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I. DATE GENERALE 

 

Boala neoplazică reprezintă o problemă de sănătate publică mondială, 

fiind a doua cauză de deces, după bolile cardio-vasculare. În anul 2000 pe 

plan mondial s-au înregistrat 10 milioane de cazuri noi şi 6 milioane de 

decese prin cancer (1). Incidenţa cancerului arată o tendinţă de creştere 

continuă, astfel încât se prevede că, în anul 2020 numărul cazurilor nou 

diagnosticate în întreaga lume să crească cu 1,5 milioane, iar boala 

neoplazică să devină principala cauză de deces în ţările dezvoltate. 

În ultimele decenii s-a înregistrat îmbunătăţirea supravieţuirii la cinci 

ani a bolnavilor neoplazici, de la 40% în 1960, la 60% în anii 2000 (1), 

astfel încât se poate afirma că pentru o parte din bolnavi, cancerul a devenit 

o boală curabilă, iar pentru alţii o boală cronică, motiv pentru care atenţia se 

îndreaptă în zilele noastre spre cunoaşterea şi încercarea de a preveni 

efectele adverse ale tratamentelor antitumorale, mai ales a celor induse de 

chimioterapie. Unul dintre cele mai periculoase efecte adverse determinate 

de chimioterapie este reprezentat de cardiotoxicitate, care poate scădea 

calitatea vieţii pacientului. 

Chimioterapia necesită o performanţă cardiacă acceptabilă, absenta la 

mulţi dintre pacienţii oncologici. Un număr mare dintre cele mai folosite 

citostatice prezintă efecte adeverse cardiace, fapt ce poate influenţa 

atitudinea terapeutică pentru pacienţii care prezintă concomitent afecţiuni 

cardiace. De asemenea, aceşti pacienţi prezintă adesea comorbidităţi, care 

pot fi asociate consumului de alcool sau ţigări sau pur şi simplu asociate 

vârstei înaintate. 
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Terapia citostatică poate să afecteze funcţia cardiacă. Mielosupresia 

este un efect advers comun, care poate determina stare septică şi/sau 

anemie, care pot genera o insuficienţă cardiacă. Insuficienţa cardiacă 

congestivă poate să fie precipitată de hidratarea salină viguroasă ce 

acompaniază infuzia de cisplatină.  

Liza tumorală rapidă poate determina hiperkaliemie, hipocalcemie şi 

insuficienţă renală acută. La aceşti pacienţi se observă o incidenţă crescută a 

trombozei, embolismului şi a evenimentelor cardiace ischemice. 

Radioterapia administrată unor pacienţi poate creşte riscul 

cardiotoxicităţii asociată chimioterapiei. Se depun eforturi mari pentru 

scăderea dozei de iradiere, deoarece aceasta poate afecta sever cordul. 

Iradierea mediastinală şi implicit a cordului a reprezentat în trecut o 

problemă majoră în tratamentul cancerului de sân. 

Alegerea citostaticului, pentru fiecare pacient în parte, se face punând 

în balanţă beneficiul scontat şi toxicitatea probabilă consecutivă 

tratamentului. Alegerea tratamentului depinde bineînţeles şi de intenţia 

curativă sau paleativă. Pentru o persoană tânără, care suferă de o formă de 

cancer potenţial curabilă dar rapid progresivă (leucemie acută), este în 

general acceptat un risc substanţial pentru efecte adverse acute şi cronice. Pe 

de altă parte, la un pacient cu o formă de cancer incurabil, a cărui prognostic 

nu depăşeşte câteva luni, tratamentul este cu intenţie paleativă. De primă 

importanţă în faţă acestui pacient este controlul simptomele şi menţinerea 

unei calităţii a vieţii cât mai bună. În aceste circumstanţe efectele secundare 

ale tratamentului trebuie menţinute la minim.  
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II. CÂTEVA DATE STATISTICE PRIVIND  

PATOLOGIA ONCOLOGICĂ 

 

Boala neoplazică reprezintă o problemă de sănătate publică mondială, 

fiind principala cauză de deces în ţările dezvoltate şi a doua cauză de deces 

în ţările în curs de dezvoltare. 

Conform estimărilor GLOBOCAN în anul 2008 numărul de cazuri noi 

de cancer a fost de aproape 12,7 milioane, iar numărul de decese în relaţie 

cu cancerul a fost de 7,6 milioane. 56% din cazurile noi şi 64% din decese  

s-au înregistrat în ţările dezvoltate. Cu toate că incidenţa cancerului în ţările 

în curs de dezvoltare este jumătate din cea observată în ţările dezvoltate, 

mortalitatea generală nu diferă în mod semnificativ, cel mai probabil acest 

fapt se datorează diagnosticului tardiv şi accesului limitat la tratament în 

ţările în curs de dezvoltare.  

În principalele localizări ale cancerului s-au înregistrat următoarele 

date statistice şi tendinţe (3,4): 

 

2.1. Cancerul de sân 

Cancerul de sân este cel mai frecvent diagnosticat cancer şi reprezintă 

principala cauză de deces prin cancer la femei. În anul 2008 a fost responsabil 

de 23% din totalul cazurilor nou diagnosticate şi de 14% din decesele datorate 

cancerului. După o creştere continuă a incidenţei în anii 1980 şi 1990, 

începând cu anul 2000 s-a observat o scădere a incidenţei cancerului de sân în 

Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa şi Austria. 
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Mortalitatea cancerului de sân este în scădere de 25 de ani în ţările de 

vest ale Europei şi în USA datorită detecţiei în stadii incipiente şi a 

tratamentului eficient. 

În schimb, în multe ţări din Africa şi Asia incidenţa şi mortalitatea 

cancerului de sân sunt în creştere. 

 

2.2. Cancerul colorectal 

În anul 2008, cancerul colorectal a ocupat locul al treilea a celor mai 

frecvente cancere diagnosticate la bărbaţi şi locul al doilea la femei, cu peste 

1,2 milioane de cazuri noi şi 608,700 de decese.  

Cea mai mare incidenţă a fost înregistrată în Australia, Noua 

Zeelandă, Europa şi America de Nord. 

În ţări considerate istoric cu risc scăzut (Spania, ţări ale Europei de Est 

şi Asiei de Est) s-a înregistrat o creştere rapidă a incidenţei cancerului 

colorectal, care reflectă modificarea stilului alimentar, prevalenţa în creştere 

a fumatului şi creşterea incidenţei obezităţii în aceste ţări. 

În SUA s-a înregistrat o scădere a incidenţei cancerului colorectal în 

ultima perioadă, prin detectarea şi îndepărtarea leziunilor preneoplazice prin 

programe de screening.  

În multe ţări vestice s-a înregistrat o scădere a mortalităţii, datorită 

tratamentului eficient şi detecţiei în stadii precoce. 

 

2.3. Cancerul pulmonar 

Este cea mai frecventă localizarea şi principala cauză de deces prin 

cancer la bărbaţi. La femei ocupă locul patru a celor mai frecvente cancere 

şi este a doua cauză de deces prin cancer. 



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 11

Din totalul de cazuri noi de cancer, în anul 2008, 1,6 milioane de 

cazuri au fost atribuite cancerului pulmonar, iar numărul de decese estimate 

a fi în relaţie cu acesta este de 1,4 milioane. 

Cea mai mare incidenţă a fost înregistrată în Europa de Sud şi Est, 

America de Nord şi Asia de Est.  

Mortalitatea cancerului pulmonar a scăzut în Europa de Vest, America 

şi Australia. 

 

2.4. Cancerul de prostată 

Este al doilea cancer ca frecvenţă la bărbaţi şi reprezintă a şasea cauză 

de deces prin cancer, fiind responsabil de 903,500 cazuri noi şi 258,400 de 

decese în 2008.  

Incidenţa cancerului de prostată prezintă o variabilitate foarte mare 

între diferite ţări. Cea mai mare incidenţă a fost înregistrată în America de 

Nord şi Europa, cel mai probabil datorită utilizării largi a determinării 

valorilor PSA în aceste ţări. La începutul anilor 90, imediat după 

introducerea detectării PSA, s-a înregistrat o creştere bruscă a cancerului de 

prostată, urmată de o scădere bruscă a incidenţei. În ultima perioadă nu s-au 

înregistrat modificări semnificative ale incidenţei cancerului de prostată în 

ţările care utilizează determinarea PSA-ului ca metodă de screening. 

S-a constatat o scădere a mortalităţii prin cancer de prostata în ţările 

dezvoltate, datorită tratamentului eficient cu intenţie curativă. 

 

2.5. Cancerul gastric  

În anul 2008 au apărut 989,600 cazuri noi de cancer gastric şi 738,000 

decese datorate acestuia. 
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Majoritatea ţărilor au înregistrat o scădere a incidenţei cancerului 

gastric. 

 

2.6. Cancerul cervical 

Cancerul cervical este al treilea cancer ca frecvenţă la femei şi a patra 

cauză de deces prin cancer, fiind responsabil de 9% din totalul cazurilor noi 

de cancer şi de 8% din totalul deceselor prin cancer în 2008. Peste 85% din 

aceste cazuri şi decese sunt înregistrate în ţările în curs de dezvoltare. 
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III. AGENŢII CHIMIOTERAPEUTICI 

 

În prezent chimioterapia este utilizată în 4 situaţii clinice: 

1. tratament de inducţie primară în boala avansată sau în cazul 

cancerelor pentru care nu există un alt tratament eficient; 

2. tratament neoadjuvant pentru pacienţii cu boală localizată, pentru 

care terapia locală (tratament chirurgical, radioterapia) nu este 

eficientă; 

3. tratament adjuvant – administrat concomitent sau după tratamentul 

local (tratament chirurgical, radioterapie); 

4. instilare directă în sanctuar sau perfuzie direcţionată spre regiuni 

specifice ale corpului afectate de cancer. 

Agenţii chimioterapeutici utilizaţi în monoterapie nu pot vindeca 

neoplaziile. Astfel, cu excepţia limfomului Burkitt şi a coriocarcinomului, 

sunt utilizate combinaţii chimioterapeutice. Aceste combinaţii 

chimioterapeutice asigură distrugerea unui număr maxim de celule tumorale 

în cadrul unui interval de toxicitate acceptabil, asigură un spectru larg de 

interacţiune între medicamente şi populaţia heterogenă a celulelor tumorale 

şi nu în ultimul rând încetineşte sau previne dezvoltarea rezistenţei celulare 

la tratament. 

Chimioterapia include atât agenţii chimioterapeutici clasici, cât şi 

noile molecule „inteligente”, care reprezintă „uneltele” terapiei moleculare 

ţintite. În continuare dorim să prezentăm pe scurt principalele clase de 

agenţi chimioterapeutici şi modul lor de acţiune. 
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3.1. Agenţi alchilanţi 

Reprezintă un grup heterogen de compuşi, care reacţionează cu 

moleculele de ADN, determinând rupturi mono- sau dublucatenare ale 

ADN-ului şi realizând legături încrucişate între două catene sau între două 

puncte ale aceleaşi catene, determinând arestul ciclului celular sau 

apoptoza (3). 

 Derivaţi de nitrogen mustard: Melfalan, Clorambucil, 

Ciclofosfamida, Ifosfamida; 

 Derivaţi de nitrozuree: Carmustina, Lomustina; 

 Triazene: Dacarbazină, Telezolomid; 

 Aziridine: Thiotepa; 

 Alchilsulfonaţi: Busulfan. 

 

3.2. Compuşi de platină 

Împiedică replicarea ADN-ului prin realizarea unor legături 

încrucişate în interiorul moleculei de ADN.  

 Reprezentanţi: Cisplatin, Carboplatin, Oxaliplatin, Satraplatin. 

 

3.3. Antimetaboliţi 

Analogi ai purinelor şi pirimidinelor implicate în sinteza acizilor 

nucleici. Acţionează prin două modalităţi: inhibă enzime cheie necesare 

sintezei ADN-ului sau se încorporează în molecula de ADN/ARN 

determinând rupturi catenare sau întreruperea prematura a lanţului. Sunt 

agenţi chimioterapeutici specifici fazei S. 

 Antagonişti ai acidului folic: Metotrexat, Pemetrexed; 

 Analogi pirimidinici: 5-fluorouracil, Capecitabina, Gemcitabina; 
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 Analogi ai purinelor: Cladribin, Fludarabin, 6-Thioguanină; 

 6-Mercaptopurina. 

 

3.4. Agenţi care interacţionează cu topoizomeraza 

Topoizomerazele sunt enzime care controlează spiralarea şi 

despiralarea ADN-ului. Inhibarea/blocarea topoizomerazelor interferă cu 

transcripţia şi replicarea. 

 Derivaţi de camptothecin: Topotecan, Irinotecan (inhibitori ai 

topoizomerazei I); 

 Antracicline (Doxorubicina, Daunorubicina, Epirubicina, 

Idarubicina) – stabilizează complexul ADN-topizomerază II 

determinând rupturi duplucatenare ale ADN-ului; 

 Analogi ai antraciclinelor: Mitoxantron– stabilizează complexul 

ADN-topizomerază II, determinând rupturi duplucatenare ale 

ADN-ului; 

 Epipodofilotoxine: Etoposid, Teniposid – inhibitori ai 

topizomerazei II. 

 

3.5. Agenţi antimicrotubuli 

Acţionează în timpul mitozei la nivelul micotubulilor împedicând 

diviziunea celulară: 

 Taxani: Paclitaxel, Docetaxel – împiedică depolimerizarea 

microtubulilor: 

 Alcaloizi de vinca: Vincristin, Vinblastin, Vinorelbin – împiedică 

asamblarea corectă a microtubulilor; 
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 Estramustin fosfat – inhibă depolimerizarea microfilamentelor şi 

miotubulilor; 

 Epothilone – sunt o clasă nouă de agenţi antimicrotubuli, care 

prezintă un mecanism de acţiune asemănător cu taxanii. Ixabepilona 

a fost aprobată în 2007 de FDA pentru tratamentul cancerului de sân. 

 

3.6. Alţi agenţi chimioterapeutici 

 Bleomicina: efectul citotoxic este rezultatul formării radicalilor liberi 

de oxigen, ceea ce determină rupturi mono- sau dublucatenare ale 

ADN-ului. 

 Procarbazina: mecanismul exact de acţiune nu este cunoscut, dar se 

pare că inhibă procese cheie în sinteza ADN-ului, ARN-ului şi a 

proteinelor. 

 Thalidomida: mecanismul său de acţiune este incomplet cunoscut, ar 

putea include efecte imunomodulatoare, antiinflamatorii şi 

antiangiogenice. 

 

3.7. Terapia moleculară ţintită  

Progresele din domeniul biologiei moleculare, culminând cu recenta 

descifrare completă a genomului uman, au avut un puternic impact în 

dezvoltarea terapiei anticanceroase. Terapia moleculară ţintită utilizează 

anticorpi monoclonali (desemnaţi cu sufixul „mab”) şi molecule mici- 

inhibitori ai tirozin kinazelor (desemnate cu sufixul „ib”) pentru blocarea 

unor ţinte moleculare specifice, cu rol cauzal în dezvoltarea neoplaziei, ceea 

ce va determina în final inhibarea creşterii tumorale.  
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3.8. Anticorpi monoclonali 

 Trastuzumab – anticorp monoclonal umanizat – blochează receptorul 

HER-2/neu şi ameliorează pe această cale supravieţuirea în cancerul 

mamar metastatic la pacientele care prezintă supraexpresia proteinei 

HER-2/neu. 

 Cetuximab: blochează receptorul factorului de creştere epidermic 

(EGFR). Este aprobat în tratamentul carcinoamelor colorectale 

metastatice şi a carcinoamelor ORL(4). 

 Panitumumab: anticorp monoclonal uman, care blochează receptorul 

factorului de creştere epidermic (EGFR). Este aprobat în tratamentul 

carcinoamelor colorectale metastatice. 

 Bevacizumab: anticorp monoclonal umanizat, a cărui ţintă 

moleculară este factorul de creştere vascular endotelial (VEGF). 

Legarea bevacizumabului de VEGF, împiedică interacţiunea VEGF 

cu receptorul său de pe celulele endoteliale, ceea ce împiedică 

procesul antiangiogenetic. Este aprobat în cancerele colorectale 

metastatice şi în carcinoamele bronhopulmonare non-small cell (5). 

 Rituximab: anticorp monoclonal himeric indicat în tratamentul 

limfoamelor non-Hodgkin cu celule B, CD20 pozitive. 

  90Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) este un anticorp murin marcat cu 

ytrium radioactiv, care este utilizat la pacienţii cu limfom non-

Hodgkin CD20 pozitiv, care nu răspund la terapia cu rituximab. 

Cuplarea cu izotopi radioactivi poate creşte eficacitatea tratamentului 

în situaţia în care celule antigen negative sunt adiacente celulelor 

antigen-pozitive. 
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 131I-tositumomab (Bexxar) este un anticorp murin marcat cu iod 

radioactiv, având ca ţintă antigenul CD20. 

 

3.9. Inhibitori ai tirozin kinazelor 

 Erlotinib: inhibitor al EGFR utilizat în cancerele bronhopulmonare 

non-small cell şi în cancerele pancreatice 

 Gefetinib: inhibitor al EGFR 

 Lapatinib inhibă atât EGFR cât şi HER-2/neu şi este utilizat în 

tratamentul cancerului de sân cu hiperexpresie ErbB2. 

 Imatinib: este un inhibitor al tirozin-kinazelor corespunzând 

receptorului bcr-abl (care este activ în leucemia granulocitară 

cronică), c-kit (care este frecvent mutat în tumorile stromale 

gastrointestinale, GIST) şi PDGFR (platelet derived growth factor 

receptor). 

 Sorafenib: inhibitor al proteinei raf şi al VEGFR. Inhibarea VEGFR 

îi conferă efect antiangiogenic. Este aprobat pentru utilizarea în 

tratamentul carcinoamelor renale refactare la prima linie de tratament. 

  Sunitinib: are multiple ţinte moleculare, printre care şi VEGFR, 

PDGFR şi c-kit. Este aprobat ca terapie de linia întâi sau de salvare în 

carcinoamele renale metastatice şi ca terapie de salvare în tumorile 

stromale gastrointestinale rezistente la imatinib. 

 Bortezomib: inhibitor al proteazomului aprobat în tratamentul 

mielomului multiplu.  
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IV. APOPTOZA ŞI TERAPIA  

ANTINEOPLAZICĂ 

 

Apoptoza este o formă particulară de moarte celulară, ce implică 

activarea unui program genetic, fiind cunoscută şi ca moarte celulară 

programată. Spre deosebire de necroză, unde în cursul lizei celulare, 

componentele celulare sunt revărsate în mediul extracelular, determinând 

apariţia unui răspuns inflamator, în cadrul apoptozei componentele celulare 

sunt dezmembrate în cadrul unor vezicule înconjurate de membrana 

celulară, ceea ce împiedică eliberarea componentelor intracelulare în mediul 

extracelular. Aceste vezicule sunt apoi fagocitate de către fagocite sau 

celulele vecine, înainte să apară pierderi de substanţe din cadrul veziculelor. 

Datorită acestui mecanism, moartea celulară prin apoptoză nu este urmată 

de un răspuns inflamator. 

Celulele apoptotice prezintă anumite caractere morfologice distincte 

(ce ajută la identificarea acestora prin diferite metode microscopice şi 

histochimice) ce derivă din mecanismul particular prin care se produce 

moartea celulară. Datorită deshidratării rapide, celulele apoptotice se 

micşorează, au un aspect “zbârcit” şi pierd contactul cu celulele învecinate. 

Are loc condensarea cromatinei cu pierderea structurii obişnuite, 

fragmentarea ADN-ului şi fragmentarea nucleară. Fragmentele nucleare 

împreună cu componentele citoplasmatice sunt apoi învelite în membrana 

celulară intactă formând corpii apoptotici, ce sunt ulterior fagocitaţi. 

Moartea celulară prin apoptoză joacă un rol important în dezvoltarea 

normală a organismelor multicelulare şi în menţinerea homeostaziei tisulare 
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în organismele adulte: pierderea membranei interdigitale, eliminarea 

neuronilor redundanţi, regresia ţesutului mamar după lactaţie, pierderea 

foliculilor ovarieni, turnover-ul celulelor epiteliale şi intestinale. 

De asemenea apoptoza joacă un rol important în sistemul defensiv al 

organismelor împotriva îmbolnăvirilor: distrugerea limfocitelor self-reactive 

în cadrul dezvoltării sistemului imun, eliminarea celulelor infectate viral şi a 

celulelor a căror material genetic este deteriorat sau au suferit diverse alte 

injurii, care afectează funcţionarea normală a celulei. 

Având în vedere aceste aspecte, nu este surprinzător faptul că 

perturbarea echilibrului între rata proliferării celulare şi rata morţii celulare 

poate avea efecte profunde asupra stării de sănătate a organismului gazdă. 

Apoptoza excesivă este asociată cu boli degenerative precum boala 

Parkinson, boala Alzheimer sau boala Huntington, iar apoptoza deficitară 

este asociată cu apariţia unor boli autoimune sau cu patologia oncologică. 

Pentru dezvoltarea şi progresia unei neoplazii este necesară 

acumularea unor multiple leziuni genetice şi epigenetice, care conferă 

celulelor tumorale posibilitatea de proliferare necontrolată şi de evitare a 

apoptozei. În cadrul cancerelor umane, principalele mecanisme prin care 

celulele tumorale evită apoptoza sunt reprezentate de pierderea funcţiei 

genei supresoare tumorale p53 (promotor al apoptozei) şi amplificarea 

funcţiei Bcl-2 (inhibitor al apoptozei) (4).  

Nu în ultimul rând, apoptoză este un mecanism important prin care 

agenţii chimioterapeutici distrug celulele tumorale. Eficacitatea multor 

agenţi chimioterapeutici existenţi implică declanşarea unui răspuns 

apoptotic. Identificarea proceselor prin care tumorile inactivează procesul 

apoptotic, a dus la dezvoltarea unor noi terapii ce ţintesc specific calea 

apoptotică. 
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4.1. Căile apoptozei 

Apoptoza poate fi iniţiată prin două căi principale: calea extrinsecă şi 

calea intrinsecă.  

 Calea extrinsecă sau calea receptorului morţii (death receptor 

pathway) este activată de stimuli extracelulari prin legarea unor 

liganzi specifici de receptorii morţii aflaţi la suprafaţa celulei. 

Liganzii specifici, fac parte din superfamilia factorului de necroză 

tumorală (TNF-alfa, FASL, TRAIL), recunosc şi se leagă receptorii 

corespunzători de pe suprafaţa celulară (TNFR1, FAS, DR4, DR5). 

Deşi există anumite diferenţe în modul de desfăşurare a 

evenimentelor în funcţie de ligandul şi receptorul specific activat (ce 

depăşeşte obiectul lucrării de faţă), putem descrie un mecanism 

general de semnalizare. Legarea liganzilor determină modificări 

conformaţionale la nivelul domeniului intracelular al receptorului, 

ceea ce determină recrutarea unor proteine apoptotice, care formează 

un complex proteic numit DISC (death-inducing signaling complex). 

Etapa finală este reprezentată de recrutarea unei procaspaze 

iniţiatoare, de obicei procaspaza 8, la nivelul DISC. 

 Calea intrinsecă numită şi calea mitocondrială (mitochondrial 

pathway) este activată de stimuli intracelulari (deprivare de factori de 

creştere, expunere la radiaţii sau substanţe chimice) ce determină în 

final eliberarea citocromului c din mitocondrie. La nivelul 

mitocondriei există numeroase proteine pro-apoptotice precum 

citocromul c, Smac/DIABLO sau AIF, care în mod normal nu pot 

părăsi interiorul mitocondiei. Semnalele apoptotice determină, prin 
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activarea membrilor pro-apoptotici ai familiei BCL-2, 

permeabilizarea membranei mitocondriale cu eliberarea consecutivă 

a proteinelor pro-apoptotice din interiorul mitocondriei. Odată 

eliberat la nivelul citosolului, citocromul c interacţionează cu proteina 

APAF-1 (apoptotic protease-activating factor-1) şi recrutează pro-

caspaza 9, formând astfel un complex multiproteic numit apoptozom. 

Rolul apoptosomului este de a activa capaza 9 cu inducerea 

consecutivă a apoptozei.  

Ambele căi determină în final activarea caspaselor, principalii efectori 

ai apoptozei. Caspazele sunt o familie de proteine sintetizate şi stocate sub 

formă de proenzime inactive pentru a proteja celula de evenimente 

proteolitice. Un aspect important este faptul că caspazele scindează specific 

proteinele după resturile de acid aspartic, ceea face ca apoptoza să fie iniţial 

un proces proteolitic limitat şi nu un proces generalizat, fapt care determină 

apariţia modificărilor morfologice caracteristice celulelor apoptotice. 

Caspazele sunt împărţite în două mari categorii. Caspazele iniţiatoare 

(caspaza 2, 8, 9) care sunt activate prin legarea de proteine specifice (după 

cum a fost descris anterior). Odată ce aceste caspaze au fost activate, restul 

caspazelor vor fi activate în cascadă. În final sunt activate caspazele 

efectoare (caspaza 3, 6, 7) responsabile pentru clivarea proteinelor 

citoscheletului, dezmembrarea membranei nucleare, pierderea contactului 

dintre celule. 

Pentru a împiedica sinuciderea celulară nedorită, prin activarea 

aberantă a caspaselor, o clasa e proteine speciale IAP (proteine inhibitoare 

ale apoptozei) se pot lega de caspaze specifice determinând inactivarea 

acestora. Supraexpresia acestei clase de proteine este unul dintre 

mecanismele prin care celulele tumorale reuşesc să evite apoptoza. Cea mai 
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studiată dintre proteinele clasei IAP în patologia tumorală este survivina, 

care în ţesuturile adulte normale nu este detectabilă, în timp ce în numeroase 

ţesuturi tumorale se găseşte în concentraţii mari. 

 

4.2. Rolul p53 în apoptoză 

Gena p53 este o genă supresoare tumorală a cărui produs proteic p53 

supresează creşterea fie prin arestul ciclului celular în G1, fie prin inducerea 

apoptozei. Proteina p53 se leagă direct de molecula de ADN şi recunoaşte 

leziunile acesteia. Dacă leziunea este considerată a fi „reparabilă” p53 

induce arestul ciclului celular în G1, ceea ce dă timp celulei să repare 

leziunile. În cazul unor leziuni extinse ale ADN-ului, care nu pot fi reparate 

p53 hotărăşte inducerea apoptozei prin calea Bcl/Bax. Cel mai probabil 

proteina p53 acţionează prin modificarea raportului între proteinele pro-

apoptotice şi cel anti-apoptotice aparţinând grupului Bcl-2. Mutaţii la 

nivelul genei supresoare tumorale p53 îndepărtează acest mecanism de 

apărare al celulei împotriva leziunilor ADN, având ca şi consecinţă 

continuarea proliferării celulare în ciuda existenţei unor leziuni ADN.  

 

4.3. Rolul familiei Bcl-2 

După cum am menţionat anterior, familia de proteine Bcl-2 este 

formată atât din membrii care promovează inducerea apoptozei (cum ar fi 

Bax, Bad, Bid), cât şi din membrii care împiedică moartea celulară prin 

apoptoză (precum Bcl-2, Bcl-XL). Raportul dintre acestea determină dacă 

apoptoza va avea loc sau nu. Proteinele anti-apoptotice ale familiei Bcl-2 se 

situează la nivelul membranei exterioare ale mitocondriilor, pe când 

proteinele pro-apoptotice îşi au sediul la nivelul citosolului. În moment 
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emiterii semnalelor apoptotice, proteinele pro-apoptotice migrează la nivelul 

membranei mitocondriale, unde interacţiunea dintre cele două tipuri de 

proteine întrerupe funcţionarea normală a proteinelor anti-apoptotice, ceea 

ce duce la formarea unor pori la nivelul membranei mitocondriale cu 

eliberarea consecutivă a citocromului c şi a altor molecule pro-apoptotice. 

 

4.4. Importanţa apoptozei în chimiosensibilitatea şi 

chimiorezistenţa tumorilor maligne 

Abilitatea anumitor tumori maligne de a învinge efectele citotoxice ale 

agenţilor chimioterapeutici pare să fie legată mai degrabă de instabilitatea 

genetică şi/sau de alterarea unor mecanisme implicate în activarea 

apoptozei, decât de mecanismele biochimice de rezistenţă caracteristice 

fiecărui agent. 

Terapiile citotoxice (agenţii chimioterapeutici, radiaţiile gamma, 

imunoterapia) distrug celule tumorale prin activarea apoptozei. În ce măsură 

activarea apoptozei contribuie la regresia tumorală după aceste terapii nu 

poate fi cuantificat datorită vieţii scurte a celulelor apoptotice. Mecanismul 

de iniţiere a răspunsului apoptotic în urma administrării agenţilor 

chimioterapeutici nu este pe deplin cunoscut şi pare să difere în funcţie de 

agentul utilizat. Leziunile ADN sunt considerate evenimente iniţiale 

comune, care activează apoptoza pe calea mitocondrială. Celulele tumorale 

care achiziţionează mutaţii la nivelul căii mitocondriale pe parcursul 

tumorigenezei, devin rezistente la apoptoza indusă de agenţii citotoxici. Cu 

alte cuvinte, unele dintre mutaţiile care permit progresia tumorală, pot 

conferi chimiorezistenţă.  
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Apoptoza indusă de chimio- şi radioterapie este suprimată de expresia 

proteinei Bcl-2, care este supraexprimată în numeroase tipuri de neoplazii 

(melanom, cc mamar, cancer pulmonar non-small cell). În prezent sunt în 

derulare studii clinice cu privire la utilizarea unei oligonucleotide antisense 

(G3139), care are ca şi ţintă moleculară proteina Bcl-2. Studii in vitro şi în 

vivo au demonstrat amplificarea efectului antitumoral a unor agenţi 

chimioterapeutici prin utilizarea acestei molecule (5). Şi alte proteine ale 

familiei Bcl-2 sunt implicate în activarea apoptozei indusă de citostatice: 

Bcl-XL inhibă activarea apoptozei indusă de unii agenţi chimioterapeutici 

precum bleomicină, etoposid, vincristin şi cisplatin, proteina Bax şi 

omologii săi promovează apoptoza indusă de agenţii citotoxici. 

 Rol important după cum am menţionat anterior îl joacă gena 

supresoare tumorală p53. Proteina p53 hotărăşte activarea apoptozei în cazul 

leziunilor ADN extinse şi activează genele pro-apoptotice, inclusiv cele care 

codează Bax şi BH3-only proteins (Puma, Noxa, Bid). A fost demonstrat că 

tumorile maligne a căror celule au achiziţionat mutaţii ale genei p53 

(prezente la peste 50% din neoplaziile umane) dezvoltă chimiorezistenţă la 

multipli agenţi chimioterapeutici, motiv pentru care restaurarea funcţiei 

proteinei p53 reprezintă o ţintă terapeutică atractivă. 

Un alt mecanism prin care tumorile maligne pot dezvolta 

chimiorezistenţă este supraexpresia proteinelor din familia IAP. Nivele 

înalte de survivin au fost demonstrate în cancerul colorectal, cancerul 

esofagian şi par a fi corelate cu un prognostic rezervat.  

Inhibitorul proteazomului 26S, Bortezomib, aprobat din anul 2003 în 

tratamentul mielomului multiplu refractar induce apoptoza cel mai probabil 

prin împiedicarea degradării proteinelor pro-apoptotice.  
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V. CARDIOTOXICITATEA  

ANTRACICLINELOR 

 

Antraciclinele sunt agenţi antitumorali folosiţi din anul 1963, care fac 

parte din clasa antibioticelor antimetabolice. Efectul citostatic al acestor 

medicamente este produs prin două mecanisme: în primul rând prin legarea 

de ADN-ul dublucatenar determinând rupturi simple şi duble ale acestuia şi 

prin inhibarea topoizomerazei II, enzimă cu rol fundamental în 

metabolismul ADN-ului (4-7).  

Antraciclinele sunt medicamente cu spectru de acţiune larg, jucând un 

rol important în tratamentul leucemiilor, limfoamelor şi a multor tumori 

solide. 

Datorită folosirii largi a acestor medicamente, există o experienţă 

mare în ceea ce priveşte efectele adverse cardiace induse de acestea. 

Din grupul antraciclinelor fac parte: Doxorubicina, Daunorubicina, 

Epirubicina, Idarubicina şi Mitoxantrona. 

Pentru cele mai multe tumori există o relaţie clară doză efect. Dar, în 

acelaşi timp, factorul major de risc pentru efectele adverse cardiace este 

legat de doză şi creşte odată cu creşterea dozei totale de antracicline. 
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TABEL I. Indicaţii şi doze uzuale pentru principalele antracicline 

DCI Indicaţii Doză zilnică 
recomandată 

Doză cumulativă 
totală 

Doxorubicină Carcinoame 
Limfoame 
Sarcoame 

 
60-75mg/m2 

 
450mg/m2 

Daunorubicină Leucemii 
acute 

40-60mg/m2 600mg/m2 

Epirubicină Carcinoame  
Limfoame 
Sarcoame 

 
40-100mg/m2 

 
900mg/m2 

Indarubicină Leucemii 
acute 

8-13mg/m2 225mg/m2 

 

Cea mai folosită antraciclină este Doxorubicina. Aceasta se 

administrează în general, la trei săptămâni în perfuzie scurtă fiind rapid 

distribuită în ţesuturi. 

Epirupicina este considerată a fii mai putin cardiotoxică, dar aceasta 

este mai puţin eficientă şi mai puţin eficienta decât doxorubicina. 

Antraciclinele sunt eficiente în special în cancerul de sân, cancerul 

pulmonar cu celule mici, neuroblastoame, timoame, tumori Wilms, leucemii 

acute limfoide sau mieloide, limfoame Hodgkin şi non-Hodgkin, mielom 

multiplu. 

 

5.1. Toxicitatea generală a antraciclinelor (8-19) 

5.1.1. Toxicitatea cutaneo-mucoasă (alopecie severă totală 

prezentă la toţi pacienţii, dar reversibilă după tratament, necroză tisulară şi 

inflamaţie severă în cazul extravazării la locul administrării, 

hiperpigmentarea pielii de la nivelul articulaţiilor interfalangiene şi 



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 28

metacarpofalangiene, anomalii de pigmentare a unghiilor, onicoliză, eritem 

la nivelul locului de infuzie) . 

 

5.1.2. Toxicitatea hematologică 

Antraciclinele determină mielosupresie severă nadirul manifestându-se în 

zilele 6-13, iar durata de recuperare a măduvei osoase fiind între 21-24 de zile. 

 

5.1.3. Toxicitatea gastro-intestinală 

Greaţa şi vărsăturile sunt cele mai frecvente manifestări ale toxicităţii 

imediate şi pot determina deshidratare, dezechilibre hidro-electrolitice, astenie 

şi pierdere în greutate în funcţie de severitate şi durată. Răspund la tratamentul 

antiemetic. Se poate întâlni stomatită, esofagită, anorexie şi diaree. 

 

5.1.4. Efectele adverse în timpul sarcinii 

Tratamentul cancerului în timpul sarcinii rămâne o dilemă, deoarece 

terapia citotoxică a fost asociată cu o frecvenţă crescută a malformaţiilor 

congenitale. Doxorubicina este considerată a fi mutagenă şi teratogenă. Cu 

toate acestea, Aviles et al au raportat absenţa malformaţiilor la copii care au 

primit tratament chimioterapic în timpul sarcinii. 

5.1.5. Alte toxicităţi (nefrotoxicitate, hepatotoxicitate, hiperuricemie, 

febră, frisoane). 

Doxorubicina poate determina eliberarea de histamină producând 

hipotensiune severa. Au fost semnalate cazuri de moarte subită datorată 

unor aritmii cardiace severe. 
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Ocazional daunorubicina şi doxorubicina pot produce reacţii alergice 

generalizate şi severe de tip I. Idarubicina poate determina crize convulsive, 

cefalee şi alergie pulmonară. 

 

5.2. Aspecte clinice ale cardiotoxicităţii (10-19) 

Efectele cardiotoxice ale antraciclinelor trebuie luate întotdeauna în 

considerare la pacienţii oncologici la care apare o afectare cardiacă, însă 

există o multitudine de alte etiologii frecvente care ar trebui luate în 

considerare: afecţiuni cardiace preexistente, afectare tumorală miocardică 

sau pericardică, endocardită trombotică nebacteriană, complicaţii infecţioase 

ale terapiei, anemia, deficienţe nutriţionale şi complicaţii ale alte terapii 

(radioterapie) (4). 

Identificarea factorilor de risc pentru dezvoltarea cardiotoxicităţii 

induse de antracicline este de importanţă vitală, deoarece ajută clinicianul în 

a recomanda diferite doze cumulative de citostatice astfel încât incidenţa 

acesteia să fie mai redusă. 

 Fiziologici: 

1. Vârsta: pacienţi peste 65-70 ani şi sub 15 ani; 

2. Sexul feminin este mai predispus la cardiotoxicitate; 

3. Rasa: pacienţii negri au o rata cu 25% mai mare de aparitie a 

afecţiunilor cardiovasculare induse de antracicline 

comparativ cu pacienţii albi. (4,5,6). 

 Generali: 

1. Starea generală alterată; 

2. Bolile cronice severe preexistente. 
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 Afecţiuni cardio-vasculare preexistente: 

1. Insuficienţa cardiacă: clasele NYHA I-III necesită reducerea 

dozei, iar clasa NYHA IV reprezintă o contraindicaţie absolută 

pentru tratamentul cu antracicline; 

2. Boala coronariană reprezintă o contraindicaţie absolută a terapiei 

atunci când funcţia de pompă a cordului este sever afectată; 

3. Aritmiile cardiace reprezintă o contraindicaţie absolută atunci când 

determină o afectare hemodinamică majoră; 

4. Cardiomiopatii decompensate. 

 Interacţiuni medicamentoase: 

1. Radioterapie mediastinală anterioară; 

1. Administrarea concomitentă a altor substanţe cardiotoxice şi de 

citostatice: Bleomicin, Ciclofosfamidă, Actinomicină D. 

 Alţi factori legaţi de medicament: 

1. Doză cumulativă mare; 

2. Doză zilnică mare; 

3. Interval scurt între administrări; 

4. Injectarea în bolus. 

După Tokaz şi Von Hoff la pacienţii care au primit o doză cumulativă 

de doxorubicină mai mică de 550 mg/m2 incidenţa insuficienţei cardiace a 

fost de 0,1-0,2%, iar la pacienţii care au primit o doză cumulativă de 

doxorubicină mai mare de 550 mg/m2 (560-1155 mg/m2) incidenţa 

insuficienţei cardiace congestive a fost de aproximativ 30%. 

Se pare că rata cardiotoxicităţii indusă de epirubicină creşte cu 40% la 

fiecare creştere a dozei cumulative cu 100 mg/m2, indiferent de doza 

cumulativă maximă luată în considerare (11-18). 
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5.3. Cardiotoxicitatea acută şi cea tardivă 

Cardiotoxicitatea indusă de antracicline se prezintă clinic sub două 

forme, şi anume: cardiotoxicitate acută/subacută (în primele 10 zile de 

tratament) care nu este corelată cu doza de antracicline şi cardiotoxicitatea 

tardivă (cronică) dependentă de doza de antracicline administrată. 

Cardiotoxicitatea acută/subacută nu este corelată cu doza totală de 

antraciline administrată şi este în general reversibilă. În marea majoritate a 

cazurilor este reprezentată de modificări electrocardiografice şi aritmii 

cardiace. Au fost raportate foarte rar morţi subite în urma administrării 

atraciclinelor. Cel mai frecvent se întâlnesc modificări nespecifice ale undei 

T şi a intervalului ST, tahicardie sinusală, extrasistole ventriculare, 

microvoltaj al complexului QRS şi ectopii ventriculare. De asemenea se pot 

întâlni blocuri atrioventriculare de diferite grade, bradicardii şi tahicardii 

ventriculare. Dintre toate acestea, doar microvoltajul QRS poate rămâne 

permanent. De reţinut faptul ca majoritatea pacienţilor canceroşi pot 

prezenta anemie, stări febrile şi malnutriţie, care la rândul lor pot determina 

apariţia de anomalii electrocardiografice. 

Cardiotoxicitatea tardivă (cronică) este reprezentată în principal de 

cardiomiopatie, dar se pot întâlni şi cazuri de pericardită şi infarct 

miocardic. Cardiomiopatia este cea mai gravă cardiotoxicitate indusă de 

antracicline ducând în final la insuficienţă cardiacă congestivă. Incidenţa 

raportată a cardiotoxicităţii indusă de antracicline diferă foarte mult între 

studii, datorită folosirii unor definiţii şi metode de evaluare diferite, 

populaţii diferite şi durata evaluării diferită. Cu toate acestea este unanim 

acceptat faptul ca insuficienţa cardiacă congestivă este progresivă iar 

incidenţa ei creşte odată cu creşterea dozei cumulative. Chiar şi doze mici 
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de antracicline pot determina scăderea funcţiei cardiace stângi şi modificări 

miocardice subclinice). Este de asemenea unanim acceptat faptul că în 

cadrul tratamentului cu doxorubicină incidenţa cardiotoxicităţii creşte 

dramatic peste doza cumulativă de 550 mg/m2, însă procentele exacte diferă 

de la autor la autor: pacienţii care au primit doză cumulativă sub 400 mg/m2 

prezintă o incidenţă de 0,14%, incidenţă de 4-18% a fost raportată la 

pacienţii cu doze cumulative între 500-600 mg/m2, peste 36% la o doză 

cumulativă mai mare de 600 mg/m2. Von Hoff raportează o incidenţă de 3% 

la 400 mg/m2, 7% la 550 mg/m2 şi 18% la 700 mg/m2; Swain SM et al 

raportează o incidenţă de 5% la 400 mg/m2, 26% la 550 mg/m2 48% la 700 

mg/m2. Insuficienţa cardiacă congestivă se poate manifesta clinic prin 

dispnee, intoleranţă la efort, vene jugulare turgescente, hepatomegalie, 

edeme cardiace, ritm de galop la auscultaţia cordului, cardiomegalie. 

Insuficienţa cardiacă apare în medie la 25-60 de zile de la sfârşitul 

tratamentului, fiind însă raportate şi extreme (0-320 zile) 

(10,11,12,13,14,15,16,17). 

Cardiotoxicitatea întârziată a fost studiată în principal la pacienţii 

trataţi pentru cancer în copilărie şi care dezvoltă insuficienţă cardiacă posibil 

reversibilă, corelată cu doza cumulativă de antracicline, la mai mult de un an 

după terminarea tratamentului. Rezultatele studiului supravieţuitorilor 

cancerelor copilăriei (Childhood Cancer Survivor Study CCSS) arată că la 

15-25 de ani de la diagnostic, supravieţuitorii cancerelor din copilărie 

prezintă o rată de 8,2 ori mai mare pentru moartea cardiacă în comparaţie cu 

media naţională pentru aceeaşi vârstă şi acelaşi sex.. Cu toate că nu se poate 

admite existenţa unei doze sigure de antracicline (atât la copii cât şi la 

adulţi), un studiu recent a relatat absenţa deteriorării funcţiei cardiace la 

pacienţi trataţi cu doze cumulative mici de doxorubicin (100 mg/m2) pentru 
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leucemie limfoblastică acută la 20 de ani de la diagnostic. Aviles et al 

raportează lipsa cardiotoxicităţii la un grup de copii expuşi în timpul sarcinii 

la antracicline, lipsa cardiotoxicităţii pe parcursul evaluării pe termen lung. 

(14,15,16,17,18). 

 

5.4. Mecanismul de inducere a cardiotoxicităţii 

Mecanismul prin care antraciclinele determină cardiotoxicitate este 

incomplet elucidat şi pare a fi multifactorial. Se pare că este implicată 

producerea de radicali liberi de oxigen. Cu toate că speciile reactive de 

oxigen sunt capabile să producă rupturi ale lanţului de ADN, producţia de 

radicali liberi a antraciclinelor are un rol nesemnificativ în producerea 

efectelor terapeutice, însă reprezintă principalul factor incriminat în 

producerea cardiotoxicităţii. 

Antraciclinele pot determina formarea de specii reactive de oxigen atât 

enzimatic, cât şi prin formarea unor complexe stabile antraciclină-fier. 

Partea chinonică a antraciclinelor poate fii redusă de către enzimele 

citosolice la semichinonă, care poate apoi dona un electron oxigenului 

generanând astfel aniioni superoxizi. Anionul superoxid poate determina 

distrucţii subcelulare direct, sau prin conversia sa în peroxid de hidrogen şi 

în radical hidroxil reactiv (4,10,11,12,14,15,16). Aceşti agenţi sunt foarte 

toxici şi reacţionează cu lipide, proteine şi acizi nucleici determinând 

peroxidarea lipidelor, depleţia peptidelor ce conţin grupări sulfhidril şi 

distrucţii ale ADN-ului. Secvenţa reacţiilor este următoarea: 

1)Fe3+- Dox + e– →Fe2+- Dox 

2) Fe2+- Dox + O2 →Fe3+- Dox + O2- (superoxid)  

3) 2O2•– + 2H+ → H2O2 + O2 (peroxid de hidrogen) 
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4) Fe2+- Dox + H2O2 → Fe3+- Dox + OH– + OH• (radical hidroxil) 

Muşchiul cardiac are o cantitate mai mică de enzime scavenger pentru 

radicali liberi (catalaze şi glutation-peroxidază) în comparaţie cu alte 

organe, ceea ce face celulele cardiace mult mai susceptibile injuriilor 

produse de speciile reactive de oxigen. Susceptibilitatea crescută a celulelor 

cardiace pentru efectele radicalilor liberi, este determinată şi de activitatea 

metabolică intensă a miocardului şi de concentraţia mare de cardiolipină, o 

fosfolipidă polinesaturată care se găseşte în interiorului membranei 

mitocondriale, care prezintă o afinitate mare pentru antracicline. Se crede că 

antraciclinele pătrund în interiorul mitocondriei şi inhibă lanţul respirator 

prin legarea de cardiolipină sau prin interacţiunea cu ADN-ul mitocondrial. 

 Efectele oxidative ale antraciclinelor nu au loc doar la nivelul 

miocardului, însă ţesuturile cu rată de diviziune celulară mare, pot înlocui 

celulele pierdute prin apotoză sau necroză, pe când celulele miocardului se 

divid foarte încet sau chiar deloc, ceea ce duce la o insuficientă înlocuire a 

celulelor distruse în timpul tratamentului. Miocitele funcţionale încearcă să 

compenseze prin hipertrofie pierderea masivă şi astfel să menţină funcţia şi 

structura cardiacă normală. În timp miocitele restante devin din ce în ce mai 

puţine, şi nu mai pot compensa pierderea de celule cardiace, ceea ce duce în 

final la instalarea insuficienţei cardiace. 

 

5.5. Modificări morfologice în cadrul cardiotoxicităţii 

Din punct de vedere morfopatologic leziunile produse de antracicline 

sunt nespecifice şi se pot găsi în orice tip de cardiomiopatie. Aceste date pot 

fi obţinute prin biopsie (rar folosită în practica medicală fiind o metodă 

invazivă) sau la necropsie.  
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La examinarea microscopică se observă următoarele leziuni: pierdere 

de miofibrile, vacuolizare citoplasmatică, edemaţierea reticulului 

sarcoplasmic şi a mitocondriei, fibroză interstiţială fără răspuns inflamator. 

Extinderea acestor leziuni se corelează cu doză cumulativă de antracicline şi 

cu cardiotoxicitatea evidenţiată clinic şi paraclinic. Aceste modificări 

mofologice au fost gradate şi utilizate pentru a clasifica distrucţiile 

determinate de tratamentul cu antracicline (6,7,8,11,12,13) 

 
TABEL 2. Scală morfologică a cardiotoxicităţii indusă de antracicline 

GRAD Leziune morfologică 
0 Ultrastructură miocardică normală 
1 Sistem sarcotubular tumefiat şi/sau pierdere miofibrilară 

în câteva miocite izolate 
1,5 Sistem sarcotubular tumefiat şi/sau pierdere miofibrilară 

cu alterarea a 6-15% din miocite 
2 Grupuri de miocite alterate, cu pierdere miofibrilară 

şi/sau vacuolizare; 16-25% miocite alterate 
2,5 Numeroase miocite alterate: 26-35% 
3 Afectare difuză şi severă a miocitelor: peste 35% 

 

Gradul 2 determinat în cadrul biopsie cardiace necesită supraveghere 

atentă a tratamentului şi se întâlneşte la majoritatea pacienţiilor care au 

primit o doză mai mare de 500 mg/m2 de doxorubicină.  

Gradul 3 implică cardiotoxicitate certă şi impune întreruperea 

tratamentului cu antracicline.  
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VI. CARDIOTOXICITATEA  

AGENŢILOR ALCHILANŢI 

 

6.1. Ciclofosfamida 

Ciclofosfamida este un agent alchilant practic lipsit de 

cardiotoxicitate, dacă este administrat în doze standard, dar care în doze 

mari determină cardiotoxicitate. 

Ciclofosfamida se administrează în doze standard asociat cu alte 

citostatice în tratamentul: limfoamelor Hodgkin şi non-Hodgkin, leucemiilor 

acute şi cronice, mielomului multiplu şi cancerului mamar, pulmonar şi 

endometrial (20,21,22,23,14,15,16). 

În doze mari ciclofosfamida este utilizată în mono sau 

polichimioterapie în tratamentul unor tumori solide şi în cadrul regimului 

pentru grefa medulară. 

De asemenea ciclofosfamida este folosită ca agent imunosupresor în 

tratamentul artritei reumatoide şi a lupusului eritematos sistemic. 

Factorul crucial pentru efectele terapeutice şi toxice ale acestui 

citostatic sunt legate de necesitatea activării metabolice de către citocromul 

microsomal P450 la nivel hepatic. Efectul advers major, care duce la 

limitarea dozei de ciclofosfamidă, este reprezentat de supresia medulară. 

Alte efecte secundare relativ frecvente sunt reprezentate de alopecie 

completă dar reversibilă după încheierea tratamentului, cistita hemoragică, 

tulburări gastrointestinale, hiperpigmentaţie cutanată şi tulburări 

electrolitice. 



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 37

Ciclofosfamida poate fii administrată oral sau intravenos şi este în 

general bine tolerată la doze mici.  

Cardiotoxicitatea indusă de ciclofosfamida este dependentă de doză, 

însă nu pare să fie cumulativă, ca şi cardiotoxicitatea indusă de antracicline, 

mai ales de către doxorubicină. Nu există dovezi care să susţină o 

cardiotoxicitate cumulativă după doze mici sau moderate repetate de 

ciclofosfamidă.  

Incidenţa cardiotoxicităţii la doze mai mari de 120-150 mg/kg este de 

8-20% la adulţi, şi de 5% la copii. Incidenţa insuficienţei cardiace după doze 

mari de ciclofosfamidă variază în limite largi de la autor la autor: sub 5% şi 

10-29% (21, 22,23,24,25,26). 

La doze mai mari de 120-150 mg/kg se instalează miocardită acută şi 

insuficienţă cardiacă congestivă. Simptomele apar după 1-10 zile de la 

prima doză şi durează 1-6 zile. Nu pare să existe o cardiotoxicitate tardivă 

sau cumulativă după evenimentul acut. Ecocardiografia demonstrează 

existenţa unei scăderi acute şi reversibile a fracţiei de ejecţie a ventriculului 

stâng şi o hipertrofie a ventriculului stâng. 

Modificări EKG pot să apară în absenţa manifestărilor clinice şi sunt 

reprezentate de modificări nespecifice ale segmentului ST, inversarea undei 

T şi microvoltaj al complexului QRS. Acestea apar după 1-3 zile de la 

administrarea ciclofosfamidei şi sunt reversibile după terminarea 

tratamentului. 

Nu au putut fi stabiliţi până în momentul de faţă factori de risc clari, 

care să permită identificarea pacienţilor la risc pentru a dezvolta 

cardiotoxicitate în urma tratamentului cu ciclofosfamidă, în afară de dozele 

mari de ciclofosfamidă (peste 120-150 mg/kg). Majoritatea pacienţilor 

supuşi unui tratament cu doze mari de ciclofosfamidă sunt tineri şi fără boli 
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cardiace preexistente. Cu toate acestea se poate afirma că, pacienţii care au 

primit anterior tratamente cu alte medicamente cardiotoxice, în special 

antracicline, sunt mai predispuşi dezvoltării unei cardiotoxicităţii, probabil 

datorită cardiotoxicităţii sublinice indusă de aceste medicamente. 

Radioterapia anterioară sau concomitentă creşte de asemenea riscul 

cardiotoxicităţii. Totuşi,Auner et. All au aratat într-un studiu publicat în anul 

2001 absenţa cardiotoxicităţii atribuite unui regim cu doze mari de 

ciclofosfamidă şi radioterapie la pacienţii fară boli cardiace preexistente şi 

care nu au primit anterior antracicline (23,24,25). 

În cazurile fatale, examinările morfopatologice au arătat necroză 

hemoragică cardiacă extinsă cu microtrombi intracapilari şi distrucţii 

vasculare endoteliale. Mecanismul prin care se produc aceste leziuni nu este 

clar. Este posibil ca în urma distrucţiilor endoteliale, să aibă loc transudarea 

metabolitului toxic, care determină distrucţii ale miocitelor, hemoragie 

interstiţială, edem şi apariţia microtrombilor responsabili pentru apariţia 

ischemiei la nivelul muşchiului cardiac. 

De asemenea a fost evidenţiată extravazare de fluid serosanghuinolent 

la nivelul pericardului, care clinic se poate manifesta prin dureri precordiale 

şi semne de pericardită. (20-26). 

 

6.2. Cardiotoxicitatea indusă de alţi agenţi alchilanţi 

6.2.1. Ifosfamida este utilizată în tratamentul cancerului pulmonar şi 

al unor sarcoame. Poate determina apariţia unor probleme similare 

administrării de ciclofosfamidă: insuficienţă cardiacă acută apare la 1-3 

săptămâni de la începutul tratamentului şi este reversibilă la întreruperea 

tratamentului. Incidenţa insuficienţei cardiace este corelată cu doza de 
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ifosfamidă administrată: 10% din pacienţii trataţi cu o doză de peste 12,5 

g/m2, 30% la pacienţii trataţi cu peste 16 g/m2, şi de 60% la o doză de 18 

g/m2. Enzimele cardiace nu prezintă modificări patologice, iar pe EKG nu se 

observă modificări ischemice (20-26). 

Pe lângă insuficienţa cardiacă acută, ifosfamida poate determina şi 

tulburări de ritm precum tahicardi sinusale sau tahicardi supraventriculare. 

Modificările morfopatologice sunt similare cu cele induse de 

ciclofosfamidă.  

De importanţă majoră este faptul că ifosfamida este nefrotoxică. 

Scăderea filtrării glomerulare are loc înaintea de apariţia insuficienţei 

cardiace acute, ceea ce potenţează efectul cardiotoxic, prin reducerea 

clearance-ului metaboliţilor cardiotoxici. 

6.2.2. Melfalanul este un agent alchilant derivat de azot muştar a 

cărui posibilitate de inducere a cardiotoxicităţii este neclară. Polimorfismul 

genetic pare să joace un rol important în metabolizarea acestuia cu efecte 

secundare. 

6.2.3. Cisplatina este un agent alchilant cu activitate antineoplazică 

cu spectru larg, utilizat în tratamentul tumorilor cerebrale la copii, 

cancerului ovarian şi osteosarcamelor. Induce rar tulburări de ritm 

supraventriculare, modificări nespecifice ale segmentului ST şi ale undei T, 

bloc major de ramură şi insuficienţă cardiacă. Aceste evenimente cardiace 

nu par a fi legate de doză şi pot să apară oricând, începând cu primele ore de 

tratament şi până la 18 luni de la terminarea tratamentului. Pot fi observate 

creşteri uşoare ale enzimelor cardiace, în special a izoenzimei MB. 

Ecocardiografia poate fi normală sau poate evidenţia o uşoară scădere a 

fracţie de ejecţie a ventriculului stâng şi hipochinezie sau achinezie 

miocardică. 
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6.2.4. Busulfanul este un agent alchilant cu activitatea antitumorală 

limitată, fiind utilizat în special în tratamentul leucemiei mielocitare cronice, 

care produce extrem de rar cardiotoxicitate. În doze mari şi în asociere cu 

ciclofofsfamida, busulfanul este folosit în tratamentele anterioare 

transplantului de măduvă şi al tumorilor solide la copii. 

Principala complicaţie a tratamentului cu busulfan este reprezentată de 

fibroza pulmonară.  

Din punct de vedere al cardiotoxicităţii au fost descrise doar 2 cazuri 

de fibroză endocardică şi unul de tamponadă cardiacă. Fibroza endocardului 

a fost observată la 3-9 ani după terminarea tratamentului şi la o doză totală 

de 7200 mg. 
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VII. CARDIOTOXICITATEA  

ANTIMETABOLIŢILOR 

 

7.1. 5-Fluorouracil-ul 

5-Fluorouracilul este un antimetabolit pirimidinic, folosit frecvent 

singur sau în asociere cu alte chimioterapice în tratamentul cancerului 

ovarian, cancerului de sân, cancerului gastrointestinal şi a cancerelor gâtului 

şi capului. Mecanismul său de acţiune depinde de modul de administrare: 

bolus sau în perfuzie continuă. Este un citostatic bine tolerat şi unul dintre 

cele mai importante chimioterapice paleative. 

Se presupune că 5 Fluorouracilul produce cardiotoxicitate prin 

interferarea cu metabolismul energetic al celulelor miocardice, determinând 

astfel o creştere a necesităţilor energetice ale miocardului. Alt mecanism de 

producere a cardiotocixităţii implică acţiunea endotelinei, care poate 

determina vasoconstricţie şi ischemie. Această teorie se bazează pe 

observarea unei creşteri a concentratţiei de endotelină în plasma pacienţilor 

trataţi cu 5 Fluorouracil şi care au prezentat simptome de cardiotoxicitate. 

Tabloul clinic indus de 5-fluorouracil este de ischemie cardiacă acută, 

cu dureri anginoase, hipotensiune şi chiar infarct mioacardic. 

Electrocardiografic se regăsesc modificări tipice de angină pectorală sau de 

infarct miocardic. 

Modificările EKG asociate tratamentului includ: 

 modificări ale segmentului ST; 

 scăderea amplitudinii complexului QRS; 

 unde Q de necroza miocardică; 

 inversarea undei T; 
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 tahicardie sinusală. 

Mai rar se pot întâlni: fibriliaţie atrială, prelungirea complexului QRS, 

extrasistole ventriculare, tahicardie ventriculară susţinută sau nesusţinută şi 

fibrilaţie ventriculară. 

Cardiotoxicitatea apare de obicei după prima sau a doua doză, când 

pacientul acuză dureri precordiale. Cardiotoxicatea este întâlnită mai 

frecvent după perfuzie continuă cu doze mari (peste 800 mg/m2/zi), faţă de 

administrarea în bolus. Simptomele apar de obicei în primele 72 de ore de la 

începerea tratamentului şi majoritatea dispar după două zile de la încetarea 

tratamentului, dar aproximativ 90% reapar la reînceperea tratamentului. Nu 

există sechele tardive ale cardiotoxicităţii, doar în cazul în care pacientul a 

suferit un infarct miocardic consecutiv tratamentului cu 5-fluorouracil. 

Simptomele induse sunt frecvent cauzate de spasmul coronarian. 

Factorul de risc major pentru cardiotoxicitatea indusă de  

5-fluorouracil este reprezentat de boala cardiacă ischemică preexistentă. 

Trebuie avută în vedere şi radioterapia mediastinală anterioară, care poate 

produce alterări la nivelul arterelor coronare. Majoritatea oncologilor nu vor 

prescrie 5-fluorouracil pacienţilor care descriu dureri anginoase, dar din 

păcate prevalenţa bolii ischemice silenţioase este mare, ceea ce face dificilă 

sau chiar imposibilă selectarea pacienţilor care pot primi în siguranţă acest 

medicament. Profilaxia antianginoasă nu este eficientă în reducerea 

incidenţei ischemiei la pacienţii cu risc crescut.  
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7.2. Cardiotoxicitatea indusă de Taxani 

Taxanii acţionează asupra microtubulilor şi blochează ciclul celular în 

faza M, împiedicând astfel diviziunea celulară. Principalii reprezentanţi ai 

acestei clase, paclitaxelul şi docetaxelul, se administrează intravenos şi pot 

fi administraţi în combinaţie cu antraclinele sau singuri. 

Principala reacţie adversă a taxanilor este reprezentată de neutropenie. 

Administrarea concomitentă a unor factori de creştere sau administrarea 

profilactică de antibiotice poate reduce riscul apariţiei infecţiilor pe 

parcursul tratamentului. Alte reacţii adverse posibile sunt hipersensibilitate 

şi neuropatie periferică. 

Paclitaxelul este utilizat în tratamentul cancerului de sân, unele forme 

de cancer ovarian, cancer pulmonar cu celule mici; iar doceetaxelul în 

cancerul de sân metastatic şi în cancerulul pulmonar cu celule non-small. 

Datorită importantei activităţi antitumorale a paclitaxelului şi mai ales 

datorită răspunsului la tratament obţinut la pacienţii anterior neresponsivi la 

tratamentul cu antracicline, mai multe studii au fost efectuate pentru a 

evalua combinaţia doxorubicină-paclitaxel. Studiile farmacologice efectuate 

asupra combinaţiei doxorubicină-paclitaxel arată o interacţiune între aceste 

două medicamente, care determină o creştere plasmatică şi tisulară a 

doxorubicinei şi a metabolitului acesteia, doxorubicinol. Această 

interacţiune este cu atât mai mare, cu cât intervalul între administrarea celor 

două medicamente este mai mic şi cu cât durata infuziei de paclitaxel este 

mai mică. Cu toate acestea Gianii et all concluzionează că până la o doză 

cumulativă de doxorubicină de 380mg/m2, incidenţa insuficienţei cardiace 

congestive este de sub 5% indiferent de intervalul între administrarea 

acestor două medicamente (30,31). 
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Docetaxelul are o activitate citotoxică importantă asupra cancerului de 

sân şi este folosit larg în tratamentul acestuia, în special în tratamentul 

cancerului de sân metastatic. Este bine cunoscut faptul că creşterea densităţii 

microtubulilor (stabilizarea microtubulilor fiind un mecanism posibil pentru 

aceasta) determină disfuncţie contractilă în hipertrofia cardiacă. Atât 

docetaxelul cât şi paclitaxelul îşi exercită acţiunea prin stabilizarea 

microtubulilor şi deci determină o acumulare de microtubuli.  
 

7.3. Cardiotoxicitatea indusă de trastuzumab 

Trastuzumab-ul este un anticorp monoclonal, care inhibă selectiv 

creşterea şi proliferarea celulelor canceroase din carceral de sân, care 

exprimă proteina HER2. Este folosit în tratamentul cancerului de sân 

metastatic.  

Cardiotoxicitatea indusă de trastuzumab apare atât atunci când este 

administrat singur, cât şi în asociere cu alte citostatice, mai ales în 

combinaţie cu antracicline. Incidenţă cardiotoxicităţii este estimată la 4% în 

monoterapie şi de 27% atunci când tratuzumabul este administrat în asociere 

cu antracicline şi ciclofosfamidă. Datorită incidenţei mult mai mari a 

cardiotoxicităţii atunci când tratuzumabul este administrat în asociere cu 

antracicline, în special cu doxorubicin, această asociere nu este 

recomandată. Complicaţii severe precum decesul sau dizabilitatea 

permanentă sunt rare, majoritatea efectelor cardiace raportate sunt uşoare 

sau moderate, nespecifice şi care răspund la tratamentul medical (27,29). 

Receptorul factorul de creştere epidermală 2 (HER2) este un important 

mediator al creşterii şi diferenţierii celulare. În aproximativ 20-25% din cazurile 

de cancer de sân apare o supraexpresie a HER2. Aproape întotdeauna 

supraexpresia HER2 este rezultatul amplificării genei HER2 (cunoscută şi ca 
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erb B2 sau HER2/neu). Amplificarea şi supraexpresia la pacienţii cu cancer de 

sân are ca rezultat beneficii modeste la terapia cu citostatice. 

Utilizarea trastuzumabului a fost aprobată în Statele Unite în 1998 şi 

este indicat pentru tratamentul cancerului de sân metastatic la pacientele a 

căror tumori supraexprimă HER2. Este aprobată administrarea atât în 

monoterapie la pacientele care au primit anterior una sau mai multe regimuri 

de chimioterapie, cât şi în asociere cu paclitaxel la pacientele care nu au 

primit anterior alte tratamente chimioterapice. Atunci când a fost administrat 

în asociere cu alte chimioterapice a determinat o îmbunătăţire substanţială a 

răspunsului terapeutic, în comparaţie cu chimioterapia administrată fără 

trastuzumab. Şi atunci când este administrat în monoterapie trastuzumabul 

produce un răspuns obiectiv durabil. 

Au fost efectuate puţine studii prospective detaliate pentru evaluare 

cardiotoxicităţii Cele mai multe evenimente cardiace par să fie scăderi 

asimptomatice ale fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng (LVEF), a cărei 

importanţă nu este încă clară. Atunci când sunt raportate semne şi simptome 

acestea sunt uşoare până la moderate şi sunt reprezentate de: tahicardie, 

palpitaţii, dispnee şi ocazional dureri precordiale, care pot progresa spre 

insuficienţă cardiacă. 

Tahicardia este un semn precoce al cardiotoxicităţii induse de 

antracicline, care poate să fie prezent la pacienţi asimptomatici cu fracţie de 

ejecţie ventriculară păstrată. Deşi încă nu a fost demonstrat, este posibil ca 

tahicardia să reprezinte un semn precoce şi sensibil în detectarea 

cardiotoxicităţii indusă de trastuzumab.  

Cu toate că semnele şi simptomele cardiotoxicităţii antraciclinelor şi 

trastzuzumabului sunt similare, o examinare mai atentă arată o diferenţă 

substanţială în ceea ce priveşte reversibilitatea. De asemenea nu există nicio 
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dovadă că cardiotoxicitatea indusă de trastuzumab este dependentă de doză. 

Incidenţa toxicităţii severe este scăzută în cazul tratuzumabului şi este cel 

puţin parţial reversibilă la majoritatea pacienţilor. După tratamentul standard 

al insuficienţei cardiace sau după întreruperea tratamentului cu tratuzumab 

există de obicei o îmbunătăţire a fracţiei de ejecţie şi a simptomelor şi 

semnelor, deşi un mic număr de pacienţi pot prezenta în continuare 

insuficienţă cardiacă severă. 

Factorii de risc pentru dezvoltarea cardiotoxicităţii în urma 

tratamentului cu trastuzumab sunt reprezentaţi de (27,29): tratamentul în 

asociere cu alte citostatice (riscul cel mai mare este reprezentat de asocierea 

cu antracicline), vârsta peste 60 de ani, o doză cumulativă anterioară de 

antracicline mai mare sau egală cu 400 mg/m2 iradiere mediastinală 

anterioară, boala cardiacă preexistentă. 

Patogeneza cardiotoxicităţii indusă de trastuzumab este încă în studiu. 

Este bine cunoscut faptul că, HER2 joacă un rol important în cardiogeneză 

şi în hipertrofia cardiacă, iar studii recente o dovedit existenţă HER2 în 

ţesutul cardiac uman, ceea ce face posibilă existenţa unui efect cardiotoxic 

direct mediat de către receptorul cardiac HER2.  

S-a constatat amplificarea cardiotoxicităţii atunci când este administrat 

după sau odată cu antracicline sau alţi agenţi cardiotoxici. Majoritatea 

pacienţilor trataţi cu tratuzumab au fost expuşi la antracicline, fie înainte sau în 

timpul administrării trastuzumabului, ceea ce amplifica şi efectul cardiotoxic. 

Metodele de detectare a cardiotoxicităţii induse de trastuzumab sunt 

similare cu cele folosite pentru detectarea cardiotoxicităţii induse de 

antracicline. Este necesară o evaluare a funcţiei cardiace înainte de 

începerea tratamentului, o monitorizare regulată în timpul tratamentului şi 

urmărirea după terminarea terapiei. 
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VIII. METODE DE DEPISTARE PRECOCE  

ŞI MONITORIZARE A CARDIOTOXICITĂŢII 

 

Progresele din ultimele decenii în terapia anticanceroasă au făcut ca la 

o mare parte din pacienţi, cancerul să fie o boală tratabilă, astfel încât 

mortalitatea asociată cancerului a scăzut simţitor. Deoarece speranţa de viaţă 

a acestor pacienţi a crescut, comorbidităţile legate de tratament şi prevenirea 

acestora au devenit o problemă importantă. 

Cardiotoxicitatea este efectul advers cel mai de temut al terapiei 

anticanceroase, deoarece speranţa de viaţă obţinută ca rezultat al 

tratamentului anticanceros, poate fi diminuată de mortalitatea determinată 

de problemele cardiace apărute în urma tratamentului. Alte efecte secundare 

ale tratamentului anticanceros pot să aibă un important impact asupra 

calităţii vieţii, dar, în general, au doar impact minor asupra supravieţuirii. 

Din fericire, efectele secundare cardiace rămân relativ rare. 

Cardiotoxicitatea se traduce prin disfuncţie miocardică, care poate să 

apară imediat sau după o perioadă de timp îndelungată de la încheierea 

tratamentului şi este adesea ireversibilă, motiv pentru care depistarea 

precoce a modificărilor cardiace este de o importanţă majoră. 

Până în momentul de faţă, metodele de evaluare şi urmărire ale 

cardiotoxicităţii nu au fost clar definite de ghiduri. Sunt utilizate o serie de 

metode diagnostice, iar pentru definirea cardiotoxicităţii au fost propuse mai 

multe valori de delimitare pentru fiecare parametru în parte. În mod 

tradiţional, pentru detectarea cardiotoxicităţii induse de tratamentele 

anticanceroase au fost utilizate fracţia de ejecţie şi fracţia de scurtare a 
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ventriculului stâng, însă aceşti parametri sunt insensibili pentru detectare 

modificărilor subtile ale funcţiei miocardice, care apar în primele faze ale 

cardiotoxicităţii. 

 

8.1. Avantajele şi dezavantajele strategiilor de depistare 

precoce a cardiotoxicităţii induse de agenţii 

chimioterapeutici 

 

8.1.1. Scintigrafia MUGA 

Avantaje:  

 calcul de încredere al fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng; 

 variaţii interindividuale mici. 

Dezavantaje:  

 fracţia de ejecţie a ventriculului stâng este insensibilă în detectarea 

cardiotoxicităţii precoce, subclinice; 

 oferă informaţii limitate despre funcţia diastolică; 

 expunere la radiaţii. 

 

8.1.2. Ecocardiografia 

Avantaje:  

 non-invazivă; 

 nu prezintă efecte secundare; 

 evaluează atât funcţia diastolică cât şi cea sistolică; 

 deformarea şi rata deformării sunt promiţătoare pentru detectarea 

cardiotoxicităţii subclinice. 
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Dezavantaje:  

 dependenţa multor parametrii de determinări anterioare; 

 dependenţă de experienţa şi interpretarea ecografistului. 

 

8.1.3. Electrocardiografia 

Avantaje: 

 accesibilă; 

 non-invazivă; 

 nu prezintă efecte secundare; 

 analiza computerizată permite evaluarea standardizată succesivă; 

 prelungirea intervalului QT corectat ar putea reprezenta un marker 

precoce al toxicităţii. 

Dezavantaje: 

 nu dă informaţii asupra funcţiei ventriculului stâng; 

 singura variabilă investigată este intervalul QT corectat; 

 variaţii în interpretarea inter-obsevatorie; 

 momentul apariţiei modificărilor în timpul dezvoltării 

cardiotoxicităţii este necunoscut; 

 influenţată şi de alte medicaţii. 

 

8.1.4. Markeri cardiaci biochimici (pro- BNP şi troponinele T şi I) 

Avantaje: 

 analiză uşoară, cuantificare posibilă; 

 minim invazivă; 

 accesibilă; 

 variabilitate inter-observatorie mică; 

creşterea concentraţiei este probabil în legătură cu toxicitatea. 
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Dezavantaje:  

 nu este cunoscută valoarea predictivă exactă; 

 valori normale şi patologice nedefinite; 

 

8.1.5. Markeri ai distrucţiei endoteliale 

Avantaje:  

 factor patogen în toxicitate; 

 evaluare a variabilelor structurale şi funcţionale; 

 creşterile concentraţiilor plasmatice şi serologice pot fi în relaţie cu 

efectele toxice; 

 identificarea toxicităţii cardiace şi vasculare. 

Dezavantaje: 

 valoarea predictivă exactă necunoscută; 

 nu se cunoaşte care dintre markeri este cel mai de încredere în 

evaluarea cardiotoxicităţii; 

 variaţii interindividuale ale parametrilor funcţionali. 

 

8.1.6. Variaţii genetice 

Avantaje:  

 identificarea înaintea tratamentului a susceptibilităţii la efectele toxice 

ale citostaticelor; 

 este minim invaziv. 

Dezavantaje:  

 polimorfismul nucleotidelor face dificilă identificarea variaţiilor 

relevante. 
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8.1.7. Imagine cardiacă ţintită (Targeted cardiac imaging) 

Avantaje:  

 informaţii structurale; 

 informaţii despre procesele metabolice şi funcţionale; 

 vizualizarea primelor modificări ale proceselor metabolice. 

Dezavantaje:  

 accesibilitate redusă; 

 preţ de cost ridicat; 

 expunere la radiaţii; 

 valoare predictivă exactă incertă. 

 

8.1.8. Rezonanţa magnetică nucleară 

Avantaje: 

 informaţii detaliate de anatomie cu rezoluţie înaltă şi contrast; 

 fără expunere la radiaţii; 

 calcul de încredere (exact) al fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng; 

  

 combinarea cu gadolinium pentru informaţii detaliate despre funcţia 

cardiacă. 

Dezavantaje:  

 accesibilitate redusă; 

 preţ de cost ridicat; 

 nu se ştie dacă primele modificări cardiace pot fi vizualizate; 

 contraindicată pacienţilor cu implanturi metalice. 
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8.2. Biopsia endomiocardică 

A fost considerată în mod tradiţional testul suprem pentru evaluarea 

cardiomiopatiei indusă de antracicline. Este considerată o tehnică foarte 

sensibilă, deoarece modificările pot fi adesea observate la o doză cumulativă 

de doxorubicină mică, (180 mg/m2), sau chiar mai mică, în funcţie de 

sensibilitatea individuală a pacientului. Cu toate acestea, datorită 

caracterului invaziv asociat cu numeroase riscuri majore, această metodă 

este puţin atractivă pentru detectarea şi monitorizarea cardiotoxicităţii şi este 

folosită rar în practica clinică. 

 

8.3. Rolul ecocardiografiei 

Ecocardiografia este o metodă des utilizată pentru diagnosticarea 

cardiotoxicităţii induse de citostatice, fiind non-invazivă, cu accesibilitate 

largă, care permite evaluarea atât a funcţiei sistolice cât şi a celei diastolice. 

În mod convenţional pentru monitorizarea cardiotoxicităţii, atât în 

tratamentul pacienţilor, cât şi în trialurile clinice, se utilizează ca parametru 

pentru depistarea disfuncţiei cardiace în special fracţia de ejecţie a 

ventriculului stâng (LVEF), dar şi fracţia de scurtare a ventriculului stâng 

(LVSF), care s-au dovedit a fi importanţi factori predictivi ai mortalităţii şi 

morbidităţii la pacienţii trataţi cu antracicline [41]. În majoritatea studiilor 

toxicitatea cardiacă este presupusă dacă (34,35,36,37,38,39): 

 LVEF scade mai mult de 10% faţă de valoarea de bază evaluată 

înaintea începerii tratamentului (sub 50%) 

 LVEF scade mai mult de 20% faţă de valoarea de bază în ciuda unei 

funcţii sistolice normale 

 LVEF scade sub 45% [29, 30] 
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Figura 1. Principiul măsurării fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng  

prin ecocardiografie prin metoda Simpson 

 

După delimitarea manuală a conturului endomiocardic al ventriculului 

stâng, se calculează suma tuturor cilindrilor cu înălţime egală. Fracţia de 

ejecţie se calculează apoi ca raportul dintre modificarea volumului 

ventriculului stâng şi volum end-diastolic al ventriculului stâng.  

EF=fracţie de ejecţie; r= (radiusul) raza cilindrului; h=înălţimea 

cilindrului; Voled= volum end-diastolic; Voles=volum end-sistolic; linia 

punctată=contur end-sistolic; linie neîntreruptă= contur end-sistolic;  

Evaluarea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng este însă insensibilă 

la modificările subtile care apar în primele stadii ale cardiotoxicităţii. Cordul 

normal prezintă o impresionantă abilitatea de a suplini forţa contractilă prin 

rezerva funcţională, astfel încât pentru a exista o scădere a fracţiei de ejecţie 

a ventriculului stâng, trebuie să existe o distrucţie suficient de mare a 

miocardului, care să depăşească capacitatea de compensare a acestuia. 

Astfel, scăderea LVEF este un marker pentru distrucţii avansate ale 

miocitelor, iar valorile nemodificate nu semnifică neapărat lipsa 
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cardiotoxicităţii [ ]. Pe lângă aceste neajunsuri, trebuie menţionat şi faptul că 

fracţia de ejecţie este influenţată şi de alţi factori precum statusul 

volemic,etc. (41-50)  

 
Figura 2. Reprezentare schematică a modificărilor fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng  

şi momentul detecţiei prin diferite strategii de screening în timpul  

şi după sfârşitul tratamentului. 

 

 I = cardiotoxicitate tardivă (radioterapie, antracicline);  

2. II= cardiotoxicitate reversibilă (trastuzumab, linia punctata indică 

faptul că consecinţele pe termen lung nu sunt bine cunoscute);  

 III= cardiotoxicitate ireversibilă apărută în timpul tratamentului 

(antracicline) 
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Există dovezi convingătoare care arată că modificările la nivelul 

miocitelor apar la doze cumulative de antracicline mult mai mici, decât se 

poate evidenţia prin scăderile fracţiei de ejecţie. Cel mai convingător 

argument este faptul că biopsia cardiacă demonstrează existenţa 

modificărilor structurale la doze mult mai mici (180 mg/m2 sau mai puţin de 

doxorubicină), decât cele asociate cu scăderea LVEF [35]. 

Modificările fracţiei de ejecţie pot reprezenta indicatori ai distrucţiei 

cardiace doar atunci când se fac măsurători seriate şi sunt comparate cu 

valorile de bază ale pacientului (evaluate înaintea începerii tratamentului 

chimioterapic). Acest fapt trebuie neapărat luat în considerare, deoarece 

există o variaţie largă a valorilor la indivizi sănătoşi, care poate duce la 

mascarea sau supraaprecierea posibilei cardiotoxicităţi. 

Deteriorarea funcţiei diastolice cardiace, poate exista în absenţa 

modificărilor funcţiei sistolice, iar disfuncţia diastolică subclinică precede 

scăderea fracţiei de ejecţie la mulţi pacienţi. Astfel, LVEF normală poate 

masca modificările cardiace existente.  

Velocităţle de umplere ale ventriculului stâng (VS) aduc informaţii 

importante despre funcţia VS şi sunt markeri clinici utili pentru aprecierea 

disfuncţiei diastolice [36]. Ele pot fi măsurate la nivelul venelor pulmonare, 

orificiului mitral şi în cavitatea ventriculară. Cei trei markeri principali ai 

disfuncţiei diastolice sunt: relaxarea alterată, complianţa redusă şi presiunea 

diastolică crescută compensator în VS.  

Măsurătorile parametrilor funcţiei diastolice sunt probabil cele mai 

sensibile în detectarea primelor modificări ale funcţiei cardiace. Cea mai 

frecvent folosită metodă de evaluare a funcţiei diastolice este raportul E/A 

(velocitatea maximă a umplerii diastolice precoce/velocitatea maximă a 

umplerii diastolice prin contracţie atrială).  



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 56

 

 
Figura 3. Flux doppler transmitral normal; LV=ventricul stâng, LA=atriul stâng, 

E=velocitatea maximă a umplerii diastolice precoce, A=velocitate maximă a umplerii 

diastolice prin contracţie atrială 

 

În ultimii ani au fost dezvoltate metode ecocardiografice avansate, 

care promit să ofere informaţii mai detaliate asupra funcţiei cardiace şi care 

par a fi mai de încredere datorită faptului că sunt mai puţin supuse variaţiei 

interobservatorii decât raportul E/A. Aceste noi achiziţii ale ecocardiografiei 

sunt reprezentate de: Doppler-ul tisular (Tissue Doppler Imaging, TDI), rata 

de deformare (strain rate) şi deformarea (strain) (36,37,38,39) . 

Tissue Doppler Imaging este o metodă care foloseşte măsurătorile 

Doppler ale miocardului pentru a extrage parametri ca velocitatea (Figura 3), 

deformarea (strain) şi rata deformării (strain rate) (Figura 4 şi 5). Aceşti 

parametri sunt în strânsă corelaţie cu funcţia miocardică şi reprezintă o nouă 

abordare a evaluării funcţiei ventriculului stâng. Cu toate că parametri 
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velocităţii sunt mai uşor de obţinut, strain rate pare să fie mai sensibil şi ar 

putea deveni o unealtă importantă în evaluarea pacienţilor oncologici [36-39]. 

TDI color permite înregistrarea velocităţilor regionale cu o rezoluţie 

temporală mare (peste 200 frame/sec la aparatele de ultima generaţie), din 

diferite regiuni miocardice. Avantajul TDI color constă în posibilitatea 

înregistrărilor simultane din mai multe puncte miocardice într-un singur ciclu 

cardiac. Oricum, oferă posibilitatea înregistrării doar a velocităţilor medii 

locale, spre deosebire de TDI pulsat, care măsoară peakuri de velocităţi 

instantanee. Dezavantajul principal al TDI este acela că velocitatea miocardică 

are putere limitată în a reflecta funcţia miocardică într-o regiune oarecare, 

datorită tetheringului dintre segmentele miocardice adiacente. 

Folosind TDI pulsat, se pot observa 3 (uneori 4) peakuri distincte de 

velocitate: 

1. velocitatea miocardică sistolică, care poate avea 2 componente: 

contracţia isovolumetrică (S1) şi peakul sistolic de scurtare (peak 

systolic shortening/ S2 care se mai noteaza S sau S’);  

2. peakul velocităţii precoce de relaxare diastolică (E’); 

3. peakul velocităţii tardive de relaxare diastolică, asociat cu 

contracţia atrială (A’). 

Diferitele studii au încercat să determine valorile normale ale acestor 

parametri, care pot varia în funcţie de diferiţi factori, cum ar fi: vârsta, 

sexul, frecvenţa cardiacă la momentul examinării, faza ciclului respirator, 

etc. Încă nu s-au stabilit cu exactitate valorile lor normale, însă există 

anumite tabele standardizate în care sunt trecute limite de valori normale. 

Velocităţile prin TDI la nivelul inelului mitral în diastolă se corelează 

nu numai cu parametrii de relaxare ventriculară ci şi cu cei ai performanţei 



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 58

sistolice ventriculare, şi se pare ca nu depind de vârstă, presarcina VS sau 

frecvenţa cardiacă.  

Se ştie foarte bine că ventriculul drept (VD) este mai puţin cunoscut 

decât VS în ceea ce priveşte parametrii ecocardiografici pentru cuantificarea 

funcţiilor lui sistolice şi diastolice, însă prin TDI pulsat la nivelul inelului 

tricuspidian se poate aprecia şi funcţia sistolică a VD.  

Până în momentul de faţă, mai multe afecţiuni cu deteriorare subtilă a 

funcţiei ventriculului stâng au fost evaluate prin strain rate imaging, printre 

care şi cardiomiopatiile [41 ] şi hipertensiunea arterială. În multe studii, noii 

parametrii TDI s-au dovedit a fii mult mai sensibili la modificările funcţiei 

miocardice decât măsurătorile convenţionale. 

 

 
Figura 4. Tissue Doppler Imaging. În stânga: imagine ecocardiografică a ventriculului 

stâng cu informaţii color-codate despre velocitatea miocardului. Linia întreruptă marchează 

direcţia măsurătorii, iar cercul indică poziţia volumului mostră. În dreapta: modelul tipic al 

velocităţii miocardice longitudinale derivată de la nivelul bazei septului interventricular. 

AVO=deschiderea valvei aortice; AVC=închiderea valvei aortice; MVO= deschiderea 

valvei mitrale; MVC= închiderea valvei mitrale.  
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Principalele avantaje ale cuantificării funcţiei diastolice locale prin 

TDI sunt:  

 Determinarea mai acurată a gradului de disfuncţie diastolică; 

 Identificarea presiunilor crescute de umplere ventriculară; 

 Sensibilitatea crescută în detectarea stadiilor incipiente de afectare 

miocardică; 

 Evaluarea asincronismului regional diastolic; 

 Diferenţierea între etiologia restrictiva şi constrictivă a disfuncţiei 

diastolice; 

 Stadializarea prognostică. 

Experienţa în oncologie în ceea ce priveşte utilizarea TDI este 

limitată, dar promiţătoare. Neilan et al [38 ] a arătat, pe un model murin al 

cardiotoxicităţii induse de doxorubicină, că parametrii TDI pot detecta 

disfuncţia ventriculului stâng înainte ca aceste modificări să poată fi 

observate prin indici convenţionali. Parametrii TDI s-au corelat bine cu 

evidenţele hemodinamice şi histologice obţinute prin metode invazive ale 

apotozei cardiace, în timp ce LVEF şi LVSF nu s-au corelat. Mai mult decât 

atât, aceşti noi parametri au prezis dezvoltarea disfuncţiei cardiace tardive şi 

mortalitatea în urma tratamentului cu doxorubicină. 

Tassan- Mangina şi colab, într-un studiu publicat în 2005, au evaluat 

efectele imediate şi tardive la pacienţi trataţi cu antracicline prin 

ecocardiografie convenţională şi TDI. Câteva luni mai târziu, funcţia 

diastolică s-a deteriorat, în timp ce modificările funcţiei sistolice au apărut 

mai târziu acompaniate de o deteriorare şi mai severă a funcţiei diastolice. 

Mai mult decât atât, un timp de relaxare izovolumetrică (n<80 ms) prelungit 

la TDI la nivelul inelului mitral, a anticipat cu mare acurateţe scăderea 
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tardivă a LVEF sub 50%. Nici un alt parametru ecocardiografic nu a avut o 

astfel de semnificaţie prognostică [ 39 ]. 

Ecocardiografia convenţională nu a reuşit să demonstreze scăderea 

LVEF sau a LVSF după primele două cicluri de tratament cu antracicline la 

o populaţie de copii sub tratament chimioterapic. În schimb deformarea şi 

rata deformării au scăzut în primele 2 ore după prima doză de antracicline 

[42 ]. Pe baza acestor rezultate, autorii încurajează utilizarea parametrilor 

funcţiei diastolice cât şi a parametrilor TDI la pacienţii trataţi cu 

antracicline, deoarece aceste studii demonstrează faptul că metoda 

convenţională, prin măsurarea LVEF, nu este suficient de sensibilă la aceşti 

pacienţi. 

Strain rate (SR)- ul descrie rapiditatea cu care apare scurtarea sau 

mărirea fibrelor miocardice. Se calculează din curba de velocităţi 

miocardice Doppler (V1 şi V2) măsurate în doua puncte diferite, între care 

există o anumită distanţă (L). În timpul contracţiei, când miocardul se 

scurtează, aceste 2 puncte se apropie; în timpul relaxării fenomenul este 

invers, adică miocardul se alungeşte, deci cele 2 puncte se îndepărtează. 

Strain- ul (ε) măsoară deformarea miocardului, care apare atunci când 

acesta fie se contractă, fie se relaxează. În timpul contracţiei ventriculare, 

miocardul se scurtează longitudinal şi circumferenţial (strain negativ) şi se 

îngroaşă radial (strain pozitiv). Diastola este caracterizată prin valori opuse 

de strain. Strainul reprezintă procentul de diferenţă în dimensiune a fibrei 

miocardice, calculându-se ca şi raportul dintre diferenţa de lungime (L- L0) 

şi lungimea iniţială (L0). Măsurarea neinvazivă a strainului prin 

ecocardiografie se face calculându-se integrala de timp din strain rate.  
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Figura 5. Srain şi Strain rate Strain (deformarea) este definită ca diferenţa de lungime Δl 

raportată la lungimea iniţială l0, a unui obiect Acest indice se exprimă în procente (%). 

Strain rate (rata deformării) este o derivată temporală a deformării. V1,V2 reprezintă 

velocităţile regionale ale miocardului; d reprezintă distanţa dintre punctele măsurate. 

 

 
Figura 6. Strain Rate Imaging (SRI). În stânga: imagine ecocardiografică a ventriculului 

stâng cu informaţii color de strain rate suprapuse şi cu marcarea poziţiei volumului mostră. 

În dreapta: model tipic de strain şi strain rate longitudinal trasat din regiunea miocardică 

indicată în stânga. AVO=deschiderea valvei aortice; AVC=închiderea valvei aortice; 

MVO= deschiderea valvei mitrale; MVC= închiderea valvei mitrale.  

 



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 62

În concluzie, Tissue Doppler Imaging şi în special parametri strain şi 

strain rate pot fi consideraţi valoroşi pentru depistarea precoce a disfuncţiei 

ventriculului stâng indusă de terapiile anticanceroase. Avantajul acestor 

tehnici noi de ecocardiografie este faptul că nu necesită o evaluare separată, 

Doppler-ul tisular fiind accesibil în majoritatea ecografelor moderne, iar 

achiziţionarea datelor TDI prelungeşte consultaţia ecocardiografică doar cu 

câteva minute [33]. Cu toate acestea, sunt necesare studii care să determine 

care dintre parametrii TDI sunt cei mai fezabili. 

Testul de stress cu dobutamina se efectuează prin injectarea unei 

mici doze de dobutamină (de obicei 5- 10 µg/ min) şi are ca scop evaluarea 

răspunsului inotrop (rezerva contractilă) al miocardului. Astfel, modificări 

care rămân ascunse în rest, pot fi detectate. Este o metodă des utilizată 

pentru a detecta miocardul viabil la pacienţii care au suferit un infarct 

miocardic, dar utilitatea acestei metode pentru evaluarea pacienţilor care au 

urmat tratament chimioterapeutic este încă controversată. Civelli et al. a 

descris o alterare precoce a rezervei contractile a miocardului la pacienţi cu 

cancer de sân, la care mai târziu s-a detectat o scădere a LVEF. Alte studii 

nu au reuşit să demonstreze utilitatea acestei metode în detectarea precoce a 

cardiotoxicităţii [46, 47]. Datorită datelor controversate şi a naturii semi-

invazive a acestei metode şi a repetabilităţii limitate, această tehnică nu este 

frecvent folosită în oncologie (48,49,50). 

În perioada 2006-2010, în Clinica Medicală V în colaborare cu 

Institutul Oncologic Cluj-Napoca, au fost evaluaţi prin ecocardiografie 

pacienţi cu diverse neoplazii (digestive, genito-urinare, hematologice, 

mamare, pulmonare şi din sfera ORL), având vârste cuprinse între 30-70 

ani, trataţi cu regimuri chimioterapice care au inclus în componenţa lor 

antracicline pana la o doză cumulativă medie de epirubicin de 450 mg/m2 
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versus pacienţi trataţi cu chimioterapice şi cardioprotecţie cu inhibitor al 

enzimei de conversie a angiotensinei -Lisinopril (5 sau 10 mg) şi statina -

Crestor 10 mg. 

Pacienţii care prezentau în asociere afecţiuni cardiovasculare, 

coronariene ischemice sau valvulopatii, hipertensiune arterială, diabet sau 

alte afecţiuni care pot afecta funcţia diastolică a ventriculului stâng, la fel ca 

şi cei care au urmat un alt tratament chimioterapic anterior admiterii în 

Clinică au fost excluşi. 

S-a evaluat performanţa sistolică a ventriculului stâng prin măsurarea 

fracţiei de ejecţie (FEVS) prin metoda Teicholz, funcţia diastolică a 

ventriculului stâng (raportul E/A, DEC, PHT, IVRT la valva mitrală) şi 

funcţia diastolică a ventriculului drept (raportul E/A, DEC, PHT la valva 

tricuspidă) . 

 

 
Figura 8. Masurarea FEVS prin metoda Teichholz. 
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Figura 9.Flux doppler transmitral normal –evaluare prechimioterapie 

 

 
Figura 10. Flux doppler transtricuspidian normal-evaluare prechimioterapie 

 

Evaluările ecocardiografice au fost efectuate la începutul 

chimioterapiei şi la sfârşitul tratamentului chimioterapic. 
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La sfârşitul perioadei de urmărire s-a constatat o alterare a FEVS în 

ambele grupuri, mai importantă în grupul fără cardioprotecţie (6.32 unităţi 

procentuale versus 3.97 unităţi procentuale), dar superioară pragului de 

50%, fără semnificaţie statistică (p=0,21).  
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Figura 11. Evoluţia FEVS pe parcursul chimioterapiei la pacienţii  

cu cardioprotecţie şi fără cardioprotecţie 
 

În ceea ce priveşte funcţia diastolică a VS s-a constatat reducerea 

raportului E/A în grupul fără cardioprotecţie cu 0.33 şi cu 0.15 în grupul cu 

cardioprotecţie cu diferenţă semnificativă statistic între cele două grupuri 

(p=0.02). 
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Figura 12. Evoluţia raportului E/A la valva mitrală la pacienţii  

cu cardioprotecţie şi fără cardioprotecţie. 
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În ceea ce priveşte DEC, PHT, IVRT la valva mitrală s-a constatat o 

alungire semnificativă a acestor parametri în ambele grupuri pe parcursul 

perioadei de urmărire, mai importantă în grupul fără cardioprotecţie 

realizând diferenţe semnificative statistic între grupul fără cardioprotecţie 

versus grupul cu cardioprotecţie. 

 

 
Figura 13. Flux diastolic transmitral tip relaxare alterată postchimioterapie 

 

Evaluarea parametrilor funcţiei diastolice la valva tricuspidă a 

evidenţiat o scădere a raportului E/A cu 0,38 în lotul fără cardioprotecţie şi 

cu 0,16 în lotul cu cardioprotecţie cu diferenţă nesemnificativă statistic între 

cele două grupuri. 
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Figura 14. Evolutia raportului E/A la valva tricuspidă la pacienţii  

cu cardioprotecţie şi fără cardioprotecţie. 

 

 
Figura 15. Flux transtricuspidian cu egalizare E/A-pacient postchimioterapie. 

 

Se observă astfel că alterarea raportului E/A la valva mitrală şi la 

valva tricuspidă sunt comparabile, atât la pacienţii cu cardioprotecţie cât şi 

la cei fără cardioprotecţie. 



POTENŢIALUL CARDIOTOXIC AL CITOSTATICELOR 

 

 68

În ceea ce priveşte evoluţia celorlalţi doi parametri ai funcţiei 

diastolice la valva tricuspidă, DEC şi PHT, s-a constatat alungirea 

semnificativă statistic pe parcursul perioadei de urmărire, mai importantă în 

grupul fără cardioprotecţie, fără însă a se realiza diferenţe semnificative 

statistic între grupurile studiate (p=0,22 pentru Dec şi respectiv, p=0,49 

pentru PHT). 

Concluzionând se poate afirma că acţiunea cardioprotectoare a 

inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei şi a statinelor se manifestă 

în special în prevenirea declinului funcţiei diastolice a ventriculului stâng şi 

mai puţin a funcţiei diastolice a celui drept. 

Eficienţa cardioprotectoare a acestor două clase de medicamente fac 

necesară administrarea lor la pacienţii oncologici ce urmează a fi supuşi 

chimioterapiei, în special la cei care prezintă risc de a dezvolta 

cardiotoxicitate. Sunt necesare studii viitoare pentru stabilirea cât mai exactă 

a parametrilor unui eventual scor de cardiotoxicitate pe baza căruia să se 

iniţieze cardioprevenţie, astfel încât pacienţii care vor efectua chimioterapie 

să poată beneficia de o maximă eficienţă a acestui tratament grevat de atât 

de multe efecte adverse. 

 

8.4. Markerii biochimici  

Măsurarea biomarkerilor serologici reprezintă o strategie atractivă 

pentru monitorizarea cardiotoxicităţii, fiind o tehnică minim-invazivă, cu o 

variaţie interobser-vatorie mică în interpretare. 

Troponinele sunt biomarkeri specifici şi sensibili în detectarea 

distrucţiilor miocardice. Sunt larg utilizate în cardiologie pentru 

identificarea precoce a pacienţilor cu distrucţii miocardice în cadrul 

sindromelor coranariene acute. Creşterea nivelurilor serice ale troponinelor 
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au fost raportate şi după tratamentul cu antraciline, indicând distrucţii 

miocardice. Mecanismul responsabil pentru eliberarea troponinelor după 

chimioterapie este încă în evaluare, însă persistenţa nivelurilor crescute de 

cTnI după o lună sau mai mult de la terminarea chimioterapiei, sugerează un 

mecanism diferit de cel ischemic [50]. În sindroamele coronariene acute, 

troponinele revin la normal în 10 zile şi sunt asociate cu disfuncţie 

ventriculară şi nu urmată de aceasta, aşa cum se întâmplă în cazul 

cardiotoxicităţii. 

Studiile efectuate până în prezent demonstrează următoarele (50-59): 

 Determinarea troponinelor poate anticipa, cu cel puţin 3 luni înainte, 

apariţia disfuncţiei ventriculare stângi cu semnificaţie clinică [51, 52]. 

 Creşterea precoce a troponinelor anticipează şi gradul şi severitatea 

viitoarei disfuncţii ventriculare [51, 53]. 

 La pacienţii cu valori pozitive ale troponinelor, persistenţa valorilor 

crescute la o lună după terminarea tratamentului chimioterapic este 

asociată cu o probabilitate de 85% de a dezvolta evenimente cardiace 

majore în primul an de urmărire [51, 54]. 

 O valoare negativă persistentă a troponinelor poate identifica, cu o 

valoare predictivă negativă de 99%, pacienţii cu risc minim de a 

dezvolta cardiotoxicitate, care cel mai probabil nu vor întâmpina 

complicaţii cardiace, cel puţin în primul an după terminarea 

chimioterapiei [59]. 

Astfel, din aceste evidenţe putem concluziona că utilizarea nivelelor 

plasmatice ale troponinelor prezintă următoarele avantaje: 

1. Prin determinarea troponinelor, putem detecta prezenţa 

cardiotoxicităţii foarte precoce, mult înainte ca disfuncţia cardiacă 

să poată fi sesizată de alte tehnici diagnostice. 
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2. Determinarea troponinelor imediat după terminarea tratamentului 

chimioterapic poate face diferenţa între pacienţii cu risc crescut 

pentru cardiotoxicitate (care necesită monitorizare cardiacă strictă 

prin tehnici imagistice) şi cei cu risc scăzut (care nu necesită 

monitorizare cardiacă strictă). 

3. Determinarea troponinelor poate avea un impact economic important, 

îmbunătăţind raportul cost-beneficiu, prin excluderea pacienţilor cu 

valori negative ale troponinelor de la monitorizarea cardiacă pe 

termen lung, care necesită tehnici imagistice scumpe [56 ]. 

Valoarea maximă a troponinelor a fost observată la intervale diferite 

de timp după chimioterapie, motiv pentru care sunt necesare mai multe 

recoltări pentru detectarea acesteia. Mai mult, punctul limită la care valoarea 

negativă a troponinelor atinge specificitate de 100% pentru absenţa 

ulterioară a eliberării de troponine nu poate fi determinată [57 ]. 

Peptidele natriuretice (peptid natriuretic de tip B, peptid natriuretic 

atrial şi peptid natriuretic n-terminal pro-B) sunt markeri predictivi ai 

severităţii insuficienţei cardiace, şi sunt eliberate de către miocite ca răspuns 

la creşterea stresului peretelui ventricular. Peptidul natriuretic tip B sau 

cerebral (BNP) este un hormon cardiac, a cărui creştere reflectă o presiune de 

umplere crescută a ventriculului stâng şi apare în disfuncţii ale ventriculului 

stâng. Creşterile nivelelor plasmatice apar înaintea manifestărilor clinice şi 

cresc în continuare o dată cu agravarea insuficienţei cardiace. În cardiologie, 

valorile BNP sunt considerate utile în evaluarea, tratamentul şi prognosticul 

insuficienţei cardiace şi pot fi utilizate şi ca metodă screening la pacienţii cu 

risc crescut pentru dezvoltarea insuficienţei cardiace. În cardul terapiei 

chimioterapice însă, utilitatea BNP pentru monitorizarea funcţiei cardiace este 
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încă incertă [33]. Deşi larg utilizată în studiile oncologice, valoarea clinică a 

acestei metode rămâne a fi demonstrată. 

BNP este secretat de ventriculi atunci când aceştia sunt supuşi unui 

stres parietal crescut sau sunt dilataţi. NT- ANP este o peptidă liniară din 

prohormonul ANP, secretat în cea mai mare măsură de atrii, după un stres 

parietal atrial. Nivelele plasmatice de BNP şi NT- ANP sunt crescute la 

pacienţii cu ICC, mai ales clasa NYHA III sau IV [[115.], [116.], [117.]]. 

Măsurarea BNP în camera de urgenţă la un pacient cu dispnee acută s-a 

dovedit a fi crescut la pacienţii cu dispnee de cauză cardiacă (disfuncţie de 

VS) faţă de cei cu dispnee de cauză non-cardiacă. BNP şi NT- ANP pot fi de 

asemenea crescuţi la pacienţii cu disfuncţie de VS asimptomatică. 

Dovezi legate de valoarea măsurării nivelelor plasmatice de peptide 

natriuretice, în ceea ce priveşte urmărirea pe termen lung a supravieţuitorilor 

de cancer, sunt limitate şi provin în special de la supravieţuitorii cu cancer 

din copilărie. Nivelele de NT-pro-ANP au fost crescute mult timp după 

tratament cu antracicline pentru malignitaţi la copii şi s-au corelat pozitiv cu 

parametrii ecocardiografici, cum ar fi volumul de ejecţie al AS, volumul 

end-sistolic al VS şi FEVS [[118.]]. La pacientele cu cancer de sân avansat,  

s-a observat ca nivelele de BNP şi NT-ANP au fost mai mari la un an după 

tratament adjuvant cu antracicline şi radioterapie, în comparaţie cu nivelele 

peptidelor natriuretice dinaintea tratamentului [[119.]]. La aceste paciente 

LVEF a scăzut în primul an după chimioterapie, fără să apară însa fenomene 

manifeste de ICC. La pacienţii cu limfom non-Hodgkin, care nu aveau 

disfuncţie cardiacă manifestă în timpul tratamentului cu antracicline, 

nivelele crescute de BNP şi NT- ANP s-au corelat invers cu FS şi raportul 

E/ A determinate ecocardiografic [[120.]].  
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Aceste date ne sugerează că nivelele de peptide natriuretice cresc odată 

cu dezvoltarea subclinică a cardiotoxicitatii induse de antracicline (91,92,93).  

În studiul efectuat de Okumura et al. toţi pacienţii cu disfuncţie 

cardiacă au prezentat o creştere a concentraţiei plasmatice a peptidului 

natriuretic de tip B înaintea deteriorării fracţiei de ejecţie a ventriculului 

stâng, în schimb concentraţia plasmatică a peptidului natriuretic atrial nu a 

fost corelată cu modificările fracţiei de ejecţie [55]. 

Cu toate acestea, valoarea predictivă a acestor markeri biologici nu poate 

fi definită cu exactitate. Totuşi, valori persistent crescute alte troponinelor sau a 

peptidului natriuretic de tip B şi al peptidului natriuretic n-terminal pro-B 

identifică pacienţii cu risc crescut pentru cardiotoxicitate. Astfel, aceşti markeri 

biologici sunt de mare ajutor în detectarea precoce a modificărilor subclinice 

ale cardiotoxicităţii. O abordare utilă este aceea de a evalua concentraţia acestor 

markeri înainte de începerea tratamentului şi apoi periodic în timpul şi după 

tratamentul posibil cardiotoxic. Creşterea concentraţiei semnalează necesitatea 

aplicării unor investigaţii suplimentare (91,92,93). 

 

8.5. Rolul electrocardiografiei 

Electrocardiografia (ECG) este o metodă convenabilă şi ieftină pentru 

screening-ul tulburărilor de conducere şi a semnelor de cardiomiopatie. 

Unele chimioterapice pot induce modificări cardiace, care determină 

modificări ECG, cum sunt anomaliile de repolarizare şi prelungirea 

intervalului QT corectat. Cardiomiopatia este indicată pe ECG de voltajul 

mic al complexului QRS. 

În studiile clinice, majoritatea pacienţilor care au fost trataţi cu 

antracicline, au fost monitorizaţi pentru depistarea cardiotoxicităţii prin 

electrocardiografie şi ecocardiografie.  
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Cele mai multe studii prospective, care au evaluat rolul ECG în 

screening-ul pentru cardiotoxicitate, au măsurat modificările intervalului QT 
corectat, probabil datorită faptului că această variabilă este uşor de evaluat şi 

comparat [60 ]. Intervalul QT corectat s-a prelungit cu fiecare cură consecutivă 

de antracicline la 21 de pacienţi, dar în acest studiu nu a fost dată nici o 
informaţie despre funcţia cardiacă pe termen lung a acestui grup [60,61]. 

Nakamae et al. au arătat că intervalul QT corectat prelungit este predictiv 

pentru insuficienţa cardiacă subacută la 19 pacienţi, care au primit 
ciclofosfamidă în doză mare [60,61]. Aceeaşi autori au găsit o corelaţie între 

prelungirea intervalului QT corectat şi declinul funcţiei sistolice la 72 de adulţi 

în urma tratamentului cu antracicline [60], sugerând că prelungirea intervalului 
QT corectat ar putea indica cardiotoxicitate. Şi alte medicamente utilizate 

concomitent pot afecta intervalul QT corectat şi astfel să îngreuneze 

interpretarea. Unele studii în schimb nu au putut dovedi utilitatea măsurătorii 
seriate a intervalului QTc, însă au sugerat variabilitatea frecvenţei cardiace ca 

fiind un indicator potenţial mai sensibil în detectarea cardiotoxicităţii.  

Mai multe studii de cohortă sugerează că prelungirea intervalului QT 
corectat ar fi un marker precoce al cardiotoxicităţii, dar acurateţea predicţiei 

cardiotoxicităţii tardive nu a fost confirmată. 

Există puţine date despre alte modificări ECG. Scăderea voltajului 

complexului QRS a fost observată la 6 din 16 pacienţi cu cancer de sân în 

primele 24 de ore după o doză mare de ciclofosfamidă [61]. 

Există puţine dovezi pentru a putea defini rolul ECG în evaluarea unei 

posibile cardiotoxicităţi. În protocoalele curente de tratament, pacienţii care 
au primit chioterapie nu sunt întotdeauna monitorizaţi prin ECG în timpul 

sau după tratamentul citostatic. Pentru că la unii pacienţi odată cu 

dezvoltarea insuficienţei cardiace poate să apară riscul de tahicardie 
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ventriculară sau moarte subită cardiacă, se mai recomanda monitorizare 

Holter ECG periodică.  

 

8.6. Alte metode de depistare 

8.6.1. Scintigrafia MUGA (multiple gated acquisition scan) 

Scintigrafia MUGA este considerată standardul de aur în evaluarea 
fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng, fiind o metodă reproductibilă cu o 

variabilitate interobservatorie şi interindividuală mică. Împreună cu 

ecocardiografia, este cea mai des utilizată metodă pentru evaluarea LVEF în 
timpului tratamentului chimioterapeutic. 

Deşi este o metodă de încredere şi larg utilizată în urmărirea 

pacienţilor prin evaluarea LVEF, scintigrafia MUGA este insensibilă în 
detectarea modificărilor subtile ale funcţiei cardiace, astfel încât nu are 

valoare în detectarea precoce a cardiotoxicităţii.  

 

8.6.2. Markeri ai distrucţiei endoteliale 

Indicatorii biochimici, structurali şi funcţionali ai ditrucţiilor 

endoteliale ar putea fi markeri utili pentru detectarea precoce a efectelor 

toxice cardiovasculare. Activarea endotelială poate perturba echilibrul 
fiziologic al endoteliului şi poate determina disfuncţie endotelială şi 

accelerarea aterosclerozei. Factorii vasoactivi implicaţi în aceste efecte 

endoteliale sunt citokinele şi moleculele de adeziune, care ar putea 

reprezenta markeri precoce ai toxicităţii cardiovasculare. Parametri 

vasculari, cum ar fi grosimea intima-media a carotidei, ar putea fii de 

asemenea folosiţi pentru a caracteriza distrucţiile endoteliale. 
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IX. TRATAMENTUL INSUFICIENŢEI CARDIACE 

SECUNDARE CARDIOMIOPATIEI POSTCITOSTATICE 

 

9.1. Generalităţi 

Performanţa sistolică a cordului depinde de capacitatea contractilă a 

inimii, de presarcină, postsarcină şi frecvenţa cardiacă. Afectarea unuia 

dintre aceşti factori poate genera o insuficienţă cardiacă sistolică. În alte 

situaţii poate exista o alterare în umplerea ventriculilor (dată de cauză 

miocardică sau pericardică), când vorbim de insuficienţă cardiacă (IC) 

diastolică. Alterarea performanţei cardiace va avea ca urmări creşterea 

presiunii şi volumelor de umplere ventriculare, stază în circulaţia pulmonară 

şi sistemică, scăderea debitului şi presiunii arteriale cu deficit de irigare a 

organelor vitale. Aceasta va duce la o activare neuroumorală: activarea 

sistemului simpatic şi eliberarea excesivă a unor hormoni (64). Stimularea 

beta adrenergică duce la eliberarea unor citokine proinflamatorii, cele mai 

importante fiind factorul de necroză tumorală alfa (TNF- α) şi interleukinele 

1 şi 6. Dacă stimularea adrenergică este iniţial benefică (prin creşterea 

debitului cardiac şi redistribuirea fluxului spre organele vitale), în timp 

această stimulare devine dăunătoare prin activarea sistemului renină – 

angiotensină – aldosteron (SRAA), cu retenţie hidrosalină, vasoconstricţie, 

edeme. Creşterea pre – şi postsarcinii conduce la hipertrofie miocardică, cu 

creşterea necesarului de oxigen şi cu agravarea ulterioară a ischemiei 

miocardice. O serie de neurohormoni vasoconstrictori sunt activaţi la 

pacienţii cu insuficienţă cardiacă: adrenalina, noradrenalina, angiotensina, 

arginin – vasopresina, endotelina. Există însă şi alţi hormoni cu acţiune 
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vasodilatatoare: peptidul natriuretic atrial, prostaglandinele, sistemul 

kalikrein – kinine. Activarea sistemului renină – angiotensină, eliberarea 

factorului de necroză tumorală antreneză în timp o disfucţie endotelială care 

joacă un rol important în perpetuarea şi agravarea IC. 

 

9.2. Etiologie 

Principalele citostatice care pot genera IC sunt reprezentate de: 

 antracicline 

 ciclofosfamida 

 taxanii 

 5 fluorouracilul 

 transtuzumabul 

Actualmente se pune accent pe studiul componentei genetice a 

diferitelor forme de cardiomiopatii dilatative, inclusiv cele cauzate de 

citostatice.  

Există o serie de afecţiuni care pot precipita sau destabiliza o 

insuficienţă cardiacă postcitostatice, parţial compensată (infecţii, anemii, 

afecţiuni endocrine, miocardite şi endocardite, aritmii, tulburări 

hidroelectrolitice, HTA, infarct miocardic acut, trombembolism pulmonar, 

insuficienţe valvulare, infecţii acute, disfuncţie renală, diabet zaharat 

decompensat (66). 

 

9.3. Tablou clinic 

Simptomele şi semnele de IC stângă sunt reprezentate în principal de: 

 dispnee de efort, ulterior de repaus, dispnee paroxistică nocturnă; 

 tuse la efort, ulterior în repaus; 
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 oboseală fizică accentuată; 

 ortopnee; 

 galop ventricular; 

 stază venoasă pulmonară (raluri crepitante); 

 aria matităţii cardiace mărită (longitudinal). 

Simptomele şi semnele de IC dreaptă sunt reprezentate în principal de: 

 hepatalgii, hepatomegalie; 

 presiune venoasă centrală crescută (turgescenţă jugulară); 

 edeme ale membrelor inferioare; 

 ascită. 

Din punct de vedere fiziopatologic dispneea este cauzată de modificări 

pulmonare (hipertensiune venoasă pulmonară, scăderea perfuziei pulmonare, 

alterarea raportului ventilaţie/perfuzie V/Q, hiperactivitate bronşică etc.), 

modificări în funcţionalitatea muşchilor respiratori sau a celor scheletici. La 

unii pacienţi este alterat ritmul şi tipul de respiraţie, apneea de tip central 

(frecvent nocturnă) fiind des întâlnită.  

Oboseala musculară accentuată în IC este explicată prin alterarea 

metabolismului muscular (scăderea perfuziei, modificări histologice şi 

biochimice, atrofie, catabolism crescut, malnutriţie). Diferite teste cuantifică 

această oboseală musculară.  

În ceea ce priveşte retenţia hidrică la aceşti pacienţi este utilizat un scor 

care exprimă gradul IC congestive (prezenţa ortopneei, distensia jugulară, 

creşterea în greutate, gradul edemelor gambiere, necesarul de diuretic).  

O proporţie de pacienţi poate prezenta dispnee la efort sau alte simptome 

de IC, dar cu performanţă sistolică în limite aproape normale (fracţie de ejecţie 

peste 45%). Aceşti pacienţi prezintă o IC cu funcţie sistolică păstrată numită şi 

IC diastolică. 
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Conform New York Heart Association (NYHA), pacienţii cu IC sunt 

clasificaţi în 4 stadii:  

 asimptomatici (Clasa I); 

 simptomatici la activităţi moderate (Clasa II); 

 simptomatici la activităţi minime – autoîngrijire (Clasa III); 

 simptomatici în repaus (Clasa IV). 

 
9.4. Examinările de laborator 

Nu ajută la diagnostic, dar sunt utile în precizarea factorilor de agravare, 

aprecierea gravităţii şi prognosticului, în diagnosticul diferenţial şi în urmărirea 

tratamentului. 

Examinările cele mai importante sunt: 

 hemoleucograma completă (un hematocrit si/ sau hemoglobina 

reduse sau crescute reprezintă factori agravanţi, leucocitele peste 

7000/ mm3 sau limfocitele sub 20% s-ar asocia cu mortalitate 

crescută); 

 viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) peste 15 mm/h conferă un 

prognostic prost (VSH -ul se corelează cu factorul de necroză 

tumorală şi Il- 6); 

 creatinina serică: afectarea renală reprezintă un factor de prognostic 

prost (conform trialului SOLVD); medicaţia diuretică şi inhibitorii 

enzimei de conversie a angiotensieni (IECA) pot agrava uneori 

insuficienţa renală; 

 sodiul seric scăzut creşte morbiditatea şi mortalitatea; 

 hipopotasemia (uneori secundară diureticelor) este răspunzătoare de 

aritmii fatale; conform studiului SOLVD, supravieţuirea este 

superioară la pacienţii trataţi cu diuretice economisitoare de potasiu; 
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 acidul uric este produs la nivelul celulelor endoteliale, iar un nivel 

seric crescut se corelează cu disfuncţia vasculară; 

 testele hepatice: bilirubina este crescută mai ales în decompensările 

severe, brutale, datorită congestiei hepatice şi hipoxiei celulare; pot să 

crească de asemenea şi fosfataza alcalină, γ- glutamil transferaza, 

transaminazele; datorita sintezei hepatice deficitare hipoalbuminemia 

poate fi prezentă; 

 lipidele serice, mai ales nivelele de LDL colesterol se corelează cu 

prognosticul; 

 alte examinări (glicemia, hormonii tiroidieni, testele de coagulare, 

proteinuria, digoxinemia) pot fi utile pentru monitorizarea terapiei. 

Pot fi determinate valorile serice ale adrenalinei, noradrenalinei, 

angiotensinei, arginin – vasopresinei, endotelinei, peptidului natriuretic atrial, 

insă sunt examinări costisitoare şi rar utilizate în practica medicală de zi cu zi.  

 

9.5. Tratament 

Atunci când ne referim la tratament ar trebui să avem în vedere 2 aspecte 

importante: managementul bolilor cardiovasculare la pacienţii cu cancere şi 

complicaţiile cardiace ale tratamentului anticanceros. În cele ce urmează ne 

vom referi în principal la cel de-al doilea aspect, şi anume la tratamentul 

complicaţiilor cardiace ale tratamentului anticanceros.  

Într-un studiu recent din 2010 (68), publicat în Jurnalul American de 

Cardiologie, s-a încercat urmărirea strategiilor terapeutice ale pacienţilor 

oncologici pe o perioada de 2 ani (2005- 2007) trataţi cu antracicline sau 

transtuzumab, cărora le-a fost urmărită funcţia cardiacă prin ecocardiografie. 

Concluzia studiului a fost aceea ca mulţi supravieţuitori de cancer cu IC nu sunt 
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trataţi optim conform ghidurilor actuale în vigoare în ceea ce priveşte IC, fiind 

astfel necesară o mai bună colaborare între medicii cardiologi şi oncologi. 

 

9.5.1. Tratamentul afecţiunii cauzatoare, combaterea 

factorilor precipitanţi şi agravanţi 

Vor fi eliminate anumite medicamente care pot agrava o IC: 

 interferonul 

 interleukina 2 

 antiinflamatoare nesteroidiene 

 inhibitori ai canalelor de calciu 

 antiaritmicele 

 anestezicele 

 betablocante 

Efecte adverse pot avea şi simpatomimeticele, mineralocorticoizii sau 

antidepresivele triciclice. 

 

9.5.2.  Regimul igieno – dietetic 

Va consta în reducerea aportului de clorura de sodiu din alimentaţie, şi 

reducerea efortului fizic în formele avansate de insuficienţă cardaică.  

 

9.5.3.  Tratamentul medicamentos al semnelor şi simptomelor 

de insuficienţă cardiacă 

1. Diureticele 

Diureticele sunt medicamente de primă linie în IC simptomatică, fiind 

cele mai eficiente în tratarea şi combaterea stazei pulmonare, a edemelor sau 

ascitei, acţionând în decurs de ore, în timp ce alte medicamente (IEC, 
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betablocante) acţionează în săptămâni, luni, fiind însă mai puţin eficiente în 

caz de decompensări acute. Diureticele previn retenţia de sodiu, prin 

inhibarea reabsorbţiei de sodiu şi clor.  

Clase de diuretice:  

 După locul, mecanismul de acţiune şi structura chimică: 

1. DIURETICE DE TIP TIAZIDE (DE ANSĂ TERMINALĂ) 

 inhibă reabsorbţia de Na+ la nivelul segmentului terminal, cortical, al 

ansei Henlé;  

 exemple: hidroclorotiazida, ciclopentiazida, meticlotiazida, 

ciclotiazida, politiazida. 

2. DIURETICE DE ANSĂ (ASCEDENTĂ) 

− inhibă reabsorbţia de Na+ la nivelul segmentului ascendent, al 

ansei Henlé; 

− exemple: furosemid, bumetanid, piretanid, acid etacrinic, 

indacrinona;  

3. INHIBITORII ANHIDRAZEI CARBONICE 

− inhibă anhidraza carbonică, formarea de H+ şi reabsorbţia de Na+ 

şi HCO3-, prin schimb cu H+ ; 

− exemple: acetazolamida; 

4. ANTIALDOSTERONICE 

− inhibă reabsorbţia de Na+ prin schimb cu H+ şi K+, stimulată 

fiziologic de aldosteron, la nivelul tubului contort distal; 

− exemple: antagonişti competitivi ai aldosteronului 

(Spironolactona, Canrenona); 

− antagonişti de efect ai aldosteronului (Triamteren, Amilorid); 

5. DIURETICE OSMOTICE 
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− sunt filtrate glomerular, fără reabsorbţie tubulară şi cresc presiunea 

osmotică a urinei tubulare, antrenând un coeficient osmotic de apă 

şi realizând o diureză apoasă, cu o concentraţie de Na+ redusă; 

− exemple: manitol, urea, izosorbitul; 

 După efectul asupra K+: 

1. DIURETICE CARE ELIMINĂ K+: 

− Puternic: tiazide şi înrudite; 

− Mediu: diuretice de ansăa, inhibitorii anhidrazei carbonice. 

2. DIURETICE CARE RETIN K+: 

− Antialdosteronice competitive şi de efect. 

 După intensitatea efectului diuretic: 

1. EFICACITATE MARE 

− Diuretice de ansă (tip furosemid). 

2. EFICACITATE MEDIE 

− Tiazide şi înrudite; 

3. EFICACITATE SLABĂ 

− Inhibitorii anhidrazei carbonice; 

− Antagoniştii aldosteronului; 

 După durata acţiunii: 

1. DURATĂ SCURTĂ (< 6h) 

− Diuretice de ansă (2-6 h) 

2. DURATĂ MEDIE (6-24 h) 

− Tiazide: Hidroclorotiazida, ciclopentiazida (6-12 h); meticlotiazida 

(12-24 h); 

− Antagoniştii de efect ai aldosteronului: triamteren (6-10 h), 

amilorid (24 h). 
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3. DURATĂ LUNGĂ (> 24 h) 

− Tiazide: ciclotiazida, politiazida; 

− Sulfonamide heterociclice: clortalidona, clopamida, indapamida; 

− Antagoniştii competitivi ai aldosteronului: spironolactona. 

Se consideră că în IC manifestă, terapia iniţială optimă va consta în 

diuretice asociate cu inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei.  

În retenţia hidrică uşoară tiazidicele pot fi eficiente, dar dacă filtrarea 

glomerulară este redusă, ele nu sunt eficiente, putând fi înlocuite cu 

metolazonă. IC cu retenţie semnificativă va fi tratată cu diuretice de ansă: 

furosemid şi derivaţi ai acestuia, care sunt active şi în insuficienţa renală, 

dar în doze de până la 500 mg furosemid. Diureticele de ansa pot genera 

hipovolemie, hipotensiune, hipopotasemie, azotemie.  

Este important să menţionăm spironolactona, care deşi este un 

medicament diuretic, este considerată în principal un antagonist neuro-

umoral, un antialdosteronic, fiind indicată şi utilizată în IC mai ales pentru 

proprietăţile ei antifibrotice şi de remodelare la nivel cardiac. Studiile au 

arătat că reduce cu până la 30% mortalitatea pacienţilor cu IC.  

 

2. Eplerenona 

Este un medicament mai nou, indicat ca şi medicament complementar 

terapiei standard de IC, la pacienţii cu disfuncţie sistolică (FEVS<40%) 

după un infarct miocardic acut. Am plasat-o imediat după spironolactona, 

pentru că au un mecanism de acţiune similar, fiind un antagonist selectiv al 

receptorilor aldosteronici. Se leagă de receptorul mineralocorticoidului şi 

blocheaza legarea aldosteronului. 
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Studiile au arătat efecte benefice pe mortalitate la pacienţii trataţi cu 

eplerenonă. În studiul EPHESUS, eplerenona administratat pacientilor cu 

disfuncţie sistolică după infarct miocardic acut le-a redus mortalitatea de 

orice cauză cu ~ 15%, de unde s-a speculat ca ea poate fi benefica şi în cazul 

altor etiologii de IC decât ischemica miocardică.  

 

3. Inhibitorii sistemului renină – angiotensină – aldosteron (RAA) 

a) Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA)  

Acţionează prin blocarea formării de angiotensină II din angiotensină 

I, având ca efect creşterea bradikininei serice, cu sinteză secundară de oxid 

nitric şi prostaglandine. Sunt indicaţi la pacienţi cu performanţă ventriculară 

stângă alterată (FEVS alterată), chiar în absenţa simptomatologiei. Pe lângă 

creşterea capacităţii de efort şi ameliorarea simptomatologiei, IECA reduc 

mortalitatea şi morbiditatea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă.  

Următorii IECA au fost mai frecvent utilizaţi în IC:  

 Captopril; 

 Enalapril; 

 Fosinopril; 

 Lisinopril; 

 Perindopril; 

 Quinapril; 

 Ramipril; 

 Trandolapril; 

 moexipril . 

Chiar dacă la începutul tratamentului dozele vor fi mici, ulterior IECA 

vor fi titraţi în doze corespunzătoare pentru a fi eficienţi.  
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Dintre efectele secundare menţionăm tusea, hipotensiunea, creşterea 

ureei serice, hiposodemia, hiperpotasemia, angioedemul.  

 

b) Inhibitorii receptorilor de angiotensină II sau sartanii 

Societatea Europeană de Cardiologie, propune utilizarea sartanilor la 

pacienţii cu IC care nu tolerează IECA (datorită hipotensiunii, tusei, alterării 

funcţiei renale, reacţiilor alergice, etc.). Nu s-a dovedit însă dacă sartanii sunt la 

fel de eficienţi ca şi IECA în prelungirea supravieţuirii pacienţilor cu IC.  

Atât IECA cât şi sartanii pot agrava o disfuncţie renală preexistentă şi 

o hiperpotasemie, prin reducerea ratei de filtrare glomerulară prin 

intermediul vasodilataţiei arteriolei eferente, de aceea, ele trebuie utilizate 

cu prudenţă la pacienţii cu disfuncţie renală preexistentă şi trebuie evitate la 

pacienţii cu hiperpotasemie.  

 

4. Beta -blocantele 

Este cunoscut faptul că activarea simpatică la pacienţii cu IC are o 

serie de efecte adverse: 

 alterarea metabolismului miocardic 

 remodelarea patologică ventriculară 

 distrucţia excesivă a miocitelor 

 tulburări de ritm 

 modificări la nivelul genelor miocardice 

Beta-blocantele prin efectul lor antiadrenergic, utilizate pe termen 

lung, au efecte benefice : 

 împiedică remodelarea şi deprecierea funcţiei miocardice 

 ameliorează performanţa sistolică ventriculară 
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 ameliorează semnificativ prognosticul pacienţilor cu IC (reduc 

mortalitatea, reduc numărul de spitalizări, etc.) 

Cele mai utilizate betablocante în IC sunt carvedilolul, bisoprololul, 

metoprololul şi nebivololul. 

Printre pacienţii cu IC şi disfuncţie sistolică care sunt înrolaţi în 

trialurile clinice, beta-blocantele reduc mortalitatea şi rata spitalizărilor cu 

10-40% la 1 an [80,81,82]. 

Exista studii [83] care au arătat ca nivelele plasmatice de BNP pot să 

prezică acurat alterările funcţiei şi structurii ventriculului stâng, putând fi 

utilizate ca şi indicator terapeutic pentru stratificarea riscului la pacienţii cu 

IC, aflaţi sub tratament cu beta-blocante.  

În ceea ce priveşte boala cardiacă ischemică, beta-blocantele s-au 

dovedit a reduce riscul de infarct miocardic recurent şi mortalitatea la 

pacienţii cu infarct miocardic vechi, îmbunătăţind şi pragul anginas prin 

reducerea frecvenţei cardiace şi a contractilităţii cardiace.  

 

5. Digitala 

Chiar dacă nu prelungeşte supravieţuirea pacienţilor cu IC, digoxina 

ameliorează simptomatologia, creşte capacitatea de efort şi calitatea vieţii, şi 

scade rata spitalizarilor de cauză cardiacă. Este de obicei instituită după ce 

s-au introdus IECA şi betablocantele, fiind utilă mai ales la pacienţi cu IC şi 

fibrilaţie atrială cu alură ventriculară rapidă, sau la cei la care simptomele 

persistă în pofida celorlalte tratamente (diuretice, betablocante, IECA) ( 84).  

Doza de încărcare este de 0.75 – 1.25 mg, iar doza de întreţinere 

variază între 0.125 – 0.250 mg/ 24 ore.  
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O serie de medicamente cresc digoxinemia, predispunând la intoxicaţie 

digitalică. Toxicitatea digitalică se manifestă prin tulburări digestive, tulburări 

de vedere, tulburări de ritm şi conducere cardiace. Toxicitatea digitalică este 

mai rapidă şi mai severă în prezenţa insuficienţei renale, de aceea, pacienţilor 

cu insuficienţă renală şi tulburări electrolitice, mai ales cele legate de nivelele 

serice de potasiu, trebuie să li se ajusteze dozele de digitală.  

 

6. Vasodilatatoarele 

Sunt reprezentate în special de cele cu acţiune venoasă, ce reduc 

presarcina, din clasa nitroglicerinei, respectiv de cele cu acţiune arterială, 

care reduc postsarcina, din clasa hidralazinei. Ambele cresc debitul cardiac 

la pacienţii cu IC, iar asocierea celor două clase poate fi benefică. 

Nitroglicerina este extrem de utilă în IC acută, mai ales cu HTA sau 

ischemie miocardică asociată. Administrată iv. dozele variază de la 10 

µg/kg /min la 200 µg /kg/min.  

 

7. Medicamentele inotrop pozitive 

Utilizate pe termen lung la pacienţi cu IC cronică, aceste medicamente 

au crescut mortalitatea. Actualmente sunt indicate în insuficienţa cardiacă 

acută sau pentru menţinerea pacientului până la efectuarea transplantului 

cardiac.  

Sunt reprezentate de β-1 simpatomimetice (dopamina, dobutamina), 

aminele simpatomimetice (adrenalina şi noradrenalina), de inhibitorii de 

fosfodiesterază (milrinona) şi mai nou de levosimendan, un sensibilizator de 

calciu.  
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8. Alte medicamente 

Blocanţii canalelor de calciu, cu excepţia amlodipinei, sunt în general 

contraindicaţi la pacienţii cu IC severă.  

Anticoagulantele sunt indicate la anumite categorii de pacienţi cu IC, 

cum sunt cei fibrilatie atrială permanentă, cu hipokinezii ventriculare şi 

fracţie de ejecţie redusă semnificativ.  

Unele antiaritmice, de tipul betablocantelor sau amiodaronei sunt utile 

la unii pacienţi cu IC şi tulburări de ritm, putând preveni moartea subită sau 

anumite tulburări de ritm cu potenţial letal. Celelalte antiaritmice nu 

prelungesc semnificativ supravieţuirea, prin efectul lor proaritmogen putând 

induce tulburări de ritm letale. 

 

9.5.4.  Tratamentul nemedicamentos 

1. Revascularizarea coronariană 

Deşi nu există studii randomizate în acest sens, revascularizarea 

coronariană se poate dovedi utilă mai ales la pacienţii cu interesare 

coronariană şi ischemie miocardică. Ghidurile în vigoare recomandă 

tratament trombolitic şi/ sau angioplastie percutana şi implantare de stent la 

pacienţii cu cancer care dezvoltă sindrom coronarian acut cu 

supradenivelare de segment ST, însă trebuie avute în vedere complicaţiile 

hemoragice ale pacientului cu cancer şi posibilitatea existenţei metastazelor 

cerebrale. De asemenea este de preferat ca pacientului oncologic să i se 

implanteze stenturi metalice simple, nu stenturi farmacologic active, pentru 

ca cele din urmă necesită terapie duală antiplachetară pentru cel puţin 9 luni, 

pe când primele pentru cel puţin 1 lună, astfel că întreruperea prematură a 
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terapiei duale antiplachetare ar putea fi urmată de complicaţii cardiace 

importante (de exemplu tromboza în stent).  

 

2. Terapia de resincronizare cardiacă  

Poate fi indicată atunci este dovedit un asincronism de contracţie 

intracardiac, validat electrocardiografic prin existenţa unui bloc major de 

ramură stângă şi ecocardiografic, prin parametrii de tissue Doppler, la 

pacienţii cu disfuncţie sistolică (FEVS <35%).  

Mai multe trialuri clinice au arătat beneficiile terapiei de 

resincronizare cardiacă asupra mortalităţii la pacienţi cu cardiomiopatii de 

altă etiologie decât ischemia miocardică (85). 

Clinicienii care iau decizia implantării unui device de resincronizare 

cardiacă la pacienţii cu IC şi cancer, trebuie să aibă în vedere statusul imun 

al pacientului, riscul de sângerare şi nu în ultimul rând prognosticul 

cancerului respectiv.  

 

3. Transplantul cardiac 

Datorită progreselor înregistrate de chirurgia cardio –vasculară, peste 

2/3 dintre pacienţii cu IC severă supravieţuiesc la 5 ani, posttransplant. 

Cardiomioplastia nu şi-a dovedit utilitatea la pacienţii cu IC, în 

schimb aparatele de circulaţie asistată pot fi utilizate o perioadă, fie dacă 

există şansa recuperării miocardice, fie până la realizarea transplantului de 

cord.  
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X. METODE DE PREVENŢIE A CARDIOMIOPATIEI 

INDUSĂ DE CITOSTATICE 

 

Dintre toţi agenţii chimioterapeutici, antracliclinele produc numărul 

cel mai mare de cazuri de cardiotoxicitate, motiv pentru care, cercetările în 

domeniul cardioprotecţiei sunt adresate în principal acestei clase de 

medicamente. Necesitatea unor metode de reducere sau chiar de excludere a 

efectelor cardiotoxicice este incontestabilă, deoarece cardiomiopatia şi în 

final insuficienţa cardiacă determinată de antracicline creşte morbiditatea şi 

mortalitatea. De asemenea limitează administrarea unor doze mari, şi a unor 

tratamente ulterioare cu antracicline.  

Mai multe strategii au fost aplicate în diverse studii, pentru a obţine 

cardioprotecţie şi în acelaşi timp menţinerea eficacităţii antraciclinelor: 

• Administrarea unor doze cumulative mici de antracicline 

Un evident mod de a reduce efectele cardiotoxice ale antraciclinelor 

este de a menţine doza cumulativă administrată la minimul posibil, dat 

fiind faptul că incidenţa cardiotoxicităţii este dependentă de doza 

cumulativă, crescând odată cu creşterea dozei cumulative.  

• Divizarea dozei sau administrarea în perfuzii lungi 

A fost demonstrat că fracţia de ejecţie a ventriculului stâng se menţine 

în limite normale semnificativ mai bine pe termen scurt, dacă 

concentraţiile plasmatice de vârf ale doxorubinei sunt menţinute la 

limite joase, fie prin divizarea dozei, fie prin administrarea 

doxorubicinei în infuzii de 6- 48 de ore. Nu se ştie însă dacă aceste 
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rezultate se menţin pe termen lung şi dacă eficacitatea antitumorală a 

antraciclinelor în cadrul acestor administrări este menţinută. 

O creştere a troponinei I imediat după o doză mare de chimioterapic 

este un predictor important al efectului cardiac advers la pacienţii 

oncologici. Acest fapt are implicaţii clinice importante şi reprezintă un 

raţionament pentru dezvoltarea unor strategii profilactice de prevenţie 

a cardiotoxicităţii chimioterapicelor.  

• Antraciclinele liposomale 

Modificări în structura chimică sau metode diferite de formulare a 

antraciclinelor au fost evaluate în vederea reducerii cardiotoxicitatii 

lor, fără a le reduce eficacitatea antitumorală.  

Încapsularea liposomală, este un mecanism de livrare avansat, care 

alterează distribuţia tisulară şi farmacocinetica acestor agenţi, păstrând 

însă eficacitatea antitumorală (89). Datorită dimensiunii mari, 

liposomii administraţi intravenos nu pot ieşi din spaţiul vascular la 

nivelul juncţiunilor capilare strânse, aşa cum se găsesc la nivelul 

ţesutului cardiac şi la nivelul tractului gastrointestinal, pot însă părăsi 

sistemul vascular la nivelul joncţiunilor capilare mai puţin strânse şi la 

nivelul unor distrucţii capilare (tumori) (90). Au fost aprobate 

următoarele antracicline liposomale: daunorubicină liposomală şi 

doxorubicină liposomală pegilată şi nepegilată. 

Un studiu multicentric radomizat a arătat că doxorubicina încapsulată 

este semnificativ mai puţin cardiotoxică decât doxurubicina 

convenţională administrată în doze egale şi în acelaşi timp conferă 

accesaşi eficacitate în tratamentul cancerului mamar metastatic (91). 

La ora actuală există un real şi necesar interes pentru descoperirea 

unor clase de medicamente cu potenţial de prevenţie a apariţiei 
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cardiotoxicităţii chimioterapicelor, astfel încât eficacitatea antitumorală să 

fie păstrată la o rată cât mai înaltă, iar calitatea vieţii supravieţuitorilor cât 

mai bună.  

Există mai multe clase de medicamente care s-au testat şi se testează 

în continuare. 

 

10.1. Clase de medicamente 

10.1.1. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) 

şi sartanii 

Inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei sunt utilizaţi cu 

succes în boli cardiovasculare precum: insuficienţa cardiacă cronică, 

disfuncţie ventriculară stângă asimptomatică, infarctul miocardic acut şi 

hipertensiunea arteriala. Există studii care au arătat că tratamentul cu IECA 

este util în prevenţia cardiotoxicităţii induse de antracicline (92, 93, 94, 95, 

96).  

Utilizarea enalaprilului în cadrul tratamentul cardiomiopatiei induse 

de antracicline s-a dovedit a fi benefică în prelungirea supravieţuirii şi în 

prevenirea deteriorării cardiace. 

Cardinale D şi colab. (97) au evaluat efectul cardioprotector al 

enalaprilului la pacienţi trataţi cu doze mari de antracicline şi care au 

prezentat la scurt timp după administrare o creştere a troponinelor în cadrul 

unui studiu caz-martor. Pe durata urmăririi (1 an) s-a observat o continuă 

scădere a fracţiei de ejecţiei în lotul martor (care nu a primit enalapril), pe 

când în grupul de studiu valorile fracţiei de ejecţiei s-au menţinut în limite 

normale. Tratamentul precoce cu enalapril pare să prevină dezvoltarea 
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cardiotoxicităţii, să prelungească rata de supravieţuire şi să împiedice o 

deteriorare progresivă a funcţiei cardiace (98). 

Mecanismul prin care inhibitorii enzimei de conversie îmbunătăţesc 

starea pacienţilor cu disfuncţie sistolică nu este pe deplin înţeles dar 

probabil inducerea unei îmbunătăţiri a statusului hemodinamic şi 

contracararea sistemului cardiac renină-angiotensină joacă un rol important. 

Modele animale experimentale sugerează că acelaşi sistem (renină-

angiotensină) joacă un rol important în dezvoltarea cardiomiopatiei indusă 

de antracicline. În aceste modele, activitatea cardiacă a ECA pare să fie 

crescută după administrarea chimioterapiei comparativ cu lotul de control, 

fără chimioterapie. De asemenea, IECA par a fi scavengeri puternici ai 

radicalilor liberi şi exercită efecte antioxidante (99). Producerea de radicali 

liberi pare a fii principalul mecanism prin care antraciclinele produc 

cardiotoxicitate. 

Un alt IECA, lisinoprilul, a fost testat pe un model animal, la care 

lisinoprilul administrat imediat după terminarea citostaticului a inhibat 

activitatea ECA cardiace, a îmbunătăţit rata de mortalitate şi remodelarea 

ventriculară (92).  

Un studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea Cagliari din Italia 

a demonstrate ca telmisartan, un blocant al receptorilor de angiotensina II ar 

putea contracara efectele cardiotoxice ale epirubicieni, în special prin 

limitarea inactivării mecanismelor antioxidante de apărare.  

 

10.1.2. Beta- blocantele  

Carvedilolul blocheaza receptorii adrenergici β1 şi 2, şi £1, având 

proprietăţi antioxidante şi antiapoptotice (100). Studii recente pe animale şi 

studii observaţionale au arătat că administrarea de carvedilol previne 
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dezvoltarea cardiomiopatiei, eliberarea de radicali liberi de oxigen şi 

apoptoza cardiomiocitară induse de chimioterapice (101). Carvedilolul este 

astfel indicat în tratamentul cardiomiopatiei induse de antracicline. Primul 

studiu clinic care a investigat utilizarea lui în profilaxia cardiomiopatiei 

induse de antracicline a demonstrat că administrarea concomitentă a 

carvedilolului şi antraciclinelor prezervă funcţia ventriculului stâng (102). 

Există studii care demonstrează superioritatea carvedilolului faţă de alte 

beta-blocante, metoprolol (103) sau atenolol (101), în ceea ce priveşte 

cardioprotecţia faţă de antracicline.  

 

10.1.3. IECA şi beta-blocantele  

Studiile clinice au arătat că transtuzumabul este mai puţin cardiotoxic 

decât antraciclinele, efectele lui asupra inimii fiind de obicei reversibile la 

oprirea administrării lui. Reversibilitatea efectelor transtuzumabului asupra 

inimii a fost demonstrată într-un studiu pe 38 de pacienţi cu cancer de sân. 

După oprirea transtuzumabului şi tratament agresiv cu IECA şi beta-

blocante, funcţia cardiacă a revenit la normal la aproape toate pacientele 

(104). 

În 2010, J. Munoz şi colab. au publicat în Jurnalul de Oncologie 

Clinică un studiu în care au cercetat efectul combinat al beta-blocantelor şi 

IECA în prevenţia cardiotoxicităţii induse de transtuzumab (105). 

 

10.1.4. Statinele 

Statinele reprezintă o clasă de medicamente introdusă în practica 

clinică pentru tratamentul hipercolesterolemiei, fiind inhibitori competitivi 

ai reductazei 3- hidroxi- 3- metilglutaril- coenzima A (HMG- CoA), enzima 

principală care controlează conversia HMG- CoA la acid mavelonic (AcM). 
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AcM este precursorul biosintezei compuşilor de isoprenoid, incluzând 

colesterolul, dolicolul şi ubiquinona. În afară de rolul lor în reducerea 

nivelelor serice de colesterol, statinele exercită şi efecte asupra multor 

funcţii celulare: proliferare celulară, diferenţiere celulară, reglarea motilităţii 

şi dimensiunii celulare, şi de asemenea efecte antiinflamatoare şi pleiotrope. 

La nivelul celulelor tumorale statinele inhibă proliferarea şi induc 

apoptoza, mai ales în celulele neoplazice din melanoamele maligne, 

carcinomul mamar, adenocarcinomul pancreatic, fibrosarcom, gliom, 

neuroblastom şi limfom, efecte demonstrate pe modele animale.  

Mecanismul cardiomiopatiei induse de doxorubicina nu este pe deplin 

cunoscut, însă există unele evidenţe care indică ca ar fi implicat stresul 

oxidative şi inflamaţia cardiacă (106). Un studiu publicat de Alexander Riad 

şi colab. în 2009 (107), a demonstrat că pretratamentul cu fluvastatină oferă 

cardioprotecţie împotriva doxorubicinei la şoareci.  

În ceea ce priveşte impactul statinelor asupra eficacităţii citostaticelor, 

s-a demonstrat că aceasta nu este afectată, ci dimpotrivă, statinele 

potentează activitatea antitumorală a majorităţii agenţilor chimioterapici, 

inclusiv a antraciclinelor. În literatura ştiinţifică oncologică se sugerează 

ideea că statinele ar juca un rol important în strategia anticanceroasă, 

preventie şi tratament (108).  

 

10.1.5. Agenţii antioxidanţi 

Cardiomiocitele au un sistem sărac antioaxidant de apărare, astfel 

încât radicalii liberi de oxigen pot ataca numeroase tinte intramiocitare.  

După cum am menţionat anterior, producerea de radicali liberi pare a 

fi principalul mecanism prin care antraciclinele produc efectele 

cardiotoxice. Acest mecanism însă nu este important pentru activitatea 
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anticanceroasă a acestei clase de medicamente, motiv pentru care supresarea 

producerii de radicali liberi este o ţintă tentantă pentru cardioprotecţie. 

A fost încercată administrarea a numeroşi antioxidanţi (N-

acetilcisteină, Vitamina E) însă fără succes.  

În încercarea de a reduce accesibilitatea la depozitele de fier 

miocardice, a fost încercată administrarea de chelatori, insă agenţii chelatori 

standard precum EDTA şi desferoxamină au o penetranţă intracelulară 

slabă, motiv pentru care nu sunt eficienţi (110). 

10.1.6. Dexrazoxanul este un agent chelator nou cu bună penetranţă 

intracelulară. Acesta produce efectul cardioprotector prin chelarea ionilor de 

fier, prevenind astfel formarea complexelor de antraciclină-fier şi generarea 

ulterioară de radicali liberi, care determină distrucţii oxidative la nivelul 

ţesutului miocardic (109 ). Spre deosebire de alte organe, miocardul este 

sărac în mecanisme scavinger, ceea ce îl face în mod particular susceptibil la 

„atacul” radicalilor liberi. Administrarea concomitentă a dexrazoxanului cu 

fiecare doză de antracicline s-a dovedit eficientă în reducerea 

cardiotoxicităţii (109,111), însă nu s-a putut stabili cu exactitate care ar fi 

raportul dozelor dexrazoxan/ antraciclina care ar trebui administrat. Deşi au 

existat îngrijorări cu privirea la diminuarea răspunsului tumoral în urma 

administrării dexrazoxanului şi exacerbarea altor efecte adverse ale 

antraciclinelor (111), studii recente au arătat că răspunsul tumoral la 

chimioterapie nu este influenţat de acesta şi nu produce noi toxicităţi şi nici 

nu exacerbează alte toxicităţi (112). 
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Figura nr. 7 Studiile experimentale care au cercetat diferiti antioxidanti pentru prevenţia 

cardiotoxicitatii induse de doxorubicina (Dox) sau epirubicina (Epi) (113). 
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