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Chapter 10

Dutch summary
Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift richtte zich op enkele factoren die bij patiënten met borstkanker en
zaadbalkanker bepalend kunnen zijn voor langetermijnuitkomsten en -schade (met
name hart- en vaatschade). Nadat een overzicht gegeven werd van de stand van za-
ken in de cardio-oncologie, besloeg het eerste deel van het proefschrift onderzoek bij
vrouwen met borstkanker behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie
en besloeg het tweede deel onderzoek bij mannenmet zaadbalkanker behandeldmet
platinum-bevattende chemotherapie. De focus op deze specifieke patiëntenpopula-
ties komt voort uit de verwachting dat veel van deze patiënten een lange resterende
levensspanne zullen hebben zonder terugkeer van kanker nadat de behandeling suc-
cesvol is afgerond.

Hoofdstuk 2 was een overzicht van de pathofysiologie en behandeling van
medicatie-gerelateerde hartschade bij kankerbehandeling. Cardiovasculaire schade
kan zich openbaren als verminderde hartfunctie, structurele afwijkingen aan het hart
(zoals kleplijden of ritmestoornissen) of als vasculaire of trombotische aandoenin-
gen. Het risico op cardiovasculaire schade door kankerbehandeling wordt beïnvloed
door behandelings- én patiëntgerelateerde factoren, zoals leeftijd, geslacht, comorbi-
diteit en erfelijke aanleg.We gingen in op de pathofysiologie van hartschade en gaven
een overzicht van (SNPs) gerelateerd aan hartschade
door anthracyclines en trastuzumab. Hoewel meerdere manieren zijn beschreven om
vroege/acute of late hartschade te kunnen opsporen, is er nog altijd behoefte aan be-
tere, beproefde strategieën om risicopatiënten te kunnen opsporen en behandelen.
Wanneer we kijken naar behandelingen ter bescherming van het hart (die worden
gestart vanaf begin van een potentieel voor het hart schadelijke kankerbehandeling
dan wel bij vroege tekenen van hartschade), dan zien we onvoldoende eenduidig
bewijs dat dergelijke behandelingen op de lange termijn baat geven. Er is meer on-
derzoek nodig naar de timing, de behandelingen en de exacte doelgroep voor boven-
genoemde strategieën. Zowel adequate risicoscreening vóór start van kankerbehan-
deling ompatiënten te identificeren die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van
hartschade alsook vroege opsporing lijken essentieel om vroege en late cardiovascu-
laire schade te kunnen verminderen.

De prevalentie van myocardiale dysfunctie op lange termijn na behandeling met
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anthracycline-gebaseerde chemotherapie bij borstkankerpatiënten is niet goed duide-
lijk. Hoofdstuk 3 gaf de resultaten van een crosssectioneel cohortonderzoek bij
borstkankerpatiënten uitgevoerd in het Universitair Medisch CentrumGroningen en
het Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek. Vrouwen werden uit-
genodigd wanner zij niet-gemetastaseerde borstkanker of ductaal carcinoom
hadden op - tot -jarige leeftijd en nu tot ( ) of tot jaren ( )
na borstkankerbehandeling waren. Meer dan de helft van de patiënten was ook met
anthracycline-bevattende chemotherapie behandeld. Tot de metingen aan het hart
bij het studiebezoek behoorden echocardiografisch bepaalde ejectiefractie van de lin-
kerventrikel (LVEF), globale longitudinale (myocardiale deformatie) van de
linkerventrikel (GLS) en in het bloed gemeten
(NT-proBNP). De anthracycline-behandelde patiënten ( ) hadden ten op-
zichte van de niet-anthracycline-groep ( ) vaker een verminderde LVEF (
versus ), verstoorde GLS ( versus ) en vaker een verhoogd NT-proBNP
( versus ). Daarnaast namen GLS en LVEF op een lineair af met het toenemen
van de cumulatieve anthracyclinedosis. De kans op een NT-proBNP ngL
was hoger bij patiënten met hogere anthracyclinedoses. We concludeerden dat ver-
stoorde GLS en verhoogde NT-proBNP-niveaus aanwezig zijn bij een substantieel
deel van de borstkankerpatiënten behandeld met anthracyclines.

In hetzelfde crosssectionele cohort van borstkankerpatiënten hebben we de vas-
culaire gezondheid onderzocht. Hoofdstuk 4 beschrijft een analyse van biomarkers
gerelateerd aan hart-/vaatziekterisico in het bloed,
(AGEs), en echografische vaatmetingen van intima-media-dikte (IMD) en lokale
polsgolfsnelheid (PGS). Deze niet-invasieve metingen van vaatgesteldheid zouden
kunnen helpen om patiënten met risico op hart- en vaatziekten vroegtijdig op te
sporen. We bepaalden de prevalentie van abnormale IMD, PGS, AGEs (gemeten
met huidautofluorescentie) naast traditionele cardiovasculaire risicofactoren. An-
ders dan bij de analyse in hoofdstuk 3 was hier de belangrijkste vergelijking op basis
van follow-upduur ( tot versus tot jaren) en niet zozeer op basis van be-
handeling, aangezien de link tussen anthracycline (dosis) en vasculaire gezondheid
minder voor de hand liggend was dan bij de studie naar anthracycline-gerelateerde
cardiotoxiciteit. De patiëntenmet tot jaren aan follow-up jonger (mediaan jaar)
dan patiëntenmet tot jaren aan follow-up ( jaar). Dit was inherent aan het on-
derzoeksontwerp, aangezien een van de inclusiecriteria was dat patiënt behandeld
waren tussen 40- en 50-jarige leeftijd. Viscerale obesitas ( versus , ),
hypertensie ( versus , ) en hetmetabool syndroom ( versus ;

) hadden een aanzienlijke prevalentie in zowel de groep met tot als de
groepmet tot jaren follow-up. De helft van de patiënten had een
boven kgm . AGEs waren gelijk in beide follow-upgroepen. Een IMD mm
of een plaque, echografisch gemeten aan de arteriae carotis communis, werden ge-
vonden bij versus van de patiënten met tot en tot jaren follow-up,
respectievelijk. In een subgroep van patiënt waarbij ook PGS-metingen aan de arte-
riae carotis communis waren verricht, werd een PWV ms gevonden bij
( ) versus ( ) van de patiënten met tot en tot jaren follow-up,
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respectievelijk. Al met al leken abnormale IMD, lokale PGS of AGEs daarmee wei-
nig frequent voor te komen bij langetermijnfollow-up, in tegenstelling tot de relatief
vaak voorkomende obesitas, hypertensie en metabole syndromen. Bij patiënten met
het metabool syndroom werden hogere AGEs, IMD en lokale PGS gemeten. Hier-
uit leidden we af dat (componenten van) het metabool syndroom mogelijke doelen
zouden kunnen zijn voor screening en interventie bij borstkankerpatiënten.

Eerdere onderzoeken naar adjuvante hoge-dosis-chemotherapie (HDCT) konden
geen winst aantonen voor niet-voorgeselecteerde patiënten met stadium III borst-
kanker. Langetermijnuitkomsten waren echter niet bekend. In hoofdstuk 5 onder-
zochten we over een periode van twintig jaar de werkzaamheid en veiligheid bin-
nen de grootste gerandomiseerde fase-3-studie naar HDCT bij stadium III borst-
kanker waarbij oksellymfeklieren waren aangedaan. Deze studie was uitge-
voerd in tien Nederlandse ziekenhuizen. Om deze update te kunnen geven, verza-
melden we follow-upgegevens vanuit de medische dossiers, via huisartsen, vanuit
het Nederlands Kankerregister, vanuit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Ge-
automatiseerd Archief (PALGA) en vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Tussen 1993 en 1999 werden patiënten gerandomiseerd tussen HDCT
( ) of conventionele-dosis-chemotherapie (CDTC, ). CDCT bestond
uit vijf cycli 5-fluoro-uracil, mgm , epirubicine, mgm , en cyclofosfamide,

mgm . In de HDCT-groep waren de eerste vier cycli identiek, maar de vijfde cy-
clus was vervangen door cyclofosfamide, mgm , thiotepa, mgm en car-
boplatine, mgm , gevolgd door een autologe hematopoëtische stamceltrans-
plantatie. Na jaren mediane follow-up (interkwartielafstand [IKA] – )
was de -jaarsoverleving na HDCT en na CDCT ( -ratio [HR]

; -betrouwbaarheidsinterval [BI] – ). De absolute verbetering in -
jaarsoverleving was (HR 0,72; -BI – ) voor patiënten met of
meer aangedane oksellymfeklieren en (HR ; -BI – ) voor pa-
tiënten met triple-negatieve borstkanker. Het cumulatieve incidentierisico voor een
twee maligniteit na jaar of een ernstige cardiovasculair aandoening was gelijk tus-
sen de behandelgroepen ( -jaars cumulatieve incidentierisico voor een tweede ma-
ligniteit van na HDCT versus na CDCT; ), hoewel patiënten
in de HDCT-groep vaker hypertensie ( versus ; ), hypercho-
lesterolemie ( versus ; ) en hartritmestoornissen ( versus

; ) hadden. Samenvattend gaf HDCT geen langetermijnoverlevings-
winst in de niet-voorgeselecteerde groep van patiënten met stadium III borstkanker,
maar verbeterde de overleving wel in de subgroep met aangedane oksellymfe-
klieren. Hoewel er statistisch geen significant verschil werd gezien, lijkt de subgroep
met triple-negatieve borstkanker mogelijk een overlevingswinst te hebben bij HDCT.
Wat betreft veiligheid werd na HDCT geen verandering in het langetermijnrisico op
een tweede maligniteit of een ernstige cardiovasculair aandoening.

De volgende twee hoofdstukken van dit proefschrift onderzochten patiënten met
zaadbalkanker. Het overgrote deel van deze patiënten kan worden genezen, zelfs
wanneer er sprake is van uitzaaiingen. Het merendeel van de patiënten heeft na be-
handeling nog een lang leven voor zich, vooral gezien veel patiënten relatief jong zijn
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opmoment van diagnose en behandeling. Daaruit volgt ook het belang van negatieve
langetermijneffecten van de behandeling. Twee factoren hierin werden in dit proef-
schrift behandeld: hypogonadisme en erfelijke aanleg voor het krijgen van hart- of
vaatziekten.

Primair hypogonadisme wordt gezien bij van de zaadbalkankerpatiënten na
curatieve behandeling met orchidectomie met of zonder chemotherapie. In hoofd-
stuk 6 onderzochten we (INSL3), een nieuwe biomarker om Ley-
digcelfunctie te kunnen meten, in relatie tot luteïniserend hormoon, testosteron en
β-hCG bij zaadbalkankerpatiënten. Twee cohorten werden onderzocht. Het eerste
cohort is een crosssectioneel cohort bestaande uit zaadbalkankerpatiënten na orchi-
dectomie met of zonder chemotherapie (1988–1999) bij langetermijnfollow-up (me-
diane leeftijd en jaar bij follow-up, respectievelijk) en gezonde mannen van
gelijke leeftijd. In dit crosssectionele cohort hadden de zaadbalkankerpatiënten
op mediaan zeven jaar na orchidectomie en chemotherapie een hoger luteïniserend
hormoon, lager testosteron, maar gelijke waarden voor INSL3 als de gezonde con-
trolepersonen. Na behandeling met alleen orchidectomie ( ) werd ten opzichte
van de gezonde controlepersonen wel een hoger luteïniserend hormoon, maar geen
verschillen in testosteron of INSL3 gemeten. Het tweede cohort is een longitudinaal
cohort van chemotherapie-behandelde zaadbalkankerpatiënten (2000–2008) geana-
lyseerd voor en één jaar na chemotherapie (mediane leeftijd jaar bij chemothera-
pie). In dit longitudinaal cohort hadden patiënten met een normaal β-hCG vooraf-
gaand aan chemotherapie ( IUL , ) een verhoogd luteïniserend hormoon
één jaar na chemotherapie vergeleken met de waarde vóór chemotherapie, en geen
verschil in testosteron of INSL3. In tegenstelling hiertoe werd bij patiënten met een
hoog β-hCG voorafgaand aan chemotherapie ( IUL , ) een onderdrukt
luteïniserend hormoon, beduidend verhoogd testosteron en laag INSL3 gevonden
bij start van chemotherapie, met één jaar later toename van luteïniserend hormoon,
afname van testosteron en toename van INSL3. We concludeerden dat voorafgaand
aan chemotherapie de β-hCG-producerende tumoren een effect hebben op de go-
nadale hormonale as, zoals af te lezen is in het verhoogde testosteron en verlaagde
luteïniserend hormoon. Het INSL3, waarnaar in de analysis specifiek werd gekeken,
volgende het beloop van het testosteron niet uniform.

Vergelekenmet de algehele populatie hebben zaadbalkankerpatiënten behandeld
met chemotherapie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit verhoogde risico
wordt mogelijk deels gemedieerd door genetische variatie. In hoofdstuk 7 beschre-
ven we een explorerende genoombrede associatiestudie (GWAS) naar het voorko-
men van hart- en vaatziekten bij zaadbalkankerpatiënten. Deze patiënten waren
behandeld met platinum-bevattende chemotherapie tussen 1977 en 2011, met een
leeftijd jaar bij diagnose en met jaren zonder terugkeer van de zaadbalkan-
ker. De mediane follow-upduur was jaren (bereik – ). In deze follow-up was bij

( ) van de gegenotypeerde patiënten een cardiovasculaire aandoening opgetre-
den. Als eerste stap werden de associaties onderzocht tussen SNPs en het al dan niet
voorkomen van een cardiovasculaire aandoening tijdens behandeling of gedurende
de follow-up. Uit de SNPs die geassocieerd waren met volgenden
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onafhankelijke genomische loci die geassocieerd waren met hart- en vaatziekten.
Als vervolgstap gebruikten we

(DEPICT) om een hoger niveau van abstractie te bereiken door te zoeken
naar verrijkte genensets en deze genensets vervolgens te clusteren tot groepen, diewe
”biologische thema’s”noemden. DEPICT-analyse resulteerde in tien van deze biolo-
gische thema’s, waarbij het RAC2/RAC3-netwerk als meest prominente thema naar
voren kwam. Vanuit de literatuur lijkt dit RAC2/RAC3-netwerk verbonden met en-
dotheelactivatie. We konden endotheelactivatie ook aantonen in een longitudinaal
cohort van zaadbalkankerpatiënten behandeld met cisplatine-gebaseerde chemo-
therapie, waarwe verhoogde aantallen van circulerende endotheelcellen aantoonden
gedurende de chemotherapie. Samenvattend toonde deze exploratieve GWAS tien bi-
ologische thema’s die kunnen duiden op genetische die een rol spelen bij
hart- en vaatziekten bij zaadbalkankerpatiënten die met chemotherapie werden be-
handeld.
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