
 

 

 University of Groningen

Long-term cardiovascular effects of breast cancer treatment
Boerman, Liselotte

DOI:
10.33612/diss.116880323

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Boerman, L. (2020). Long-term cardiovascular effects of breast cancer treatment. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.116880323

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.116880323
https://research.rug.nl/en/publications/9da22bf3-7dd1-4070-9389-8a2b54ab7c24
https://doi.org/10.33612/diss.116880323


Nederlandse samenvatting

Chapter 7

141080-Boerman_BNW.indd   113 08-01-20   08:48



Chapter 7 
 

 114 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om het lange termijn risico op hart- en 
vaatziekten onder borstkankeroverlevenden te bestuderen. Hiervoor hebben wij het 
vóórkomen van cardiale disfunctie gemeten bij overlevenden van borstkanker en deze 
vergeleken met het vóórkomen van cardiale disfunctie bij vrouwen zonder kanker in de 
voorgeschiedenis. Cardiale disfunctie is geassocieerd met het optreden van hart- en 
vaatziekten. Door meer te weten over de prevalentie en ernst van cardiale disfunctie 
bij overlevenden kan worden bepaald of deze overlevenden en hun zorgverleners 
alerter moeten zijn op symptomen van hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben we 
gestreefd om een subgroep te identificeren onder borstkankeroverlevenden met een 
hoog risico op cardiale disfunctie, en hebben we gezocht naar biomarkers die meer 
inzicht kunnen geven in de etiologie van hart- en vaatziekten na 
borstkankerbehandeling.  
 
Achtergrond 
Borstkanker (BK) is de meest voorkomende kanker onder vrouwen. In de westerse 
wereld hebben de implementatie van het bevolkingsonderzoek, de verbeterde 
stadiëring en behandelingen ervoor gezorgd dat de afgelopen 20 jaar de 5-
jaarsoverleving is gestegen van 75% naar 89%. Hoewel behandeling  effectief is, kunnen 
zowel chemo- als radiotherapie, leiden tot cardiale disfunctie.  
 Er zijn verschillende mechanismen beschreven hoe chemotherapie en 
bestraling kunnen leiden tot schade aan het hart en daardoor tot een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Van alle chemotherapeutica worden 
anthracyclines (doxorubicine of epirubicine) het meest gegeven bij de behandeling van 
vrouwen met borstkanker. Een hypothetische, pathofysiologische uitleg voor het 
ontstaan van schade aan het hart door anthracyclines is dat via verschillende routes 
vrije radicalen en alcoholmetabolieten ontstaan. Deze leiden tot oxidatieve stress en 
daardoor tot schade aan de hartspier. Schade aan de hartspiercellen zou kunnen leiden 
tot een verzwakte respons tot herstel na andere aanvullende behandelingen voor 
borstkanker of pathologische stress door de alom bekende risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten. Zo kunnen taxanen, een veel toegepast ander type chemotherapie, het 
effect van anthracyclines versterken door stimulatie van de vorming van alcoholische 
metabolieten en de excretie ervan. Daarnaast heeft trastuzumab (een monoklonaal 
antilichaam), een blokkerend effect op de reparatiemechanismen van het hart, 
waardoor toegedane schade niet goed kan worden hersteld.  
Tijdens bestraling, met name bij patiënten die worden bestraald aan de linker borst, 
ligt een deel van de hartspier mogelijk in het bestralingsveld. Blootstelling aan deze 
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straling kan leiden tot een ontstekingsreactie, die gevolgd wordt door proliferatie en 
remodeling van het weefsel waardoor vorm en functie van het hart kunnen 
veranderen. Dit kan weer leiden tot pericardiale fibrose en micro- en macrovasculaire 
schade. Myocardiale fibrose leidt tot cardiomyopathie, ritmestoornissen, klepziekten 
en hartfalen. Micro- en macrovasculaire schade leidt tot fibrose en ischemie.  

Voorafgaand aan mijn onderzoek, hebben de meeste onderzoeken het lange 
termijn risico op cardiale disfunctie en hart- en vaatziekte (HVZ) na chemotherapie voor 
borstkanker onderzocht bij heel specifieke groepen patiënten. Hierdoor is het moeilijk 
de resultaten van deze onderzoeken te vertalen naar alle overlevenden van 
borstkanker. Daarnaast zijn er geen studies naar de effecten op het hart van de 
nieuwere bestralingsmethoden en is er weinig informatie over het effect op de cardiale 
functie van het hart.  
 
BLOC studie 
Om in een ongeselecteerde groep van overlevenden van borstkanker het effect van 
behandelingen op het hart te kunnen onderzoeken hebben wij de BLOC (Breast Cancer 
Long-term Outcome of Cardiac dysfunction) studie opgezet. In deze studie werden in 
huisartsenpraktijken in Noord-Nederland 350 vrouwen geselecteerd die tenminste 5 
jaar geleden gediagnosticeerd waren met borstkanker én die in opzet curatief 
behandeld waren met chemotherapie en/of bestraling. Om het vóórkomen van 
eventuele hart- en vaatziekten in deze groep vrouwen te kunnen vaststellen, hebben 
wij de uitkomsten vergeleken met 350 vrouwen van dezelfde leeftijd zonder kanker in 
de voorgeschiedenis of  behandeling met chemotherapie voor andere doeleinden. Voor 
de vrouwen met borstkanker werden vrouwen ouder dan 80 ten tijde van de diagnose 
uitgesloten.  
 
Bij deelname werden vrouwen gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen 
over klachten en leefstijlfactoren. Daarnaast werden vrouwen uitgenodigd voor een 
bezoek aan de huisartsenpraktijk, waarbij ze gezien werden door een onderzoeker van 
de BLOC-studie. Tijdens het bezoek op de praktijk werden vragenlijsten afgenomen, 
een kort lichamelijk onderzoek verricht en een ECG afgenomen. Deelnemers kregen 
een formulier mee voor bloedafname bij het huisartsenlaboratorium en een afspraak 
in het ziekenhuis voor afname van bloed voor verder onderzoek ([NT-pro]BNP) en DNA) 
en het maken van een echo. Na deelname werden alle uitslagen teruggekoppeld naar 
de huisarts (zie figuur 1).   
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Figuur 1 Studie protocol BLOC studie

Belangrijkste bevindingen
Deel I
In het eerste deel van de thesis hebben we de prevalentie en het risico op cardiale 
disfunctie op de lange termijn bij borstkankeroverlevenden onderzocht. 

In hoofdstuk 2 hebben we een retrospectief cohort geanalyseerd en gekeken 
naar de prevalentie van door de huisarts gediagnosticeerde hart- en vaatziekten bij 561 
lange termijn borstkankerove
prevalentie van hart- en vaatziekten (HVZ) bij 1635 leeftijd en huisarts gematchte 
controles. De hart- en vaatziekten die we hebben meegenomen zijn: acuut en chronisch 
hartfalen, angina pectoris, hartinfarct, coronair arterie sclerosis, TIA (transient ischemic 
attack), hersenberoerte (CVA), boezemfibrilleren, paroxysmale tachycardie, niet-
rheumatisch hartklepziekten, cardiomyopathieën, aorta-aneurysmata en 
arteriosclerose. In deze studie werd geen vergroot risico op HVZ na radio- en/of 

1,8 voor symptomatisch hart falen na chemotherapie kwam overeen met bevindingen 
uit eerdere studies. De uitkomsten moeten met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd om verschillende redenen. In dit onderzoek is alleen symptomatische
cardiale disfunctie gemeten. Het onderzoek geeft daarmee geen uitsluitsel over het 
vóórkomen van cardiale disfunctie, omdat cardiale disfunctie ook niet-symptomatisch 
kan zijn en alleen aangetoond kan worden met behulp van echografisch onderzoek.  

1. Bezoek HA-praktijk

2. HA lab

3. UMCG- lab

4. UMCG- Echo

Vragenlijsten: lichamelijke activiteit, CVRM
LO: lengte, gewicht, middelomtrek, RR, 
auscultatie, ECG, oedeem 

Hb, Ht, Leuko, CRP, TSH, Kreat, eGFR, 
Cholesterol, Triglyceriden, cholesterol, LDL, 
HDL, Cholesterol/HDL ratio, Glucose 

DNA, hep-lithium plasma, EDTA-plasma, 
serum -80 vriezer

Echocardiografie : systolische en 
diastolische parameters en klepfunctie

6. Terugkoppeling 
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Verder konden we niet corrigeren voor risicofactoren zoals roken, BMI, HVZ in de 
familie, levensstijl, type en dosis chemotherapeutica. 
 In hoofdstuk 3 wordt de BLOC-studie beschreven (figuur 1). In deze studie 
hebben we echocardiografisch vastgesteld dat zowel patiënten behandeld met 
chemotherapie (met of zonder radiotherapie) als patiënten uitsluitend behandeld met 
radiotherapie een tweemaal verhoogd risico op de ontwikkeling van systolische 
disfunctie hadden in vergelijking met leeftijd en huisarts gematchte vrouwen zonder 
een geschiedenis van kanker. De prevalentie van systolische disfunctie (gedefinieerd 
als LVEF <54%) bleek aanwezig te zijn in 15% van de overlevenden in vergelijking met 
7% in controles. Bovendien werden meer borstkankeroverlevenden gediagnosticeerd 
met een hart- of vaatziekte en hadden zij vaker een verhoogd niveau van NT-pro BNP 
in het bloed (biomarker voor hartfalen). Al deze verschillen bleven significant na 
correctie voor risicofactoren van hart- en vaatziekten. De systolische disfunctie was 
over het algemeen mild en lag boven de klinische drempel voor verwijzing of 
behandeling (gedefinieerd respectievelijk als LVEF <50% en <45%). Bij deze 
afkapwaarden was er geen significant verschil. Mogelijk zijn de resultaten enigszins 
vertekend vanwege verschillen in basiskarakteristieken tussen de patiënten en de 
controles en selectieve exclusie van controles met hart- en vaatziekten.  
 
Deel II 
Een vroege detectie van cardiale disfunctie is belangrijk, omdat een tijdige behandeling 
mogelijk verdere verslechtering van de hartfunctie kan voorkomen. Het monitoren van 
de functie van het hart door middel van echocardiografie is duur en arbeidsintensief, 
en waarschijnlijk niet geïndiceerd voor de hele groep borstkankeroverlevenden. Deel II 
van de thesis  was daarom gericht op het verkrijgen van inzicht in factoren geassocieerd 
met een achteruitgang van de hartfunctie op de lange termijn bij 
borstkankeroverlevenden.  
 In hoofdstuk 4 wordt een systematische review gepresenteerd waarbij de 
prognostische waarden van troponine en (NT-pro)BNP  worden geëvalueerd voor 
cardiale disfunctie tijdens de behandeling en follow-up van borstkanker. Van de 691 
geïdentificeerde onderzoeken, includeerden we 12 onderzoeken die in totaal 742 
patiënten evalueerden. De mediane follow-up van de studies was 0-14 maanden na het 
einde van borstkanker behandeling (bereik: 0-79 maanden). Cardiale disfunctie werd 
gemeten door echocardiografie en/of multigated acquisitie (MUGA) scan met 
verschillende definities van disfunctie. De gewogen prevalentie van  cardiale disfunctie 
aan het einde van de follow-up was 17,8% (bereik 0% - 47%). Het hebben van een 
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verhoogd troponine gehalte tijdens de therapie was niet significant geassocieerd met 
een daaropvolgend optreden van cardiale disfunctie (OR 3,14; 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0,73-13,50, I2 85%). In de zeven studies die (NT-pro) BNP 
evalueerden werd geen associatie gevonden met het ontstaan van cardiale disfunctie. 
De meeste geïncludeerde studies hadden een korte follow-up. Het is belangrijk om te 
realiseren dat onomkeerbare cardiale disfunctie als gevolg van anthracyclines en 
straling tot meer dan tien jaar na de behandeling kan optreden. Dit onderstreept de 
behoefte voor verdere studies ter evaluatie van voorspellende factoren / biomarkers 
die een langere follow-up hebben. 
 In hoofdstuk 5 hebben we geëxploreerd of er verschillen waren in de profielen 
van een set biomarkers tussen borstkankeroverlevenden en controles die deelnamen 
aan de BLOC-studie. Het doel was om te identificeren of deze profielen gerelateerd 
waren aan de behandeling van borstkanker en de cardiale functie. Dit zou mogelijk 
kunnen helpen bij het identificeren van patiënten of aanwijzingen kunnen geven over 
de pathofysiologie van cardiotoxiciteit die kan leiden tot cardiale disfunctie. Het bleek 
dat vrouwen behandeld met chemotherapie of anti-hormonale therapie met of zonder 
bestraling voor borstkanker (mediaan 10 jaar na diagnose) significant hogere niveaus 
hadden van 24 biomarkers, waaronder inflammatoire en pro-arteriosclerotische 
markers dan de vrouwen zonder kanker in de voorgeschiedenis. Na multivariabele 
aanpassing voor BMI, nierfunctie, behandeling met bestraling en HVZ gediagnosticeerd 
ten tijde van cross-sectionele meting bleken er 21 van deze biomarkers aanzienlijk 
hoger te zijn bij overlevenden behandeld met chemotherapie of anti-hormonale 
therapie in vergelijking met controles. Dit werd niet gezien bij vrouwen die uitsluitend 
met radiotherapie werden behandeld. Verder bleek dat verscheidene inflammatoire 
markers, die verhoogd waren bij borstkankeroverlevenden, een onafhankelijke 
associatie hadden met een verminderde cardiale functie.  
 
Algemene conclusie en aanbevelingen 
Gebaseerd op onze bevindingen kunnen we zeggen dat het huidige cardiovasculaire 
risicomanagement (richtlijn preventie en behandeling hart- en vaatziekten), zoals het 
gebruikt wordt in de huisartsenpraktijk, niet gewijzigd hoeft te worden voor lange 
termijn overlevenden van borstkanker. Echter, omdat 15% van deze vrouwen een 
verminderde cardiale functie hebben, ten opzichte van 7% in de controles is het vooral 
voor deze vrouwen van belang om een gezonde leefstijl na te streven en cardiale 
risicofactoren mogelijk eerder te behandelen. 
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Vervolg studies kunnen ons mogelijk helpen om een hoog risico groep voor cardiale 
disfunctie binnen de groep van borstkankeroverlevende te identificeren. Ook kunnen 
onderzoeken laten zien of het zinvol is om preventief te behandelen voor hart- en 
vaatziekten met bijvoorbeeld anti-inflammatoire medicatie. Tenslotte is het belangrijk 
om te weten of de milde cardiale disfunctie die wij hebben gezien bij deze 
overlevenden in de toekomst leidt tot een toename van het verschil in cardiale 
disfunctie in vergelijking met de controles. Een vervolgstudie van deze groep vrouwen 
kan daar mogelijk een antwoord op geven. 

Daarnaast is het belangrijk om  er rekening mee te houden dat de 
cardiotoxiciteit van de oncologische behandeling van borstkanker over de tijd afneemt 
als gevolg van verbeteringen in de techniek en het beperken van de dosering van de 
chemotherapeutica. 
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