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Úvod
V ostatných rokoch vďaka efektívnej liečbe 

poklesla mortalita na karcinóm prsníka u pacien-

tok vo veku 35 – 69 rokov na polovicu (1). Poklesu 

mortality napomáha aplikácia adjuvantnej tera-

pie a zdokonaľovanie skríningových metód.

U pacientok bez metastatického postihnutia 

regionálnych lymfatických uzlín je pravdepo-

dobnosť 5-ročného prežívania až 97,8 %, prav-

depodobnosť 10-ročného prežívania je 70 % 

a pravdepodobnosť relapsu do 5 rokov je 19 %. Pri 

dlhodobom prežívaní pacientok po absolvovaní 

protinádorovej liečby je väčšia pravdepodobnosť 

rozvoja neskorej toxicity (vrátane kardiotoxicity).

Liečba včasného karcinómu 
prsníka

Manažment včasného štádia karcinómu prs-

níka pozostáva s multimodálnej liečby, ktorá 

zahŕňa chirurgickú liečbu, adjuvantnú terapiu 

(chemoterapia, rádioterapia, hormonálna lieč-

ba), dlhodobé sledovanie a multidisciplinár-

ny prístup. Základ adjuvantnej chemoterapie 

predstavujú kombinované režimy, ktoré znižujú 

výskyt recidív a mortalitu vo všetkých vekových 

skupinách žien:

vo veku menej ako 50 rokov

• negatívne uzliny – 5,7 % zvýšenie 10-ročné-

ho prežívania,

• pozitívne uzliny – 12,4 % zvýšenie 10-ročné-

ho prežívania

vo veku 50 – 69 rokov

• negatívne uzliny – 6,4 % zvýšenie 10-ročné-

ho prežívania,

• pozitívne uzliny – 2,3 % zvýšenie 10-ročného 

prežívania (2).

Pri voľbe najvhodnejšieho režimu je potreb-

né brať do úvahy prediktívne faktory (HER2 sta-

tus a hormonálny status), prognostické faktory 

(veľkosť tumoru, postihnutie lymfatických uzlín, 

grading a ďalšie) a individuálne faktory (vek, 

komorbidity, performance status a ďalšie).

U pacientov s nižším rizikom sú zvyčajne in-

dikované lepšie tolerované režimy, akými sú CMF 

(cyklofosfamid/metotrexát/fluorouracil) alebo AC 

(doxorubicín/cyklofosfamid) (3). V súčasnosti veľ-

ká časť štandardných adjuvantných protokolov pri 

včasnom karcinóme prsníka zahŕňa antracyklíny 

(AC, FEC 100 – fluorouracil/epirubicín/cyklofosfa-

mid, CEF – cyklofosfamid/epirubicín/fluorouracil, 

EC – epirubicín/cyklofosfamid) a v poslednom 

desaťročí boli do štandardných chemoterapeutic-

kých režimov inkorporované aj taxány (FEC-T – flu-

orouracil/epirubicín/cyklofosfamid � doceta-

xel, TAC – docetaxel/doxorubicín/cyklofosfamid, 

EC-T – epirubicín/cyklofosfamid/docetaxel, atď.).

Paklitaxel bol do adjuvantných režimov za-

radený sekvenčne kvôli riziku farmakokinetickej 

interakcie a akútnej kardiotoxicity pri kombinácii 

s antracyklínom, v prípade docetaxelu sa v kombi-

nácii s antracyklínom farmakokinetická interakcia 

s tvorbou kardiotoxických metabolitov nevysky-

tuje. Režimy zahŕňajúce antracyklín a taxán patria 

k intenzívnejším chemoterapeutickým režimom 

a poskytujú lepší benefit u pacientok s výraznej-

šie chemoresponzívnym ochorením (najmä pri 

negatívnych hormonálnych receptoroch), avšak 

na druhej strane sú spojené aj s vyšším rizikom 

toxicity, vrátane kardiotoxicity (3). Režimy s an-

tracyklínmi sú dominantné pri liečbe pacientok 

s vysokorizikovým karcinómom prsníka.

Zatiaľ ojedinelá štúdia autorov Jones S. 

a spol. (2009) zistila po prvýkrát výhodu neantra-

cyklínového režimu (docetaxel + cyklofosfamid) 

oproti antracyklínovému AC, kde sa dosiahol 5 % 

rozdiel celkového prežívania pri 7-ročnom sle-

dovaní, čo svedčí pre reálnu možnosť existencie 

účinných alternatív bez antracyklínov. Tie sú však 

napriek množiacim sa informáciám o limitácii ich 

efektivity na časť liečenej populácie (amplifikácia 

TOP2α, polyzómia 17) v praxi širokou súčasťou 

adjuvantnej chemoterapie (4).

Trastuzumab
Až 30 % karcinómov prsníka vykazuje ove-

rexpresiu HER-2/neu (ErbB2). HER2/neu kóduje 

transmembránový tyrozín-kinázový receptor. 
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Trastuzumab je humanizovaná monoklonová 

protilátka, ktorá sa viaže na HER-2/neu proteín. 

HER-2 pozitívne karcinómy majú tendenciu k 

včasnej progresii, a preto blokáda HER-2 význam-

ne predlžuje prežívanie pacientok. Prospektívne 

randomizované medzinárodné štúdie preuká-

zali, že trastuzumab v rámci adjuvantnej liečby 

významne znižuje riziko recidívy a mortality 

u pacientok s včasným karcinómom prsníka. 

Trastuzumab zároveň významne potencuje 

efektivitu adjuvantnej chemoterapie pri HER-2 

pozitívnych karcinómoch prsníka, pričom bol 

jednoznačne potvrdený jeho synergický účinok 

s viacerými cytostatikami, vrátane doxorubicínu, 

taxánov, platinových derivátov, atď. (2).

Prehľad najvýznamnejších režimov 
používaných v rámci adjuvantnej 
liečby

1. Režimy bez trastuzumabu

FAC/CAF (fluorouracil/doxorubicín/cyklofosfa-

mid) alebo FEC/CEF (cyklofosfamid/epirubicín/

fluorouracil)

AC (doxorubicín/cyklofosfamid) sekvenčne 

paklitaxel

EC (epirubicín/cyklofosfamid)

TAC (docetaxel/doxorubicín/cyklofosfamid)

A�CMF (doxorubicín, sekvenčne cyklofosfa-

mid/metotrexát/fluorouracil)

E�CMF (epirubicín, cyklofosfamid/metotrexát/

fluorouracil)

CMF (cyklofosfamid/metotrexát/fluorouracil)

AC x 4 (doxorubicín/cyklofosfamid) + sekvenčne 

paklitaxel x 4

A�P�C (doxorubicín � paklitaxel � cyklo-

fosfamid)

FEC�T (fluorouracil/epirubicín/cyklofosfamid 

� docetaxel)

TC (docetaxel/cyklofosfamid)

2. Režimy s trastuzumabom

Preferovaný adjuvantný režim

AC�P + súčasne trastuzumab (doxorubicín/

cyklofosfamid � paklitaxel + trastuzumab)

Ďalšie adjuvantné režimy

Docetaxel + trastuzumab �FEC

TCH (docetaxel/karboplatina/trastuzumab)

AC�docetaxel + trastuzumab

Kardiotoxicita farmák používaných 
v liečbe včasného štádia karcinómu 
prsníka

Akútne, chronické a neskoré kardiovasku-

lárne komplikácie a následky liečby karcinómu 

prsníka môžu prispievať k zníženej kvalite života, 

prípadne k jeho skráteniu. Vznik akútnej kardio-

toxicity si môže ojedinele vyžiadať predčasné 

ukončenie protinádorovej liečby. Osobitná po-

zornosť sa v súčasnosti venuje neskorej kardio-

toxicite (s odstupom > 1 rok po protinádorovej 

liečbe). Kardiotoxicita v súvislosti s liečbou karci-

nómu prsníka môže postihovať všetky štruktúry 

srdca. Prejavuje sa ako perikarditída, myokardití-

da, arytmie, angína pektoris, infarkt myokardu, 

hypertenzia, tromboembolizmus, zlyhanie srdca 

alebo náhla smrť.

Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na kar-

diotoxicitu antracyklínov a rádioterapiu zasa-

hujúcu oblasť srdca. Avšak neustále pribúdajú 

poznatky o kardiotoxicite ďalších farmák použí-

vaných v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka. 

Mechanizmus ich kardiotoxicity je odlišný, ich 

účinky na srdce môžu byť nezávislé, synergické, 

aditívne.

V súčasnosti sa vo svete uskutočňuje viac 

ako 30 klinických štúdií týkajúcich sa kardiotoxi-

city v súvislosti s liečbou karcinómu prsníka.

Antracyklínová kardiotoxicita
Za hlavný mechanizmus poškodenia kardio-

myocytov sa pokladá voľnoradikálový mecha-

nizmus. Antracyklíny indukujú oxidačný stres, 

ktorý vedie k preťaženiu myocytov kalciom 

s následnou aktiváciou proteáz. Proteázy vedú 

k degradácii myofibríl. Pri výraznejšom preťažení 

myocytov kalciom sa aktivujú kaspázy, čo vedie 

k apoptóze myocytov. Výrazné kalciové preťa-

ženie vedie až k nekróze myocytov. Myocyty sú 

na pôsobenie reaktívnych metabolitov kyslíka 

zvlášť citlivé.

V ostatných rokoch je však zrejmé, že samot-

ná hypotéza oxidačného stresu nepostačuje pre 

objasnenie chronickej a neskorej kardiotoxicity. 

Objavujú sa nové proteíny, ktoré môžu hrať úlo-

hu v patogenéze kardiotoxicity, napr. cytoskele-

tálny dystrofín, titín zo sarkomér a ďalšie.

Zložité subcelulárne procesy indukované 

kardiotoxickým pôsobením môžu vyústiť až do 

zániku myocytov. Antracyklíny môžu pôsobiť 

toxicky nielen na myocyty, ale aj na endote-

liálne bunky, fibroblasty a iné bunky v srdci. 

Poškodeniu myocytov môže predchádzať al-

terácia matrixu a tiež abnormality parakrinných 

signálov. Myokard pacientov liečených antra-

cyklínmi je náchylnejší na poškodenie vplyvom 

vírusov, anémie, arytmií alebo následnej che-

moterapie (5).

Neskorá antracyklínová kardiotoxicita bý-

va závažnejšia ako akútna, máva ireverzibilný 

charakter, subcelulárne poškodenie začína už 

po 1. dávke, zhoršenie funkcie srdca môže byť 

dramatické, kardiotoxicita antracyklínov máva 

kumulatívny charakter (v súčasnosti sa už ku-

mulatívna dávka DOX > 300 mg/m2 alebo EPI 

> 600 mg/m2 považuje za rizikovú, pričom sa 

pozoruje výrazná interindividuálna variabilita 

v odpovedi na liečbu a bezpečná kumulatívna 

dávka antracyklínov neexistuje).

K rizikovým faktorom antracyklínovej kar-

diotoxicity patrí: vek v čase začatia liečby (< 18 

rokov a > 65 rokov), hypertenzia, preexistujúce 

poškodenie srdca (ICHS, dysfunkcia ĽK), chlopňo-

vé chyby, diabetes mellitus, hypotyreoidizmus, 

nadváha alebo obezita, neprimeraná fyzická zá-

ťaž, intenzívne športovanie, vírusové infekcie, RT 

na oblasť srdca, kombinácia s inými potenciálne 

kardiotoxickými farmakami. Riziko antracyklíno-

vej kardiotoxicity zvyšuje napr. cyklofosfamid 

vo vysokých dávkach, paklitaxel, trastuzumab 

a ďalšie farmaká.

Kardiotoxicita cielenej liečby
Aplikácia humánnych monoklonových 

protilátok blokujúcich receptor HER2 (ErbB2) 

(trastuzumab) prináša v liečbe viacerých ma-

lignít priaznivé výsledky. Po väzbe ligandu na 

receptor sa vytvorí aktívny dimér, čo zapríčiňuje 

autofosforyláciu receptora a ATP-dependentnú 

tyrozínovú fosforyláciu iných proteínov intra-

celulárne a spúšťa sa komplexný program in-

tracelulárnej signalizácie. Výsledkom zvýšenej 

expresie receptorov alebo ich dysregulácie je 

neprimeraná signalizácia vedúca k neprimera-

nej proliferácii a prežívaniu nádorových buniek. 

Avšak ErbB receptory sú aj na povrchu normál-

nych tkanív – napr. epiteliálnych, neuronálnych 

a iných. Poznanie interakcie medzi signálnymi 

dráhami aktivovanými HER2 receptormi a regu-

láciou stability sarkomér v myocytoch je v sú-

časnosti atraktívnym cieľom výskumu v oblasti 

kardiotoxicity. HER2 signalizácia je potrebná aj 

pre rast a prežívanie myocytov. Signalizácia ak-

tivovaná naviazaním ligandu neuregulínu na 

heterodimér ErbB2-ErbB4 má úlohu v ochrane 

srdca pred poškodením oxidačným stresom. 

Preto po podaní protilátok proti receptoru ErbB2 

môže dôjsť ku kardiálnej dysfunkcii (6).

Trastuzumab predstavuje výhodu v liečbe 

nádorov, avšak nevýhodu pre adaptáciu srdca 

na inzulty (7). K rizikovým faktorom trastuzuma-

bovej kardiotoxicity patrí vek v čase začatia lieč-

by, ejekčná frakcia pred liečbou, predchádza-

júca alebo konkomitantná RT na oblasť srdca, 

diabetes mellitus, ICHS, obezita, hypertenzia, 

predchádzajúce alebo konkomitantné podá-

vanie antracyklínov alebo paklitaxelu. Niektoré 
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rizikové faktory neboli zatiaľ sledované. Pacienti 

s prekonaným zlyhaním srdca, infarktom myo-

kardu, anginou pektoris a arytmiami (vyžadu-

júcimi liečbu) nie sú vhodní pre podávanie 

trastuzumabu. Pre lepšie poznanie kardiotoxi-

city po trastuzumabe je potrebný dlhší follow 

up (doteraz bol v rámci piatich adjuvantných 

klinických štúdií medián dĺžky sledovania iba 

2 – 3 roky – NSABP B-31, NCCTG N9831, HERA, 

BCIRG 006, FinHER).

V ostatných rokoch sa v súvislosti s kardio-

toxicitou adjuvantnej liečby karcinómu prsníka 

obrátil záujem aj na protilátky pôsobiace proti 

receptorovým tyrozínkinázam (TK) alebo ich 

ligandom a tiež na malé molekuly TK (lapatinib, 

imatinib, bevacizumab, sunitinib, sorafenib).

Očakávalo sa, že cielene pôsobiace lieky 

budú menej toxické ako klasická chemoterapia. 

Nedávno sa aj v súvislosti s cielenou liečbou ob-

javili doteraz nepoznané kardiovaskulárne riziká, 

najmä ak sa niektoré z týchto farmák kombinujú 

s antracyklínovou liečbou.

K nevyriešeným problémom v súvislosti 

s cielenou liečbou patria otázky: ktoré chemote-

rapeutiká sú najvhodnejšie pre kombináciu, sú-

časné alebo sekvenčné podávanie trastuzuma-

bu, podávanie antracyklínov, význam expresie 

TOPIIα proteínu, trvanie liečby trastuzumabom, 

hormonálna liečba a trastuzumab.

Prediktívne markery poškodenia 
srdca

EKG nie je pre diagnostiku ani predik-

ciu antracyklínovej kardiomyopatie dosta-

čujúce, má nízku senzitivitu aj špecificitu. 

Endomyokardiálna biopsia je invazívnou metó-

dou a má viaceré obmedzenia. Echokardiografia 

je síce najčastejšie používanou metódou 

v diag nostike antracyklínovej kardiotoxicity, 

má však viaceré limitácie. Perspektívou v de-

tekcii kardiotoxicity je stanovovanie bioche-

mických kardiálnych markerov – predmetom 

intenzívneho výskumu v oblasti kardiotoxicity 

sú kardiálne troponíny (cTnT a cTnI) a natriu-

retické peptidy (BNP a NTproBNP) (8). Zvýšená 

sérová hladina troponínov môže odrážať uvoľ-

ňovanie proteínov z deštruovaných myofibríl. 

V ostatných 10 rokoch viaceré štúdie potvrdili, 

že pomocou nátriuretických peptidov je možné 

upresniť diagnostiku zlyhávania srdca. Hladina 

NT-proBNP môže byť zvýšená nielen u pacien-

tov so zlyhaním srdca, ale aj u pacientov s ICHS, 

akútnym koronárnym syndrómom a ďalšími 

ochoreniami.

Optimalizácia liečby včasného štádia 

karcinómu prsníka s ohľadom na prevenciu 

kardiotoxicity sa môže docieliť: uvážením, 

či je vôbec chemoterapia potrebná; redukciou 

počtu cyklov antracyklínov; používaním nean-

tracyklínových režimov; využívaním expresie 

proteínov HER2/TOPIIα, prítomnosti polyzómie 

chromozómu 17 ako markerov antracyklínovej 

senzitivity.

Keďže antracyklíny sú inhibítormi topoi-

zomerázy II, v súčasnosti je atraktívnym prob-

lémom výskumu aj otázka, či je amplifikácia 

topoizomerázy IIα užitočná v predikcii senzitivity 

na tieto cytostatiká. Amplifikácia TOPIIα je prí-

tomná u 13 % prípadov novodiagnostikovaných 

karcinómov prsníka, u 33 % pacientov s HER2-

amplifikáciou, u 3 % s HER2-negativitou. Pre pot-

vrdenie užitočnosti detekcie tejto amplifikácie 

v selekcii terapie je potrebné vziať do úvahy aj 

skutočnosť, že regulácia TOPIIα je multifaktoriál-

na, doteraz bola súvislosť HER2 a TOPIIα génov 

overovaná iba na malých súboroch pacientov 

s krátkym obdobím ich sledovania, doteraz 

neexistuje optimálna metóda pre kvantifikáciu 

a lokalizáciu TOPIIα. Zdá sa že vyššiu prediktív-

nu hodnotu na efektivitu antracyklínov môže 

mať prítomnosť polyzómie chromozómu 17 

(na ktorého dlhom ramienku sa amplikóny pre 

HER2 a TOPIIα nachádzajú), v nádorovom tkani-

ve, pravdepodobne ako výraz chromozómovej 

instability (9, 10).
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Tabuľ ka 1. Incidencia klinickej kardiotoxicity cielenej liečby pri štandardnom dávkovaní.

Trastuzumab zlyhanie srdca, kardiomyopatia 3 – 26 %

Lapatinib zlyhanie srdca, kardiomyopatia 2 – 4 %

Imatinib zlyhanie srdca < 1 %

Bevacizumab hypertenzia, trombóza, kardiomyopatia 5 – 20 %

Sunitinib hypertenzia, trombóza, kardiomyopatia 10 – 30 %

Sorafenib hypertenzia, trombóza, kardiomyopatia 3 – 17 %
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