
 

II./3.3.5. fejezet: Kardioonkológia

Onkológiában használt gyógyszerek kardiológiai mellékhatásai

Nagy András Csaba

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a daganatellenes kezelés szív- és
érrendszerre gyakorolt káros hatásait.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy tájékozódjon a
különböző kemoterápiás készítmények szívhatásai témakörben, átlássa a
kardiotoxicitás megelőzésének, vizsgálatának és kezelésének, menedzselésének
legkorszerűbb módszereit.

Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben a világon a vezető halálokok közé a kardiovaszkuláris
betegségek mellett a daganatos betegségek kerültek. A kemoterápiával, illetve
sugárterápiával kezelt daganatos betegek esetében megváltozhat, illetve rosszabbodhat a
kardiovaszkuláris rizikó állapota. Ezzel a jelenséggel azóta szembesülhetünk, amióta
jelentősen megnövekedett a betegek túlélési esélye a korszerű daganatellenes
készítményeknek, a jól megválasztott kombinációban alkalmazott kemoterápiának
köszönhetően. Így kialakulhatnak a kemoterápia okozta kardiovaszkuláris elváltozások,
az ún. kardiotoxikus komplikációk, melyet röviden kardiotoxicitásnak nevezünk.

Az 1960-as évek óta egyre nagyobb figyelem fordul a kemoterápia okozta
mellékhatások, különösen a szívhatásaik felé, az ilyen témájú publikációk száma
exponenciálisan növekszik. Hazánkban is évtizedek óta jelennek meg közlemények,
örvendetes módon egyre nagyobb számban. Jelen munkánk alapvető célja, hogy rövid
áttekintést adjon a daganatellenes kezelés szív és érrendszerre kifejtett károsító
hatásáról. Meggyőződésünk, és ezt támasztják alá a nemzetközi adatok is, hogy az
elkövetkező évek, évtizedek nagy kihívása lesz annak az egyre növekvő
betegcsoportnak a problémája, akik daganatos betegségüket túlélve szembesülnek a
kemoterápia kései káros következményeivel. Nekünk, kardiológusoknak,
onkológusoknak, a diagnosztika, vagy éppen a rehabilitáció területén dolgozóknak
feladatunk, hogy egy ilyen nagy horderejű problémával már a kezdetekkor is aktívan és
tudományos megalapozottsággal foglalkozzunk, hogy mire ez a betegségcsoport jelentős
számú egyént érint, mind a diagnosztika, mind a kezelés terén felkészültek legyünk.

Kulcsszavak: kardiotoxicitás, szubklinikus szívizom károsodás, diasztolés
szívelégtelenség, echocardiographia, szöveti Doppler
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A.) Epidemiológiai adatok
Az elmúlt 3-4 évtizedben a daganatos betegségek jó részének túlélési mutatói jelentősen
javultak. Különösen a heredaganatok, a mamma carcinoma, a Hodgkin lymphoma és a
non-Hodgkin lymphomák, számos leukaemia, a colorectalis és vese tumorok, és a
melanoma esetén figyelhetünk meg örvendetes előrelépést. Az Egyesült Államokban
majd 213.000 új esetet diagnosztizáltak csak 2006-ban. Bár az emlő daganatok
incidenciája évente 0,2 %-al növekedett 1997 és 2000 között, a XX. század utolsó
évtizedében a diagnosztika és terápia fejlődése révén meggyőző 24%-os javulás látható
a túlélésben.

Milyen
arányban alakul
ki
kardiotoxicitás?

Sajnos nincsenek pontos adatok a kardiotoxicitás vonatkozásában. Még az évtizedek óta
használatos anthraciklin alapú kezelések okozta ismert szövődmények is csak becsült
adatok. Populáció szintű felmérések alapján elmondható, hogy anthraciklin kezelésben
10 évvel ezelőtt részesült 66-70 évesek körében magasabb a szívelégtelenségek száma
azokhoz képest, akik nem kaptak anthraciklint. Nagy tanulmányok adatait elemezve
elmondható, hogy mamma tumoros betegek anthraciklin alapú kezelése során a
szívelégtelenség 5 éven belüli előfordulása 0-3,2 % közé esik, attól függően, hogy
milyen kombinációs kezelést és kumulatív dózist használtak. A hosszabb távú követés
kardiovaszkuláris morbiditási és mortalitási adatai azonban nem ismertek.

B.) A kardiotoxicitás lényege
Egyes források (National Cancer Institute) nagyon egyszerűen definiálják a
kardiotoxicitást: „toxicitás, mely a szívet érinti”. Bár a legtöbb kemoterápiás szernek jól
ismertek a mellékhatásai a szív és az érrendszer vonatkozásában, a klinikai tanulmányok
egyre nagyobb száma vizsgálja a daganatellenes kezelés hosszú távú hatásait,
mellékhatásait, ennek ellenére egészen pontos ismeretünk a kardiotoxicitásról nincs. Az
eddigi legegyértelműbb meghatározás egy „trastuzumab vizsgálat” alapján történt. A
kardiotoxicitás kemoterápiás kezelés során akkor alakult ki, ha egy, vagy több eltérés
mutatkozik. Ezen eltéréseket az 1. ábrán soroltuk fel



1. ábra

A metodikában és definícióban tapasztalt sokszínűség eredményezheti, hogy számos
tanulmány ellenére a kardiotoxicitással kapcsolatban publikált adatok széleskörű
feldolgozása, összehasonlítása igen nehézkes.

A
kardiotoxicitás
kései típusa
gyakran
tünetmentes.

A kardiotoxicitásnak akut, szubakut és krónikus formáját ismerjük. Az akut és szubakut
kardiotoxicitást vagy kamrai repolarizáció zavarokkal és QT távolság változással,
szupraventriculáris és kamrai arrhytmiával jellemezhetjük, vagy akut coronaria
szindróma, pericarditis és/vagy myocarditis szerű tünetek képében jelenik meg.
Általában a kezelés megkezdésétől a befejezését követő 2 héten belül megjelenik. A
krónikus kardiotoxicitást a tünetek megjelenésének ideje alapján két altípusra oszthatjuk.
A krónikus korai forma, mely a kemoterápia után egy éven belül kialakul. A krónikus
kései típus pedig több mint egy év után, akár évtizedekkel a kezelést követően lép fel.
Ennek a formának a legtipikusabb tünete a kezdetben aszimptomatikus szisztolés
és/vagy diasztolés bal kamrai diszfunkció, mely később súlyos keringési
elégtelenséghez, akár halálhoz is vezethet.

C.) A kardiotoxicitás mechanizmusa
Számos közlemény foglalkozik a kardiotoxikus szerek specifikus osztályozásával,
csoportosításával. Ismert, hogy a különböző kemoterápiás szerek kardiotoxikus
mellékhatása nagyon változatos, függ az adott szer hatásmechanizmusától is (2-3. ábra).

2. ábra 3. ábra

Sokszor egy szer több támadásponton is kifejtheti hatását, illetve különféle
hatóanyagnak lehetnek azonos hatáspontjai is. A kardiovaszkuláris rendszernek számos
különböző pontja van, mely a károsodás felülete lehet. Az egyik a pericardium
gyulladásos, vagy direkt károsodása. Másik ilyen felület a vérzési és alvadási rendszer
károsodása, melynek következtében többféle thrombemboliás állapot alakulhat ki,
kardiovaszkuláris, vagy cerebrovascularis ischaemia lehet az eredménye. A
daganatellenes szer direkt módon az erek intimáját is károsíthatja. Az angiogenesist
befolyásoló szerek az endothel sejtek közötti kapcsolatra fejthetik ki hatásukat, és az
érstruktúra változását eredményezik. A harmadik elem a hypertonia, mely némely
tyrosin kináz gátló mellékhatása. Hosszú távú hatása a szívizom hypertrophia és
szívelégtelenség lehet. A negyedik a pitvarfibrillatio, mely leginkább idős betegekben
alakul ki daganat gátló kezelés hatására.



D.) Kardiovaszkuláris rizikó szerepe
Mielőtt a kemoterápiás szerek részletes tárgyalásába kezdenénk, nem lehet említés
nélkül hagyni a kardiovaszkuláris rizikóállapot fontosságát. Hasonlóan a szív- és
érrendszeri betegségek célszerv károsodáshoz vezető folyamataihoz, a daganatellenes
kezelés szív- és érrendszeri károsodásában is meghatározó a különböző rizikófaktorok
jelenléte, vagy hiánya, a beteg kezelés előtti rizikóállapota. A Braunwald féle
kardiovaszkuláris eseményláncolat analógiájára a daganatos betegeknél is kialakulhat a
meglévő rizikófaktorok (hypertonia, dohányzás, túlsúly, anyagcsere eltérések, stb.)
hatására olyan szubklinikus célszerv károsodás, mely egy későbbi kemoterápia
következtében hamarabb vezet manifeszt szívizom, vagy endothel károsodáshoz.

E.) „Sok csapás” teória

Több rizikó
együttes hatása
vajon emeli a
kardiotoxicitás
esélyét?

Az előzőekben részleteztük, milyen szerepet játszhat adott kardiovaszkuláris rizikó
megléte daganatos betegség kapcsán kezelésre kerülő betegek esetében. Maga a
daganatellenes kezelés is sokféle módon befolyásolhatja a szív és érrendszer működését,
különböző szintű és súlyosságú károsodást idézve elő. A rosszabb rizikóstatus és a
kardiotoxikus kezelés együttesen fokozottabban károsíthatja az endothel és szívizom
sejteket. Ezt a folyamatot nevezik „sok-csapás” hipotézisnek (4. ábra).

4. ábra

Ez idáig még viszonylag kevés adat áll rendelkezésre, hogy ezt a feltevést egyértelműen
bizonyítani lehessen. A korábbi nagy multicentrikus tanulmányok még nem helyezték
előtérbe a betegek kardiovaszkuláris rizikóállapotának vizsgálatát. Egy nagy
betegszámú vizsgálat az 1970-1986 között kezelt mamma tumoros nőbetegek
rizikóstatusát dolgozta fel. Az irradiation átesett betegek 32%-a dohányzott, 26%-a
hypertoniás, 10%-a hypercholesterinaemiás és 9%-a diabeteses volt. Ezek az arányok
nem interpolálhatóak napjaink daganatellenes kezelésben részesülő betegeire, de
megmutatják, milyen nehézségekkel állunk szemben, amikor egy “átlagos” 50 év feletti
betegnek tervezünk kemoterápiát. Azonban kijelenthetjük, hogy minél hamarabb nagy
prospectiv vizsgálatokat kellene indítani, hogy felmérhessük a daganatos betegek
kardiovaszkuláris rizikóállapotát és vizsgálhassuk a kezelés alatti és utáni
életmódváltozásaikat.

Emellett kijelenthetjük azt is, hogy a korábban alkalmazott vizsgálati módszerek
(hagyományos echocardiographia, radionuclid angiographia) nem alkalmasak azon
szubklinikus szívizom és endothel károsodás kimutatására, mely elősegíti a korai
toxikus károsodás kialakulását. A korszerű kardiológiai diagnosztika (szöveti Doppler –
TDI, SPECT, MRI, terheléses echocardiographia, pro-BNP, Troponin T és I vizsgálat)
már lehetőséget biztosít igen korai szakban a szubklinikus károsodások észlelésére.
Ennek nem csak a megelőzésben, hanem a prognózisban is nagy szerepe lehet. Ideális
lenne beépíteni ezeket a módszereket a daganatellenes kezelés előtti
rizikóstratifikációba, a kezelések utáni követéses vizsgálatok sorába.

F.) A szívizom-károsodás lehetséges diagnosztikai módszerei



F/a. Szívfrekvencia variabilitás (heart rate variability – HRV)

Az EKG
önmagában nem
elegendő a
szívizom
károsodás
kimutatásában.

A szívütések időbeli változékonyságát 24 órás EKG monitorozással, illetve telemetriás
Holter rendszerrel lehet nyomon követni. Alapvetően az autonóm funkciók
szívműködésre gyakorolt hatását lehet vizsgálni e módszerrel. Egyre nagyobb figyelmet
szentelnek e vizsgálatnak, mely jó betekintést nyújt a neuroautonom rendszer kontroll
mechanizmusaiba, és azokba az állapotokba, ahol az életkor, betegségek (pl. AMI,
diabetes), vagy gyógyszerhatások (pl. kemoterápia) ezt befolyásolhatják.

F/b. Kamrai repolarizációs időindex

Az EKG hullám egy speciális szakasza a QT szakasz, mely a Q hullám elejétől a T
hullám végéig tart. Erősen frekvenciafüggő, nagysága fordítottan arányos a
frekvenciával. Ennek kiküszöbölésére dolgozta ki Bazett 1920-ban a korrigált QT
képletét (QTc). Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem összpontosul a QT
intervallum mérésére, mely noninvazív módszer a kamrai repolarizáció jellemzésére. A
QT időt számos gyógyszer befolyásolhatja, így többféle daganatellenes szer is. A QT
szakasz megnyúlása fokozott rizikót jelent malignus kamrai ritmuszavarok, hírtelen
szívhalál tekintetében.

F/c. Pitvari (ANP) és agyi (BNP) natriureticus fehérje

Mely módszerek
használhatóak
szubklinikus
szívizom
károsodás
kimutatására?

Három vasodilatációs, natriureticus hatással bíró natriureticus fehérjét ismerünk,
melyeknek az adrenerg, renin-angiotensin és az arginin-vazopressin rendszerrel van
szoros kapcsolatuk. Ezek a fehérjék a pitvari (ANP), az agyi (BNP) és a C-típusú (CNP)
natriureticus peptidek. Az ANP emelkedett jobb pitvari nyomás esetén szabadul fel a
pitvar falából. A BNP a szívizom kamrai izomzatában képződik, a kamrai töltőnyomás
változásai szabályozzák termelődését. A CNP elsősorban a vaszkulaturában található, és
fontos szerepet tölt be a RAS működésében. A keringő ANP, BNP szintjének
növekedését krónikus keringési elégtelenségben figyelték meg. Egyes vizsgálatok a
natriureticus peptideket használható markereknek találták a subklinikus kardiotoxicitás
kimutatásában.

F/d. Myocardium sérülés biomarkerei

Szívizom sejt sérülését, elhalását követően intracelluláris molekulák szabadulnak fel és
jutnak ki a keringésbe: a legelfogadottabb a Troponin T és I, creatin kinaze MB
frakciója, de a legújabb vizsgálatok alapján a Troponin pozitivitást is csak korlátozottan
lehet értékelni, hiszen sok egyéb tényező is okozhatja az eltérést. A kemoterápiás szerek
kardiotoxikus hatásának monitorozására, illetve a toxikus hatás súlyosságának
meghatározására, esetlegesen a szubklinikus károsodás korai kimutatásában használatos
a biomarkerek vérszintjének mérése.

F/e. A bal kamrai szisztolés funkció (LVEF)

Amióta az echocardiographia a diagnosztika fegyvertárába került, számos módszert
dolgoztak ki a bal kamra funkció mind pontosabb mérésére. E módszerek széles körben
elterjedtek, használatosak, mivel noninvazív módon lehet quantitatív értékelést adni a
bal kamra teljesítményéről, amit ejekciós frakció néven definiálunk (LVEF). A szív
összteljesítményének szempontjából a globális bal kamra funkció a mérvadó, melynek
mérésére a leginkább a Simpson formula javasolható. Ma már alapvető elvárás a bal
kamra diszfunkciójának lehető legpontosabb mérése, monitorozása a kemoterápia alatt.
Rögzíteni kell a kiinduló értékét is (T0), hiszen a daganatos betegség mellett sokszor
más alapbetegség is befolyásolhatja a szívizom kontraktilitását.



F/g. A diasztolés funkció

A Framingham vizsgálat igazolta, hogy a szívelégtelenség (CHF) klinikai diagnózisa a
túlélés markáns csökkenésével jár. A betegség meglétét a vizsgálatban alkalmazott
diagnosztikus kritériumok (anamnézis, fizikális vizsgálat, mellkas rtg) és a diuretikus
kezelés eredményessége igazolta, de a csökkent szisztolés funkció (SHF) igazolása nem
történt meg. Azóta a szisztolés funkciót mérő noninvazív technikák széles körben
elterjedtek. Ekkor derült fény arra, hogy a CHF-ben szenvedő betegek nagy részének
normális bal kamrai (BK) szisztolés funkciója van. Ezt az állapotot hívjuk diasztolés
szívelégtelenségnek (DHF), melynek incidenciája 40%, a prevalenciája 50-60%,
megtartott szisztolés funkció mellett. Az előfordulás az életkorral változik,
idősebbekben gyakoribb. A DHF diagnózisának felállítása az anamnesztikus adatok,
keringési elégtelenségre utaló panaszok, klinikai vizsgálat és echocardiographia
végzésével lehetséges.

Doppler echocardiographia a mitrális telődési sebesség mérésére ad lehetőséget a korai
és a késői diasztoléban. A sebesség változása azonban a preload és afterload és a
szívfrekvencia változásától is függ, ezért a DHF diagnózisa nem alapítható egyedül az
E/A meghatározására.

A mitrális beáramlási Doppler görbe alapján három diasztolés diszfunkció típus
különíthető el.

5. ábra

A fentiek alapján látható, hogy a diasztolés funkciózavar megállapítása nem olyan
egyszerű feladat, mint az ejekciós frakció mérése. A „Diasztolés Szívelégtelenség
Európai Csoport” által szerkesztett kritérium rendszer segítségével azonban már
egyértelműen megállapítható az elsődleges diasztolés diszfunkció fennállása. Később a
Canadian Cardiovascular Society, majd az American College of Cardiology/American
Heart Association egyesített ajánlása, valamint a European Society of Cardiology 2008
évi ajánlása pontosítja a kórállapot meghatározását.

Számos tanulmányban vizsgálták a diasztolés funkciózavar kialakulását kemoterápiát
követően. Azon tény ismerete, hogy a diasztolés diszfunkció létrejötte megelőzi a
szisztolés funkció zavar kialakulását, valamint hogy kardiotoxikus hatás
következményeként csak izolált diasztolés diszfunkció is kialakulhat, mely hosszú
látenciaidő után okozhat szívelégtelenséget, előrevetíti e paraméter mérésének és
követésének fontosságát malignus betegségek kezelése kapcsán. Az utóbbi években
újabb módszereket kerestek a diasztolés diszfunkció pontosabb meghatározására. Egy
nagyon könnyen elvégezhető, és egyre jobban hozzáférhető módszer a szöveti Doppler
echocardiographia (Tissue Doppler imaging – TDI), mely valamelyik szegmens
(leggyakrabban a septalis, lateralis) mitrális annulushoz közeli részének elmozdulási
sebességét méri és ábrázolja az időben.

F/h. Mágneses rezonancia vizsgálat (MRI)



Az MRI vizsgálat igen sokféle információt képes nyújtani a szívről, egyre inkább
használatos a szív morfológiai, funkcionális elváltozásainak vizsgálatában, de
metabolikus és szöveti változásait is érzékenyen megjelenítheti. Mivel a szöveti
megjelenítése egyedülálló, ezért a szívizom károsodás láthatóvá tételében ideális eszköz.

F/i. Radionuklid ventriculographia

A szívműködés vizsgálatára alkalmas nukleáris kardiológiai módszereket nevezzük így.
Mind a szívbetegségek diagnosztikájában, mind a (káros és hasznos) gyógyszerhatások
lemérésében nagy szerepet kaptak, több évtizede használatosak. A first-pass radionuklid
ventriculographia során leggyakrabban 99mTc izotóp bólus keringésen való áthaladását
mérik, mely során nem csak a kamra funkcióját, hanem az esetleges falmozgás zavart is
ki lehet mutatni. Az EKG-val kapuzott, ekvilibriumban végzett formája a MUGA
vizsgálat. A megfigyelés több száz szívciklus adatait gyűjti össze, és pontos kvantitatív
és kvalitatív értékelést ad a szív működéséről. A hosszú idejű megfigyelést a
vörösvérsejthez kötött Tc izotóp tartós keringésben maradása teszi lehetővé.

F/j. Szívizom biopszia

A szívizom biopszia többféle ismeretlen etiológiájú szívizom betegség
diagnosztikájában használatos módszer, de az egyre érzékenyebb noninvazív, képalkotó
vizsgálatok elterjedésével az utóbbi években háttérbe szorult. Bizonyos esetekben
azonban nélkülözhetetlen vizsgálat, ilyen például a szív transzplantáltak rejekciós
folyamatának követése. A szívizom károsodás tényét számos tanulmányban gold
standardként myocardium biopsziával igazolták.

G.) Daganatellenes szerek kardiovaszkuláris toxicitása
Ebben a részben az egyes daganatellenes szereket hatástani csoportonként mutatjuk be
(ld. 1. ábrán), de helyszűke miatt pontos alkalmazásuk területeit, kardiotoxikus
hatásainak részleteit, előfordulását, súlyosságát csak egyes szerek esetében tárgyaljuk.

1. ábra

G/a. Anthraciklinek

A klasszikus
anthraciklin
okozta
károsodás

Az anthraciklinek (doxorubicin, daunorubicin, idarubicin, epirubicin, mitoxanthrone)
több mint 60 éve a daganatellenes kezelés meghatározó szerei, és valószínűleg a jövőben
is meghatározó részei maradnak a kezelésnek, emlő tumoros és lymphomában szenvedő
betegeknél. A kardiotoxicitás vizsgálatának célkeresztjében áll évtizedek óta, a legtöbb
ilyen témájú publikációban szerepel. Sokáig az anthraciklin indukálta kardiotoxicitás
volt a kardiovaszkuláris gyógyszer mellékhatás sine qua non-ja.

Az anthraciklin kardiotoxicitás megjelenése a klasszikus felosztás szerint lehet akut,
szubakut, és krónikus. Az akut forma egy jól definiálható tünetegyüttes, mely a
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kemoterápia alatt, vagy közvetlenül azt követően alakul ki. Átmeneti elektrofiziológiai
rendellenességek láthatóak az EKG vizsgálat során a betegek 20-30%-ában, úgy, mint
nem specifikus ST és T eltérések, T hullám ellaposodás, QRS prolongáció QT
megnyúlás kapcsán, low voltage. Arrhytmia léphet fel kamrai, szupraventrikuláris és
junkcionális tachycardia formájában az esetek 0,5-3%-ában. Súlyosabb arrhytmiák, mint
a pitvarfibrillatio, pitvari fluttern ritkák. A szubakut kardiotoxicitás a kezelést követő pár
héten belül jelentkezhet, a betegek kb 3%-ában. Heveny szívelégtelenség, pericarditis,
myocarditis szindróma fordulhat elő.

A krónikus, vagy kései forma két jól elkülöníthető csoportot alkot, a korai megjelenésű
krónikus, illetve a kései típust, melyek a megjelenés ideje alapján különíthetőek el
egyértelműen. Az előbbi a kemoterápia befejezését követő egy éven belül alakul ki, míg
a másik ezt követően, akár évtizedekkel később is felléphet. Jellemzője, hogy lassan
alakul ki, gyakran megtartott szisztolés bal kamra funkcióval, és sokáig tünetmentesen.
Mint ahogy azt korábban már említettük, számos tényező növeli előfordulásának
rizikóját, illetve a súlyosságot. Ezek a tényezők az életkor (idősek, nagyon fiatalok), a
női nem, mediastinalis besugárzás, meglévő kardiovaszkuláris rizikófaktorok, de a szer
kumulatív dózisa és beadásának sebessége, időzítése is.

Függ a szívizom
károsodás a
kumulatív
dózistól?

A klasszikus megállapítást és bizonyítást a rizikófaktorok és a kemoterápia között egy
régebbi vizsgálat írta le. Az anthraciklin alapú kemoterápia okozta kardiotoxicitás
incidenciája 0,14% 399 mg/m2 kumulatív dózisig, és 400 mg/m2 felett 3%-ra
emelkedik. 550 mg/m2 dózis felett már 7%, 700 mg/m2 –nál 18%, 1 g/m2 felett pedig
50%, vagy magasabb a kardiotoxicitás. A jelentős mennyiségű irodalmi adat ellenére az
anthraciklin okozta kardiotoxicitás pontos oka nem ismert. Két hipotézis is létezik a
károsító hatás magyarázatára. Az egyik régi magyarázat az anthraciklin direkt hatása
révén szabadgyök képződés és/vagy a szabadgyök scavengerek szintjének csökkenése
révén valósul meg a sejtkárosodás. A másik fontos magyarázat vaskomplex képződés,
mely direkt károsítja a sejtmembránt és a DNS szerkezetét. Gyulladásos cytokinek
kialakulását is lényeges oknak tartják, és újabban feltételezik a p53 indukálta apoptosis
szerepét is.

Doxorubicin analógok

A doxorubicin félszintetikus analógja az epirubicin, gyorsabban eliminálódik, ezért
nagyobb dózisokban adagolható, viszont más anthraciklinnel ekvivalens dózisban
ugyanolyan kardiotoxikus hatással bír. A mitoxantron egy az antraciklinhez hasonló,
széles spektrumú daganatellenes tulajdonsággal rendelkező szer. A kardiotoxicitás
előfordulása is hasonló az antraciklinéhez.

G/b. Monoklonális antitestek

A monoklonális antitestek tumorellenes hatása úgy alakul ki, hogy a daganat specifikus
antigénekhez kötődve immunválaszt indítanak a jelölt daganatsejt ellen.

A rituximab infúziós adagolása kapcsán a betegek több mint 80%-ában hypotensiót
figyeltek meg. A cetuximab adagolása esetén pedig hypomagneziaemiát írtak le, mely
ritmuszavarok kialakulását, major cardiotoxikus eseményeket generálhat.

A trastuzumab kötődik a HER2 proteint termelő tumorsejtek HER2 receptorához. A szer
általában jól tolerálható a többi cytotoxikus szerekkel ellentétben, de megnövekedett
kardiotoxikus hatást figyeltek meg. Először a metasztatikus emlődaganat tanulmányban
(MBC) észlelték kardiális mellékhatását. Súlyosabb (grade 3-4) kardiotoxikus hatást
figyeltek meg a betegek 16%-ában anthraciklin és cyclophosphamid plusz trastuzumab,
illetve 13%-ában trastuzumab plusz paclitaxel esetén. Ez a viszonylag magas kardiális
mellékhatás annak volt köszönhető, hogy mivel korábban nem ismerték a trastuzumab
szívre kifejtett káros hatását, a beválasztás során nem volt kizárási kritérium a korábbi
szív- és érrendszeri eltérés. A későbbi vizsgálatok alapján a trastuzumab
kardiotoxicitásának, szívelégtelenséget okozó hatásának előfordulását 2,0-4,1% közé
teszik.
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A tünetmentes szívizom diszfunkció aránya jóval magasabb, 3,0-18% lehet. A
mellékhatást befolyásoló tényezők a korábbi standard kemoterápia során kialakult
alacsonyabb bal kamra EF (LVEF), az életkor és a korábbi vagy egyidejűleg alkalmazott
anthraciklin lehetnek. Számos más tanulmány is ismert mind a metasztatikus
emlődaganatok, mind az adjuváns kezelések (FinHer, HERA, NCCTG, stb.) területén,
melyek részletes ismertetése meghaladja e fejezet kereteit. Összességében azonban
elmondható, hogy az előbbi csoportban a tünetmentesen megjelenő kardiotoxicitást jóval
nagyobb arányban figyelték meg, mind a tüneteket is okozó szívelégtelenség
kialakulását (1-28% vs 0,9-3,2%). Az előzetesen alkalmazott anthraciklin és az
alacsonyabb LVEF segít azonosítani a magas rizikójú betegcsoportot. Az utóbbi
vizsgálatok alapján elmondható, hogy a trastuzumab kezelés összességében alacsonyabb
és könnyebben menedzselhető kardiotoxikus rizikóval alkalmazható.

A bevacizumab rekombináns monoklonális antitest, a vaszkuláris endoteliális
növekedési faktorral (VEGF) szembeni aktivitása jelentős, mely a tumor angiogenezist
gátolja. Leggyakoribb mellékhatása a hypertensio. Ez a hatás reverzibilis, dózisfüggő és
mind a korai, mind a kései szakban megjelenhet. A hypertensio aránya akár 60% feletti
is lehet, és a súlyos hypertensio aránya 8-19% közé eshet. A hypertension felül
megfigyelték a vénás thrombemboliás (VTE) és artériás thrombemboliás (ATE)
események rizikójának növekedését is. Ez utóbbi agyi megjelenése TIA,
cerebrovaszkuláris esemény, kardiális formája pedig angina, akut koronária szindróma
(ACS) és szívizom infarktus lehet. A megnövekedett thrombosis rizikó mechanizmusa
összetett, részben az endotél csökkent nitrogén oxid (NO) termelésével függ össze,
részben pedig a thrombocyta aggregáció fokozódásával.

G/c. Antimetabolitok

Az antimetabolitok kémiailag hasonló anyagok, melyek a normális biokémiai úton
belépve „átverve” a tumor sejteket, befolyásolják a sejtosztódás bonyolult folyamatát.

A gemcitabin nem kardiális tüdő oedemát a betegek 7,1%-ában, alszári oedemát majd
20%-ban okozhat.

A Fluorouracil (5-FU) toxicitása még adott egyénen belül is nagy változatosságot mutat.
Leginkább bólusban adva toxikus, ezért legtöbbször folyamatos infúzióban adagolják.
Mellékhatásként kialakulhat mellkasi fájdalom akár EKG eltérés nélkül is, de felléphet
ST elevatioval kísért akut myocardialis infarktus (STEMI), arrhytmiák, szívelégtelenség
és hirtelen halál is. Irodalmi adatok a kardiotoxikus mellékhatások előfordulását
1%-1,8% közé teszik. A ritkán előforduló szívelégtelenség oka direkt toxikus hatás a
myocardium sejtjeire, illetve microvascularis vazospazmus következménye.

G/d. Alkiláló anyagok

A cyclophosphamid magasabb dózisa (120-180 mg/kg/nap) esetén is gyakori a
peri-myocarditis előfordulása. A mai korszerű (multifrakcionált) adagolásnak hála, a
szívelégtelenség előfordulása jelentősen csökkent, de a szubklinikus szívizom károsodás
könnyebb észlelése miatt ennek incidenciája viszont emelkedik.

G/e. Microtubularis rendszert befolyásoló szerek

A vinca alkaloidok leggyakoribb szívhatása a myocardialis ischaemia és infarktus lehet,
mely feltehetőleg a gyógyszer okozta vasoconstrictio hypertensio következménye.
Körülbelül a kezelt betegek 1,5%-ában jelentkezik mellkasi fájdalom. A taxánok közül a
paclitaxel infúziója során a betegek 29%-ban jelentkezik tünetmentes bradycardia,
5%-ban egyéb arrhytmia. Direkt myocardialis hatásukról nem tudunk. Doxorubicinnel
kombinálva a kialakuló szívelégtelenség 20%-al gyakoribb volt, mint önmagában a
doxorubicin kezelés hatására.



G/f. Transzmembrán receptor gátlók: Tyrosine kináz gátlók (TKI)

A transzmembrán receptorok alapvető biológiai folyamatok fontos résztvevői.
Szabályozási zavarai összefüggenek a daganatos sejtek kialakulásával, növekedésével, a
metasztázis képződésével és a túléléssel. Az imatinib esetében a korai tanulmányok akár
66%-ot is elérő mértékben írtak le folyadék retenciót és oedemát. Az újabb
vizsgálatokban (alacsonyabb dózisú imatinib) rizikófaktorokkal, és/vagy korábbi szív-
és érrendszeri betegséggel rendelkező betegeknél is az imatinib okozta manifeszt
szívelégtelenség 1-2% között volt. A sunitinib leggyakoribb kardiális hatása a
hypertensio (definíció szerint >150/100 Hgmm), melynek előfordulása akár 47% is
lehet. A sorafenib leggyakoribb kezeléssel összefüggő mellékhatása a hypertensio.
Kilenc nagy tanulmány több mint 4500 betegének adatait elemző metaanalízis 23,4%-os
hypertensio előfordulást írt le, a súlyosabb szövődmény aránya 5,7% volt.

Az imatinib
használata
oedemával,
folyadék
retencióval jár.

G/g. Platina alapú kezelés

A cisplatinnak mind akut, mind krónikus mellékhatásai ismertek.

Akut kardiotoxikus hatás: sporadikus eseteket ismerünk, amelyek a megnövekedett
vaszkuláris reaktivitással kapcsolatos, illetve artériás thrombosis alakulhat ki
közvetlenül a szer beadása alatt. A folyamat mechanizmusa a direkt endothel
károsodáshoz társuló megnövekedett thrombocyta aggregáció, valamint az emelkedett
von Willebrand faktor (VWF) és a hypomagnesiaemia. Arteriális thrombosis
előfordulása 1-3%, míg vénás thromembolia (VTE) akár 10-15% is lehet, amennyiben
vinca alkaloiddal és bleomycinnel kombinálták (Error: Reference source not found).
Későbbi vizsgálatok cisplatin alapú kezelésnél nem mutattak ki kardiotoxicitást. Mások
viszont un. elektrofiziológiai toxicitást (sinus bradycardia, arrhytmiák, blockok) írtak le
kis számban. A korábbi és későbbi vizsgálatokból szembetűnő különbség, ami a
kardiotoxicitás előfordulását illeti, a gyógyszer beadásának körülményeivel
magyarázható. Újabban sokkal körültekintőbben kerül beadásra a szer, a magnesium és
kálium szint, valamint a hidráltság folyamatos monitorozása mellett.

Kései kardiotoxikus hatás: megfigyelték, hogy a cisplatin alapú kezelésben részesült
betegek kardiovaszkuláris mortalitása megnövekedett. A daganatos betegséget túlélőknél
a szív- és érrendszeri rizikófaktorok (hypertonia, hyperlipidaemia, túlsúly, insulin
resistencia, stb.) mellett maga a kemoterápia is komoly rizikófaktor az érelmeszesedés
korai jelentkezésének, így emelve a 10 éves halálozás rizikóját.

G/h. Antifolátok

A metotrexát kardiológiai szempontból jól tolerálható. Néhány elszórt esetben írtak le
arrhytmiákat, sinus bradycardiát.

H.) A kardiotoxicitás kezelése
A kardiotoxicitás kezelésében a legfontosabb a megelőzés. Ebbe nem csak a daganatos
betegek kezelés előtti felmérése, és ez alapján történő kezelés választása tartozik, hanem
a beteg kardiovaszkuláris rizikóinak felmérése és menedzselése is, mint ahogy ezt
korábban már tárgyaltuk.

Az anthraciklin okozta szívizom károsodás megelőzésével kapcsolatban az egyik fontos
szempont az alternatív anthraciklin stratégiák használata. A liposzomális doxorubicin
alkalmazása mellett a vas-kelát képző anyag, a dextrazoxán alkalmas arra, hogy
csökkentse a doxorubicin kedvezőtlen toxikus hatását, blokkolva a szabadgyök képződés
folyamatát.



A kezelés
legfontosabb
eleme a
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Az anthraciklinek okozta korai (kezelés alatti, vagy a kezelés után egy éven belüli)
leggyakoribb károsodások, mint a ritmuszavarok, pericarditis kezelésében az adott
guideline-ok szerint kell eljárni, speciális javaslat erre nézve nem ismert.

A kemoterápia okozta kardiotoxicitás speciális gyógyszeres kezelése nem ismert, a
leggyakoribb mellékhatás, a szívelégtelenség kezelésére az általános szabályok
érvényesek. Az ACC/AHA, az Amerikai Szívelégtelenség Társaság közös guideline-t
adott ki a tünetmentes bal kamra diszfunkcióval járó szívelégtelenség kezelésére. E
szerint a béta blokkoló, ACE gátló és angiotensin receptor blokkoló (ARB),
spironolacton, calcium csatorna blokkoló, vízhajtó, nitrát és hidralazin kombinációi
alkalmazhatóak.

I.) A kardioonkológia és a kardioonkológiai megelőzés
A XXI. század orvostudománya onkológia terén hatalmas lépéseket tett és tesz meg a
daganatos betegek kezelése terén. A bevezetőben említettük, milyen örvendetes változás
látható a hosszú távú túlélési adatok vonatkozásában. Ugyanakkor szem előtt kell tartani
azt fokozatosan hatalmasodó problémát is, mellyel a daganatos betegek kezelése során
találkozunk. Említettük, a legtöbb kemoterápia, és ismerten a radioterápia is
kardiotoxicitást okozhat. Számos esetben kell szembenéznünk thrombemboliás
komplikációkkal, vagy csak egyszerűen szív- és érrendszeri eltéréssel rendelkező (ISZB,
hypertonia, atherosclerosis) beteget kezel az onkológus.

Mi a jelentősége
a
Kardioonkológia
új
szemléletének?

Említettük, hogy egyre hosszabb távon túlélnek rákos betegeink, és ez a szokványos
kardiovaszkuláris állapotromlás mellett bizonyos folyamatok (érelmeszesedés,
hypertonia, célszerv károsodás, szívizom sejt sérülés, stb.) akcelerációjával is járhat.
Sokat hangoztatott tény, hogy a kardiológusok nem szentelnek elegendő figyelmet a
daganatos betegek kardiovaszkuláris problémáira, arra gondolva, hogy ez csak
keveseket érint, akik amúgy is rövidebb életkilátással bírnak. Így a kardiotoxicitás
sokszor az onkológus problémája marad. Holott a kardiotoxicitás kezd egyre fontosabbá
válni a modern orvosi gyakorlatban. Egyre nagyobb számban kezelünk kemoterápiával,
irradiatioval daganatos betegeket, egyre agresszívebb protokollokkal, melyek hatására a
túlélési arány is jelentősen növekedett.

Az újabban kifejlesztett korszerű készítmények is kardiotoxikusak, sőt, a több évtizede
használt anthraciklin sem „ment ki a divatból”. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a
kardiotoxicitással szemben individuális az érzékenység, azaz nem csak a kardiotoxikus
szer károsító hatásától függ a kialakuló kóros elváltozás, hanem az egyén általános
rizikóállapotától is. Ennek a folyamatnak a felméréséhez, menedzseléséhez egy teljesen
új szemlélet szükséges, hasonlóan a szív-, érrendszeri betegségek megelőzéséhez. A
kardiotoxikus szerrel szembeni emelkedett rizikó korai kimutatása a legfontosabb cél.
Mivel ez a terület abszolút határterületi kérdés, könnyen adódott a válasz, a
Kardioonkológia, mint új szemlélet kialakulása.

Távol álljon tőlem, hogy a kardioonkológiát, mint úgy tudományt aposztrofáljam. De a
két terület, két szakma közös gondolkodása, esetleg megfelelő protokollok megalkotása
jelentősen javíthatna ennek a hatalmas betegcsoportnak a hosszú távú életkilátásán.
Ebbe az együttműködésbe nem csak a beteg kezelés előtti kardiovaszkuláris
rizikóállapotának felmérése tartozik bele, hanem a kezelés közös elvek mentén történő
megtervezése és a folyamatos követés, bizonyos kardiovaszkuláris paraméterek
ellenőrzése, szükség esetén az azonnali beavatkozás, és természetesen a beteg
hosszútávon történő követése.

J.) Összefoglalás
Az eddigi nagyobb vizsgálatok eredményei alapján az Európai Klinikai Onkológiai
Társaság (ESMO) klinikai gyakorlati útmutatói között megjelent a kemoterápiás
szerekkel és radioterápiával összefüggő kardiotoxicitás guideline-ja. Ez a protokoll
összefoglaló a legékesebb bizonyítéka annak az összefogásnak, mely a kardiológus és
onkológus szakma között létrejött, hogy ennek a határterületi kérdésnek a részletes,
tudományos vizsgálatával, az összefüggések elemzésével foglalkozzon.

Ennek az útmutatónak a legfontosabb üzenete, hogy minden kemoterápiában részesülő



betegnek alapos megelőző vizsgálaton és CV rizikó felmérésen és társbetegségek
felmérésén kell átesni [A szintű ajánlás]. Utal az ajánlás a daganatos betegek
életvezetésére is, melyben hasonlóan a kardiológiai prevenciós ajánlásokhoz, utalás van
a helyes életvezetésre, életmódváltás szükségességére, a vérnyomás kontrolljára és a
lipid szint normalizálására is. De természetesen részletes ajánlás született a különböző
kardiológiai vizsgáló módszerek alkalmazásának szükségességéről, mikéntjéről, és a
kezelés alatti, illetve utáni kardiológiai követés részleteiről is. További nagy betegszámú,
a kardiovaszkuláris rizikóállapotot is szem előtt tartó prospektív vizsgálatokra és további
összefogásra van szükség ahhoz, hogy ez a kezdeti guideline minél részletesebb és
pontosabb legyen.

Hivatkozások:
- www.cancer.gov/dictionary/

- Maartje J. Hooning, Akke Botma, Berthe M. P. Aleman, et al. JNCI J Natl
Cancer Inst (2007) 99 (5): 365-375.

- How to diagnose diastolic heart failure. European Study Group on Diastolic
Heart Failure. Eur Heart J. 1998 Jul;19(7), 990-1003. Review

- http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines
/GuidelinesDocuments/guidelines-HF-FT.pdf

- Von Hoff DD, Layard MW, Basa P, Davis HL Jr, et al. Ann Intern Med.
1979 Nov;91(5):710-7.

- http://www.esmo.org/research/esmo-clinical-practice-
guidelines.html#c1270


