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Niewydolność serca a leki przeciwnowotworowe 

Ewer et al. J Clin Oncol 2005; 23: 2900 



A very non scientific ilustration of 
cardiotoxicity 

1) Which elephant is alergic to ants ? 
2) How bad the elephnan’t tendon is 

before the ant will start cutting it ? 
3) How much time will the ant have ? 

Why not just take all the knives away ?  



Systolic dysfunction (EF) 

Distolic dysfunction of LV 

Markers of Cardiac injury 
ECG changes (?)  

Steven E. Lipshultz, Nat rev 2013 

Doxorubicin toxicity - timelines 

Clinical symptoms of CHF 

Cardiac 
death 



SUKCESY PORAŻKI 

  Coraz skuteczniejsze leczenie 
kardiotoksyczności typu I 

 

  Nadal występują zgony sercowo-
naczyniowe 

  Coraz skuteczniejsze leczenie 
kardiotoksyczności typu II 

 

  Nadal przypadki o niekorzystnym 
rokowaniu odległym 

  Coraz skuteczniejsza kardioprotekcja pierwotna 
w onkologii 

 

  Nadal występują nowe epizody 
jatrogennej niewydolności serca 

  Coraz lepsza diagnostyka  obrazowa serca 
  

  Brak prostych markerów (z krwi…) 

  Coraz większa wiedza na temat nadciśnienia 
tętniczego indukowanego przez leki hamujące 
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  Brak  jednolitych algorytmów 
leczenia hipotensyjnego 
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Ammon et al. J Cardiac Fail 2013;19:629e634 Cardinale et al. J Am Coll Cardiol 2010; 55:213–20 

LVEF≤ 45% 

   Enalapril + karwedilol 

ECHO 

   3 m-ce: co każdy miesiąc 

   2 lata: co 3 m-ce 

   następnie: co 6 m-cy 

  42% - normalizacja LVEF 

  zmniejszenie ryzyka zdarzeń  

sercowo-naczyniowych: 5% vs 30% (p<0,001) 

Czynniki predykcyjne: 
•   czas od zakończenia chemioterapii do rozpoczęcia 

leczenia niewydolności serca 
(OR=3,9        95% CI: 2,7–5,7; p <0,0001); 

•    klasa III i IV wg NYHA w momencie zastosowania 
leczenia kardiologicznego 

(OR =8,7     95% CI: 3,0–25; p <0,0001). 

LVEF≤45% 

   29% - ACEI lub ARB 

   25% - beta-bloker  

   16% - ACEI/ARB + beta-bloker 

   29% - moczopędne 

ECHO po chemioterapii 

   LVEF=34 ± 8 % 

 czas od początku leczenia: 2,2 (0,7-5,2) 

  40% – poprawa LVEF o ≥ 10p% 

  24% - normalizacja LVEF 
 

 poprawa OS: 71% vs 41% (p<0,05) 





Premature cardiovascular mortality in lymphoma patients treated with (R)-CHOP regimen  
– a national multicenter study  
Wojciech Jurczak, Sebastian Szmit, Marcin Sobocinski i wsp. 

Int J Cardiol. 2013 Oct 15;168(6):5212-7 

Powikłania sercowo-naczyniowe 



Predictors of cardiovascular death 

Variables Units HR 95% CI p 

History of heart 

diseases 
yes vs. no 4.71 3.82-5.6 <0.001 

Cumulative dose of 

doxorubicin 
mg/m2 0.996 0.991-0.999 0.02 

Arrhythmia on 

treatment or in FU 
yes vs. no 4.78 3.63-5.92 0.01 

Lack of complete 

remission 
yes vs. no 2.73 1.78-3.66 0.03 

Int J Cardiol. 2013 Oct 15;168(6):5212-7 



Badana grupa:  
• 135 chorych z NHL 
• Mediana wieku – 59 lat,  43% - kobiety,  
• 49.9% chorych z czynnikami ryzyka niewydolności serca 
Chemioterapia: 
• CHOP: Cyklofosfamid 750 mg/m2, Doksorubicyna 50 mg/m2, Vinkrystyna 1.4 mg/m2, Prednison 500 mg/m2 
• Mediana DAWKI DOKSORUBICYNY: 290 mg/m2 (50-400) 

 
Kardiotoksyczność: 
• u 20% chorych powikłania w obserwacji (1 rok): 

 2.2% - zgony sercowo-naczyniowe 
 10.4% - objawowa niewydolność serca 

 9.6% - bezobjawowa dysfunkcja skurczowa serca 

Annals of Oncology 14: 277–281, 2003 
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Istota leczenia farmakologicznego  

niewydolności serca podczas terapii anty-HER2 

Szmit et al. Int Heart J 2010; 51: 141-5 

Wyjściowo: 

• EF= 10%  

• skrzeplina w lewej komorze serca 

• restrykcyjny napływ mitralny 

• nadciśnienie płucne 

• BNP > 5 000  

• (ale troponina 0,0 ng/mL) 





Zdarzenia 

kardiologiczne 

Szybka odwracalność 

dysfunkcji serca 

Czas szybkiej 

odwracalności 

dysfunkcji serca 

(miesiące) 

Ciężka niewydolność 

serca (n =13) 9      (69.2%) 11.6      (1.3 - 28.7) 

Objawowa niewydolność 

serca (n =32) 25     (78.1%) 5.5      (0.0 - 28.7) 

Istotna dysfunkcja 

skurczowa serca (n=60) 50      (83.3%) 6.3      (0.0 - 33.1) 

Kardiotoksyczność „na ogół” odwracalna … 

Badanie HERA 

Procter i wsp. J Clin Oncol. 2010 
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J Am Coll Cardiol 2013;61:2355–62 
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J Am Coll Cardiol 2011;57: 2263–70 

10 /42 pts z LVSD 

Ocena ruchu segmentów mięśnia sercowego w czasie jego pracy w 
kierunkach: radialnym, podłużnym, okrężnym, skrętnym.  



European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2014) 15, 324–331 

6 m-cy 



Markery wczesnego uszkodzenia serca 
- populacja dzieci 

Author (year) The proposed parameters/methods 
 

Iarussiet  al. (2001)  increased end-systolic wall stress 
 diastolic dysfunction  

Yildirim et al. (2010)   Tissue Doppler imaging at rest  
  dobutamine stress echocardiography 

Park et al. (2009)   abnormalities of regional wall motion using 2-
dimensional strain 

Oberholzer et al. 
(2004) 

Cardiac MRI: 
-end-systolic volume increased  
- left and right ventricular ejection fraction decreased 





SUKCESY PORAŻKI 

  Coraz skuteczniejsze leczenie 
kardiotoksyczności typu I 

 

  Nadal występują zgony sercowo-
naczyniowe 

  Coraz skuteczniejsze leczenie 
kardiotoksyczności typu II 

 

  Nadal przypadki o niekorzystnym 
rokowaniu odległym 

  Coraz skuteczniejsza kardioprotekcja pierwotna 
w onkologii 

 

  Nadal występują nowe epizody 
jatrogennej niewydolności serca 

  Coraz lepsza diagnostyka  obrazowa serca 
  

  Brak prostych markerów (z krwi…) 

  Coraz większa wiedza na temat nadciśnienia 
tętniczego indukowanego przez leki hamujące 
angiogenezę nowotworową 

  Brak  jednolitych algorytmów 
leczenia hipotensyjnego 

  Coraz większa świadomość PÓŹNEJ 
kardiotoksyczności 

  Brak czynników prognostycznych 

Kardiologia onkologiczna – sukcesy i porażki  

 



Adaptowane z: Bergers G i wsp. Nature 2002;3:401–10 

Niewielkie guzy (1–2mm) 
• nieunaczynione 
• uśpione 

Większe guzy 
• unaczynione 
• ze zdolnością do przerzutowania 

Przełom naczyniowy 

(angiogenic switch) 
Wynik nadekspresji czynników  

proangiogennych np.  

VEGF 

VEGF 

VEGF 

bFGF 

TGFß-1 

VEGF 

bFGF 

TGFß-1 

PlGF 

VEGF 

bFGF 

TGFß-1 

PlGF 

PD-ECGF 

VEGF 

bFGF 

TGFß-1 

PlGF 

PD-ECGF 

Plejotrofina 



VEGF inhibitors 

Obniżenie aktywności VEGF 

śródbłonek NERKI: śródbłonek i podocyty 

„Vascular  
Rarefaction” 

Spadek NO 

wzrost   
oporu naczyniowego 

NADCIŚNIENIE 

Spadek ekspresji receptorów dla VEGF  

„Downregulation of tight 
junction protein” 

BIAŁKOMOCZ 

Izzedine et al. Annals of Oncology 2009    



Szmit et al.  
Kidney Blood Press Res 2012;35:18–25  

Szmit et al.  
Kidney Blood Press Res 2012;35:468–476 

Jatrogenne NT a rokowanie 

Sunitinib & PFS Sorafenib & PFS 



Rini B. et al. J Natl Cancer Inst 2011;103:763–773 

SBP ≥ 140mmHg 

DBP ≥ 90mmHg 



• Nie ma rekomendacji  

 

• Wybór leku hipotensyjnego powinien być indywidualny, 
uzależniony od chorób współistniejących  

 

• Leki oddziaływujące na układ renina–angiotensyna mogą być 
szczególnie przydatne 

Leczenie nadciśnienia w onkologii 

Izzedine et al. Annals of Oncology 2009; 20: 807–815 



Annals of Oncology 2009 



Ryzyko niewydolności serca związanej z leczeniem 
sunitinibem 

Kappers M.H. et al. J. Hypertens. 2009; 27(12): 2297-309 



Czynniki ryzyka  
jatrogennej niewydolności serca 

Di Lorenzo G, Autorino R, Bruni G et al (2009) Cardiovascular toxicity 
following sunitinib therapy in metastatic renal cell carcinoma: a 

multicenter analysis. Ann Oncol 20(9):1535-1542  

 Analiza wieloczynnikowa sugeruje, 

że istotnymi czynnikami predykzyjnymi 

niewydolności serca były:  

 

• Choroba wieńcowa w wywiadzie 

OR=18,  95%CI: 4–160,   p=0.005 

 

• Nadciśnienie tętnicze  

OR=3,   95%CI:  1.5–80,   p=0.04 

 

Khakoo AY, Kassiotis CM, Tannir R et al (2008) Heart failure associated 

with sunitinib malate. Cancer 112:2500-2508  

• Nadciśnienie, szczególnie w 3/4 stopniu może 
mieć znaczenie kluczowe 

 

• Objawowa niewydolność serca pojawia się 
wkrótce po rozpoczęciu leczenia sunitynibem 
(mediana 22 dni od rozpoczęcia leczenia) i jest 
związana z upośledzeniem funkcji serca oraz 
zwiększeniem ciśnienia tętniczego i nie jest w 
pełni odwracalna 
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Doxorubicin toxicity - timelines 

One process which changes with time 
 



I. Typy kardiotoksyczności  
 

II. Wczesna kardiotoksyczność  
   podczas leczenia przeciwnowotworowego  

   do 12 miesięcy po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego  

 

III.  Późna kardiotoksyczność 

Pacjent wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych  

leczenia przeciwnowotworowego 



Późna kardiotoksyczność – rak piersi 

Van Dalen et all The Cochrane Collaboration 2006 





Problem późnej kardiotoksyczności jest nadal 
niedoszacowany i rzadko opisywany 

Analiza 1474 przypadków choroby Hodgkina po średnio 18,7 

letniej obserwacji, ujawniła, że toksyczność kardiologiczna 

była trzecią przyczyną śmierci:  
 

• 135 pacjentów z powodu progresji HD ,  

• 137 z powodów nowotworów wtórnych  

• 73 z powodu kardiotoksyczności 

Aleman, B.M., et al., Late cardiotoxicity after treatment for 

Hodgkin lymphoma. Blood, 2007. 109(5): p. 1878-86.  



Armstrong GT. et al. J Clin Oncol 2014; 32:1218-1227 



Armstrong GT. et al. J Clin Oncol 2013; 31:3673-3680 

Choroba wieńcowa 

Wady zastawkowe 

Niewydolność serca 



EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4 5 ( 2 0 0 9 ) 3 0 2 7 –3 0 3 4 

Wczesna  
kardiotoksyczność 

Późna  
kardiotoksyczność 

All patients (43) were treated with anthracyclines (210–750 mg/m2) and 15 received cardiac radiation 

Wiek < 4 lat 

Wiek > 4 lat 



I. Cardiometabolic Risk Factors 
for Premature Atherosclerosis 

 

II. Prevention of Cardiovascular 
Toxicity 

 

III. Management and Treatment 

I. Early detection of anticancer 
drug-induced LVD 

 

II. Treatment of anticancer drug-
induced LVD 

 

III. Prevention of anticancer drug-
induced LVD 

Annals of Oncology 2012; 23 (S.7): vii155–vii166 Circulation. 2013;128:1927-1995 



I. uwarunkowane molekularnie (genetycznie) 

 

II. wynikające z obecności klinicznych czynników ryzyka 

Potencjalne wykładniki indywidualnej skłonności do 

uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego podczas terapii 

przeciwnowotworowej 

Co najbardziej niepokoi ? 



Hasin T. et al. J Am Coll Cardiol 2013;62:881–6 

HF patients had a 68% higher risk of developing cancer  

HR=1.68        

(95% CI: 1.13 - 2.50) 



HR=16,1 

(95%CI: 3,31-78,1)  

 log-rank p=0,0001 

HR=4,8  

(95% CI: 2,26-10,3) 

 log-rank p = 0,0001 

Batist G et al. J Clin Oncol 2001. 

Liposomal doxorubicin & cardiotoxicity 

In first line MBC treatment In HIGH RISK patients with MBC 
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Możliwa prewencja onkologiczna 

Terapia przerwana z powodu  

powikłań kardiologicznych: 

 

   u 3 chorych LVEF <40% 

   u 2 chorych zaburzenia rytmu serca 

Corazzelli et al. British Journal of Haematology 2011 






