, merjenega z MUGA in UZ. Opazili
smo, da so bile v povprečju vrednosti LVEF za okrog 4 % višje, če je bila meritev opravljena UZ v
primerjavi z MUGA meritvami. Obenem pa smo pri posamezni bolnici v določenem merilnem
obdobju ugotavljali veliko neskladje vrednosti LVEF, dobljenih z eno ali drugo metodo. Ob
upoštevanju UZ srca kot danes uveljavljene referenčne metode za rutinsko spremljanje funkcije
srčne mišice ob zdravljenju s kardiotoksičnimi onkološkimi zdravili in dejstvu, da je nadzor funkcije
srčne mišice z MUGA merjenim LVEF v onkologiji še vedno pogosto omenjen zlati standard, smo
preverili senzitivnost in specifičnost te metode. Izračuni so pokazali, da ima MUGA nizko, 24,4 %
senzitivnost, da pravilno napove 10 % upad LVEF, medtem ko je specifičnost te metode dobra, 85 %.
Incidenca kardiotoksičnosti v naši skupini bolnic je bila primerljiva z incidenco v randomiziranih
prospektivnih kliničnih raziskavah. Vendar se je naša skupina bolnic razlikovala od večine
primerljivih raziskav v tem, da so vse v raziskavo vključene bolnice prejele celotno načrtovano
enoletno dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom in da pri nobeni nismo opažali simptomov
srčnega popuščanja. Ta uspeh pripisujemo rednemu nadzoru bolnic s strani kardiologa. Preverili
smo tudi značilnosti bolnic in izhodiščne vrednosti nekaterih kazalnikov funkcije srca, ki bi morda
lahko napovedale večjo ogroženost za razvoj okvare srčne mišice. Samo izhodiščna vrednosti LVEF
se je izkazala kot neodvisen in statistično pomemben napovedni dejavnik, pri čemer smo
nepričakovano upad LVEF za 10 % ali več ugotavljali pogosteje pri bolnicah z izhodiščno visoko
normalnimi vrednostmi LVEF, kar pa klinično ni pomembno. To je potrdila tudi naša raziskava, saj
so vse bolnice končale predvideno zdravljenje brez znakov in simptomov kardiotoksičnosti.

5.1 Demografske značilnosti v raziskavo vključenih bolnic
5.1.1 Starost bolnic
V raziskavo smo vključili 92 bolnic (Tabela 3). Njihova srednja starost je bila 53 let. Višja starost
bolnic se je v več raziskavah pokazala kot pomemben dejavnik tveganja za kardiotoksične zaplete
ob zdravljenju s trastuzumabom [36, 45, 93]. Glede starosti je bila skupina bolnic, vključenih v našo
raziskava primerljiva z združeno severnoameriško raziskavo [13], medtem ko so bile v primerljivi
evropski raziskavi, HERA, bolnice mlajše, njihova srednja starost je bila 49 let [47]. Prav tako so bile
mlajše tudi bolnice v raziskavi BCIRG006 [15], v kateri je bila več kot polovica bolnic mlajših od 50
let. Srednja starost 313 bolnic, vključenih v opazovalno raziskavo, ki je na Onkološkem inštitutu
Ljubljana potekala od leta 2005 do leta 2009, je bila 52 let [16], iz česar lahko zaključimo, da je glede
starosti naša skupina bolnic dobro odražala bolnice iz vsakodnevne klinične prakse.

5.1.2 Indeks telesne mase
Srednji ITM v raziskavo vključenih bolnic je bil 25 kg/m2, 30 bolnic je imelo prekomerno telesno težo
in 16 je bilo takih z ITM 30 kg/m2 ali več. Prekomerna telesna teža je bila v raziskavi HERA spoznana

51

kot pomemben nevarnostni dejavnik za kardialne zaplete ob zdravljenju s trastuzumabom [93].
Vendar v drugih, prospektivnih, mednarodnih raziskavah ni bila ciljano proučevana. V raziskavi
HERA je imela, podobno kot v naši raziskavi, približno polovica bolnic prekomerno telesno težo ali
debelost. V raziskavi BCIRG006 je bil odstotek nekoliko nižji, okrog 20 % [15]. V eno od dveh
severnoameriških raziskav, N9831 [94], je bilo vključenih kar 43 % bolnic z ITM nad 30 kg/m2. Glede
na navedena dejstva ugotavljamo, da se ITM naše populacije bolnic sklada s podatki o ITM bolnic,
vključenih v evropske raziskave dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom, zato bi na račun
povišanega ITM pričakovali podoben odstotek kardiotoksičnosti.

5.1.3 Spremljajoče bolezni
V spremljani populaciji bolnic smo anamnestično ugotavljali arterijsko hipertenzijo pri 29,3 %,
sladkorno bolezen pri 4,3 % in dislipidemije pri 9,8 % bolnic. Bolnice so večinoma zaradi navedenih
spremljajočih bolezni, ki so poznani »klasični« nevarnostni dejavniki za razvoj srčno-žilnih bolezni,
prejemale usmerjeno zdravljenje. Če navedene odstotke primerjano s podatki »Nacionalnega
programa preventive srčno-žilnih bolezni« [56], ugotovimo, da smo obravnavali dokaj zdravo
populacijo bolnic. Navedeni odstotki so namreč precej nižji za vse tri bolezni, kot naj bi jih opažali v
splošni populaciji. Nastale razlike so lahko odraz razlike med spoloma, saj sta v nacionalnem
programu zajeta oba spola. Pogostost arterijske hipertenzije, sladkorne bolezni in dislipidemij so
spremljali tudi v vseh štirih velikih randomiziranih mednarodnih raziskavah dopolnilnega zdravljenja
s trastuzumabom. Arterijsko hipertenzijo je imelo od 16,6 % do 20,5 % bolnic, kar je nekoliko manj,
kot v naši skupini bolnic. Nasprotno pa so v nekaterih kasnejših raziskavah, ki izhajajo iz
vsakodnevne klinične prakse, ugotavljali pogostost arterijske hipertenzije, ki je primerljiva
podatkom slovenskega nacionalnega preventivnega programa. Arterijsko hipertenzijo je imela
dobra tretjina bolnic v portugalski raziskavi [95] in slaba polovica bolnic v italijanski raziskavi [96].
Diagnozo sladkorne bolezni je imelo 4,3 % bolnic iz naše raziskave. Odstotek je primerljiv s podatki
drugih raziskav. V raziskavi HERA navajajo sladkorno bolezen pri 3 % bolnic [93], v severnoameriški
raziskavi pa pri 3,8 % [44].
Slaba desetina bolnic (9,8 %) iz naše raziskave je imela predpisan statin. Pogostost dislipidemij so
spremljali tudi v mnogih drugih raziskavah. V raziskavi HERA jo navajajo pri 4,4 % [93], podobno v
raziskavi BCIRG006 [15], v severnoameriški raziskavi pa pri 7,5 % bolnic [44]. Podatki iz vsakodnevne
klinične prakse so zelo raznoliki, od 2 % do 25 %, kar je verjetno posledica različnega načina zbiranja
podatkov [95, 96].

5.1.4 Potek zdravljenja
Vse bolnice so bile predhodno, v sklopu dopolnilnega zdravljenja, zdravljenje z antraciklini, podobno
kot v drugih raziskavah dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom. Trastuzumab je bil vključen v
dopolnilno zdravljenje neposredno, to je tri tedne po zadnji infuziji antraciklinske KT. Zgodnja
uvedba trastuzumaba je danes standardni in priporočeni režim dopolnilnega zdravljenje bolnic s
HER2 pozitivnim rakom dojk. Glede sheme zdravljenja je naša raziskava najbolj podobna
severnoameriški raziskavi [42] in najmanj raziskavi HERA [47], v kateri so bolnice s trastuzumabom
pričele šele po zaključenem celotnem citostatskem zdravljenju, nekatere tudi več mesecev po
koncu citostatskega zdravljenja. Bolnice s hormonsko odvisnimi tumorji so po končanem zdravljenju
s KT ob trastuzumabu prejemale HT. Tudi glede tega se naša skupina ni razlikovala od ostalih.
Bolnice so bile, v kolikor je bilo to glede na veljavna mednarodna priporočila potrebno, tudi
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obsevane [5]. Zdravljenje z obsevanjem je potekalo sočasno z zdravljenjem s trastuzumabom. Glede
tega se je naša skupina razlikovala v primerjavi s prvimi velikimi randomiziranimi raziskavami, v
katerih so bile bolnice večinoma obsevane šele po koncu enoletnega zdravljenja s trastuzumabom
[42, 47]. Vendar so kasneje opravljene raziskave, ena je potekala tudi na Onkološkem inštitutu
Ljubljana [55], pokazale, da je takšen potek zdravljenja varen in ni povezan z večjim tveganjem za
pojav s trastuzumabom povezane kardiotoksičnosti.

5.2 Povezava med koncentracijo NT-proBNP in LVESVI
V naši raziskavi se koncentracija NT-proBNP v času enoletnega dopolnilnega zdravljenja s
trastuzumabom ni statistično pomembno spreminjala (Slika 1). Tudi sprememba koncentracije NTproBNP v nobenem opazovalnem obdobju, to je po štirih (Slika 2), po osmih (Slika 3) in po dvanajstih
mesecih (Slika 4) zdravljenja s trastuzumabom, ni napovedovala spremembe LVESVI za 8 ml/m2 ali
več v posameznem opazovalnem obdobju (Tabela 5) ali kadar koli kasneje tekom enoletnega
zdravljenja (Tabela 6). Naši rezultati kažejo, da s spremljanjem koncentracije NT-proBNP nismo
uspeli zaznati začetne povečane volumenske obremenitve levega prekata kot enega prvih znakov
procesa remodeliranja srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom.
Z zdravili povzročeno okvaro srčne mišice pri bolnicah na dopolnilnem zdravljenju HER2 pozitivnega
raka dojk najpogosteje ugotavljamo z merjenjem LVEF z MUGA ali klasično 2D UZ preiskavo srca
[97]. Dejstvo je, da s tema metodama ugotovimo okvaro srčne mišice, ko je ta že nastala in se že
kaže kot funkcionalna motnja, to je nižji LVEF. Metodi torej nista primerni za odkrivanje zgodnjih,
predkliničnih stopenj disfunkcije in ne omogočata njene zaznave na stopnji, ko je vrednost LVEF in
funkcija miokarda še ohranjena. Zato se iščejo novi, zgodnji kazalniki okvare srčne mišice, ki bodo
pokazali prve znake remodeliranja levega prekata in podali sum na grozeči upada LVEF. Serumski
biološki označevalci so se v ta namen že izkazali za zelo uporabne v diagnostiki in predvsem pri
zdravljenju ter napovedovanju prognoze številnih srčno-žilnih bolezni [98, 99]. Njihovo mesto v
onkologiji, za oceno in spremljanje okvare srčne mišice ob zdravljenju s citotoksičnimi in tarčnimi
zdravili, je precej slabše opredeljeno. Za ugotavljanje okvare srčne mišice, nastale ob zdravljenju z
antitumorskimi zdravili, so bili najbolj proučevani troponini in NT-proBNP; prvi kot označevalci
razpada kardiomiocitov in drugi kot označevalec aktivacije nevrohumoralne zanke ob volumenski
obremenitvi srca. Večina podatkov izhaja iz zdravljenja z antraciklini [100, 101] in zdravljenja z
visokodozno KT [102]. Podatkov o napovednem pomenu in njihovi vlogi za oceno kardiotoksičnosti
trastuzumaba je malo, njihovi rezultati nasprotujoči in med seboj zaradi različne definicije okvare
srčne mišice, težko primerljivi. V večini raziskav se sklicujejo na upad LVEF in tega povezujejo z
nihanjem koncentracije serumskih bioloških označevalcev. Njihovo izhodišče je torej pozen, že
izražen znak okvare srčne mišice. V naši raziskavi smo se usmerili na porast LVESVI, kot začetni
kompenzatorni ukrep srčne mišice za ohranjanje zadostnega minutnega volumna in ga primerjali z
nihanjem koncentracije NT-proBNP.
V retrospektivni analizi koncentracije NT-proBNP pri bolnicah, ki so bile vključene v eno od dveh
severnoameriških dopolnilnih raziskav s trastuzumabom, so ugotovili, da podvojitev koncentracije
NT-proBNP glede na izhodiščno vrednost, to je vrednost pred uvedbo trastuzumaba, lahko nakazuje
večje tveganje za nastanek s trastuzumabom povezane okvare srčne mišice. Rezultati te analize so
bili objavljeni v obliki povzetka na ameriškem onkološkem kongresu (ASCO) leta 2007 [103].
Njihovih ugotovitev z našimi ne moremo neposredno primerjati, saj so bili tako veliki porasti
koncentracije NT-proBNP v naši skupini bolnic zelo redki, poleg tega so porast NT-proBNP primerjali
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z upadom LVEF in ne s spremljanjem dinamike LVESVI. V drugi, multicentrični prospektivni raziskavi,
v katero je bilo vključenih 78 bolnic, ki so zaradi HER2 pozitivnega raka dojk prejemale KT z
antraciklini ter bile nato zdravljenje s taksani in trastuzumabom, so ugotavljali napovedni pomen
zgodnjega porasta osmih bioloških označevalcev za pojav okvare srčne mišice. Med njimi je bil tudi
NT-proBNP. V raziskavi so, podobno kot smo naredili mi, preverili napovedni pomen logaritmiranih
vrednosti bioloških označevalcev. Njihovi rezultati glede dinamike koncentracije NT-proBNP so
skladni z našimi. V raziskavi niso našli statistično pomembnega nihanja vrednosti NT-proBNP v prvih
treh mesecih zdravljenja. Zanimivo, vrednost NT-proBNP je bila po treh mesecih numerično celo
nekoliko nižja (čeprav statistično neznačilno), kar je tudi skladno z našimi opažanji. V raziskavi tudi
niso dokazali povezave med izhodiščno vrednostjo NT-proBNP in kasnejšim razvojem okvare srčne
mišice [82]. V opisani raziskavi sta se kot najbolj obetajoča serumska označevalca pokazala
mieloperoksidaza in občutljivi troponin I. Napovedni pomen NT-proBNP in troponina I pri bolnicah
na zdravljenju s trastuzumabom so spremljali tudi v manjši avstralski raziskavi [104]. Pri 36 bolnicah,
večina jih je bila predhodno že zdravljenih z antraciklini, so enkrat tekom zdravljenja izmerili
vrednost obeh bioloških označevalcev, in sicer pred in 24 ur po prejetem trastuzumabu. Vse v
raziskavo vključene bolnice so bile brez simptomov in znakov srčnega popuščanja in so imele
normalne vrednosti LVEF. Medtem ko so bile vse meritve troponina I v normalnem območju, je bil
NT-proBNP vsaj enkrat povišan pri 39 % bolnic, obe meritvi pa sta bili povišani pri 26 % bolnic.
Raziskovalci so zaključili, da je tako visok odstotek bolnic s povišanim NT-proBNP in obenem
normalnim LVEF, lahko odraz strukturnih in funkcijskih sprememb srčne mišice, brez klinično
izraženega srčnega popuščanja, ob prejemanju trastuzumaba. Vrednost NT-proBNP se v času pred
in po prejetem trastuzumabu ni statistično pomembno razlikovala. Vendar to dejstvo raziskovalcev
ni presenetilo, saj je večina bolnic pred vključitvijo v raziskavo že prejemala trastuzumab.
Trastuzumab pa, glede na najverjetnejši mehanizem kardiotoksičnosti, ne povzroča akutne
poškodbe srčne mišice, ampak se ta razvija postopoma. Zato akutnega porasta NT-proBNP niso
pričakovali. Rezultatov te raziskave ne moremo primerjati z našimi, saj so osredotočeni predvsem
na akutna nihanja serumskih označevalcev okvare srčne mišice. Visok odstotek patoloških vrednosti
NT-proBNP je raziskovalcem vzbudil upanje, da je NT-proBNP pomemben potencialen označevalec
pred-klinične okvare srčne mišice, nastale ob zdravljenju s trastuzumabom in zato vreden nadaljnjih
raziskovanj. Omenjena raziskava je bila podlaga za obsežno, multicentrično, prospektivno klinično
raziskavo CATS (Cardiotoxicity of trastuzumab). Primarni cilj raziskave, v katero je bilo vključenih
220 bolnic (vključevanje je bilo zaključeno junija 2014), je bil ugotoviti, ali s pomočjo spremljanja
vrednosti NT-proBNP, troponina in/ali poznavanja genetskega polimorfizma gena HER2 lahko
prepoznamo bolnice z večjim tveganjem za razvoj s trastuzumabom povzročene okvare srčne
mišice. Končnih rezultatov te raziskave še ni, prvi izsledki, ki so bili predstavljeni konec leta 2014 na
simpoziju o raku dojk v San Antoniu, pa so pokazali, da s spremljanjem NT-proBNP ni bilo mogoče
prepoznati ogroženih bolnic [105, 106]. Glede na izsledke naše in številnih drugih raziskav
spremljanje koncentracije NT-proBNP ni dovolj senzitivna metoda za ugotavljanje začetne
kardiotosičnosti ob zdravljenju s trastuzumabom. Kljub vsemu pa se priporoča določitev vrednosti
ob začetku zdravljenja, kasneje pa v primeru kliničnega suma na okvaro srčne mišice [63].

5.3 Povezava med drugimi UZ kazalniki funkcije srčne mišice in
LVESVI
Od ostalih proučevanih UZ kazalnikov funkcije srčne mišice (LVEF, VTI, val Sm, val Em) je bil v naši
raziskavi le UZ ugotovljen upad LVEF v prvih štirih mesecih zdravljenja s trastuzumabom statistično
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pomembno povezan s porastom LVESVI. Za vsak odstotek znižanja LVEF se je tveganje za porast
LVESVI za vsaj 8 ml/m2 povečalo za 23 % (Tabela 7).
Ker se sprememba koncentracije NT-proBNP ni pokazala kot uporabno orodje za napovedovanje
začetnih sprememb v delovanju levega prekata (Poglavje 5.2), nas je zanimalo, ali morda kateri drug
spremljani kazalnik lahko napove njegovo začetno remodeliranje, opredeljeno s porastom LVESVI
za vsaj 8 ml/m2. Opravili smo analizo povezanosti različnih sistoličnih in diastoličnih UZ kazalnikov
funkcije levega prekata s spremembo LVESVI v prvih štirih mesecih zdravljenja. To obdobje smo
izbrali, saj nekateri ugotavljajo, da je največja nevarnost za razvoj kardiotoksičnosti ob zdravljenju
s trastuzumabom ravno v prvih mesecih zdravljenja [107, 108]. Naša pričakovanja so bila usmerjena
zlasti v meritve, dobljene s TDE, ki izhajajo iz vzdolžnih premikov mitralnega obroča in veljajo za zelo
zanesljive. Meritve so pomembno manj odvisne od različnih hemodinamskih vplivov, kot meritve,
dobljene s konvencionalno doplersko in 2D UZ preiskavo srca. Zlasti hemodinamske spremembe so
lahko pri bolnikih, ki so na aktivnem zdravljenju maligne bolezni, pri natančni UZ oceni volumnov in
funkcije srčne mišice velika težava. Zaradi infuzij zdravil je lahko po eni strani znotrajžilni volumen
povečan, po drugi strani pa ravno ta zdravila (številni citostatiki) pogosto povzročajo slabost z
bruhanjem in posledično zmanjšanje znotrajžilnega volumna. Meritve, dobljene s TDE so od teh
nihanj manj odvisne in zato v tem pogledu bolj natančne, imajo tudi boljšo ponovljivost [72, 109,
110].
Drugi razlog zaradi katerega smo se osredotočili na rezultate meritev, dobljenih s TDE, so podatki,
ki izhajajo iz zdravljenja bolnikov z antraciklini. V raziskavi, v katero so vključili 40 bolnikov, ki so
prejemali citostatike iz skupine antraciklinov, so spremljali njihove akutne in pozne kardiotoksične
učinke. Statistično pomembnega upada LVEF niso opažali. Pri vseh bolnikih pa so opažali
poslabšanje diastolične funkcije, pri čemer so le to pri kar eni tretjini bolnikov zaznali samo s TDE in
ne s konvencionalno doplersko UZ preiskavo [71]. Znano je, da se diastolična disfunkcija lahko pojavi
izolirano, to je brez sistolične disfunkcije, lahko pa je njena znanilka. Prevladuje mnenje, da je takšen
patofiziološki potek, to je, najprej diastolična, nato sistolična disfunkcija, najverjetneje prisoten tudi
ob delovanju kardiotoksičnih onkoloških zdravil. Pri bolnikih, ki so prejeli skupni odmerek
epidoksorubicina, manj kot 400 mg/m2, niso opažali upada LVEF. Zato bi lahko zmotno sklepali, da
pri tem odmerku funkcija miokarda ni okrnjena. Meritve, opravljene s TDE, pa so že pri odmerku
300-400 mg/m2 pokazale upad hitrosti vala Sm, kar kaže na že prisotno sistolično disfunkcijo. Še
pred upadom vala Sm, že v prvih mesecih zdravljenja, pa so opažali diastolično disfunkcijo [111]. V
dogovoru (konsenzus) Evropskega združenja za srčno-žilno diagnostiko (EACVI; angl. »European
Association of Cardiovascular Imaging«) in Ameriškega združenja za ehokardiografijo (ASE; angl.
»American Society of Echocardiography«) iz leta 2014 je zato izpostavljena pomembna vlogo TDE,
čeprav navajajo, da dolgoročni klinični pomen sprememb, ugotovljenih s TDE, ob zdravljenju s
kardiotoksičnimi onkološkimi zdravili, ni jasen. Dokler njihov pomen ne bo bolje opredeljen, se zdi
prepoznavanje diastolične disfunkcije potrebno in pomembno, saj morda prav njena zgodnja
prepoznava in takojšnja uvedba ustreznih ukrepov lahko, če ne obrne, pa vsaj upočasni proces
remodeliranja levega prekata, za katerega vemo, da je dolgoročno uničujoč proces [64].
V naši raziskavi nismo ugotovili pomembne povezave med meritvami, dobljenimi s TDE (val Sm in
val Em) in spremembo LVESVI v prvih štirih mesecih zdravljenja. Podobni so rezultati italijanske
skupine raziskovalcev [112]. Opravili so prospektivno raziskavo, v katero so vključili bolnice z
zgodnjim rakom dojk, ki so prejemale dopolnilno zdravljenje. Bolnice so bile glede na režim
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zdravljenja razvrščene v pet skupin: (i) skupina, ki je prejela antracikline v skupnem odmerku 840
mg/m2, (ii) skupina, ki je prejela antracikline in zaporedno taksane, pri čemer je bil skupni odmerek
antraciklinov za polovico nižji, (iii) skupina, ki je prejela nižji odmerek antraciklina (420 mg/m2) in
zaporedno nadaljevala s trastuzumabom, (iv) skupina, ki je prejela samo trastuzumab in (v) skupina,
ki je prejela antracikline v nižjem skupnem odmerku (420 mg/m2) in nato nadaljevala s
trastuzumabom. Vse bolnice so spremljali z 2D UZ, vključno z doplerskim UZ in TDE. Zanimalo jih je
mesto TDE za zgodnje odkrivanje disfunkcije levega prekata. Statistično pomembnih sprememb
LVEF niso opažali. Opažali pa so poslabšanje meritev doplerske UZ preiskave in meritev TDE. Ko so
podrobneje pogledali, kakšne so bile spremembe v posameznih skupinah (skupine i-v), so ugotovili,
da je do statistično pomembnega upada vala Sm kot tudi TDE kazalnikov diastolične funkcije, prišlo
samo v skupini, ki je prejela visok skupni odmerek antraciklinov. Pri ostalih skupinah, tudi pri
skupinah, ki so prejemale trastuzumab, statistično pomembnih sprememb v meritvah LVEF, kot tudi
meritvah dobljenih z doplersko UZ preiskavo in TDE, niso ugotavljali. Skupni odmerek antraciklinov,
ki so jih prejele bolnice, vključene v našo raziskavo, je bil med 300 in 400 mg/m2 epidoksorubucina
(ali ekvivalentni odmerek doksorubicina), zato bi našo skupino bolnic lahko primerjali s skupinami,
ki so v italijanski raziskavi prejele nižji skupni odmerek antraciklinov in pri katerih, tako kot mi, niso
opažali statistično pomembnih sprememb v meritvah TDE [112]. V drugi, prospektivni raziskavi so
spremljali 51 bolnic na dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom. Osredotočili na UZ in
laboratorijske spremembe v prvih treh mesecih zdravljenja. Pri nobeni bolnici niso opažali
pomembnega upada LVEF, opažali pa so statistično pomemben porast razmerja E/Em, kar je šlo na
račun znižanja hitrosti vala Em. Ostali diastolični kazalniki kot tudi koncentracija NT-proBNP se niso
pomembno spremenili [95]. Nasprotno pa so v raziskavi z vključenimi 42 bolnicami na dopolnilnem
zdravljenju s trastuzumabom, pri 10 opažali upad vala Sm v TDE že v prvih treh mesecih zdravljenja.
Vseh 10 bolnic je po šestih mesecih razvilo srčno popuščanje z upadom LVEF pod 50 %, lažno
pozitivnih ni bilo. Ob tem pa znakov diastolične disfunkcije niso opažali [113]. Raziskovalci
opozarjajo, da je rezultat te raziskave vprašljiv, saj je bil odstotek bolnic s kardiotoksičnostjo, ki je
zahtevala prekinitev zdravljenja s trastuzumabom, nepričakovano visok (24 %). Nasprotujoči
rezultati so lahko tudi posledica nizkega števila v raziskave vključenih bolnic, različnih shem
zdravljenja in definicije kardiotoksičnosti.
Po pregledu literature smo našli le eno raziskavo, ki je proučevala povezanost različnih kazalnikov
funkcije srčne mišice s spremembo LVESVI, kot zgodnjega pokazatelja remodeliranja levega prekata,
ob zdravljenju s trastuzumabom. Avtorji tega članka, podobno kot mi, ugotavljajo, da se je večina
raziskovalcev usmerila na ocenjevanje kardiotoksičnosti s spremljanjem LVEF, malo pa se jih je
usmerilo na spremljanje strukture in volumnov srčne mišice, kar je verjetno eden glavnih razlogov,
da LVEF ostaja najpomembnejši kazalnik za ugotavljanje okvare srčne mišice v onkologiji. V
omenjeni raziskavi so, enako kot mi, ugotovili statistično pomembno povezanost med porastom
LVESVI v prvih treh mesecih zdravljenja in upadom LVEF [114].
Glede na rezultate naše raziskave ne moremo zaključiti, da smo z merjenjem TDE uspeli bolje
napovedati začetno okvaro srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom. Le to je kljub vsem
slabostim še vedno najbolje napovedal upad z 2D UZ ocenjen LVEF.
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5.4 Primerjava LVEF, merjenega z MUGA in UZ
5.4.1 Korelacija posameznih MUGA in UZ meritev LVEF
V naši raziskavi smo ugotovili slabo in statistično nepomembno korelacijo meritev LVEF z MUGA in
UZ pri posamezni bolnici v vseh štirih merilnih obdobjih, to je ob uvedbi trastuzumaba, po štirih,
osmih in dvanajstih mesecih zdravljenja (Tabela 8).
Različna mednarodna onkološka in kardiološka združenja so pripravila priporočila za sledenje
funkcije srčne mišice v času dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom [21, 60, 62]. Priporočajo
spremljanje LVEF z ne-invazivnimi metodami na tri ali štiri mesece. Priporočila vsebujejo kriterije za
uvedbo zdravljenja, kriterije o tem, kdaj je potrebno zdravljenje prekiniti in kdaj ga ponovno uvesti.
Med priporočili so glede tega precejšnje razlike, kar je verjetno posledica razlik v definiciji
kardiotoksičnosti, nadzoru funkcije srca in režimu zdravljenja v okviru mednarodnih prospektivnih
raziskav, na katerih priporočila slonijo. Vendar pa se priporočila večinoma ne opredelijo glede
optimalne metode spremljanja. V 70. letih, ko so v onkologijo vstopila prva kardiotoksična zdravila,
antraciklini, so LVEF merili z MUGA. Metoda se je zaradi dostopnosti, visoke stopnje ponovljivosti
in nizke variabilnosti med preiskovalci, uveljavila kot referenčna metoda za spremljanje funkcije
srčne mišice ob zdravljenju s kardiotoksičnimi onkološkimi zdravili [64]. Z razvojem in vse širšo
dostopnostjo UZ je za oceno LVEF ta metoda tudi na področju onkologije zavzela pomembno mesto
[115, 116]. V prospektivnih, randomiziranih raziskavah dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom
so funkcijo srca spremljali z MUGA ali UZ, v nekaterih raziskavah sta bili dovoljeni obe metodi [40].
Večina avtorjev kot konvencionalni metodi za spremljanje funkcije srčne mišice bolnic z rakom dojk,
ki prejemajo antracikline in trastuzumab še vedno omenja obe metodi, to je 2D UZ in MUGA. [21,
60, 62, 115]. Hkrati pa ugotavljajo, da metodi nista optimalni in tudi ne med seboj primerljivi. Pri
prvi izpostavljajo zlasti problem izpostavljenosti sevanju (vsaka meritev prinaša obremenitev
primerljivo enemu do dveh rentgenskih slikanj pljuč) ter dejstvo, da se je tehnika slikanja, na kateri
slonijo podatki o natančnosti in ponovljivosti meritev, od začetkov uporabe v 70. letih spremenila.
Zato morda ti podatki niso primerljivi z današnjimi. Pri UZ metodi največji problem predstavlja velika
variabilnost meritev, kar velja za variabilnost enega preiskovalca (angl. »intra-reader variability«)
kot variabilnost ocene LVEF različnih preiskovalce (angl. »inter-reader variability«). Zelo pomembna
je izkušenost preiskovalca. Pri nekateri bolnikih pa kljub izkušenosti preiskovalca preiskava ne uspe
ali je slabe kvalitete zaradi ozkega akustičnega okna na prsnem košu. Slednje je pri bolnicah z rakom
leve dojke, zlasti po rekonstrukcijskih operacijah, lahko velika težava. Dodatna slabost te preiskave
je, da ocena LVEF sloni na geometrijskih predpostavkah levega prekata, zato je ocena praviloma
bolj natančna na zdravem kot na bolnem srcu. Zato se iščejo nove možnosti in zlasti 3D UZ pregled
srca se je tudi pri bolnicah na dopolnilnem zdravljenju HER2 pozitivnega raka dojk že pokazal za
boljšega kot 2D UZ [117]. Ker metoda pri nas kot tudi ponekod drugod v razvitem svetu za enkrat
za vsakodnevno klinično prakso še ni dostopna, sta EACVI in ASE v zadnjih priporočilih kot
referenčno metodo za spremljanje funkcije srčne mišice ob zdravljenju s kardiotoksičnim zdravili v
onkologiji kot minimalno zahtevo predlagali 2D UZ, dopolnjen s TDE [64].

5.4.2 Dinamika LVEF v času enoletnega zdravljenja
V naši raziskavi smo ugotovili, da je bila dinamika meritev LVEF, opravljenih z UZ in MUGA, v času
zdravljenja s trastuzumabom skladna (Slika 5 in Tabela 9). Opazili smo manjši, statistično
nepomemben upad LVEF v prvih štirih mesecih zdravljenja, sledila je stabilizacija. Povprečne
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vrednosti LVEF so bile v vseh štirih merilnih obdobjih višje, če je bila meritev opravljena z UZ v
primerjavi z MUGA meritvijo. Povprečne vrednosti so v vseh štirih merilnih obdobjih ostale v
normalnem območju.
Tudi nekateri drugi ugotavljajo, da je do poslabšanja funkcije srčne mišice ob zdravljenju s
trastuzumabom pogosteje prišlo v prvih mesecih zdravljenja [107, 108]. Možno je, da se funkcija
srčne mišice pri bolnicah v naši raziskavi v nadaljevanju ni več slabšala, ker je bolnice redno nadziral
kardiolog. Kardiološko zdravljenje (v večini primerov zaviralec angiotenzinske konvertaze ali
zaviralec receptorjev beta) je bilo po priporočilu kardiologa uvedeno ali spremenjeno pri sedmih
bolnicah; pri šestih bolnicah zaradi neurejenega krvnega tlaka, pri eni zaradi neoptimalne
kombinacije zaviralca angiotenzinske konvertaze in sartana, ki je bila bolnici predpisana predhodno.

5.4.3 Skladnost MUGA in UZ meritev LVEF
Za celotno skupino bolnic smo ugotovili skladen trend dinamike meritev LVEF, opravljenih z UZ in
MUGA v času (Tabela 9). UZ izmerjene vrednosti so bile v povprečju za 3,7 % do 4,6 % višje od
vrednosti, ki smo jih izmerili z MUGA. Ob tem pa smo opažali veliko neskladje merite pri posamezni
bolnici in to v vseh štirih merilnih obdobjih (Tabela 10). Le pri eni bolnici smo sočasno opažali
zmanjšanja LVEF za 10 % ali več po obeh metodah. Slabo skladnost med LVEF merjenim z MUGA in
2D UZ smo razložili z analizo po Bland in Altmanu, s katero smo ugotovili široke meje skladnosti
metod. Analiza je pokazala, da sta 2 SD razlike vrednosti LVEF med metodama, kar predstavlja 95 %
meritev, v razponu od 14 % do 17 % (Slika 6). Slabo skladnost meritev nam torej pojasnijo široke
meje skladnosti uporabljenih metod. Glede na naše rezultate so meje skladnosti širše kot je
definicija kardiotoksičnosti, ki smo jo upoštevali pri analizi (upad LVEF za najmanj 10 %).
Višje UZ ocenjene vrednosti LVEF glede na MUGA meritve so ugotavljali tudi nekateri drugi. V
prospektivni raziskavi, v katero je bilo vključenih 52 bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem v
stabilnem stanju, so primerjali LVEF, izmerjen z 2D UZ, MUGA in MRI srca. Vrednosti LVEF, merjene
z UZ po 2D Simpsonovi metodi, so bile v povprečju za 7 % višje od tistih, merjenih z MUGA [118].
Ob tem je potrebno poudariti, da so bile te meritve opravljene pri bolnikih s srčnim popuščanjem,
pri katerih je oblika levega prekata elipsoidna, razobličena, pri takem srcu je večja tudi verjetnost
regionalnih motenj krčljivosti. Ocena LVEF po 2D Simpsonovi metodi sloni na nekaterih
geometrijskih predpostavkah, ki veljajo za zdrav levi prekat. Zato je ocena dobra pri zdravem srcu,
medtem ko je pri bolnikih, ki imajo zaradi bolezni preoblikovan levi prekat in zlasti, kadar so prisotne
regionalne motnje krčljivosti, manj zanesljiva. V drugi, retrospektivni raziskavi, v katero so vključili
bolnike po miokardnem infarktu, so posredno sklepali, da je LVEF, merjen z UZ, precenjen, v
primerjavi z LVEF, merjenim z MUGA. Pri enaki vrednosti LVEF je bila smrtnost večja, če je bil ta
merjen z UZ v primerjavi z MUGA. Vendar je tudi pri interpretaciji teh rezultatov potrebno
upoštevati prej navedene omejitve 2D UZ preiskave srca [119]. Bolnice, vključene v našo raziskavo,
so imele normalne izhodiščne vrednosti LVEF, bile so brez pomembni spremljajočih bolezni srca.
Zato sklepamo, da je bila ocena LVEF pa 2D Simpsonovi metodi lahko dobra in zanesljiva.
Slabo skladnost meritev LVEF pri posamezni bolnici ob dobri povezanosti v celotnem času so
ugotavljali tudi drugi. Nousiainen s sodelavci [120] je z UZ in MUGA spremljali 28 bolnikov, ki so
zaradi limfoma prejemali KT z antrciklini. Prav tako kot v naši raziskavi so opažali dobro povezanost
meritev LVEF z obema metodama za celotno populacijo v času, ob tem pa velike razlike v meritvah
pri posameznem bolniku. Razlika LVEF je znašala 10 % do 16 % za 2 SD populacije. Walker s sodelavci
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pa je primerjal tri ne-invazivne metode za oceno LVEF in jih primerjal z MRI srca. Petdeset bolnic, ki
so zaradi HER2 pozitivnega raka dojk prejemale zaporedno antracikline in eno leto trastuzumab, je
vsakih šest mesecev, to je ob uvedbi, po šestih in dvanajstih mesecih zdravljenja s trastuzumabom,
opravilo 2D UZ, 3D UZ, MUGA in MRI srca. Vse bolnice so imele, izhodiščno normalne vrednosti
LVEF, prevalenca dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni je bila nizka. Ugotovili so, da je
korelacija izmerjenih vrednosti LVEF z vrednostmi, dobljenimi z MRI srca najslabša za 2D UZ, zelo
dobra pa zadrugi dve metodi, 3D UZ in MUGA. Za 2D UZ so podobno kot v naši raziskavi ugotavljali
zelo široke meje skladnosti. Razlika LVEF za 2 SD populacije je bila v razponu od 10 % do 15 %. Za
MUGA in 3D UZ je bila skladnost dobra in meje skladnosti ozke. Razlika LVEF, merjena z MUGA ali
3D UZ se je za 2 SD populacije glede na meritev z MRI srca razlikovala do 5 % [117].
Z rezultati naše raziskave potrjujemo, da rezultatov meritev, dobljenih z eno metodo, ne moremo
neposredno primerjati z rezultati meritev, ki jih dobimo z drugo metodo. Pomembno je, da za
sledenje funkcije srčne mišice ob zdravljenju s kardiotksičnimi zdravili, vključno s trastuzumabom,
uporabljamo ves čas enako metodo, kot je bila uporabljena izhodiščno.

5.4.4 Specifičnost in senzitivnost MUGA
Čeprav je z 2D UZ ocenjen LVEF izpostavljen veliki variabilnosti, pa ta metoda danes velja za
standardno metodo za vsakodnevno klinično spremljanje srčne funkcije. Metoda omogoča oceno
sistolične funkcije tudi preko nekaterih drugih kazalnikov; izpostavljajo pomen TDE meritev
sistolične funkcije (val Sm) in integracijo več kazalnikov [64]. Zato smo za izračunali senzitivnost in
specifičnost MUGA kot standardno metodo upoštevali UZ. Glede na naše meritve je bila senzitivnost
MUGA, to je verjetnost, da se je LVEF resnično znižala za 10 % ali več, če je tako pokazala UZ
preiskava, le 24,4 %. Po drugi strani pa je bila specifičnost MUGA dobra. Z drugimi besedami, če
MUGA ni pokazala upada LVEF za 10 % ali več, potem glede na rezultate naše raziskave lahko z 85 %
trdimo, da se LVEF ni znižala. Primerljivih rezultatov pri pregledu literature nismo našli. V starejšem
članku, ki obravnava bolnike na zdravljenju z antraciklini [120], navajajo specifičnost in senzitivnost
za UZ ocenjen LVEF v primerjavi z MUGA, ki je veljala takrat za referenčno metodo. Ugotavljali so
22 % senzitivnost in 82 % specifičnost 2D UZ ocenjenega upada LVEF za več kot 10 % in pod 50 %.
EACVI in ASE ob zdravljenju s kardiotoksičnimi onkološkimi zdravili priporočata spremljanje funkcije
srčne mišice z merjenjem LVEF, po možnosti z UZ in dopolnitev klasične doplerske in 2D UZ
preiskave s TDE; z merjenjem vala Sm, za natančnejšo opredelitev sistolične, in vala Em, za
natančnejšo opredelitev diastolične funkcije levega prekata [64]. To priporočilo sloni na dejstvu, da
ugotavljanje okvare srčne mišice samo z merjenjem LVEF z MUGA ali 2D UZ ni dovolj senzitivno [64],
saj metodi ne omogočata zanesljivega zaznavanja manjših sprememb LVEF. Znano je, da je
najmanjša sprememba LVEF, ki jo z 2D UZ lahko zaznamo s 95 % zanesljivostjo 10- 11 % [64, 121].
To je odstotek, ki je v mnogih definicijah kardiotoksičnosti že opredeljen kot pomemben.

5.4.5 Je za spremljanje funkcije srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom
optimalna MUGA ali UZ ocena LVEF?
Glede na izsledke naše raziskave, v kateri so vse bolnice uspešno zaključile celotno načrtovano
dopolnilno zdravljenje (pri nobeni bolnici nismo opažali kliničnih znakov srčnega popuščanja),
menimo, da sta za bolnice, ki nimajo predhodno znanih srčno-žilnih bolezni, za spremljanje funkcije
levega prekata primerni obe metodi. Spremljanje z 2D UZ je morda kljub vsemu bolj primerno, saj
bolnice manj izpostavlja dodatnemu tveganju, pri čemer mislimo predvsem na radioaktivno
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sevanje. Vendar ima tudi spremljanje LVEF z MUGA nekatere prednosti, zlasti, kadar je UZ
preglednost slaba. Zaradi lažje dostopnosti MUGA v našem okolju je morda to primerna metoda
predvsem za tiste bolnice, ki imajo visoko normalne (ne mejno normalne) izhodiščne vrednosti
LVEF. V primeru, da z MUGA zaznamo zmanjšanje LVEF za 10 % ali več in pod 50 % glede na
izhodiščno vrednost, je na mestu dodatna ocena LVEF z UZ. V kolikor s to metodo ugotovimo, da:
(i) je LVEF nad 50 %, (ii) ne odkrijemo drugih klinično pomembnih patoloških dogajanj in (iii) je
bolnica ob tem brez kliničnih znakov in simptomov srčnega popuščanja, glede na izkušnje iz naše
raziskave, zdravljenje s trastuzumabom lahko varno nadaljujemo. Za vse takšne bolnice pa je
verjetno optimalno, če ne celo nujno, da nadaljnje zdravljenja poteka v dogovoru s kardiologom.
Pri razmišljanju o tem, katera preiskava je bolj primerna, je potrebno izpostaviti še dva vidika. Prvi
je časovni in drugi finančni. Dobro opravljena UZ preiskava za bolnika traja približno pol ure. Pri
MUGA bolnik najprej intravensko prejme kositrov pirofosfat, ki služi kot vezalec izotopnega
sredstva. Čez pol ure sledi ponovno zbadanje in intravenska aplikacija izotopa 99mTc, temu pa sledi
slikanje. Skupno to pomeni približno 1 uro časa, če odmislimo dvakratno neprijetno zbadanje in
iskanje žilnega dostopa. Zaradi prejetega radioaktivnega izotopa, bolniku odsvetujemo tesne stike
predvsem z nosečnicami in majhnimi otroki v naslednjih 24 urah, kar je za bolnika gotovo dodatno
breme. Ne nazadnje je pomemben tudi finančni vidik. Trenutno je cenovno razmerje med MUGA in
UZ preiskavo srca približno 2:1.
Zaradi velikega številčnega bremena bolnikov, ki potrebujejo oceno srčne funkcije pred in med
zdravljenjem maligne bolezni, pa pri odločitvi o tem, katero preiskavo naj bolnik opravil, žal pogosto
pomembno mesto zaseda tudi dostopnost preiskave.
Na osnovi naše raziskave lahko razpravljamo tudi o tem, kako pogosto je smiselno in še dovolj varno
opravljati oceno funkcije srčne mišice pri bolnicah, ki prejemajo dopolnilno zdravljenje s
trastuzumabom. V primeru, da bolnice ustrezajo kriterijem, kot so bili vstopni kriteriji za našo
raziskavo (normalna izhodiščna srčna funkcija, brez pomembnih pridruženih kardioloških bolezni,
skupni odmerek epidoksorubicina <400 mg/m2 ali ekvivalentni odmerek doksoribicina), je vsekakor
smiselna ponovitev preiskave po štirih mesecih zdravljenja, ko pričakujemo največji upad. V kolikor
je opravljena meritev v normalnem območju, verjetno za takšne bolnice v nadaljnji obravnavi
zadošča natančno klinično spremljanje funkcije srčne mišice.

5.5 Povezanost UZ merjenega LVEF in drugih UZ kazalnikov sistolične
funkcije levega prekata
Preverili smo povezanost nekaterih drugih UZ kazalnikov sistolične funkcije levega prekata (VTI, val
Sm, LVESV, LVEDV) in UZ meritev LVEF. Izračuni so pokazali na dobro, statistično pomembno
povezanost VTI, vala Sm in LVESV z UZ merjenim LVEF v celotnem času. Gledano na celotni populaciji
bolnic se je nižja vrednost LVEF ob vsakem času izrazila kot nižja vrednost VTI, nižji val Sm in višja
vrednost LVESV (Slika 7, Slika 8, Slika 9). Le meritve LVEDV niso dosegle meje statistične
pomembnosti glede povezanosti z UZ meritvami LVEF (Slika 10). Tudi znotraj posameznega
merilnega obdobja je bila povezanost z meritvami LVEF dobra za VTI, val Sm in LVESV in v vseh
merilnih obdobjih je bila povezanost istosmerna. Povezanost je bila najmočnejša med valom Sm in
LVEF, pri čemer se je ta povezanost s časom krepila (Tabela 12). Medtem ko se je zmanjšanje LVEF
po štirih mesecih zdravljenja s trastuzumabom za 1 % kazal z znižanjem vala Sm za 15 %, se je po
dvanajstih mesecih zdravljenja ob enakem upadu LVEF val Sm znižal za skoraj 150 %.
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Medsebojna povezanost kazalnikov funkcije levega prekata in njihov prognostični pomen je bil
obsežno proučevana pri različnih srčno-žilnih obolenjih. Znana je zelo dobra korelacija med 2D UZ
oceno LVEF in valom Sm v tkivnem doplerju [70, 122, 123]. Pri bolnikih z obolenji srca in ožilja je
bila obsežno proučevana tudi dinamika in korelacija LVESVI z ostalimi, kliničnimi, laboratorijskimi in
UZ kazalniki funkcije srčne mišice in izhodom bolezni [74-76].
Raziskave, ki bi ciljano obravnavala povezanost UZ kazalnikov funkcije levega prekata pri bolnicah
na dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom, je malo. Po pregledu literature smo našli raziskavo,
ki je prospektivno spremljala 253 bolnic na dopolnilne zdravljenju HER2 pozitivnega raka dojk
zaporedno z antraciklini in trastuzumabom. Glavni namen raziskave je bil oceniti morfološke
spremembe (debelina stene levega prekata in masa levega prekata) in spremembe volumnov
levega srca (indeksirane vrednosti LVESV, LVEDV in volumna LA). Bolnice so spremljali z 2D UZ.
Ugotavljali so statistično pomemben upad LVEF po enem letu zdravljenja, ob tem pa tudi statistično
pomemben porast volumnov levega srca. V tej raziskavi je bil porast indeksiranega LVESV in LVEDV
v prvih treh mesecih statistično pomembno povezan z upadom LVEF [114]. V naši raziskavi noben
od spremljanih kazalnikov v času enoletnega zdravljenja ni kazal pomembne dinamike, kar je morda
posledica nižje doze prejetih antraciklinov ali vpliva zdravil, ki jih je bolnicam predpisal kardiolog in
s tem ugodno vplival na proces remodeliranja srčne mišice. Glede na dokazano dobro povezanost
med LVEF in nekaterimi drugimi UZ kazalniki sistolične funkcije levega prekata menimo, da z njihovo
vključitvijo, zlasti z merjenjem vala Sm, v vsakodnevno klinično prakso, povečamo možnosti za
odkrivanje začetnih znakov okvare srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom.

5.6 Napovedni pomen značilnosti bolnic in izhodiščnih vrednosti za
okvaro srčne mišice
Glede na rezultate naše raziskave s poznavanjem značilnosti bolnic, izhodiščnih laboratorijskih in
UZ meritev funkcije srčne mišice ne moremo prepoznati tistih bolnic, ki so bolj ogrožene za okvaro
srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom. V univariatnem modelu sta mejo statistične
pomembnosti za napovedovanje začetne okvare srčne mišice, definirane kot vsaj 10 % upad LVEF
(10 odstotnih točk) glede na vrednost ob uvedbi trastuzumaba, dosegli izhodiščna vrednost LVEF in
LVESV. V multivariatnem modelu je neodvisni napovedni pomen ohranila samo vrednost LVEF ob
pričetku zdravljenja s trastuzumabom. Rezultat je bil nepričakovan in na prvi pogled paradoksen,
saj so imele bolnice z višjimi izhodiščnimi vrednostmi LVEF večje tveganje za upad LVEF za 10 % ali
več (Tabela 16 in Tabela 17).
Iskanje nevarnostnih dejavnikov in s tem zgodnje prepoznavanje bolnic, bolj ogroženih za okvaro
srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom, je aktualna tema odkar je poznana kardiotoksičnost
tega zdravila. Njihovo prepoznavanje je bilo med sekundarnimi cilji velikih, prospektivnih
randomiziranih mednarodnih kliničnih raziskav dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom. V
raziskavi HERA sta se kot možna nevarnostna dejavnika pokazala izhodiščni LVEF (v raziskavi HERA
so ga določali z MUGA) in ITM [14, 90]. Ugotovili so, da ogroženost bolnic narašča z nižanjem
izhodiščne vrednosti LVEF. Primerjali so naslednji dve skupini: (i) izhodiščni LVEF 55 % do 59 % proti
LVEF nad 59 % in (ii) LVEF 60 % do 64 % proti LVEF nad 64 %. Razlika v pojavnosti okvare srčne mišice
je bila za prvi dve skupini 4,17 %, za drugi dve skupini pa že za več kot polovico manjša, le 2,01 %.
Bolnice z ITM nad 25 kg/m2 so imele za 2,64 % višjo pojavnost kardiotoksičnosti v primerjavi z
bolnicami z nižjim ITM [93]. Meji statistične pomembnosti so se približali še: znana diagnoza
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arterijske hipertenzije ali sladkorne bolezni, kajenje in hipotiroidizem ter starost 60 let ali več.
Vendar avtorji poudarjajo, da je rezultate potrebno interpretirati previdno zaradi majhnega števila
dogodkov. Nasprotno se je v ameriški raziskavi N9831 starost 60 let ali več pokazala kot statistično
pomemben nevarnostni dejavnik. Poleg starosti sta mejo statistične pomembnosti dosegli še
arterijska hipertenzija oziroma zdravljenje z antihipertenzivi in nižji izhodiščni LVEF. Raziskava je
dopuščala merjenje LVEF z MUGA ali UZ. Večje tveganje za razvoj kardiotoksičnih zapletov so
dokazali samo za izhodiščne vrednosti LVEF med spodnjo mejo normale in 55 %, to je za mejno
normalne vrednosti in še to samo za meritve pred pričetkom zdravljenja z antraciklini in ne tudi za
po-antraciklinske meritve. ITM ni dosegel meje statistične pomembnosti [43]. Podobni so bili
rezultati druge ameriške raziskave dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom, NSABP-B31. Tudi v
tej raziskavi sta bila prepoznana kot pomembna in neodvisna nevarnostna dejavnika starost (50 let
ali več) in mejno normalna vrednst LVEF (merjeno z MUGA) po zdravljenju z antraciklini [44].
Bolnice, ki so imele vrednost LVEF po antraciklinih med 50 % in 54 %, so imele 12-krat večje tveganje
za razvoj kardiotoksičnih zapletov v primerjavi s tistimi, ki so imele LVEF 65 % ali več. Za bolnice z
LVEF med 55 % in 64 % pa je bilo tveganje 3,6-krat večje [45].
Rezultati kasneje opravljenih raziskav, ki so proučevale možne nevarnostne dejavnike in v katere so
bile vključene bolnice iz vsakodnevne klinične prakse, so bili nasprotujoči. V raziskavi, v katero so
vključili starejše bolnice, njihova srednja starost je bila 71 let, so ugotavljali večje tveganje za
kardiotoksičnost trastuzumaba pri bolnicah s koronarno boleznijo, arterijsko hipertenzijo, tveganje
pa je tudi v tej raziskavi naraščalo s starostjo [124]. V obsežni, retrospektivni italijanski raziskavi, v
katero so vključili podatke več kot 2000 bolnic, zdravljenih s trastuzumabom, sta se kot statistično
pomembna nevarnostna dejavnika pokazala starost in pridružene bolezni srca in ožilja. Bolnice,
stare 70 let ali več, so imele več kot 10-krat večje tveganje v primerjavi s tistimi, starimi pod 50 let.
Večja je bila tudi ogroženost za bolnice s spremljajočimi obolenji srca in ožilja, vendar so bili pri
interpretaciji tega podatka zadržani zaradi retrospektivne narave raziskave [96].
Kljub temu, da so rezultati raziskav, v katerih so proučevali nevarnostne dejavnike, zelo različni, v
literaturi kot splošno sprejete dejavnike tveganja za nastanek s trastuzumabom povezane okvare
srčne mišice navajajo: zdravljenje z antraciklini (tveganje narašča z rastjo skupnega prejetega
odmerka), starost nad 50 let, znana arterijska hipertenzija (tudi zdravljena), mejno normalen
izhodiščni LVEF in višji ITM [125].
Vse bolnice, vključene v našo raziskavo, so bile predhodno zdravljenje z antraciklini. Skupni prejeti
odmerki so bili nizki (300-400 mg/m2 epidoksorubicin ali 240 mg/m2 doksorubicin). Predpogoj za
vključitev v raziskavo je bila odsotnost pomembnih spremljajočih bolezni srca in ožilja. Glede
pojavnosti arterijske hipertenzije in glede ITM je bila naša skupina primerljiva z bolnicami v
radnomiziranih dopolnilnih raziskavah s trastuzumabom.
Starost ob uvedbi trastuzumaba se v naši raziskavi ni pokazala kot pomemben nevarnostni dejavnik,
kar je v neskladju z rezultati nekaterih predhodno navedenih raziskav. Vendar glede tega naša
raziskava tudi ne izstopa. Po pregledu literature smo našli kar nekaj podobnih objav. Med bolj
odmevnimi in ena prvih je bila že omenjena prospektivna, randomizirana raziskava HERA [93]. V
angleški raziskavi, v katero je bilo vključenih 388 bolnic z zgodnjim ali razsejanim rakom dojk, se niti
starost bolnic niti spremljajoča obolenja niso pokazala kot pomembni dejavniki tveganja [126]. Tudi
v poljski prospektivni raziskavi z vključenimi 253 bolnicami z zgodnjim rakom dojk nobeden od t.i.
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»splošno sprejetih« dejavnikov tveganja v univariatnem modelu ni bil povezan z razvojem
kardiotoksičnosti ob zdravljenju s trastuzumabom [127]. V opazovalni raziskavi s 111 vključenimi
bolnicami prav tako niso ugotavljali statistično pomembne povezave med starostjo bolnic,
izhodiščno vrednostjo LVEF in večjo ogroženostjo za kardiotoksičnost trastuzumaba. Raziskavo
omenjamo predvsem zato, ker je bila tu kardiotoksičnost definirana podobno kot v naši raziskavi,
to je upad LVEF za več kot 10 % ali simptomatsko srčno popuščanje. Večje tveganje za
kardiotoksične zaplete so v tej raziskavi imele postmenopavzalne bolnice, bolnice z znano arterijsko
hipertenzijo, koronarno boleznijo, debele bolnice in kadilke [128]. V obsežni retrospektivni analizi,
ki je bila opravljena pod okriljem CERC (angl. »Cardiac Review and Evaluation Committee«), je mejo
statistične pomembnosti za napovedovanje večje ogroženosti za okvaro srčne mišice dosegla samo
starost bolnic, vendar samo za tisto skupino bolnic, ki je sočasno prejemala trastuzumab in
antracikline; kombinacijo, ki je bila kasneje spoznana kot visoko kardiotoksična in zato nezaželena.
Za bolnice, ki so trastuzumab prejemale zaporedno, za antraciklini oz. v kombinaciji s taksani, pa
nobeden od proučevanih nevarnostni dejavnikov (izhodiščna vrednost LVEF, starost, arterijska
hipertenzija, sočasno zdravljenje z obsevanjem) ni dosegel meje statistične pomembnosti [36].
Večina raziskovalcev se strinja, da je pomembna izhodiščna vrednost LVEF. To je bil tudi edini
kazalnik, ki je v naši raziskavi dosegel mejo statistične pomembnosti kot neodvisen dejavnik
tveganja. Nenavadno in na prvi pogled paradoksno pa je, da smo upad LVEF za 10 % ali več
pogosteje opažali pri bolnicah z višjimi izhodiščnimi, to je po-antraciklinskimi vrednostmi LVEF. V
raziskavi HERA so ugotovili, da je tveganje za nastanek okvare srčne mišice statistično pomembno
povezano z višino izhodiščne vrednosti, pri čemer je bilo tveganje za bolnice, če so za izračun
uporabili mejno vrednost 60 % skoraj dvakrat večje, kot če so uporabili mejno vrednost 65 %. Za
mejne vrednosti nad 65 % analize niso bile opravljene. Glede na nakazani trend, morda izračun z
mejno vrednostjo 70 % ne bi več podal izhodiščne vrednosti LVEF kot pomembnega nevarnostnega
dejavnika [93]. Podobno so tudi v obeh severnoameriških raziskavah [43-45] ugotavljali pomemben
napovedni pomen izhodiščnih vrednosti LVEF, vendar samo za mejno normalne vrednosti. Vendar
je potrebno poudariti, da je bila kardiotoksičnost v navedenih raziskavah definirana drugače, kot v
naši in tudi metode spremljanja delovanja srčne mišice so bile različne (UZ in/ali MUGA). Zato
rezultatov ne moremo neposredno primerjati z našimi. Bolnice, vključene v našo raziskavo, so imele
visoke izhodiščne vrednosti LVEF. Povprečna UZ ocenjena izhodiščna vrednost LVEF za skupino
bolnic, pri kateri se je vrednost LVEF znižala za vsaj 10 %, je bila 71 %; za skupino, pri kateri upada
nismo ugotavljali, pa 65 %. Podatkov o napovednem pomenu tako visokih vrednosti, kot smo jih
opažali v naši raziskavi, ni. Razlag, s katerimi bi lahko pojasnili paradoksen rezultat naše raziskave,
je več. Ena je vpliv zdravil, ki jih je bolnicam predpisal kardiolog, če je ob kliničnem pregledu, z UZ
pregledom srca in po dodatno naročenih preiskavah opažal začetne spremembe v delovanju srčne
mišice. Podporno kardiološko zdravljenje je bilo spremenjeno ali na novo uvedeno sedmim
bolnicam. Pri šestih bolnicah je bil osnovni razlog za takšen ukrep neurejen krvni tlak, pri eni pa
neoptimalna kombinacija antihipertenzivov, ki je bila bolnici predpisana predhodno. Glede na to,
da smo le pri treh od teh bolnic tekom zdravljenja s trastuzumabom opažali zmanjšanje LVEF za
10 % ali več, je vpliv spremenjenega podpornega zdravljenja malo verjeten. Drugi možen razlog je
neustrezna definicija kardiotoksičnosti. Znano je, da je LVEF zelo dober kazalnik izhoda različnih
bolezni srca in ožilja. Velika raziskava, v katero je bilo vključenih več kot 7000 bolnikov z različnimi
obolenji srčno-žilnega sistema, je utrdila napovedni pomen tega kazalnika, vendar samo za
vrednosti LVEF pod 45 %. Nad to vrednostjo pa meritve LVEF za napovedovanje izhoda bolezni niso
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bile več zanesljive. Takšno ugotovitev razlagajo z vpletenostjo kompenzatornih mehanizmov. Le ti
dolgo časa ohranjajo ustrezen minutni volumen srca, kljub prisotni disfunkciji kardiomiocitov, ki je
samo z oceno LVEF ne zaznamo [67]. Bolnice, vključene v našo raziskavo, so imele visoke normalne
izhodiščne vrednosti LVEF. Glede na izsledke prej omenjene raziskave takšne vrednosti LVEF nimajo
napovednega pomena. Za ta del analize smo uporabili zelo strogo definicijo, to je upad LVEF za 10
odstotnih točk ali več, saj smo se želeli osredotočiti na začetne spremembe v delovanju levega
prekata. Vendar uporabljena definicija skriva več pasti. Definicija je morda prestroga glede na znano
senzitivnost 2D UZ preiskave [129, 130]. Poleg tega upad LVEF za 10 odstotnih točk predstavlja
precej večje breme za bolnice z mejno normalnimi izhodiščnimi vrednostmi LVEF v primerjavi z
bolnicami z izhodiščno visoko normalnimi vrednostmi. V to se vpletejo kompenzatorni mehanizmi,
ki poskrbijo, da se ohrani zadosten minutni volumen srca. Predpostavljamo, da ob upadu LVEF za
10 % pri bolnicah z izhodiščno zelo visoko vrednostjo LVEF ni prišlo do pomembnega znižanja
minutnega volumna srca. Zato se kompenzatorni mehanizmi sploh niso vklopili ali pa so se vklopili
z zamikom. Obratno pa so pri bolnicah z nekoliko nižjo, čeprav še vedno normalno izhodiščno
vrednostjo LVEF komenzatorni mehanizmi s hitrim vklopom preprečili upad LVEF in s tem nevarno
znižanje minutnega volumna srca. Zato smo upad LVEF za 10 % ali več lahko večkrat zaznali pri
bolnicah z višjimi izhodiščnimi vrednostmi LVEF. Ne glede na navedeno, upad LVEF za 10 % ali več
pri bolnicah z visoko normalnimi izhodiščnimi vrednostmi LVEF, kljub v naši raziskavi dokazani
statistični pomembnosti, nima kliničnega pomena.
V naši raziskavi se izhodiščne meritve diastolične funkcije levega prekata, opravljene z doplersko UZ
preiskavo (razmerje E/A), in meritve dobljene s TDE (Em), niso pokazale kot pomemben kazalnik za
napovedovanje okvare srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom. Napovedni pomen izhodiščne
diastolične motnje ob zdravljenju s trastuzumabom je slabo poznan. Po pregledu literature smo
našli le eno primerljivo raziskavo, v kateri so spremljali 118 bolnic na dopolnilnem zdravljenju HER2
pozitivnega raka dojk. Vendar so v raziskavi funkcijo srčne mišice spremljali z MUGA in ne z UZ.
Poleg LVEF so spremljali dinamiko polnjenja levega prekata z analizo krivulje aktivnosti v času
(angl.«time activity curve«) in tako posredno ocenjevali diastolično funkcijo levega prekata (najvišja
hitrost polnjenja in čas do najvišje hitrosti polnjenja; angl.«peak filling rate« in »time to peak filling
rate«). Kardiotoksičnost so definirali kot upad LVEF za vsaj 10 % glede na izhodiščno vrednost. V
raziskavi se t.i. »klasični« nevarnostni dejavniki (starost, spremljajoče bolezni srca in ožilja, arterijska
hipertenzija, izhodiščna vrednost LVEF) niso pokazali za pomembne pri napovedovanju večje
ogroženosti. Edini, ki je dosegel mejo statistične pomembnosti, je bil čas do najvišje hitrosti
polnjenja [131]. Za enkrat ostaja diastolična funkcija kot nevarnostni dejavnik neopredeljena, naša
raziskava pa je pokazala, da ni bila pomembna za napovedovanje okvare srčne mišice. Počakati
moramo na rezultate obsežnejših, v diastolično motnjo usmerjenih raziskav.

5.7 Incidenca kardiotoskičnosti trastuzumaba in ukrepi
V naši raziskavi, v katero smo vključili bolnice iz vsakodnevne klinične prakse, smo upad LVEF za
10 % ali več ugotavljali pri 24,4 % bolnic, če smo upoštevali UZ meritve in pri 14,9 % bolnic, če smo
upoštevali MUGA meritve. Od tega smo le pri 1 bolnici upad beležili sočasno z obema metodama
(Tabela 18). Bolnica je bila ob tem brez simptomov in znakov srčnega popuščanja. Upada LVEF za
10 % ali več in hkrati pod 50 % UZ nismo ugotavljali pri nobeni bolnici, z MUGA pa pri treh bolnicah.
Vse tri bolnice so bile ob tem brez simptomov in znakov srčnega popuščanja in vse so eno leto, brez
prekinitev prejemale trastuzumab. Ob kontrolnih meritvah nismo opažali dodatnega poslabšanja.

64

Kardiolog, ki je bolnice spremljal, je bil mnenja, da z zdravljenjem kljub znižanju LVEF, ugotovljenim
z MUGA, lahko varno nadaljujejo. Terapija je bila na novo uvedena ali spremenjena le pri treh
bolnicah, pri katerih smo ugotavljali upad LVEF za 10 % ali več. Glavni razlog za ta ukrep je bil
neurejen krvni tlak.
Primerjanje incidence kardiotoksičnosti med različnimi raziskavami otežujejo različne definicije
kardiotoksičnost in različne metode spremljanja funkcije srčne mišice [41]. Večina prospektivnih
randomiziranih raziskav je dopuščala spremljanje bodisi z UZ ali MUGA [132]. Če upoštevamo
najbolj ohlapen kriterij, to je upad LVEF za 10 % ali več, merjeno z UZ, je bila incidenca v naši
raziskavi višja, kot v prospektivnih randomiziranih raziskavah s trastuzumabom (24,4 %). Če
upoštevamo enak kriterij, vendar merjeno z MUGA, je bila incidenca njim primerljiva (14,9 %). V
naši raziskavi nobena bolnica ni razvila simptomatskega srčnega popuščanja. V velikih
randomiziranih raziskavah dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom je bil najvišji odstotek (3,6 %)
ugotovljen v eni od dveh severnoameriških raziskav, v raziskavi B31 [44]. Mnenja o tem, ali je
kardiotoksičnih zapletov ob zdravljenju s trastuzumabom v vsakodnevni klinični praksi več, kot v
načrtovanih kliničnih raziskavah, so različna. Prevladuje mnenje, da je zaradi strogih vključitvenih
kriterijev v mednarodne prospektivne raziskave (izključene starejše bolnice, bolnice s
spremljajočimi srčno-žilnimi obolenji ali dejavniki tveganja zanje), pri obravnavi neizbrane
populacije v vsakodnevni klinični praksi pričakovati višjo incidenco kardiotoksičnosti [63]. Drugi pa
ugotavljajo, da pomembnih razlik v incidenci ni [41]. Zelo visok odstotek kardiotoksičnosti so
ugotavljali v dveh italijanskih raziskavah. V prospektivno raziskavo, ki jo je opravil Tarantini s
sodelavci [133], je bilo vključenih 499 bolnic. Srčno funkcijo so spremljali z 2D UZ. Kardiotoksičnost
(definirana kot upad LVEF za več kot 10 % ali pod 50 %) so ugotavljali pri 26,6 % bolnic. Pri 3 % bolnic
je bilo srčno popuščanje simptomatsko, pri slabih 2 % je bilo potrebno zaradi kardialnih zapletov
zdravljenje dokončno predčasno zaključiti. V drugi, retrospektivni raziskavi, so ugotavljali še višji
odstotek kardiotoksičnosti. Čeprav je bil v tej raziskavi kriterij kardiotoskičnosti strožji (upad LVEF
za 15 % ali več ali pod 50 %), so kardiotoksične neželene učinke opažali pri skoraj polovici bolnic. Pri
večini so bili neželeni učinki blagi, a kar 7,8 % bolnic je enoletno zdravljenje zaključilo predčasno
[134]. V manjši, prav tako retrospektivni raziskavi, v kateri so spremljali starejše bolnice (70 let in
več), so kardiotoksičnost, definirano kot upad LVEF za vsaj 10 % in pod 50 % ali upad večji od 20 %,
ugotavljali pri 26,7 % bolnic. Pri 8,9 % je bilo popuščanje (po NYHA kriterijih) simptomatsko.
Zdravljenje je bilo potrebno dokončno predčasno prekiniti pri 6,7 % [135]. Če bi v naši raziskavi
upoštevali podobne kriterije za prekinitev zdravljenja, kot so jih v nekaterih drugih opisanih
raziskavah (upad LVEF za 10 % ali več in pod 50 %) in bi LVEF spremljali samo z MUGA, bi morali
zdravljenje prekiniti pri 3,3 % (3/92) bolnic. Ker pa smo srčno funkcijo spremljali tudi UZ in ker je
bolnice spremljal kardiolog, to ni bilo potrebno pri nobeni bolnici. Zato menimo, da je takšen pristop
k vodenju bolnic na dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom smiseln, zlasti za bolj ogrožene, saj
omogoča, da kar največ bolnic v celoti in brez prekinitev, varno prejme predvideno enoletno
zdravljenja.
Enoletno dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom so brez prekinitve zaključile vse bolnice,
vključene v našo raziskavo, z izjemo ene, ki je bila predčasno izključena zaradi pljučne embolije. Le
ta je bila ugotovljena naključno ob UZ pregledu srca in kasneje tudi angiografsko potrjena.
Diagnostična (24-urno merjenje krvnega tlaka, cikloergomertija, dodatna UZ preiskava srca) in/ali
terapevtska intervencija je bila opravljena pri 14 bolnicah. Pri sedmih bolnicah je bila kardiološka
terapija uvedena ali spremenjena, pri devetih je bila opravljena dodatna diagnostika. Po pregledu
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literature nismo našli raziskave, s katero bi se glede tega lahko primerjali. Z izjemo bolnice, ki je
utrpela pljučno embolijo, so vse ostale bolnice prejele celotno predvideno enoletno zdravljenje s
trastuzumabom, zdravljenje pa, glede na meritve LVEF, zaključile z ohranjeno funkcijo srčne mišice.
Rezultati drugih raziskav so glede tega veliko slabši. Po podatkih, ki izhajajo iz randomiziranih,
prospektivnih raziskav dopolnilnega zdravljenja s trastuzumabom, je bilo zaradi kardinalih zapletov
zdravljenje prekinjeno pri od 4,2 % do 17 % bolnic. V večinoma retrospektivnih raziskavah, ki
izhajajo iz vsakodnevne klinične prakse, pa poročajo o predčasnih prekinitvah pri od 1,8 % do 17 %
bolnic [41]. Menimo, da je tako ugoden potek zdravljenja vsaj deloma povezan z rednim nadzorom
in vključitvijo kardiologa v terapevtski tim.

5.8 Omejitve raziskave
Glede na dokazano visoko učinkovitost trastuzumaba je za bolnice z zgodnjim HER2 pozitivnim
rakom dojk zelo pomembno, da prejmejo celotno zdravljenje. Pomembno je, da je delež bolnic, pri
katerih je zdravljenje predčasno prekinjeno, čim manjši in predvsem, da je čim manjši delež
nepotrebnih prekinitev. Zato je zelo pomembno, da je LVEF ocenjen natančno. Zavedamo se, da niti
MUGA niti 2D UZ nista optimalni metodi. Za natančnejšo oceno LVEF in zgodnejšo prepoznavo
motenj v delovanju levega prekata bi morali uporabiti sodobnejše diagnostične metode. Danes velja
za referenčno metodo za opredeljevanje morfoloških sprememb srčne mišice, volumnov srčnih
votlin in delovanja srčne mišice MRI srca. Žal je preiskava dostopna samo v redkih centrih, malo je
tudi izkušenih preiskovalcev. Preiskava je časovno zamudna in predvsem cenovno nedostopna za
vsakodnevno klinično prakso. Znano je, da 3D UZ meritve zelo dobro korelirajo z meritvami
dobljenimi pri MRI [117]. Vendar ima, vsaj v našem okolju, tudi ta metoda omejene možnosti
dostopa. Od 2D slikovnih metod se vse bolj uveljavlja 2D-STE (angl. »speckle tracking«
ehokardiografija), ki omogoča spremljanje deformacije in hitrost deformacije (angl. »strain« in
»strain rate«). Raziskave kažejo, da je metoda bolj senzitivna kot konvencionalni 2D UZ za
ugotavljanje zgodnjih okvar srčne mišice različne etiologije [79].
Serumski biološki označevalci, tako NT-proBNP kot troponini so verjetno premalo občutljivi za
odkrivanje zgodnje poškodbe srčne mišice. Nekateri so ugotavljali dober napovedni pomen
nekaterih drugih bioloških označevalcev, kot npr. občutljivi troponin I in mieloperoksidaza.
Določanje teh bioloških označevalcev za enkrat ne sodi med rutinske preiskave pri spremljanju
funkcije oz. pri sumu na okvaro srčne mišice ob zdravljenju s kardiotoksičnimi onkološkimi zdravili
[82].
Nekateri verjamejo, da bo za opredeljevanje kardiotoksičnosti zdravil pomembna integracija
različnih diagnostičnih metod. V raziskavi, ki jo je opravil Sawaya s sodelavci, je imela kombinacija
porasta troponina I in zmanjšanja vzdolžne deformacije (angl. »longitudinal strain«) zelo dobro
pozitivno in negativno napovedno vrednost za napovedovanje antraciklinske kardiotoksičnosti
[136].
Slabost naše, kot tudi večine drugih raziskav, ki so ocenjevale kariotoksičnost onkoloških zdravil, je
definicija kardiotoksičnosti. Zgolj upad LVEF verjetno ni dobra definicija, ker po eni strani pokaže že
nastalo okvaro, po drugi pa je senzitivnost metod, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem delu za
opredeljevanje upada velikosti do 10 %, nizka. Pomembno je tudi dejstvo, da upad LVEF za 10
odstotnih točk ne predstavlja enakega bremena za bolnice z izhodiščno visokimi vrednostmi LVEF,
glede na bolnice z mejno normalnimi izhodiščnimi vrednostmi. Nekateri so mnenja, da bi ocena
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okvare srčne mišice morala sloneti na drugih kazalnikih. Eden takšnih je TEI indeks [137]. Ta je
opredeljen z enačbo, ki vsebuje elemente sistolične in diastolične funkcije in pri različnih
bolezenskih stanjih srčne mišice dobro korelira z meritvami srčne funkcije, ki jih dobimo z drugimi
invazivnimi in ne-invazivnimi metodami [138]. Pomen TEI indeksa je bil že proučevan pri bolnikih,
ki so prejemali antracikline [138, 139]. Globalno motnjo funkcije levega prekata je pokazal pred
upadom LVEF in pred upadom hitrosti, izmerjenih s TDE. Vendar za enkrat ni znano, kakšen je
klinični pomen tega kazalnika. V eni raziskavi so TEI indeks spremljali tudi pri bolnicah na
dopolnilnem zdravljenju s trastuzumabom, vendar se je v tej raziskavi pokazal kot kazalnik okvare,
povzročene z antraciklini in ne tudi s trastuzumabom [112].
Dodatna pomembna omejitev naše raziskave je majhno število vključenih bolnic in posledično malo
bolnic, pri katerih smo postavili sum na začetno okvaro srčne mišice. Čeprav je število vključenih
bolnic zadostilo statističnemu izračunu za dokaz naših hipotez, bi verjetno s takšno populacijo lahko
dokazali le zelo močne povezave (zelo visoka razmerja obetov), ne pa tudi šibkejših. Tudi število
opravljenih preiskav je nižje, kot bi glede na število vključenih bolnic pričakovali. Čeprav so vse
bolnice pred vključitvijo podpisale prostovoljne ozaveščene pristanke za sodelovanje v raziskavi, se
nekatere na vse naročene preiskave niso odzvale.

5.9 Prispevek k znanosti na tem področju
Enoletno dopolnilno zdravljenje s trastuzumabom je za bolnice z zgodnjim rakom dojk zelo
pomembno, saj dokazano zmanjša tveganje za ponovitev in tveganje za smrt zaradi te bolezni.
Kardiotoksičnost je glavni neželeni učinek in dejavnik, ki vpliva na izpeljavo zdravljenja. Zato ob
zdravljenju s trastuzumabom bolnice potrebujejo natančen nadzor funkcije srčne mišice.
Spremljanje z merjenjem LVEF je glede na rezultate naše raziskave primerno, pri čemer sta
sprejemljivi obe metodi, to je 2D UZ in MUGA. Vendar je glede na naše ugotovitve MUGA
enakovredna le dokler so vrednosti LVEF v visokem normalnem območju. Če se z MUGA izmerjena
vrednosti LVEF približa mejno normalnim vrednostim in če so glede na MUGA meritve že doseženi
kriteriji za prekinitev zdravljenja s trastzumabom, bolnica pa je ob tem brez znakov in simptomov
srčenga popuščanja, svetujemo kontrolo, tokrat UZ in po možnosti posvet s kardiologom. Vsekakor
pa menimo, da pri asimptomatskih bolnicah prekinitev zdravljenja samo na podlagi z MUGA
dokazanega poslabšanja LVEF, ni primerna odločitev. Glede na naše izračune ima metoda nizko
specifičnost, zato bi ob sklicevanju na samo to metodo številnim bolnicam po nepotrebnem
odtegnili učinkovito zdravljenje s trastuzumabom in jih s tem izpostavili večjemu tveganju za slabši
izhod rakave bolezni.
Čeprav v naši raziskavi meritve TDE niso prinesle dodatne informacije o zgodnji okvari srčne mišice,
pa glede na dokazano dobro povezanost zlasti vala Sm, svetujemo poleg spremljanja LVEF tudi
spremljanje dinamike Sm in v primeru trenda upada, napotitev bolnice h kardiologu.
Glede na izsledke naše raziskave NT-proBNP ni dovolj senzitivna metoda za ugotavljanje zgodnje,
pred-klinične okvare srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom.
Tveganje za okvaro srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom je za bolnice z izhodiščnim LVEF
nad 65 %, merjeno po Simpsonovi metodi, zelo nizko. Kljub temu je spremljanje funkcije srčne
mišice tudi pri teh bolnicah priporočeno. Glede na ugotovitve naše raziskave je pri bolnicah, ki
prejmejo nizke odmerke antraciklinov in imajo izhodiščno (pred uvedbo trastuzumaba) visoko

67

normalno z 2D UZ ocenjeno vrednost LVEF, sledenje funkcije srčne mišice lahko manj intenzivno.
Menimo, da je povsem varno, če taka bolnica UZ pregled opravi ob začetku zdravljenje s
trastuzumabom, po štirih mesecih, kasneje pa, če je to glede na anamnezo in klinični pregled
potrebno.
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6 ZAKLJUČKI
Na podlagi rezultatov naše raziskave ugotavljamo:
1. Koncentracija NT-proBNP ni primerno orodje za ugotavljanje zgodnji kardiotoksičnih učinkov
trastuzumaba. Koncentracija se ni pomembno razlikovala pri bolnicah, pri katerih se je LVESVI
povečal v primerjavi s tistimi, pri katerih povečanja nismo opažali. Ker rezultat sloni na
majhnem številu dogodkov, ga je potrebno interpretirati z zadržkom.
2. Ugotavljamo dobro povezanost UZ in MUGA meritev LVEF v času za celotno populacijo, ob tem
pa velike razlike v meritvah pri posamezni bolnici. Zato menimo, da sta za spremljanje funkcije
srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom primerni obe metodi. Ker meritve, opravljene z
UZ in MUGA med seboj niso primerljive, je za pravilno vrednotenje dinamike LVEF tekom
zdravljenja potrebno upoštevati meritev, ki je bila opravljeno z izhodiščno uporabljeno
metodo.
3. Metodi sta enakovredni, dokler so vrednosti LVEF v normalnem in visoko normalnem območju.
Ko pa se vrednosti približajo mejno normalnim, postane MUGA manj zanesljiva. Ugotovili smo,
da so bile vrednosti, izmerjene z UZ v povprečju višje od MUGA izmerjenih vrednosti. Ker
definicije kardiotoksičnosti tega ne upoštevajo, ampak se sklicujejo na arbitrarno določene
mejne vrednosti LVEF, menimo, da je prekinitev zdravljenja s trastuzumabom zgolj na podlagi
meritev opravljenih z MUGA, pri bolnici, ki je asimptomatska, lahko neutemeljena. Preden
zdravljenje prekinemo, svetujemo kontrolno oceno funkcije srčne mišice z UZ in po možnosti
posvet s kardiologom. Glede na rezultate naše raziskave bi namreč ob upoštevanju samo
MUGA meritev bolnicam po nepotrebnem odtegnili učinkovito zdravljenje s trastuzumabom in
jih tako po nepotrebnem izpostavili večjemu tveganju za ponovitev bolezni.
4. Čeprav v naši raziskavi kazalniki funkcije levega prekata, izmerjeni s TDE niso podali dodatne
informacije o zgodnji okvari srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom, pa ugotavljamo zelo
močno in progresivno povezanost vala Sm z LVEF v času enoletnega zdravljenja. Zato menimo,
da je za pravilno interpretacijo dinamike 2D UZ merjenega LVEF, za katerega vemo, da je
izpostavljen velikim individualnim nihanjem, in za celovito oceno stanja srčne mišice, smiselno
vključiti tudi dinamiko vala Sm.
5. Kadar so izhodiščne UZ meritve funkcije srčne mišice, tudi meritve dobljene z dopler UZ in TDE
v visokem normalnem območju, nam niso v pomoč pri prepoznavanju bolnic, bolj ogroženih za
okvaro srčne mišice ob zdravljenju s trastuzumabom. Tveganje za okvaro srčne mišice je za
bolnice z izhodiščnim LVEF nad 65 %, izmerjenim po Simpsonovi metodi, zelo nizko.
6. Glede na rezultate naše raziskave je zdravljenje s trastuzumabom v vsakodnevni klinični praksi
varno, če ga spremlja ustrezen nadzor funkcije srčne mišice.

69

7
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

LITERATURA
Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D,
Bray F: Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns
in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015, 136(5):E359-386.
Rak v Sloveniji 2011 Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka. In.
Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka; 2015.
Sotiriou C, Pusztai L: Gene-expression signatures in breast cancer. N Engl J Med 2009,
360(8):790-800.
Slamon DJ, Clark GM, Wong SG, Levin WJ, Ullrich A, McGuire WL: Human breast cancer:
correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene.
Science 1987, 235(4785):177-182.
Clinical Practice Guidelines in Oncology. Breast Cancer
[http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf]
Balduzzi S, Mantarro S, Guarneri V, Tagliabue L, Pistotti V, Moja L, D'Amico R:
Trastuzumab-containing regimens for metastatic breast cancer. Cochrane Database Syst
Rev 2014, 6:CD006242.
Xia W, Mullin RJ, Keith BR, Liu LH, Ma H, Rusnak DW, Owens G, Alligood KJ, Spector NL:
Anti-tumor activity of GW572016: a dual tyrosine kinase inhibitor blocks EGF activation
of EGFR/erbB2 and downstream Erk1/2 and AKT pathways. Oncogene 2002,
21(41):6255-6263.
Cameron D, Casey M, Oliva C, Newstat B, Imwalle B, Geyer CE: Lapatinib plus
capecitabine in women with HER-2-positive advanced breast cancer: final survival
analysis of a phase III randomized trial. Oncologist 2010, 15(9):924-934.
Johnston S, Pippen J, Jr., Pivot X, Lichinitser M, Sadeghi S, Dieras V, Gomez HL, Romieu G,
Manikhas A, Kennedy MJ et al: Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and
placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptor-positive metastatic
breast cancer. J Clin Oncol 2009, 27(33):5538-5546.
Swain SM, Kim SB, Cortes J, Ro J, Semiglazov V, Campone M, Ciruelos E, Ferrero JM,
Schneeweiss A, Knott A et al: Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive
metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a
randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013,
14(6):461-471.
Wong DJ, Hurvitz SA: Recent advances in the development of anti-HER2 antibodies and
antibody-drug conjugates. Ann Transl Med 2014, 2(12):122.
Moja L, Tagliabue L, Balduzzi S, Parmelli E, Pistotti V, Guarneri V, D'Amico R: Trastuzumab
containing regimens for early breast cancer. Cochrane Database Syst Rev 2012,
4:CD006243.
Perez EA, Romond EH, Suman VJ, Jeong JH, Davidson NE, Geyer CE, Jr., Martino S,
Mamounas EP, Kaufman PA, Wolmark N: Four-year follow-up of trastuzumab plus
adjuvant chemotherapy for operable human epidermal growth factor receptor 2positive breast cancer: joint analysis of data from NCCTG N9831 and NSABP B-31. J Clin
Oncol 2011, 29(25):3366-3373.
Gianni L, Dafni U, Gelber RD, Azambuja E, Muehlbauer S, Goldhirsch A, Untch M, Smith I,
Baselga J, Jackisch C et al: Treatment with trastuzumab for 1 year after adjuvant
chemotherapy in patients with HER2-positive early breast cancer: a 4-year follow-up of
a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2011, 12(3):236-244.
Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski T, Martin M, Press M, Mackey J, Glaspy J,
Chan A, Pawlicki M et al: Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. N Engl J
Med 2011, 365(14):1273-1283.

71

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.
35.

Matos E, Zakotnik B, Kuhar CG: Effectiveness of adjuvant trastuzumab in daily clinical
practice. Radiol Oncol 2014, 48(4):403-407.
Gnant M, Harbeck N, Thomssen C: St. Gallen 2011: Summary of the Consensus
Discussion. Breast Care (Basel) 2011, 6(2):136-141.
Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, Gelber RD, Thurlimann B, Senn HJ: Strategies for
subtypes--dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St. Gallen
International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011. Ann
Oncol 2011, 22(8):1736-1747.
DeVita VT (ed.): DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of
Oncology, 10th edn: Wolters Kluwer Health; 2015.
Brana I, Tabernero J: Cardiotoxicity. Ann Oncol 2010, 21 Suppl 7:vii173-179.
Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT, Criscitiello C,
Goldhirsch A, Cipolla C, Roila F: Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy,
targeted agents and radiotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2012,
23 Suppl 7:vii155-166.
Berardi R, Caramanti M, Savini A, Chiorrini S, Pierantoni C, Onofri A, Ballatore Z, De Lisa M,
Mazzanti P, Cascinu S: State of the art for cardiotoxicity due to chemotherapy and to
targeted therapies: a literature review. Crit Rev Oncol Hematol 2013, 88(1):75-86.
Kruger A, Wojnowski, L.: Cardiotoxicity of Anthracyclines – an Unsolved Problem. Dtsch
Arztebl 2006, 103(37):2393-2397.
Suter TM, Ewer MS: Cancer drugs and the heart: importance and management. Eur
Heart J 2013, 34(15):1102-1111.
Lefrak EA, Pitha J, Rosenheim S, Gottlieb JA: A clinicopathologic analysis of adriamycin
cardiotoxicity. Cancer 1973, 32(2):302-314.
Yeh ET, Tong AT, Lenihan DJ, Yusuf SW, Swafford J, Champion C, Durand JB, Gibbs H,
Zafarmand AA, Ewer MS: Cardiovascular complications of cancer therapy: diagnosis,
pathogenesis, and management. Circulation 2004, 109(25):3122-3131.
Wouters KA, Kremer LC, Miller TL, Herman EH, Lipshultz SE: Protecting against
anthracycline-induced myocardial damage: a review of the most promising strategies.
Br J Haematol 2005, 131(5):561-578.
Todaro MC, Oreto L, Qamar R, Paterick TE, Carerj S, Khandheria BK: Cardioncology: state
of the heart. Int J Cardiol 2013, 168(2):680-687.
Albini A, Pennesi G, Donatelli F, Cammarota R, De Flora S, Noonan DM: Cardiotoxicity of
anticancer drugs: the need for cardio-oncology and cardio-oncological prevention. J Natl
Cancer Inst 2010, 102(1):14-25.
Zhang S, Liu X, Bawa-Khalfe T, Lu LS, Lyu YL, Liu LF, Yeh ET: Identification of the molecular
basis of doxorubicin-induced cardiotoxicity. Nat Med 2012, 18(11):1639-1642.
Chargari C, Kirov KM, Bollet MA, Magne N, Vedrine L, Cremades S, Beuzeboc P, Fourquet
A, Kirova YM: Cardiac toxicity in breast cancer patients: from a fractional point of view
to a global assessment. Cancer Treat Rev 2011, 37(4):321-330.
Pai VB, Nahata MC: Cardiotoxicity of chemotherapeutic agents: incidence, treatment
and prevention. Drug Saf 2000, 22(4):263-302.
Zhao YY, Sawyer DR, Baliga RR, Opel DJ, Han X, Marchionni MA, Kelly RA: Neuregulins
promote survival and growth of cardiac myocytes. Persistence of ErbB2 and ErbB4
expression in neonatal and adult ventricular myocytes. J Biol Chem 1998, 273(17):1026110269.
Zeglinski M, Ludke A, Jassal DS, Singal PK: Trastuzumab-induced cardiac dysfunction: A
'dual-hit'. Exp Clin Cardiol 2011, 16(3):70-74.
Sandoo A, Kitas GD, Carmichael AR: Endothelial dysfunction as a determinant of
trastuzumab-mediated cardiotoxicity in patients with breast cancer. Anticancer Res
2014, 34(3):1147-1151.

72

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Seidman A, Hudis C, Pierri MK, Shak S, Paton V, Ashby M, Murphy M, Stewart SJ, Keefe D:
Cardiac dysfunction in the trastuzumab clinical trials experience. J Clin Oncol 2002,
20(5):1215-1221.
Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, Fleming T, Eiermann
W, Wolter J, Pegram M et al: Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against
HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med 2001,
344(11):783-792.
Ewer MS, O'Shaughnessy JA: Cardiac toxicity of trastuzumab-related regimens in HER2overexpressing breast cancer. Clin Breast Cancer 2007, 7(8):600-607.
Perez EA, Rodeheffer R: Clinical cardiac tolerability of trastuzumab. J Clin Oncol 2004,
22(2):322-329.
Baselga J, Perez EA, Pienkowski T, Bell R: Adjuvant trastuzumab: a milestone in the
treatment of HER-2-positive early breast cancer. Oncologist 2006, 11 Suppl 1:4-12.
Onitilo AA, Engel JM, Stankowski RV: Cardiovascular toxicity associated with adjuvant
trastuzumab therapy: prevalence, patient characteristics, and risk factors. Ther Adv Drug
Saf 2014, 5(4):154-166.
Romond EH, Perez EA, Bryant J, Suman VJ, Geyer CE, Jr., Davidson NE, Tan-Chiu E, Martino
S, Paik S, Kaufman PA et al: Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable
HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2005, 353(16):1673-1684.
Perez EA, Suman VJ, Davidson NE, Sledge GW, Kaufman PA, Hudis CA, Martino S, Gralow
JR, Dakhil SR, Ingle JN et al: Cardiac safety analysis of doxorubicin and cyclophosphamide
followed by paclitaxel with or without trastuzumab in the North Central Cancer
Treatment Group N9831 adjuvant breast cancer trial. J Clin Oncol 2008, 26(8):1231-1238.
Tan-Chiu E, Yothers G, Romond E, Geyer CE, Jr., Ewer M, Keefe D, Shannon RP, Swain SM,
Brown A, Fehrenbacher L et al: Assessment of cardiac dysfunction in a randomized trial
comparing doxorubicin and cyclophosphamide followed by paclitaxel, with or without
trastuzumab as adjuvant therapy in node-positive, human epidermal growth factor
receptor 2-overexpressing breast cancer: NSABP B-31. J Clin Oncol 2005, 23(31):78117819.
Romond EH, Jeong JH, Rastogi P, Swain SM, Geyer CE, Jr., Ewer MS, Rathi V, Fehrenbacher
L, Brufsky A, Azar CA et al: Seven-year follow-up assessment of cardiac function in
NSABP B-31, a randomized trial comparing doxorubicin and cyclophosphamide followed
by paclitaxel (ACP) with ACP plus trastuzumab as adjuvant therapy for patients with
node-positive, human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer. J Clin
Oncol 2012, 30(31):3792-3799.
Procter M, Suter TM, de Azambuja E, Dafni U, van Dooren V, Muehlbauer S, Climent MA,
Rechberger E, Liu WT, Toi M et al: Longer-term assessment of trastuzumab-related
cardiac adverse events in the Herceptin Adjuvant (HERA) trial. J Clin Oncol 2010,
28(21):3422-3428.
Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B, Goldhirsch A, Untch M, Smith I, Gianni L,
Baselga J, Bell R, Jackisch C et al: Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2positive breast cancer. N Engl J Med 2005, 353(16):1659-1672.
Braithwaite RS, Chlebowski RT, Lau J, George S, Hess R, Col NF: Meta-analysis of vascular
and neoplastic events associated with tamoxifen. J Gen Intern Med 2003, 18(11):937947.
Cuppone F, Bria E, Verma S, Pritchard KI, Gandhi S, Carlini P, Milella M, Nistico C, Terzoli E,
Cognetti F et al: Do adjuvant aromatase inhibitors increase the cardiovascular risk in
postmenopausal women with early breast cancer? Meta-analysis of randomized trials.
Cancer 2008, 112(2):260-267.
Seruga B, Zadnik V, Kuhar CG, Marinko T, Cufer T, Zakotnik B, Zorman D, Ocana A, Amir E:
Association of aromatase inhibitors with coronary heart disease in women with early
breast cancer. Cancer Invest 2014, 32(4):99-104.
73

51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.

Ewer MS, Ewer SM: Cardiotoxicity of anticancer treatments: what the cardiologist needs
to know. Nat Rev Cardiol 2010, 7(10):564-575.
Hancock SL, Tucker MA, Hoppe RT: Factors affecting late mortality from heart disease
after treatment of Hodgkin's disease. JAMA 1993, 270(16):1949-1955.
Schultz-Hector S: Radiation-induced heart disease: review of experimental data on dose
response and pathogenesis. Int J Radiat Biol 1992, 61(2):149-160.
Halperin E, Perez CA, Brady LW (ed.): Perez and Brady’s Principles and Practice of
Radiation Oncology, 5th edn. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
Marinko T: Vpliv sočasnega obsevanja in zdravljenja s trastuzumabom na
kardiotoksičnost pri bolnicah z zgodnjim rakom dojke. Doktorska dizertacija. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; 2014.
Fras Z, Zakotnik Maučec J, Govc Eržen J, Vrbošek S, Leskošek B Srčno-žilna preventiva v
Sloveniji-zgodba o uspehu in/ali kako smo lahko še boljši. In: Bolezni srca in žilja - Kako
naprej. Ljubljana: Slovenski forum za preventivo bolezni srca in žilja; 2012: 10-29.
Park KE, Pepine CJ: Assessing cardiovascular risk in women: looking beyond traditional
risk factors. Trends Cardiovasc Med 2015, 25(2):152-153.
Mehta PK, Wei J, Wenger NK: Ischemic heart disease in women: a focus on risk factors.
Trends Cardiovasc Med 2015, 25(2):140-151.
Canto JG, Kiefe CI: Age-specific analyses of breast cancer versus heart disease mortality
in women. Am J Cardiol 2014, 113(2):410-411.
Mackey JR, Clemons M, Cote MA, Delgado D, Dent S, Paterson A, Provencher L, Sawyer
MB, Verma S: Cardiac management during adjuvant trastuzumab therapy:
recommendations of the Canadian Trastuzumab Working Group. Curr Oncol 2008,
15(1):24-35.
Chien AJ, Rugo HS: The cardiac safety of trastuzumab in the treatment of breast cancer.
Expert Opin Drug Saf 2010, 9(2):335-346.
Jones AL, Barlow M, Barrett-Lee PJ, Canney PA, Gilmour IM, Robb SD, Plummer CJ,
Wardley AM, Verrill MW: Management of cardiac health in trastuzumab-treated
patients with breast cancer: updated United Kingdom National Cancer Research
Institute recommendations for monitoring. Br J Cancer 2009, 100(5):684-692.
Altena R, Perik PJ, van Veldhuisen DJ, de Vries EG, Gietema JA: Cardiovascular toxicity
caused by cancer treatment: strategies for early detection. Lancet Oncol 2009,
10(4):391-399.
Plana JC, Galderisi M, Barac A, Ewer MS, Ky B, Scherrer-Crosbie M, Ganame J, Sebag IA,
Agler DA, Badano LP et al: Expert consensus for multimodality imaging evaluation of
adult patients during and after cancer therapy: a report from the American Society of
Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc
Echocardiogr 2014, 27(9):911-939.
Dolenc J, Koželj M, Zver S: Obravnava hematoloških bolnikov, zdravljenih s
kardiotoksičnimi zdravili. Zdrav Vestn 2008, 77(Suppl 1):19-24.
Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF, 3rd, Dokainish H, Edvardsen T, Flachskampf
FA, Gillebert TC, Klein AL, Lancellotti P et al: Recommendations for the Evaluation of Left
Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American
Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J
Am Soc Echocardiogr 2016, 29(4):277-314.
Solomon SD, Anavekar N, Skali H, McMurray JJ, Swedberg K, Yusuf S, Granger CB,
Michelson EL, Wang D, Pocock S et al: Influence of ejection fraction on cardiovascular
outcomes in a broad spectrum of heart failure patients. Circulation 2005, 112(24):37383744.
Ewer MS, Ali MK, Mackay B, Wallace S, Valdivieso M, Legha SS, Benjamin RS, Haynie TP: A
comparison of cardiac biopsy grades and ejection fraction estimations in patients
receiving Adriamycin. J Clin Oncol 1984, 2(2):112-117.
74

69.
70.
71.

72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Banchs J, Jefferies JL, Plana JC, Hundley WG: Imaging for cardiotoxicity in cancer patients.
Tex Heart Inst J 2011, 38(3):268-269.
Tretjak M, Koželj M: Ocena funkcije levega prekata s tkivno doplersko ehokardiografijo.
Zdrav Vestn 2004, 73:663-666.
Nagy AC, Cserep Z, Tolnay E, Nagykalnai T, Forster T: Early diagnosis of chemotherapyinduced cardiomyopathy: a prospective tissue Doppler imaging study. Pathol Oncol Res
2008, 14(1):69-77.
Tassan-Mangina S, Codorean D, Metivier M, Costa B, Himberlin C, Jouannaud C, Blaise
AM, Elaerts J, Nazeyrollas P: Tissue Doppler imaging and conventional echocardiography
after anthracycline treatment in adults: early and late alterations of left ventricular
function during a prospective study. Eur J Echocardiogr 2006, 7(2):141-146.
Pignatti M, Mantovani F, Bertelli L, Barbieri A, Pacchioni L, Loschi P, De Santis G: Effects of
silicone expanders and implants on echocardiographic image quality after breast
reconstruction. Plast Reconstr Surg 2013, 132(2):271-278.
Carabello BA, Spann JF: The uses and limitations of end-systolic indexes of left
ventricular function. Circulation 1984, 69(5):1058-1064.
McManus DD, Shah SJ, Fabi MR, Rosen A, Whooley MA, Schiller NB: Prognostic value of
left ventricular end-systolic volume index as a predictor of heart failure hospitalization
in stable coronary artery disease: data from the Heart and Soul Study. J Am Soc
Echocardiogr 2009, 22(2):190-197.
Tardif JC, O'Meara E, Komajda M, Bohm M, Borer JS, Ford I, Tavazzi L, Swedberg K: Effects
of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodelling and
function: results from the SHIFT echocardiography substudy. Eur Heart J 2011,
32(20):2507-2515.
Ganame J, Claus P, Eyskens B, Uyttebroeck A, Renard M, D'Hooge J, Gewillig M, Bijnens B,
Sutherland GR, Mertens L: Acute cardiac functional and morphological changes after
Anthracycline infusions in children. Am J Cardiol 2007, 99(7):974-977.
Hare JL, Brown JK, Leano R, Jenkins C, Woodward N, Marwick TH: Use of myocardial
deformation imaging to detect preclinical myocardial dysfunction before conventional
measures in patients undergoing breast cancer treatment with trastuzumab. Am Heart J
2009, 158(2):294-301.
Sawaya H, Plana JC, Scherrer-Crosbie M: Newest echocardiographic techniques for the
detection of cardiotoxicity and heart failure during chemotherapy. Heart Fail Clin 2011,
7(3):313-321.
Keber I, Jug B, Osredkar J: Uporaba in vrednotenje nekaterih laboratorijskih preiskav kdaj in zakaj? Natriuretični peptid BNP. In: 50 Tavčarjevi dnevi Zbornik prispevkov. 2008:
161-170.
Khouri MG, Douglas PS, Mackey JR, Martin M, Scott JM, Scherrer-Crosbie M, Jones LW:
Cancer therapy-induced cardiac toxicity in early breast cancer: addressing the
unresolved issues. Circulation 2012, 126(23):2749-2763.
Ky B, Putt M, Sawaya H, French B, Januzzi JL, Jr., Sebag IA, Plana JC, Cohen V, Banchs J,
Carver JR et al: Early increases in multiple biomarkers predict subsequent cardiotoxicity
in patients with breast cancer treated with doxorubicin, taxanes, and trastuzumab. J Am
Coll Cardiol 2014, 63(8):809-816.
McDonagh TA, Robb SD, Murdoch DR, Morton JJ, Ford I, Morrison CE, Tunstall-Pedoe H,
McMurray JJ, Dargie HJ: Biochemical detection of left-ventricular systolic dysfunction.
Lancet 1998, 351(9095):9-13.
Lubien E, DeMaria A, Krishnaswamy P, Clopton P, Koon J, Kazanegra R, Gardetto N,
Wanner E, Maisel AS: Utility of B-natriuretic peptide in detecting diastolic dysfunction:
comparison with Doppler velocity recordings. Circulation 2002, 105(5):595-601.
Yamaguchi H, Yoshida J, Yamamoto K, Sakata Y, Mano T, Akehi N, Hori M, Lim YJ, Mishima
M, Masuyama T: Elevation of plasma brain natriuretic peptide is a hallmark of diastolic
75

86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.
93.

94.

95.

96.

97.
98.

99.

100.

heart failure independent of ventricular hypertrophy. J Am Coll Cardiol 2004, 43(1):5560.
Arnold JM, Liu P, Demers C, Dorian P, Giannetti N, Haddad H, Heckman GA, Howlett JG,
Ignaszewski A, Johnstone DE et al: Canadian Cardiovascular Society consensus
conference recommendations on heart failure 2006: diagnosis and management. Can J
Cardiol 2006, 22(1):23-45.
Malcom J, Arnold O, Howlett JG, Ducharme A, Ezekowitz JA, Gardner M, Giannetti N,
Haddad H, Heckman GA, Isaac D et al: Canadian Cardiovascular Society Consensus
Conference guidelines on heart failure--2008 update: best practices for the transition of
care of heart failure patients, and the recognition, investigation and treatment of
cardiomyopathies. Can J Cardiol 2008, 24(1):21-40.
Cardinale D, Colombo A, Sandri MT, Lamantia G, Colombo N, Civelli M, Martinelli G, Veglia
F, Fiorentini C, Cipolla CM: Prevention of high-dose chemotherapy-induced
cardiotoxicity in high-risk patients by angiotensin-converting enzyme inhibition.
Circulation 2006, 114(23):2474-2481.
Ewer MS, Vooletich MT, Durand JB, Woods ML, Davis JR, Valero V, Lenihan DJ:
Reversibility of trastuzumab-related cardiotoxicity: new insights based on clinical course
and response to medical treatment. J Clin Oncol 2005, 23(31):7820-7826.
de Azambuja E, Procter MJ, van Veldhuisen DJ, Agbor-Tarh D, Metzger-Filho O, Steinseifer
J, Untch M, Smith IE, Gianni L, Baselga J et al: Trastuzumab-associated cardiac events at 8
years of median follow-up in the Herceptin Adjuvant trial (BIG 1-01). J Clin Oncol 2014,
32(20):2159-2165.
Snedecor GW, Cochran WG (ed.): G.W. Snedecor&W.G.Cochran, Statistical Methods, 7th
edn. Iowa: Iowa State Universitiy Press; 1980.
Bland JM, Altman DG: Statistical methods for assessing agreement between two
methods of clinical measurement. Lancet 1986, 1(8476):307-310.
Suter TM, Procter M, van Veldhuisen DJ, Muscholl M, Bergh J, Carlomagno C, Perren T,
Passalacqua R, Bighin C, Klijn JG et al: Trastuzumab-associated cardiac adverse effects in
the herceptin adjuvant trial. J Clin Oncol 2007, 25(25):3859-3865.
Crozier JA, Moreno-Aspitia A, Ballman KV, Dueck AC, Pockaj BA, Perez EA: Effect of body
mass index on tumor characteristics and disease-free survival in patients from the
HER2-positive adjuvant trastuzumab trial N9831. Cancer 2013, 119(13):2447-2454.
Dores H, Abecasis J, Correia MJ, Gandara F, Fonseca C, Azevedo J, Arroja I, Martins A,
Mendes M: Detection of early sub-clinical trastuzumab-induced cardiotoxicity in breast
cancer patients. Arq Bras Cardiol 2013, 100(4):328-332.
Bonifazi M, Franchi M, Rossi M, Moja L, Zambelli A, Zambon A, Corrao G, La Vecchia C,
Zocchetti C, Negri E: Trastuzumab-related cardiotoxicity in early breast cancer: a cohort
study. Oncologist 2013, 18(7):795-801.
Yeh ET, Bickford CL: Cardiovascular complications of cancer therapy: incidence,
pathogenesis, diagnosis, and management. J Am Coll Cardiol 2009, 53(24):2231-2247.
Ky B, French B, Levy WC, Sweitzer NK, Fang JC, Wu AH, Goldberg LR, Jessup M, Cappola
TP: Multiple biomarkers for risk prediction in chronic heart failure. Circ Heart Fail 2012,
5(2):183-190.
Zethelius B, Berglund L, Sundstrom J, Ingelsson E, Basu S, Larsson A, Venge P, Arnlov J:
Use of multiple biomarkers to improve the prediction of death from cardiovascular
causes. N Engl J Med 2008, 358(20):2107-2116.
Meinardi MT, van Veldhuisen DJ, Gietema JA, Dolsma WV, Boomsma F, van den Berg MP,
Volkers C, Haaksma J, de Vries EG, Sleijfer DT et al: Prospective evaluation of early
cardiac damage induced by epirubicin-containing adjuvant chemotherapy and
locoregional radiotherapy in breast cancer patients. J Clin Oncol 2001, 19(10):2746-2753.

76

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Perik PJ, De Vries EG, Boomsma F, van der Graaf WT, Sleijfer DT, van Veldhuisen DJ,
Gietema JA: Use of natriuretic peptides for detecting cardiac dysfunction in long-term
disease-free breast cancer survivors. Anticancer Res 2005, 25(5):3651-3657.
Cardinale D, Sandri MT, Colombo A, Colombo N, Boeri M, Lamantia G, Civelli M, Peccatori
F, Martinelli G, Fiorentini C et al: Prognostic value of troponin I in cardiac risk
stratification of cancer patients undergoing high-dose chemotherapy. Circulation 2004,
109(22):2749-2754.
Kutteh LA, Hobday T, Jaffe A, LaPlant B, Hillman D, Kaufman P, Davidson N, Martino S,
Moreno A et al.: A correlative study of cardiac biomarkers and left ventricular ejection
fraction (LVEF) from N9831, a phase III randomized trial of chemotherapy and
trastuzumab as adjuvant therapy for HER2-positive breast cancer. J Clin Oncol 2007,
25(18S(Jun 20 Suppl):Abst.579.).
Goel S, Simes RJ, Beith JM: Exploratory analysis of cardiac biomarkers in women with
normal cardiac function receiving trastuzumab for breast cancer. Asia Pac J Clin Oncol
2011, 7(3):276-280.
Cardiotoxicity of Adjuvant Trastuzumab (CATS)
[https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00858039?term=CATS+heart+NTproBNP&rank=1]
Goel S, Guo H, Barry W et al.: Clinical, biochemical, and genomic predictors of
trastuzumab-related cardiotoxicity: Results of CATS. Cancer Res 2015, 75(Abst. P4-1502).
Grover S, Leong DP, Chakrabarty A, Joerg L, Kotasek D, Cheong K, Joshi R, Joseph MX,
DePasquale C, Koczwara B et al: Left and right ventricular effects of anthracycline and
trastuzumab chemotherapy: a prospective study using novel cardiac imaging and
biochemical markers. Int J Cardiol 2013, 168(6):5465-5467.
Russo G, Cioffi G, Gori S, Tuccia F, Boccardi L, Khoury G, Lestuzzi C, Maurea N, Oliva S,
Faggiano P et al: Role of hypertension on new onset congestive heart failure in patients
receiving trastuzumab therapy for breast cancer. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2014,
15(2):141-146.
Nagueh SF, Middleton KJ, Kopelen HA, Zoghbi WA, Quinones MA: Doppler tissue imaging:
a noninvasive technique for evaluation of left ventricular relaxation and estimation of
filling pressures. J Am Coll Cardiol 1997, 30(6):1527-1533.
Sohn DW, Chai IH, Lee DJ, Kim HC, Kim HS, Oh BH, Lee MM, Park YB, Choi YS, Seo JD et al:
Assessment of mitral annulus velocity by Doppler tissue imaging in the evaluation of left
ventricular diastolic function. J Am Coll Cardiol 1997, 30(2):474-480.
Mercuro G, Cadeddu C, Piras A, Dessi M, Madeddu C, Deidda M, Serpe R, Massa E,
Mantovani G: Early epirubicin-induced myocardial dysfunction revealed by serial tissue
Doppler echocardiography: correlation with inflammatory and oxidative stress markers.
Oncologist 2007, 12(9):1124-1133.
Di Lisi D, Bonura F, Macaione F, Peritore A, Meschisi M, Cuttitta F, Novo G, D'Alessandro
N, Novo S: Chemotherapy-induced cardiotoxicity: role of the tissue Doppler in the early
diagnosis of left ventricular dysfunction. Anticancer Drugs 2011, 22(5):468-472.
Fallah-Rad N, Walker JR, Wassef A, Lytwyn M, Bohonis S, Fang T, Tian G, Kirkpatrick ID,
Singal PK, Krahn M et al: The utility of cardiac biomarkers, tissue velocity and strain
imaging, and cardiac magnetic resonance imaging in predicting early left ventricular
dysfunction in patients with human epidermal growth factor receptor II-positive breast
cancer treated with adjuvant trastuzumab therapy. J Am Coll Cardiol 2011, 57(22):22632270.
Piotrowski G, Gawor R, Bourge RC, Stasiak A, Potemski P, Gawor Z, Nanda NC, Banach M:
Heart remodeling induced by adjuvant trastuzumab-containing chemotherapy for
breast cancer overexpressing human epidermal growth factor receptor type 2: a
prospective study. Pharmacol Res 2013, 78:41-48.
77

115.

116.
117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

Villani F, Meazza R, Materazzo C: Non-invasive monitoring of cardiac hemodynamic
parameters in doxorubicin-treated patients: comparison with echocardiography.
Anticancer Res 2006, 26(1B):797-801.
Ganz WI, Sridhar KS, Ganz SS, Gonzalez R, Chakko S, Serafini A: Review of tests for
monitoring doxorubicin-induced cardiomyopathy. Oncology 1996, 53(6):461-470.
Walker J, Bhullar N, Fallah-Rad N, Lytwyn M, Golian M, Fang T, Summers AR, Singal PK,
Barac I, Kirkpatrick ID et al: Role of three-dimensional echocardiography in breast
cancer: comparison with two-dimensional echocardiography, multiple-gated acquisition
scans, and cardiac magnetic resonance imaging. J Clin Oncol 2010, 28(21):3429-3436.
Bellenger NG, Burgess MI, Ray SG, Lahiri A, Coats AJ, Cleland JG, Pennell DJ: Comparison
of left ventricular ejection fraction and volumes in heart failure by echocardiography,
radionuclide ventriculography and cardiovascular magnetic resonance; are they
interchangeable? Eur Heart J 2000, 21(16):1387-1396.
Rashid H, Exner DV, Mirsky I, Cooper HA, Waclawiw MA, Domanski MJ: Comparison of
echocardiography and radionuclide angiography as predictors of mortality in patients
with left ventricular dysfunction (studies of left ventricular dysfunction). Am J Cardiol
1999, 84(3):299-303.
Nousiainen T, Vanninen E, Jantunen E, Puustinen J, Remes J, Rantala A, Hartikainen J:
Comparison of echocardiography and radionuclide ventriculography in the follow-up of
left ventricular systolic function in adult lymphoma patients during doxorubicin therapy.
J Intern Med 2001, 249(4):297-303.
Otterstad JE, Froeland G, St John Sutton M, Holme I: Accuracy and reproducibility of
biplane two-dimensional echocardiographic measurements of left ventricular
dimensions and function. Eur Heart J 1997, 18(3):507-513.
Gulati VK, Katz WE, Follansbee WP, Gorcsan J, 3rd: Mitral annular descent velocity by
tissue Doppler echocardiography as an index of global left ventricular function. Am J
Cardiol 1996, 77(11):979-984.
Alam M, Wardell J, Andersson E, Samad BA, Nordlander R: Effects of first myocardial
infarction on left ventricular systolic and diastolic function with the use of mitral
annular velocity determined by pulsed wave doppler tissue imaging. J Am Soc
Echocardiogr 2000, 13(5):343-352.
Chavez-MacGregor M, Zhang N, Buchholz TA, Zhang Y, Niu J, Elting L, Smith BD,
Hortobagyi GN, Giordano SH: Trastuzumab-related cardiotoxicity among older patients
with breast cancer. J Clin Oncol 2013, 31(33):4222-4228.
Harbeck N, Ewer MS, De Laurentiis M, Suter TM, Ewer SM: Cardiovascular complications
of conventional and targeted adjuvant breast cancer therapy. Ann Oncol 2011,
22(6):1250-1258.
Naumann D, Rusius V, Margiotta C, Nevill A, Carmichael A, Rea D, Sintler M: Factors
predicting trastuzumab-related cardiotoxicity in a real-world population of women with
HER2+ breast cancer. Anticancer Res 2013, 33(4):1717-1720.
Piotrowski G, Gawor R, Stasiak A, Gawor Z, Potemski P, Banach M: Cardiac complications
associated with trastuzumab in the setting of adjuvant chemotherapy for breast cancer
overexpressing human epidermal growth factor receptor type 2 - a prospective study.
Arch Med Sci 2012, 8(2):227-235.
Gunaldi M, Duman BB, Afsar CU, Paydas S, Erkisi M, Kara IO, Sahin B: Risk factors for
developing cardiotoxicity of trastuzumab in breast cancer patients: An observational
single-centre study. J Oncol Pharm Pract 2015.
Thavendiranathan P, Grant AD, Negishi T, Plana JC, Popovic ZB, Marwick TH:
Reproducibility of echocardiographic techniques for sequential assessment of left
ventricular ejection fraction and volumes: application to patients undergoing cancer
chemotherapy. J Am Coll Cardiol 2013, 61(1):77-84.

78

130.
131.

132.
133.

134.

135.

136.

137.
138.

139.

Mor-Avi V, Lang RM: Is echocardiography reliable for monitoring the adverse cardiac
effects of chemotherapy? J Am Coll Cardiol 2013, 61(1):85-87.
Cochet A, Quilichini G, Dygai-Cochet I, Touzery C, Toubeau M, Berriolo-Riedinger A,
Coudert B, Cottin Y, Fumoleau P, Brunotte F: Baseline diastolic dysfunction as a
predictive factor of trastuzumab-mediated cardiotoxicity after adjuvant anthracycline
therapy in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2011, 130(3):845-854.
Telli ML, Hunt SA, Carlson RW, Guardino AE: Trastuzumab-related cardiotoxicity: calling
into question the concept of reversibility. J Clin Oncol 2007, 25(23):3525-3533.
Tarantini L, Cioffi G, Gori S, Tuccia F, Boccardi L, Bovelli D, Lestuzzi C, Maurea N, Oliva S,
Russo G et al: Trastuzumab adjuvant chemotherapy and cardiotoxicity in real-world
women with breast cancer. J Card Fail 2012, 18(2):113-119.
Farolfi A, Melegari E, Aquilina M, Scarpi E, Ibrahim T, Maltoni R, Sarti S, Cecconetto L,
Pietri E, Ferrario C et al: Trastuzumab-induced cardiotoxicity in early breast cancer
patients: a retrospective study of possible risk and protective factors. Heart 2013,
99(9):634-639.
Serrano C, Cortes J, De Mattos-Arruda L, Bellet M, Gomez P, Saura C, Perez J, Vidal M,
Munoz-Couselo E, Carreras MJ et al: Trastuzumab-related cardiotoxicity in the elderly: a
role for cardiovascular risk factors. Ann Oncol 2012, 23(4):897-902.
Sawaya H, Sebag IA, Plana JC, Januzzi JL, Ky B, Tan TC, Cohen V, Banchs J, Carver JR,
Wiegers SE et al: Assessment of echocardiography and biomarkers for the extended
prediction of cardiotoxicity in patients treated with anthracyclines, taxanes, and
trastuzumab. Circ Cardiovasc Imaging 2012, 5(5):596-603.
Tei C: New non-invasive index for combined systolic and diastolic ventricular function. J
Cardiol 1995, 26(2):135-136.
Tei C, Nishimura RA, Seward JB, Tajik AJ: Noninvasive Doppler-derived myocardial
performance index: correlation with simultaneous measurements of cardiac
catheterization measurements. J Am Soc Echocardiogr 1997, 10(2):169-178.
Dodos F, Halbsguth T, Erdmann E, Hoppe UC: Usefulness of myocardial performance
index and biochemical markers for early detection of anthracycline-induced
cardiotoxicity in adults. Clin Res Cardiol 2008, 97(5):318-326.

79

8 Priloge
8.1 Mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

81

9 Zahvala
Mentorju prof. dr. Branku Zakotniku se iskreno zahvaljujem za vsakodnevno spodbudo pri delu ter
za pomoč in oporo pri izvedbi doktorske disertacije.
Kolegu doc. dr. Borutu Jugu se najlepše zahvaljujem za opravljene ultrazvočne preglede srca kot
tudi za vse dodatne kardiološke preiskave ter izvedene ali svetovane terapevtske ukrepe pri
bolnicah.
Doc. dr. Roku Blagusu se zahvaljujem za statistično obdelavo podatkov ter interpretacijo rezultatov.
Kolegici dr. Simoni Borštnar se zahvaljujem za pomoč pri začetnih korakih statistične obdelave
podatkov ter za oporo v trenutkih, ko se je zdelo, da sem v »slepi ulici«.
Sestri Milanki Urankar hvala za skrbno obveščanje in naročanje bolnic na preiskave.
Zahvala tudi vsem drugim timskim kolegom, ki ste vodili v raziskavo vključene bolnice.
Posebna zahvala velja mojemu Davidu, za potrpežljivost, vztrajnost in razumevanje ter Jonu za vesel
pogled v prihodnost.

83

