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Dee grotere kans op overleving na kinderkanker heeft helaas ook een keerzijde: 

bijwerkingenn van de therapie die tot vele jaren na therapie pas tot uiting kunnen 

komen.. De overlevingskans van kinderen met kanker is de laatste jaren sterk gestegen 

tott bijna 70% na 8 jaar. Anthracyclinen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 

dezee betere overleving van kinderen met kanker. Bijna 60% van de kinderen wordt 

behandeldd met anthracyclinen. Tot de groep van anthracyclinen behoren adriamycine, 

epirubicinee and daunorubicine. De hartschade, die deze middelen veroorzaken, is al 

waargenomenn vanaf het eerste gebruik van de anthracyclinen, 30 jaar geleden. 

Aanvankelijkk dacht men dat een minder hoge dosis zou leiden tot minder schade. Echter 

beginn jaren negentig werd duidelijk dat ook een lagere dosis op de langere termijn tot 

hartschadee leidde. De hartschade na anthracyclinen therapie wordt op twee manieren 

ingedeeld.. De eerste vorm is klinische hartschade, dat wil zeggen hartschade die zich kan 

uitenn in symptomen passend bij hartfalen. Deze vorm van hartschade kan leiden tot een 

harttransplantatiee of kan uiteindelijk het overlijden van een patiënt tot gevolg hebben. 

Dee tweede vorm is subklinische hartschade. Dat is hartschade waarbij (nog) niets is te 

zienn aan de patiënt, maar die wel gemeten kan worden met behulp van diagnostische 

onderzoekingenn zoals echocardiografie. 

Dee studies uit dit proefschrift zijn opgezet om meer inzicht te krijgen in de omvang van 

hett probleem en te ontdekken welke kinderen het grootste risico lopen op klinische of 

subklinischee hartschade. Daarbij is er gezocht naar mogelijkheden om kinderen, die het 

grootstee risico lopen op hartschade, eerder op te sporen tijdens de behandeling met 

anthracyclinen. . 

Inn deel 1 van dit proefschrift hebben we de omvang en de risicofactoren van klinische 

hartschadee na anthracycline bestudeerd. In hoofdstuk 1.1 is een literatuurstudie 

beschrevenn over het vóórkomen van en de risicofactoren bij klinisch hartfalen na 

anthracyclinee therapie bij kinderen. In deze studie is de literatuur, die verschenen is over 

ditt onderwerp, op een systematische manier onderzocht door twee onderzoekers. 

Artikelenn zijn gezocht met behulp van een bepaalde zoekstrategie in MEDLINE, de 

databasee voor medische literatuur. Studies, die het voorkomen van klinisch hartfalen bij 

meerr dan 50 kinderen beschrijven na anthracyclinen therapie, zijn in dit systematisch 

overzichtt opgenomen. De informatie over de studies is verzameld en de beoordeling van 

dee methodologische kwaliteit is verricht volgens bepaalde richtlijnen van 'Evidence-

basedd medicine'. Het percentage patiënten, dat na de behandeling met anthracycline 

hartschadee ontwikkelt, wordt beschreven tussen de 0 en 16%. Meer dan de helft van de 

studiess had belangrijke methodologische beperkingen. Een analyse is verricht om de 

bredee variatie in het voorkomen van klinische hartschade na anthracycline therapie, 

tussenn 0 en 16%, te verklaren. Het soort anthracyclinen en de maximale dosis in 1 week 

lijkenn een deel van deze variatie te verklaren. Hoofdstuk 1.2 beschrijft een studie die de 

omvangg van het probleem van klinisch hartfalen na anthracycline therapie bij kinderen 
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onderzoekt.. Tot nu toe was het niet bekend welk deel van de kinderen na behandeling 

mett anthracyclinen kans loopt op hartfalen jaren na het einde van de therapie. Met 

behulpp van de werkgroep kindertumoren registratie zijn alle gegevens opgezocht van 

kinderenn behandeld met anthracyclinen tussen 1976 and 1996 in het Emma 

Kinderziekenhuis.. Informatie over soort tumor, hoeveelheid anthracyclinen en over 

anderee behandelingen, die eventueel een hogere kans geven op hartschade zoals 

anderee chemotherapie of radiotherapie, is verzameld. De laatste follow-up gegevens zijn 

compleett geworden tot januari 1997 door contact op te nemen met de huisartsen. Op 

dezee manier is voor 96% van de patiënten achterhaald of deze patiënten klinisch 

hartfalenn hebben ontwikkeld. Dit hoge percentage is belangrijk omdat alleen bij een 

completee follow-up een goede voorspelling is te maken over de frequentie van het 

vóórkomenn van hartfalen tot jaren na therapie en over de daarbij horende 

risicofactoren.. Van de 607 patiënten hebben 17 patiënten klinisch hartfalen ontwikkeld. 

Inn de eerste 2 jaar na start van de therapie kregen 13 patiënten klinisch hartfalen. De 

anderee 4 patiënten ontwikkelden hartfalen na deze 2 jaar. De gemiddelde follow-up tijd 

wass ruim 6 jaar. Als enige risicofactor voor klinisch hartfalen kwam in deze studie een 

cumulatievee anthracycline dosis boven de 300 mg/m2 naar voren. Slechts 1 van de 17 

kinderenn met klinisch hartfalen was behandeld met een dosis anthracyclinen beneden de 

300mg/m2.. De kans op klinisch hartfalen, 15 jaar na de start van de anthracycline 

therapie,, werd door middel van een statistische methode ( Kaplan Meier methode) 

geschatt op 5%. Dat wil zeggen dat 15 jaar na anthracyclinen therapie 1 op de 20 

kinderenn kans heeft op klinisch hartfalen. Alss we ons daarbij realiseren dat dit een groep 

kinderenn en jong volwassenen betreft is dit een zeer hoog aantal. De verwachting is dat 

ditt aantal zal toenemen als deze groep ouder wordt en het normale verouderingsproces 

ookk een rol gaat spelen. 

Inn deel 2 van dit proefschrift zijn de omvang en de risicofactoren van subklinische 

hartschade,, na anthracycline bestudeerd. Hoofdstuk 2.1 beschrijft een systematisch 

verrichtt literatuur overzicht van het vóórkomen van en risicofactoren bij subklinische 

hartschadee na chemotherapie. In deze studie zijn dezelfde methoden toegepast als in 

hoofdstukk 1.1, echter dan toegespitst op subklinische hartschade. Het percentage 

patiënten,, dat na de behandeling met anthracycline subklinische hartschade ontwikkelt, 

wordtt beschreven tussen de 0 en 57%. Meer dan de helft van de studies had belangrijke 

methodologischee beperkingen. Verschil in de gebruikte definitie van subklinische 

hartschadee en verschil in de toegediende dosis van de anthracyclinen lijken een deel van 

dee wijde variatie in het aantal patiënten met hartschade te verklaren. Hoofdstuk 2.2 

beschrijftt een studie bij kinderen die behandeld zijn met anthracyclinen boven 200 

mg/m22 en bij wie een echocardiogram was gemaakt direct aan het einde van de 

behandeling.. Doel van deze studie was om het verband te onderzoeken tussen een 

echocardiografischh gemeten hartfunctie aan het einde van de therapie en de hartfunctie 
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jarenn later. Een associatie kan gevolgen hebben voor de planning van follow-up voor 

kinderenn die zijn behandeld met anthracyclinen. Bij 113 van de 140 kinderen die nog in 

levenn zijn, is er een follow-up echocardiografie verricht tot 13 jaar na therapie. Direct 

aann het einde van de anthracycline therapie heeft 3.5% een abnormale hartfunctie (een 

verkortingsfractiee beneden de 28%). Bij een follow-up periode van gemiddeld 4.5 jaar is 

ditt percentage opgelopen tot 14.2%. De hartfunctie aan het einde van de therapie bleek 

geassocieerdd te zijn met de hartfunctie bij follow-up. Deze studie suggereert dat 

patiëntenn met een goede hartfunctie aan het einde van de therapie minder frequent 

hoevenn te worden gecontroleerd dan patiënten met een minder goede hartfunctie. 

Inn deel 3 zijn de diagnostische mogelijkheden onderzocht om kinderen, die een groot 

risicoo lopen op hartschade ten gevolge van anthracyclinen gebruik, vroegtijdig tijdens de 

behandelingg op te sporen. Tijdens de behandeling kunnen preventieve maatregelen 

genomenn worden om verdere schade te voorkomen. Echocardiografische meting van de 

hartfunctiee zal pas een vermindering van de functie laten zien als veel hartcellen 

beschadigdd zijn. Het kwaad is dan eigenlijk al geschied. In hoofdstuk 3.1 wordt de 

waardee van een scan, antimyosine scintigrafie, in de vroege opsporing van hartschade 

beschreven.. Antimyosine kan zich binden aan hartspiercellen wanneer deze cellen 

beschadigdd zijn. Twaalf scintigrafiën werden gemaakt bij 8 kinderen. De scans die 

werdenn gemaakt voor de anthracyclinen therapie waren alle normaal. De patiënt met de 

hoogstee waarde van de antimyosine opname in een vroeg stadium tijdens de 

behandelingg ontwikkelde aan het einde van de hele kuur klinisch hartfalen. De 

hartfunctiee gemeten met echocardiografie bleef tot aan het moment van het klinisch 

hartfalenn normaal. Conclusie van deze studie was dat antimyosine scintigrafie een 

veelbelovendee methode lijkt om hartschade nog voor het ontwikkelen van een 

verminderdee hartfunctie en van klinisch hartfalen op te sporen. In hoofdstuk 3.2 wordt 

dee reproduceerbaarheid van de antimyosine scintigrafie beschreven. De 

overeenstemmingg tussen verschillende metingen van één waarnemer en verschillende 

metingenn van verschillende waarnemers is acceptabel. Helaas is antimyosine niet langer 

commercieell beschikbaar. In hoofdstuk 3.3 is de rol van troponine T, gemeten in de 

eerstee 24 uur na anthracycline therapie, in de vroege detectie van hartschade na 

anthracyclinee therapie onderzocht. Enkele studies tonen aan dat troponine T mogelijk 

gebruiktt kan worden in het vroeg opsporen van kinderen die het grootste risico lopen 

opp hartschade. Bij 38 kinderen werd op verschillende momenten tijdens de kuur vóór de 

gift,, 6 uur na en 24 uur na de gift bloed afgenomen om het beloop van troponine T te 

bestuderen.. Een abnormale troponine T waarde (>0,010 ng/ml) werd gemeten bij 3 

kinderenn op enig moment tijdens de kuur. Maar 1 van deze patiënten had aan het einde 

vann de kuur een verminderde hartfunctie. De 2 andere kinderen met de verhoogde 

troponinee T waarde ontwikkelden geen verminderde hartfunctie tot 2 en 7 maanden na 

dee therapie. In totaal hadden 7 patiënten aan het einde van de kuur een abnormale 
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echocardiografischh gemeten hartfunctie. Waarschijnlijk is meting van troponine T, 

gedurendee de eerste 24 uur na anthracycline therapie te vroeg om hartschade na 

anthracyclinee therapie te meten. Verder onderzoek zal hierover duidelijkheid kunnen 

verschaffen. . 

Verderee studie zal verricht moeten worden naar: 

 de impact van subklinische en klinische cardiotoxiciteit op het verdere leven van 

patiëntenn behandeld met anthracyclinen. 

 het identificeren van patiënten of patiënten groepen die het grootste risico lopen 

opp cardiotoxiciteit na anthracyclinen therapie 

 het zoeken naar preventieve mogelijkheden om hartschade te voorkomen vóór en 

tijdenss de anthracycline therapie 




