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Εισαγωγή
Ένας από τους κύριους λόγους ανάδειξης της
καρδιοογκολογίας, ως ξεχωριστό αντικείμενο ενασχόλησης των καρδιολόγων, είναι σίγουρα η αναπόφευκτη
καρδιοτοξικότητα που παρουσιάζουν ορισμένα από
τα κύρια αντινεοπλασματικά φάρμακα και/ή η ακτινοθεραπεία. Ως επακόλουθο, η καρδιακή απεικόνιση,
με τις διάφορες τεχνικές ή μεθόδους, αποτελεί κύριο

και ιδανικό μέσο όχι μόνο για τη πρώιμη ανίχνευσή
της, αλλά και (κυρίως) για την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπισή της. Στα επόμενα σημεία του
άρθρου θα τονισθεί η σημασία πρώιμης διάγνωσης
καρδιοτοξικότητας, η διαστρωμάτωση κινδύνου, οι
τεχνικές απεικόνισης για την ανίχνευση καρδιοτοξικότητας και, τέλος, οι στρατηγικές παρακολούθησης
των ασθενών.
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1. Η σημασία πρώιμης διάγνωσης καρδιοτοξικότητας
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει κατανοητό, ότι η πρώιμη
διάγνωση της καρδιοτοξικότητας (καρδιακής δυσλειτουργίας ή βλάβης), κατά τη διάρκεια της θεραπείας
νεοπλασμάτων με τη χρήση χημειοθεραπείας ή/και
ακτινοβολίας, όπως και η παροχή εγκαίρως κατάλληλης καρδιαγγειακής φροντίδας, μπορεί να βελτιώσει
σημαντικά την έκβαση των ασθενών με καρκίνο1, βοηθώντας τους όχι μόνο να ολοκληρώσουν τη θεραπεία
του καρκίνου - που είναι ο πρωταρχικός στόχος - αλλά
να έχουν και ποιότητα ζωής μακροπρόθεσμα, χωρίς
παρουσία καρδιαγγειακών επιπλοκών. Σε μία μελέτη
200 ατόμων2, που παρουσίασαν καρδιακή ανεπάρκεια
[κλάσμα εξώθησης (ΚΕ) ≤45%], λόγω καρδιοτοξικότητας, μετά από αγωγή με ανθρακυκλίνες, ελέγχθηκε
υπερηχοκαρδιογραφικά η ανταπόκριση στην καρδιοπροφυλακτική αγωγή (εναλαπρίλη και καρβεδιλόλη)
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με κριτήριο την αύξηση
της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, οι
ασθενείς διακρίθηκαν σε αυτούς που παρουσίασαν
πλήρη βελτίωση (ΚΕ ≥50%), μερική βελτίωση (αύξηση
ΚΕ ≥10%, σε απόλυτη τιμή όμως ΚΕ <50%) και σε αυτούς
που δεν παρουσίασαν ανταπόκριση στη φαρμακευτική
αγωγή (αύξηση ΚΕ <10%, σε απόλυτη τιμή ΚΕ <50%).
Το πιο καθοριστικό κριτήριο για τη βελτίωση του ΚΕ
ήταν το χρονικό διάστημα από τη διάγνωση της συστολικής δυσλειτουργίας και της έναρξης της καρδιοπροφυλακτικής αγωγής. Οι ασθενείς που ξεκίνησαν
τη θεραπεία μέσα σε 2 μήνες από τη διάγνωση είχαν
60% πιθανότητα για πλήρη βελτίωση του ΚΕ, αντιθέτως
καμία βελτίωση δεν παρατηρήθηκε στους ασθενείς με
έναρξη φαρμακευτικής αγωγής σε διάστημα >6μηνών
από τη διάγνωση της καρδιοτοξικότητας. Η σημασία
της έγκαιρης αναγνώρισης της καρδιακής δυσλειτουργίας έγκειται στην όσο το δυνατόν πιο πρώιμη
έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας για την καρδιακή
ανεπάρκεια, με στόχο ακόμη και την αναστροφή της
καρδιακής βλάβης, η οποία μπορεί να έχει συντελεστεί
ακόμη και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

2. Διαστρωμάτωση κινδύνου
Η συστηματική καρδιολογική παρακολούθηση
με πιο ευαίσθητες τεχνολογικές μεθόδους και πιο
συχνές μετρήσεις της καρδιακής λειτουργίας δίνει
τη δυνατότητα, σήμερα, μεγαλύτερης συχνότητας
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ανίχνευσης καρδιοτοξικότητας. Η σύσταση πλέον
αφορά σε μία εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε
ασθενούς, που θα λαμβάνει υπόψιν τους παράγοντες
κινδύνου για εμφάνιση καρδιοτοξικότητας πριν την
έναρξη της θεραπείας3. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η
διαστρωμάτωση καρδιοτοξικού κινδύνου (Πίνακας
1) σε 3 κατηγορίες (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού
κινδύνου), με βάση το καρδιαγγειακό προφίλ, δηλαδή τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση
καρδιαγγειακών συμβάντων του κάθε ασθενούς,
προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, το είδος και
τη δόση της θεραπείας που σχεδιάζεται να δοθεί.
Είναι εντυπωσιακό, ότι και σε πληθυσμούς νεαρής
ηλικίας το μέγεθος της επίδρασης των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια, όπως αρτηριακή υπέρταση, αντίσταση στην
ινσουλίνη, παχυσαρκία, φαίνεται ότι ήταν αντίστοιχο
ή ακόμη και μεγαλύτερο από αυτό της επίδρασης
παραγόντων σχετιζόμενων με τη θεραπεία, όπως
η δόση των ανθρακυκλινών ή της ακτινοβολίας4.
Παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου όπως ηλικία,
στεφανιαία νόσος, διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή, νεφρική ανεπάρκεια είναι επίσης οι επικρατέστεροι προγνωστικοί δείκτες
μυοκαρδιοπάθειας σε μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες (μέση ηλικία 74 χρόνια) μετά από θεραπεία με
‘trastuzumab’5. Αν το ΚΕ κυμαίνεται σε οριακές τιμές
(50-54%) πριν την έναρξη της θεραπείας, η επίπτωση
της καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνεται σημαντικά
σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν ανθρακυκλίνες και ‘trastuzumab’6,7. Νεότερες στοχευμένες
θεραπείες, όπως αναστολείς κινάσης της τυροσίνης VEGF (vascular endothelial growth factor), 2ης
και 3 ης γενιάς αναστολείς κινάσης της τυροσίνης
Bcr-Abl για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, και αναστολείς πρωτεοσώματος (proteasome inhibitors)
για το πολλαπλό μυέλωμα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας και
άλλων μορφών καρδιοτοξικότητας.

3. Τεχνικές απεικόνισης για την ανίχνευση
καρδιοτοξικότητας
Α. Υπερηχοκαρδιογραφία
Η δύο διαστάσεων (2Δ) υπερηχοκαρδιογραφία
είναι η πιο διαδεδομένη απεικονιστική μέθοδος για
την εκτίμηση των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και
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Πίνακας 1: Εκτίμηση καρδιοτοξικού κινδύνου.
Παράγοντες που σχετίζονται με τη θεραπεία

Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή

Χαμηλός κίνδυνος καρδιοτοξικότητας
▪ Ηλικία >18 και <50 ετών
▪ Χαμηλή δόση ανθρακυκλίνης (π.χ. ‘doxorubicin’
<200mg/m2, ‘epirubicin’ <300 mg/m2), λιποσωμιακές μορφές
▪ ‘Trastuzumab’ χωρίς ανθρακυκλίνη
▪ Ηλικία 50-64 έτη
Μέτριος κίνδυνος καρδιοτοξικότητας
▪ Μέτρια δόση ανθρακυκλίνης (‘doxorubicin’ 200- ▪ 1-2 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως
αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία,
400mg/m2, ‘epirubicin’ 300-600 mg/m2)
▪ Ανθρακυκλίνη και στη συνέχεια χορήγηση αντίσταση στην ινσουλίνη, κάπνισμα
‘trastuzumab’
▪ VEGF αναστολείς κινάσης της τυροσίνης
▪ 2ης και 3ης γενιάς αναστολείς κινάσης της τυροσίνης Bcr-Abl
▪ Αναστολείς πρωτεοσώματος
▪ Συνδυασμός αναστολέων σημείου ελέγχου ανοσοποιητικού
Υψηλός κίνδυνος καρδιοτοξικότητας
▪ Ταυτόχρονη θεραπεία με ανθρακυκλίνη και
‘trastuzumab’
▪ Υψηλή δόση ανθρακυκλίνης (‘doxorubicin’ ≥400mg/
m2, ‘epirubicin’ ≥600 mg/m2)
▪ Μέτρια δόση ανθρακυκλίνης και ακτινοβόληση
του θώρακα αριστερά
▪ Αυξημένα επίπεδα τροπονίνης μετά από χορήγηση
ανθρακυκλίνης και πριν την έναρξη HER-στοχευμένου παράγοντα
▪ Υψηλής δόσης ακτινοθεραπεία κεντρικά στο
θώρακα (και στην περιοχή της καρδιάς) με πεδίο
ακτινοβολίας ≥30 Gy
▪ VEGF αναστολείς κινάσης της τυροσίνης μετά από
θεραπεία με ανθρακυκλίνη
μετά το τέλος δυνητικά καρδιοτοξικής θεραπείας8. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην ευρεία διαθεσιμότητα,
αναπαραγωγιμότητα, πολυλειτουργικότητα, έλλειψη
έκθεσης σε ακτινοβολία και ασφάλεια της μεθόδου.
Η υπερηχοκαρδιογραφία επιτρέπει την εκτίμηση των
διαστάσεων της αριστερής (ΑΚ) και της δεξιάς κοιλίας
(ΔΚ), των όγκων και της λειτουργικότητας των καρδιακών κοιλοτήτων, αλλά ανιχνεύει και τη βαλβιδική,
περικαρδιακή παθολογία όπως και την παθολογία
των μεγάλων αγγείων9. Περιορισμός της μεθόδου
αποτελεί η χρονική μεταβλητότητα, που κυμαίνεται σε

▪ Ηλικία ≥65 ετών
▪ >2 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως
αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία,
κάπνισμα
▪ Διαβήτης
▪ Υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσο: ΣΝ, ΠΑΝ, ΚΜΘ,
σοβαρή ΒΝ, ΚΑ
▪ Ελαττωμένο ή οριακό ΚΕ (50-54%) πριν τη θεραπεία
του καρκίνου
▪ Θεραπεία για καρκίνο στο παρελθόν

ποσοστά 8-10%, όσον αφορά στη δισδιάστατη (2Δ)
απεικόνιση10. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας
αντίθεσης, ειδικά σε άτομα με χαμηλής ποιότητας
ακουστικά παράθυρα11. Η τρισδιάστατη (3Δ) απεικόνιση επίσης βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια και
την αναπαραγωγιμότητα, αλλά μπορεί να μην είναι
εύκολα διαθέσιμη σε όλα τα εργαστήρια. Όμως, ο
υπολογισμός του 3Δ ΚΕ, όπως προτείνεται και από
την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία12, παρουσιάζει
σαφώς μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και μεγαλύτερη
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συσχέτιση με το ΚΕ, που υπολογίζεται με τη χρήση της
μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς (ΜΤΚ)13,14. Κι αυτό
γιατί, κατά τον υπολογισμό του ΚΕ με τη 3Δ υπερηχοκαρδιογραφία, τα πιθανά λάθη της 2Δ απεικόνισης,
που σχετίζονται με γεωμετρικές προσεγγίσεις, τομές
κομμένες (foreshortened) ή υποβέλτιστες κορυφαίες τομές 2 ή 3 κοιλοτήτων, αποφεύγονται. Επιπλέον,
έχει διαπιστωθεί, ότι η 3Δ τιμή του ΚΕ ιδιαίτερα, είναι περισσότερο ακριβής, σε σύγκριση με τη 2Δ,
όταν υπολογίζεται ειδικά για τιμές του ΚΕ <50%10, που
συνήθως χρησιμοποιείται ως κατώτατη τιμή-όριο.
Συγκεκριμένα, σε ΚΕ<50% αποφασίζεται πιο ενδελεχής παρακολούθηση του ασθενούς, με χορήγηση
καρδιοπροφυλακτικής αγωγής για την αντιμετώπιση
της καρδιοτοξικότητας, και σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να αποφασισθεί και η διακοπή της χημειοθεραπείας. Γενικότερα, η 3Δ υπερηχοκαρδιογραφία
συστήνεται ως η απεικονιστική μέθοδος εκλογής και
από την ευρωπαϊκή αλλά και την αμερικανική εταιρεία
υπερηχοκαρδιογραφίας για την παρακολούθηση
της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και την
ανίχνευση καρδιοτοξικότητας στους ασθενείς που
λαμβάνουν αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου16.
Όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται
αφού προηγηθεί κάθε φορά η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης,
Επιπρόσθετα, για κάποιους ασθενείς που λαμβάνουν ανθρακυκλίνες, ενώ η συστολική λειτουργία
μπορεί να έχει επηρεαστεί, το ΚΕ μπορεί ακόμη να
κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα17-19. Σε αυτό το
σημείο, τα τελευταία χρόνια η ‘speckle tracking’ (ST)
υπερηχοκαρδιογραφία (strain) έχει προταθεί για την
ανίχνευση της υποκλινικής δυσλειτουργίας της ΑΚ,
λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας της μεθόδου.
Επίσης, εξαρτάται λιγότερο από τις μεταβολές του
όγκου, σε σύγκριση με το ΚΕ, γεγονός που σημαίνει
ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη προγνωστική αξία. Σε μία
μελέτη 81 γυναικών, που έλαβαν ανθρακυκλίνες και
‘trastuzumab’, ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης
φάνηκε ότι ήταν η μεταβολή του ‘strain’ στο συνολικό
επιμήκη άξονα [global longitudinal strain (GLS)], σε
σύγκριση με το ΚΕ. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε,
ότι η μείωση του GLS σε τιμή 11% ήταν το βέλτιστο
κατώτερο όριο με ευαισθησία 65% και η ειδικότητα
94% για την ύπαρξη καρδιοτοξικότητας20. To strain
έχει ήδη διερευνηθεί σε μελέτες με περισσότερα από
700 άτομα που έλαβαν καρδιοτοξικούς παράγο-
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ντες, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όσον
αφορά στη δυνατότητα ανίχνευσης υποκείμενης
δυσλειτουργίας της ΑΚ 20-26. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη SUCCOUR, όπου διαπιστώθηκε, μετά
από παρακολούθηση ενός έτους, σε 331 άτομα
που έλαβαν ανθρακυκλίνες, ότι το GLS σχετίζεται με
συχνότερη χρήση καρδιοπροστατευτικής αγωγής
(αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και β-αναστολείς), μικρότερη μείωση του ΚΕ
και χαμηλότερη επίπτωση καρδιακής δυσλειτουργίας
σχετιζόμενης με τη θεραπεία του καρκίνου27. Με βάση
αυτά τα δεδομένα, συστηματικοί υπολογισμοί του
GLS συστήνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας
του καρκίνου11. Ιδανικά, οι μετρήσεις αυτές πρέπει
να συγκρίνονται με την αρχική (baseline) εκτίμησή
του. Ελάττωση του GLS <8% από την αρχική τιμή δεν
φαίνεται να είναι κλινικά σημαντική, ενώ μείωση >15%
θεωρείται παθολογική και ενδεικτική, όσον αφορά
στην πρόγνωση ανάπτυξης καρδιοτοξικότητας11.
Αν δεν υπάρχει ‘baseline’ τιμή αναφοράς πριν την
έναρξη της θεραπείας για το GLS, μία απόλυτη τιμή
<-19% είναι επίσης ενδεικτική εμφάνισης καρδιοτοξικότητας. Οπωσδήποτε η παρακολούθηση υπερηχοκαρδιογραφικά του ασθενούς από την έναρξη,
κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της χημειοθεραπείας πρέπει να γίνεται στο ίδιο μηχάνημα, με το ίδιο
λογισμικό (software), ιδανικά ακόμη από τον ίδιο
υπερηχοκαρδιογραφιστή, με στόχο τη μείωση της
μεταβλητότητας των μετρήσεων μεταξύ διαφορετικών
εξεταστών ή και του ίδιου εξεταστή (inter και intra
observer variability). Επιπλέον, εάν δεν υπάρχει η
δυνατότητα υπολογισμού του GLS, τότε θα πρέπει
να υπολογίζεται η ταχύτητα κατά τη συστολή στο
μεσοκοιλιακό διάφραγμα και στο πλάγιο τοίχωμα
(S’) με το ‘tissue doppler imaging’ (TDI) ή το ‘mitral
annular plane systolic excursion’ (MAPSE)25.

Β. Απεικόνιση με ραδιονουκλεοτίδια
Οι οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής
Ογκολογίας (American Society of Clinical OncologyASCO), όπως και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία
(European Society of Cardiology-ESC) συστήνουν τη
μέθοδο MUGA (multiple gated acquisition) για την
εκτίμηση του ΚΕ, όταν αυτή δεν είναι δυνατή με την
υπερηχοκαρδιογραφία ή τη μαγνητική τομογραφία
καρδιάς (ΜΤΚ). Η μέθοδος MUGA, χρησιμοποιώντας
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το τεχνήτιο-99m, σημαδεύει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και εκτιμά την καρδιακή λειτουργία με μεγάλη
ακρίβεια12. Περιορισμός της μεθόδου είναι η έκθεση
στην ακτινοβολία της τάξης των 5-10 mSV, αποτελώντας σημαντικό μειονέκτημα για τον παιδιατρικό
πληθυσμό, όπως και για τους ασθενείς εκείνους
που επιβάλλεται να ακτινοβοληθούν επιπλέον, ως
μέρος της θεραπείας τους για τον καρκίνο26. Το
τελευταίο ισχύει ως περιορισμός και για τη χρήση
του σπινθηρογραφήματος, το οποίο είναι χρήσιμο
για την πρώιμη ανίχνευση καρδιοτοξικότητας από
ανθρακυκλίνες, με χαμηλή όμως ευαισθησία (53%)27.
Επιπρόσθετα, η τομογραφία που χρησιμοποιεί την
εκπομπή ποζιτρονίων (PET) είναι η βέλτιστη τεχνική
για την εκτίμηση του μεταβολισμού και της διέγερσης
του μυοκαρδίου, γεγονός που οφείλεται στην υψηλή
χρονική και χωροταξική ανάλυση όπως και στην
υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια28. Όμως, υπάρχει
περιορισμένος αριθμός κλινικών μελετών του PET
στην παρακολούθηση ασθενών για ανίχνευση καρδιοτοξικότητας. Σήμερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη διάγνωση μυοκαρδίτιδας-σχετιζόμενης με τους
αναστολείς σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού
συστήματος [Immune Checkpoint Inhibitors (ICI)],
στις περιπτώσεις που η ΜΤΚ δεν είναι διαθέσιμη ή
αντενδείκνυται ή παρουσιάζει διφορούμενα αποτελέσματα29. Επίσης, έχει ένδειξη, όταν ένας συγκεκριμένος δείκτης ανίχνευσης μπορεί να οδηγήσει
στην ανίχνευση καρδιακών μεταστάσεων, όπως,
για παράδειγμα, η ραδιοσημαινόμενη οκτρεοτίδη
για μετάσταση καρδιακού καρκινοειδούς30.

Γ. Αξονική τομογραφία
Η θεραπεία με ακτινοβολία σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου. Η αξονική
στεφανιογραφία σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
με λέμφωμα Hodgkin, που ακτινοβολήθηκαν στο
μεσοθωράκιο, ανέδειξε 7 φορές μεγαλύτερη επίπτωση στεφανιαίας νόσου30. Η παθολογία αυτή
αφορούσε κυρίως στο στέλεχος και τον πρόσθιο
κατιόντα, που λόγω ανατομίας εκτίθενται περισσότερο στην ακτινοβολία. Η τελευταία φαίνεται ότι
προκαλεί μία διαδικασία φλεγμονής στο αρτηριακό
τοίχωμα, οδηγώντας προοδευτικά σε πάχυνση και
αθηροσκλήρωση31. Λόγω αυτής της διαδικασίας,
η αξονική στεφανιογραφία μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί για την εκτίμηση και τυχούσας παθολογίας
των καρωτίδων, των υποκλείδιων αρτηριών ή της
αορτής, που οφείλεται στην ακτινοθεραπεία32. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο έλεγχος για την αντικατάσταση πορσελανοειδούς αορτής, εύρημα που
παρατηρείται σε ασθενείς μέχρι και 10-20 χρόνια
μετά την ακτινοθεραπεία33. Η αξονική τομογραφία
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο
του περικαρδίου για πιθανή παρουσία συλλογής
ή άλλης παθολογίας που σχετίζεται με τη θεραπεία
του καρκίνου, κυρίως πάλι με την ακτινοβολία.
Η στεφανιαία νόσος-σχετιζόμενη με την ακτινοβολία παρατηρείται 5 χρόνια μετά το πέρας της
θεραπείας34. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόοδο προϋπάρχουσας στεφανιαίας
νόσου35,36, καταδεικνύοντας πιθανή ανάγκη για πιο
πρώιμη και επιθετική προσέγγιση μεγαλύτερων σε
ηλικία ασθενών, με γνωστή στεφανιαία νόσο ή με
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Σε αυτές
τις περιπτώσεις ο ρόλος της παρακολούθησης με
αξονική στεφανιογραφία έχει προταθεί. Στο γενικό
πληθυσμό, όσον αφορά στα άτομα που έχουν επιβιώσει μετά από ακτινοθεραπεία, η αξιοπιστία της
αξονικής στεφανιογραφίας και του σκορ ασβεστίου
στη διάγνωση σημαντικής στεφανιαίας νόσου είναι
υψηλή και χαρακτηρίζεται από σημαντική αρνητική προγνωστική αξία37-39. Όμως, η χρονική στιγμή
που πρέπει να γίνεται η αξονική στεφανιογραφία σε
ασυμπτωματικούς ασθενείς με καρκίνο, που έχουν
ακτινοβοληθεί με υψηλή δόση ακτινοβολίας στην
περιοχή του θώρακα, είναι άγνωστη και χρειάζεται
περαιτέρω μελέτη.

Δ. Μαγνητική τομογραφία
Η ΜΤΚ είναι η βέλτιστη μέθοδος απεικόνισης για
την ανίχνευση καρδιοτοξικότητας με πλεονεκτήματα την ακρίβεια, την αναπαραγωγιμότητα και την
ικανότητα να ανιχνεύσει και υποκλινική καρδιακή
δυσλειτουργία12,40. Η ΜΤΚ δεν επιβαρύνει τον ασθενή με
ακτινοβολία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως απεικονιστική
μέθοδος σε παχύσαρκα άτομα, με υποβέλτιστης
ποιότητας ακουστικά παράθυρα. Η καθυστερημένη πρόσληψη γαδολινίου χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση μυοκαρδιακής ίνωσης.
Πρέπει να επισημανθεί, ότι η 2Δ υπερηχοκαρδιογραφία, συγκριτικά με τη ΜΤΚ, παρουσιάζει ευαι-
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σθησία 25% και συχνότητα 75% λανθασμένα αρνητικής διάγνωσης, όταν το ΚΕ<50%15, οπότε η ΜΤΚ
ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια μυοκαρδιοπάθειες
που υποδιαγιγνώσκονται με τη 2Δ υπερηχοκαρδιογραφία. Αντιθέτως, η 3Δ υπερηχοκαρδιογραφία
παρουσιάζει εξαίρετη συσχέτιση-αντιστοιχία στην
εκτίμηση του ΚΕ, σε σύγκριση με τη ΜΤΚ41. Επομένως,
η ΜΤΚ ή η 3Δ υπερηχοκαρδιογραφία θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται προκειμένου να επανελεγχθεί ΚΕ,
που υπολογίζεται μεταξύ των τιμών 50-59% με τη 2Δ
υπερηχοκαρδιογραφία, σε ασθενή που λαμβάνει
θεραπεία για καρκίνο, καθώς η τιμή 50% παραμένει
το κατώτερο όριο που ο ογκολόγος λαμβάνει υπόψιν
του, προκειμένου να αποφασίσει τη συνέχιση ή όχι
της θεραπείας κατά του καρκίνου42. Βέβαια, μερικές
φορές, η διενέργεια 2Δ ή 3Δ υπερηχοκαρδιογραφίας είναι αρκετά απαιτητική, ειδικά σε ασθενείς με
καρκίνο μαστού, λόγω της διήθησης της περιοχής
από τον όγκο ή της μαστεκτομής ή της τοποθέτησης
εμφυτευμάτων. Η χορήγηση μέσου ηχοαντίθεσης σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη για τη διάγνωση, όμως, στην περίπτωση που και πάλι υπάρχει
αμφιβολία, η διενέργεια ΜΤΚ είναι τότε απαραίτητη.
Οι περιορισμοί στη χρήση της είναι ότι πραγματοποιείται με περιορισμούς σε ασθενείς με εμφυτεύσιμες συσκευές στην καρδιά (ανάλογα τη συσκευή), η
κλειστοφοβία, η περιορισμένη διαθεσιμότητα (ειδικά
στην Ελλάδα) και το πολύ υψηλό κόστος, σε σύγκριση με την υπερηχοκαρδιογραφία, που ουσιαστικά
απαγορεύει τη χρήση της σε επίπεδο ρουτίνας. Όμως,
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν, ότι τα σύγχρονα διαγνωστικά πλεονεκτήματα της ΜΤΚ μπορεί πιθανώς
να είναι οι πρωιμότεροι δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης
προκαλούμενης από ανθρακυκλίνες43. Επιπρόσθετα, η
ΜΤΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασθενείς με καρκίνο
που λαμβάνουν ICI και παρουσιάζουν συμπτώματα
από την καρδιά, αρρυθμίες ή αύξηση των επιπέδων
τροπονίνης και υπάρχει υποψία υποκείμενης μυοκαρδίτιδας από τους προαναφερόμενους παράγοντες44.
Επίσης, η ΜΤΚ είναι μία εξαιρετική μέθοδος για την
περιεκτική εκτίμηση νόσων του περικαρδίου, καρδιακών μαζών, διηθητικών παθήσεων (αμυλοείδωση)
ή παθήσεων εναπόθεσης υλικού45,46.

4. Στρατηγικές παρακολούθησης των ασθενών
Για την πρώιμη διάγνωση της καρδιοτοξικότητας,
μία σωστή στρατηγική περιλαμβάνει έλεγχο των βι-
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οδεικτών και εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας με
την κατάλληλη απεικονιστική μέθοδο πριν την έναρξη
οποιασδήποτε θεραπείας για την αντιμετώπιση του
καρκίνου (baseline εκτίμηση), κατά τη διάρκεια της
θεραπείας σε τακτά χρονικά διαστήματα και μετά
την ολοκλήρωση αυτής.

Α. Εκτίμηση πριν την έναρξη της θεραπείας
(baseline)
Η αρχική εκτίμηση καρδιολογικά είναι πολύ σημαντική και χρειάζεται να καθορισθεί το περιεχόμενό
της για τον κάθε ασθενή. Θα πρέπει να γίνεται σε
όλα εκείνα τα άτομα που πρόκειται να λάβουν κάποιο
χημειοθεραπευτικό παράγοντα, ακόμη και παράγοντα
χωρίς τεκμηριωμένη μέχρι σήμερα καρδιοτοξικότητα,
καθώς νέες χημειοθεραπευτικές ουσίες εισάγονται
συνεχώς στη θεραπεία του καρκίνου, για τις οποίες δεν έχουμε καθόλου στοιχεία. Ο εξατομικευμένος
κίνδυνος καρδιοτοξικότητας (διαστρωμάτωση κινδύνου) του κάθε ασθενούς, που πρόκειται να ξεκινήσει
θεραπεία για τον καρκίνο, θα πρέπει να προσδιορίζεται3 (Πίνακας 1) πριν την έναρξη της θεραπείας,
όπως υπογραμμίσθηκε και παραπάνω, καθώς θα
είναι κι αυτός που θα καθορίσει και την περαιτέρω
παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας
και μετά την ολοκλήρωση αυτής. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καρδιο-ογκολογίας (European
Council of Cardio-oncology) σε συνεργασία με τη
διεθνή εταιρεία καρδιο-ογκολογίας έχουν προτείνει
φόρμες που μπορούν να συμπληρωθούν από τον
ογκολόγο ή τον καρδιολόγο για συγκεκριμένες κατηγορίες χημειοθεραπευτικών παραγόντων, δηλαδή
τις ανθρακυκλίνες, HER2-στοχευμένους παράγοντες,
αναστολείς κινάσης της τυροσίνης VEGF, αναστολείς
κινάσης της τυροσίνης Bcr-Abl, αναστολείς πρωτεοσώματος, αναστολείς RAF και MEK και παράγοντες
καταστολής των ανδρογόνων47 για την πιο λεπτομερή
διαστρωμάτωση κινδύνου. Απεικονιστικά συστήνεται
η 3Δ υπερηχοκαρδιογραφία και ο υπολογισμός του
GLS, όπου ακόμη κι αν δεν είναι εφικτά τα βέλτιστα
ακουστικά παράθυρα αυτό δεν είναι απαγορευτικό
για τη χρήση των μεθόδων, καθώς κατά τη διάρκεια
της θεραπείας στην παρακολούθηση του ασθενούς
σημασία έχουν οι μεταβολές του 3Δ ΚΕ και/ή του GLS
από τις αρχικές τιμές. Η πραγματοποίηση ΜΤΚ στη
‘baseline’ εκτίμηση του ασθενούς συστήνεται στην
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περίπτωση πολύ χαμηλής ποιότητας ακουστικών
παραθύρων στο διαθωρακικό υπέρηχο ή σε οριακή
τιμή του ΚΕ ή σε περίπτωση αντιφατικών μετρήσεων
του ΚΕ κατά τη συστηματική παρακολούθηση. Επίσης,
υπολογισμός των βιοδεικτών, όπως των νατριουρητικών πεπτιδίων και της τροπονίνης, θα πρέπει να
διεξάγεται ιδανικά πριν την έναρξη της θεραπείας
του καρκίνου48. Σε ασθενείς που υπάρχει η υποψία
στηθάγχης, η διενέργεια δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας (stress echo) ή σπινθηρογραφήματος
του μυοκαρδίου (SPECT) συστήνεται προκειμένου
να διαγνωσθεί η παρουσία και η έκταση στεφανιαίας
νόσου πριν την έναρξη της θεραπείας του καρκίνου.

Β. Κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας
Στην παρούσα φάση, για τη συστηματική παρακολούθηση των ασθενών που υποβάλλονται σε
χημειοθεραπεία, χρησιμοποιείται πιο συχνά το ΚΕ.
Η συχνότητα καθορίζεται με βάση τη διαστρωμά-

τωση κινδύνου (χαμηλού, μέτριου, υψηλού) και το
χημειοθεραπευτικό παράγοντα. Προτείνονται, πλέον
συγκεκριμένα πρωτόκολλα υπερηχοκαρδιογραφικής παρακολούθησης, όπως για τη θεραπεία με
ανθρακυκλίνη σε ασθενή υψηλού κινδύνου συστήνεται υπέρηχος σε κάθε 2 κύκλους και μετά σε κάθε
κύκλο αφού ολοκληρωθεί θεραπεία συνολικής δόσης >240 mg/m2. Επανεκτίμηση συστήνεται στους
6, 12 μήνες και κάθε χρόνο για τα πρώτα 2-3 χρόνια
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και κάθε 3-5
χρόνια εφ΄ όρου ζωής (Πίνακας 2). Στην περίπτωση
των HER2-στοχευμένων παραγόντων και ασθενών
υψηλού κινδύνου, η παρακολούθηση περιλαμβάνει
επανεκτίμηση σε κάθε 2 κύκλους κατά τη διάρκεια των
πρώτων 3 μηνών της θεραπείας και στη συνέχεια σε
κάθε 3 κύκλους. Μετά το τέλος της θεραπείας στους 3
και 12 μήνες (Πίνακας 3). Επιπρόσθετης αξίας, όπως
προαναφέρθηκε, για την έγκαιρη έναρξη καρδιοπροφυλακτικής αγωγής μέσω της πρώιμης ανίχνευσης
υποκλινικής δυσλειτουργίας της ΑΚ, είναι μαζί με τον
υπολογισμό του ΚΕ να γίνεται και ο προσδιορισμός

Πίνακας 2: Υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας με ανθρακυκλίνες.
Κίνδυνος
Καρδιοτοξικότητας

Κατά τη διάρκεια
της θεραπείας

Μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας

Χαμηλός

▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ 12 μήνες μετά τον τελευταίο κύκλο
▪ Μετά την ολοκλήρωση θεραπείας με της θεραπείας
‘doxorubicin’ ή αναλόγου, συνολικής δό- ▪ 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας
σης 240 mg/m2
▪ Σε κάθε πρόσθετους 2 κύκλους ή πρόσθετη
δόση 100 mg/m2 μετά τα 240 mg/m2

Μέτριος

▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ 12 μήνες μετά τον τελευταίο κύκλο
▪ Μετά την ολοκλήρωση του 50% της προ- της θεραπείας
βλεπόμενης συνολικής δόσης ή σε κάθε ▪ 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας
2 κύκλους (κατ’ επιλογήν)
▪ Σε κάθε κύκλο μετά την ολοκλήρωση θεραπείας με ‘doxorubicin’ ή αναλόγου, συνολικής δόσης 240 mg/m2

Υψηλός

▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ 6 μήνες μετά τον τελευταίο κύκλο
της θεραπείας
▪ Σε κάθε 2 κύκλους
▪ Σε κάθε κύκλο μετά την ολοκλήρωση θε- ▪ 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση
ραπείας με ‘doxorubicin’ ή αναλόγου, συ- της θεραπείας
▪ Κάθε χρόνο για τα πρώτα 2-3
νολικής δόσης 240 mg/m2
χρόνια και μετά κάθε 3-5 χρόνια
εφ’ όρου ζωής
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Πίνακας 3: Υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας με HER2-στοχευμένους παράγοντες.
Κίνδυνος
Καρδιοτοξικότητας

Κατά τη διάρκεια
της θεραπείας

Μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας

Πρωτοπαθής HER2+ καρκίνος μαστού με νέο ανοσοτροποποιητικό παράγοντα ή ‘trastuzumab’
Χαμηλός

▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ Κάθε 4 κύκλους

▪ Επιλεκτικά 6-12 μήνες μετά τον
τελευταίο κύκλο

Μέτριος

▪ 6 μήνες μετά τον τελευταίο κύκλο
▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ Κάθε 3 κύκλους και μετά σε κάθε της θεραπείας
4 κύκλους, αν δεν υπάρχει μετα- ▪ Επιλεκτικά 12 μετά την ολοκλήβολή στους πρώτους 4 μήνες
ρωση της θεραπείας

Υψηλός

▪ 3 και 12 μήνες μετά τον τελευταίο
▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ Κάθε 2 κύκλους και μετά σε κάθε κύκλο της θεραπείας
3 κύκλους αν δεν υπάρχει μετα- ▪ Επιλεκτικά 6 μήνες μετά την ολοβολή στους πρώτους 3 μήνες
κλήρωση της θεραπείας

Μεταστατικός HER2+ καρκίνος μαστού ή καρκίνος στομάχου με μακράς διάρκειας HER2-στοχευμένες
θεραπείες
Χαμηλός

Δεν προβλέπεται, εκτός εάν ο ασθε▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ Κάθε 4 κύκλους τον 1ο χρόνο, νής είναι συμπτωματικός
κάθε 6 κύκλους το 2ο χρόνο και
μετά κάθε 6 μήνες

Μέτριος

Δεν προβλέπεται, εκτός εάν ο ασθε▪ Υπέρηχος αναφοράς
▪ Κάθε 3 κύκλους τον 1ο χρόνο νής είναι συμπτωματικός
και μετά εάν είναι σταθερός ο
ασθενής κάθε 6 μήνες

Υψηλός

▪ Υπέρηχος αναφοράς
Δεν προβλέπεται, εκτός εάν ο ασθε▪ Κάθε 2 ή 3 κύκλους τους πρώτους νής είναι συμπτωματικός
3 μήνες, μετά κάθε 4 κύκλους τον
1ο χρόνο και μετά πιο αραιά

του GLS και η σύγκρισή τους ιδανικά με τις αρχικές
τιμές. Επίσης, η προσθήκη παραμέτρων (όπως οι
μετρήσεις με TDI) μέσω ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου παρακολούθησης αυξάνει την ευαισθησία
πρώιμης ανίχνευσης δυσλειτουργίας της ΑΚ49,50.
Στην περίπτωση της ακτινοθεραπείας, η υπερηχοκαρδιογραφία είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της
ύπαρξης και της ποσοτικοποίησης περικαρδιακής
συλλογής και την παρουσία περιοριστικής φυσιολογίας. Μυοκαρδιοπάθεια, που διαγιγνώσκεται υπερηχοκαρδιογραφικά με έκπτωση της λειτουργικότητας
της ΑΚ και της ΔΚ, είναι αποτέλεσμα απώλειας μυοκαρδιακών κυττάρων και ίνωσης, προκαλούμενης
από υψηλές δόσεις ακτινοβολίας στην περιοχή του
θώρακα, ιδιαίτερα δόσεων ≥15Gy μεμονωμένα ή σε

συνδυασμό με χορήγηση ανθρακυκλίνης, που αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο καρδιοτοξικότητας.
Επίσης, η υπερηχοκαρδιογραφία βοηθά στην έγκαιρη
διάγνωση των βαλβιδοπαθειών που προκαλούνται
από την ακτινοθεραπεία, με πάχυνση, ασβέστωση
ή ίνωση και μείωση του μεγέθους των γλωχίνων, με
επακόλουθο στένωση ή ανεπάρκεια της βαλβίδας.
Τυπικά, βλάβη παρουσιάζεται στα βασικά και τα μεσαία
τμήματα του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας,
στα ‘tips’και τις ‘commissures’ του βαλβιδικού μηχανισμού. Η επίπτωση των βαλβιδοπαθειών, μετά από
ακτινοθεραπεία, αυξάνει σημαντικά μετά τα 20 χρόνια,
όμως, καθώς υπάρχει ισχυρή γραμμική συσχέτιση
με τη δόση της ακτινοβολίας, οι ασθενείς θα πρέπει
να παρακολουθούνται υπερηχοκαρδιογραφικά συ-
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στηματικά, κυρίως όσον αφορά στη μορφολογία και
τη λειτουργικότητα των βαλβίδων. Ο εύλογος χρόνος
για την πραγματοποίηση υπερηχοκαρδιογραφικού
ελέγχου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς μπορεί να
είναι τα 5 χρόνια για αυτούς που χαρακτηρίζονται
ως υψηλού κινδύνου και τα 10 χρόνια για τους υπόλοιπους και ο έλεγχος στη συνέχεια στην 5ετία, εάν
δεν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα3.

Συμπέρασμα
Η καρδιαγγειακή απεικόνιση παρουσιάζει σήμερα
σημαντική πρόοδο στον ταχέως εξελισσόμενο χώρο
της καρδιο-ογκολογίας, παρέχοντας υψηλής ευαισθησίας μεθόδους για την έγκαιρη διάγνωση της
καρδιοτοξικότητας. Η μυοκαρδιακή παραμόρφωση
και η τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία φαίνεται να αποτελούν τις βέλτιστες τεχνικές απεικόνισης
χρονικών, δομικών και λειτουργικών μεταβολών της
καρδιάς κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου. Η συχνότητα της υπερηχοκαρδιογραφικής
παρακολούθησης βασίζεται στον εξατομικευμένο
κίνδυνο καρδιοτοξικότητας, σε συνδυασμό με παρακολούθηση των καρδιακών βιοδεικτών και απαιτεί

συνδυασμένη εκτίμηση από την καρδιο-ογκολογική
ομάδα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ακόμη ενιαίες
κατευθυντήριες οδηγίες από τις διεθνείς επιστημονικές εταιρείες για τη συχνότητα παρακολούθησης
απεικονιστικά τουλάχιστον όλων των υπο-ομάδων
των ογκολογικών ασθενών. Γι΄αυτό το λόγο οι
προτεινόμενοι μέχρι στιγμής, από την ευρωπαϊκή
καρδιολογική εταιρεία, αλγόριθμοι-πρωτόκολλα
παρακολούθησης κατά τη διάρκεια θεραπείας ιδιαίτερα με ανθρακυκλίνες και HER2-στοχευμένους
παράγοντες είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται
πλέον στην καθημερινή κλινική πράξη. Κάθε παθολογική απόκλιση (ανεξάρτητα από την παρουσία
ή όχι συμπτωμάτων) θα πρέπει να οδηγεί σε μία
πολυεπίπεδη συζήτηση του καρδιολόγου με τον
ογκολόγο, με στόχο να επανακαθορισθεί το πλαίσιο παρακολούθησης, να εξετασθεί η περίπτωση
έναρξης καρδιοπροστατευτικών φαρμάκων, καθώς
και η πιθανότητα διακοπής ή τροποποίησης της
αντινεοπλασματικής αγωγής, με στόχο την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο χωρίς την
εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών. ■
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