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Årets Global Cardio-Oncoloy Summit fant 
sted på World Trade Center i Sao Paulo, 
Brasil (figur 1). Det raskt utviklende fagfeltet 
var tema for en internasjonal kongress for 
første gang i 2015, og kongressen har siden 
hatt økende antall deltagere.

I år deltok over 600 personer fra 
19 land. Både kardiologer og onkologer 
deltok. Vi var to fra Norge og de eneste fra 
Skandinavia. Vårt bidrag var å presentere 
et metodeabstrakt om en randomisert, 
placebokontrollert, dobbelblind nasjonal 
multisenterstudie, PRevention of cArdiac 
Dysfunction during Adjuvant breast cancer 
therapy (PRADA) II-studien, som utgår 
fra Akershus universitetssykehus med 
professor Torbjørn Omland som studiele-
der. Abstraktet er publisert til slutt i dette 
referatet. 

Moderne diagnostikk og behandling 
av kreftpasienter bidrar til økt overlevelse. 
En uønsket konsekvens av behandlingen er 
økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger.

Bivirkningene kan føre til reduksjon 
av kreftbehandlingen eller i verste fall at den 
må stoppes. Økt fokus på kardiovaskulære 
bivirkninger under kreftbehandling, og spe-
sielt forebygging av dette, har gitt opphav til 
fagfeltet kardio-onkologi. 

Kardio-onkologi har som mål å 
optimalisere kardiovaskulær behandling hos 
kreftpasienter før, under og etter kreftbe-
handling (figur 2).

Vi starter referatet med en kort 
oversikt over ulike kreftbehandlinger som 
ble spesielt omtalt under kongressen og 
deres bivirkninger på hjertet før vi refererer 
fra noen utvalgte sesjoner.

Kort oversikt over 
kreftbehandling som ble 
spesielt omtalt under 
kongressen
Antrasykliner er hyppig brukt i behandling 
av både solide og hematologiske malignite-

Figur 1: Juan Plana debatterer mot Ronald Wittless i bruk av global longitudinal strain.
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ter. Kardiotoksisiteten er doseavhengig og 
kan inntreffe tidlig eller flere tiår senere (1). 
Reduksjonen i venstre ventrikkels ejeksjons-
fraksjon (EF) er progressiv, og pasientene 
kan ofte være asymptomatiske i en periode 
før symptomer på hjertesvikt inntrer. 

Trastuzumab har forbedret overle-
velsen hos brystkreftpasienter ved inhi-
bering av human epidermal growth factor 
receptor 2 (HER2) hos pasienter med 
HER2-positiv brystkreft (2). Trastuzumab 
kan, spesielt i kombinasjon med antrasykli-
ner, gi redusert EF og utvikling av hjertesvikt 
(3). Hjerteskaden opptrer vanligst under 
pågående behandling og kan være forbigå-
ende, men er klinisk meget viktig da det er 
den hyppigste grunnen til stopp i kreftbe-
handling hos HER2-positive pasienter. 

5-Flourouracil (5-FU) er den andre 
mest gitte kjemoterapi og den som er mest 
assosiert med myokardiskemi. Insidensen 
varierer, men man tror ca. 10 % får myokar-
diskemi (4). Symptomene opptrer vanligvis 

opptil 72 timer etter behandling og skyldes 
skade på endotel og vasospasme. 

Stråleterapi gir kjente bivirkninger 
som interstitiell myokardfibrose, klaffe-
sykdom og koronarsykdom (5). Nøyaktig 
insidens av kardiotoksisitet som følge av 
moderne stråleterapi, er vanskelig å evalu-
ere, hovedsakelig grunnet lang tid fra ekspo-
nering til utvikling av hjerteskade. 

Oppsummering fra 
kongressen
Biomarkører som prediktor for 
kardiotoksisitet
D. Cardinale, kardiolog fra Milano, åpnet 
Global Cardio-Oncology Summit-sesjonen. 
Hun er en av pionerene innenfor kardio-
onkologi. Allerede i 1974 observerte hun en 
sammenheng mellom kreftbehandling og 
kardiovaskulær sykdom. Hun fant at tropo-
niner før behandling, men spesielt dynamikk 
under kjemoterapi med antrasyklin, kan pre-
dikere kardiovaskulær sykdom. Troponin før 

Figur 2: Kardiovaskulær oppfølging hos kreftpasienter

Figur 3: Gruppen til Cardinale mener at myokardskade først kan vises ved utslipp av 
kardiovaskulære biomarkører. 
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kjemoterapi med antrasyklin kan indikere 
høyere sannsynlighet for hjerteskade, men 
dynamikk under kjemoterapi er en spesielt 
viktig risikomarkør. 

Gruppen til Cardinale har flere 
publikasjoner om biomarkører under 
høydose-antrasyklinbehandling. De mener 
at myokardskaden først vises ved utslipp 
av kardiovaskulære biomarkører i blodba-
nen. Først ved mer alvorlig skade vil man 
se deformasjon ved ekkokardiografi (figur 
3). Det kan derfor tyde på at biomarkører 
kan brukes som indikator på hjerteskade og 
som indikasjon for å starte forebyggende 
kardioprotektiv behandling. 

Ved tidlig oppstart av kardioprotektiv 
behandling med f.eks. angiotensinreseptor-
hemmer vil det være større sjanse for at 
skaden kan reverseres/stoppes enn dersom 
denne behandlingen startes sent i forløpet.

5-FU
T. Suter, kardiolog fra Bern i Sveits, oppsum-
merte utfordringene med myokardiskemi 
hos pasienter som behandles med 5-FU. 
Behandlingen er spesielt assosiert med økt 
risiko for hjerteinfarkt, både pga. trombe-
dannelse og pga. koronarspasme. Studier 
viser forskjellige tall, men det mistenkes at 
7-18 % av pasientene får myokardiskemi.

Ved tegn på myokardiskemi bør 
behandlingen med 5-FU stoppes og angio-
grafi vurderes. Ved nytt behandlingsforsøk 
med 5-FU, spesielt dersom det er koro-
narspasme som er årsaken til iskemi, bør 
pasienten samtidig behandles med kalsi-
umblokker og/eller 
nitrater. Bradykardi er 
vanlig, og betablok-
kere anbefales ikke. 

Bildediagnostikk
J. Liu, kardiolog fra 
New York, ledet disku-
sjonen. Pasienter som 
får kreftbehandling 
som påvirker venstre 
ventrikkels funksjon 
bør følges med bilde-
diagnostikk. Magne-
tisk resonanstomo-
grafi (MR) regnes 
som gullstandardme-
toden på grunn av høy 

presisjon og reproduserbarhet for å måle 
hjertevolumer og EF, men bruken begrenses 
av kostnader og tilgjengelighet. EF bestemt 
med 2D ekkokardiografi er mest brukt for å 
vurdere risiko og prognose, men begrenses 
av sensitivitet for å påvise mindre endringer 
i venstre ventrikkelfunksjonen. 

Det ble diskutert om global longitu-
dinal strain (GLS) er bedre enn EF-bestem-
melse fordi det er en følsom metode for å 
påvise tidlige subkliniske endringer. 

3D ekkokardiografiske målinger er 
verdifulle fordi de samsvarer bedre med EF 
målt med MR og har bedre reproduserbar-
het. Det ble anbefalt at 3D EF burde brukes 
på de sentrene hvor teknologien for dette 
forelå. 

Stråleterapi
Stråleterapi mot hjertet kan også føre til 
hjerteskade. Med årene er stråleteknikken 
forbedret og mer skånsom enn tidligere. S. 
Hanna, stråleonkolog fra Sao Paulo i Brasil, 
sammenlignet eldre og nyere studier som 
ser på ikke-kreftrelatert mortalitet hos kreft-
pasienter som får strålebehandling sam-
menlignet med dem som ikke får det. Mens 
det tidligere var høyere ikke-kreftrelatert 
mortalitet hos strålegruppen, viser nyere 
studier at det ikke er signifikant forskjell nå. 
Dette tilskrives forbedring av stråleteknikk. 
Til tross for bedring i overlevelse, er stråling 
fremdeles forbundet med risiko for perikar-
ditt, myokardfibrose og økt aldersrelatert 
arteriosklerose. 

Figur 4: Under kaffepausen.
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A. Nohria, kardiolog fra Boston, ga 
en oversikt over utfordringene ved koro-
narsykdom etter stråling. Stråleindusert 
koronarsykdom har dårligere overlevelse 
med aortokoronar bypass-operasjon, og PCI 
er å foretrekke. 

Oppsummert
Global Cardio-Oncology Summit 2019 
var en vellykket kongress med både faglig 
oppdatering og mulighet for å utvikle inter-
nasjonalt samarbeid (figur 4). Det var orga-
nisert fellesmiddag med prøvesmaking av 
ulike typer caipirinha, Brasils nasjonaldrink. 
Dersom Sao Paulo setter standarden, gleder 
vi oss til Toronto, Canada, hvor kongressen 
skal avholdes i oktober 2020.
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Background: Cardiotoxicity due to anthracycline-
containing chemotherapy and/or trastuzumab 
during breast cancer treatment may lead to 
ventricular dysfunction and to dose-reduction 
or halt in potentially life-saving cancer therapy. 
This reduction in left ventricular ejection fraction 
(LVEF) may be attenuated by angiotensin bloc-
kade. In chronic systolic heart failure, neprilysin 
inhibition with Sacubitril/Valsartan is superior 
to traditional angiotensin blockade, but whether 
it can prevent reduction in LVEF after anthra-
cycline-containing chemotherapy has not been 
evaluated previously. The primary hypothesis of 
the PRADA II trial is that Sacubitril/Valsartan 
compared to placebo can prevent reduction in 
LVEF associated with anthracycline-containing 
chemotherapy.
Methods: PRADA II (ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT03760588) is a randomized, placebo-con-
trolled, double blind, multi-center clinical trial. 
300 breast cancer patients from four univer-
sity hospitals in Norway, scheduled to receive 



hjerteforum   N° 4/ 2019 / vol 32 154

chemotherapy with anthracycline epirubicin with 
or without trastuzumab, will be randomized 1:1 to 
Sacubitril/Valsartan or placebo. The target dose 
is 97/103 mg b.i.d. The patients will be examined 
with cardiovascular magnetic resonance (CMR), 
echocardiography, cardiovascular biomarkers and 
functional testing at baseline, at end of anthra-
cycline treatment and at 18 months (Figure 1). 
The primary outcome is change in LVEF by CMR. 
Secondary outcomes are change in LV function 
by global longitudinal strain and LVEF by echo-
cardiography, and cardiovascular biomarkers. 

Figure 1: Flow chart of the PRADA II trial

Conclusion: PRADA II is the first randomized, 
placebo-controlled study of Sacubitril/Valsartan 
in the cardio-oncology setting and may provide 
important new insights in preventive cardiopro-
tective strategies in cancer patients receiving 
anthracyclines with or without trastuzumab. The 
trial will further enable identification of patients 
at higher risk of developing cardiotoxicity and 
those most likely to respond to cardioprotective 
therapy. 

 


