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Abstrakt  

Då canceröverlevnaden ökar med effektivare behandling måste mer hänsyn tas till biverkningarna av 

de starka cytostatikapreparaten. Den kardiotoxicitet (negativa hjärtpåverkan) som dessa läkemedel 

potentiellt kan inducera har utkristalliserat sig som ett särskilt allvarligt problem. Syftet med denna 

studie var att undersöka om hjärtats deformation (strain) är en känsligare metod än vänster kammares 

ejektionsfraktion (VKEF) för att påvisa sådana tendenser hos patienterna. 

Hjärtfunktionen bedömdes genom att analysera ekokardiografiska undersökningar utförda på sjutton 

patienter (ålder 20 – 80 år, 6 män och 11 kvinnor) under behandling mot cancersjukdomar. Även 

andra parametrar utöver VKEF och strain undersöktes, såsom vänster kammares diastoliska funktion 

(E/A-kvot), för att ge information om hjärtfunktionen och dess utveckling under tidsramen för 

cytostatikabehandling. Detta jämfördes mot tolv hjärtfriska kontroller (ålder 17-64, 8 män och 4 

kvinnor). 

Inga ekovariabler var signifikant nedsatt hos patientgruppen jämfört friska kontroller innan 

behandling. Strain och E/A-kvoten var signifikant reducerade efter cytostatikabehandling vid 

jämförelse mot kontrollgrupp (p-värden: 0,028/0,046) men även vid jämförelse mot värdet innan 

behandlingen (p-värden: 0,002/0,037). 

Resultaten i denna studie tyder på att strain är känsligare än VKEF och därför kanske en bättre 

parameter att följa för att kunna detektera kardiotoxicitet så tidigt som möjligt. Vidare studier krävs 

dock för att verifiera detta. En framtida utökad kardio-onkologisk samverkan vore ett bra 

tillvägagångssätt för att öka patientsäkerheten och minska biverkningarna. 
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Introduktion 

De senaste åren har antalet insjuknade i cancersjukdomar stigit medan överlevnadsfrekvenserna 

generellt ökat (1, 2) till följd av ökad förståelse för cancersjukdomarnas mekanismer och effektivare 

behandling. Detta har lett till att biverkningarna av den farmaceutiska behandlingen blivit ett allt 

större problem. En stor del av morbiditet och mortalitet hos överlevande cancerpatienter sker numera 

till följd av den negativa påverkan på hjärtat av just cytostatikabehandlingar och hos patienter som 

utvecklar hjärtsvikt till följd av behandling är mortaliteten så hög som 60 % över en period på två år 

(3).  

Vid olika typer av cytostatikabehandling kan kardiotoxicitet vara en biverkan och särskild risk finns för 

patienter med en tidigare historia av hypertoni (4) och/eller kranskärlsjukdom (2, 5). För att utvärdera 

detta används ofta ekokardiografi (EKO) i kombination med elektrokardiografi (EKG). Cytostatikum 

är designade för att slå mot cancerceller men tyvärr är dessa preparat oftast något ospecifika och kan 

därmed ge påtagliga bieffekter; även normala celler kan påverkas negativt vilket leder till att vitala 

organ samt patientens allmäntillstånd regelbundet måste kontrolleras.  

Kardiotoxicitet innebär en negativ påverkan på hjärtfunktionen på grund av kemiska substanser 

(bland annat läkemedel) vilket påvisats i ett flertal studier. Kardiotoxicitet finns av akut, subakut och 

kronisk typ och kan alltså vara reversibel. Beroende på vilket preparat som använts vid behandlingen 

kan denna negativa process ske via olika mekanismer (5), exempelvis kan mitokondriella apoptosvägar 

hos myocyterna aktiveras, produktion av fria radikaler i hjärtat öka eller myokardit/perikardit 

induceras.  

EKO är en metod där man studerar hjärtat med hjälp av ultraljud kombinerat med dopplerteknik och 

har använts sedan början på 1950-talet. Utvecklingen sedan dess är enorm och idag är EKO en av de 

vanligaste hjärtundersökningarna (6).  

Detta arbete fokuserar på kontroller av hjärtat under cytostatikabehandling, med hjälp av EKO, där 

hjärtfunktion analyserats under ett antal tillfällen innan samt under behandling av cancersjukdom. 

Särskilt fokus ligger på att studera utvecklingen av hjärtparametrarna vänster kammares 

ejektionsfraktion (VKEF) och strain (i detta fall global longitudinell strain) då dessa är särskilt 

relevanta vid hjärtbedömningar (7).  

Gängse praxis för cancerbehandling den senaste tiden har varit att studera hjärtfunktionen med den 

nuklearmedicinska metoden, multi gated acquisition (MUGA), eftersom den har hög 

reproducerbarhet, men den är även förenad med vissa risker då den ger stråldos.  

Syftet med denna studie var att bedöma om strain kan påvisa tidigare tecken på myokardpåverkan än 

VKEF. Detta för bättre kunna bedöma risken för utveckling av kardiotoxicitet under 

cytostatikabehandling. 
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Material och metoder 

Patienter 

Denna studie inkluderade ursprungligen nitton patienter, två av dessa uteslöts på grund av 

undermålig bildkvalitet. Analyserna utfördes därmed på sjutton patienter med antingen bröstcancer 

(n= 9), lymfom (n= 3) eller leukemi (n=5) som cytostatikabehandlats vid Norrlands 

universitetssjukhus, Umeå. Patienterna måste ha en acceptabel hjärtfunktion (VKEF > 50%) för att få 

genomgå en dylik behandling, vilket bedömdes med ultraljud (baseline). Tidspannet mellan inledande 

och avslutande undersökning varierade från tre upp till 19 månader (medelvärde 10,5). I 

patientgruppen (20-80 år, medel 58 år) ingick sex män och elva kvinnor. Kontrollgruppen bestod av 

12 hjärtfriska patienter som undersökts på avdelningen för klinisk fysiologi, Norrlands 

universitetssjukhus, Umeå. Könsfördelningen hos kontrollgruppen var åtta män respektive fyra 

kvinnor och deras ålder låg mellan 17 - 64 år, medelåldern var 45 år. 

Ekokardiografi 

Undersökningarna utfördes på klinisk fysiologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. 

Bearbetningen av materialet gjordes med hjälp av mjukvaran EchoPac PC, BT13, version 113 (GE 

Ultrasound, Horten, Norge). Kardiotoxicitet brukar ofta definieras som en nedgång i VKEF på ≥ 10 % 

och oftast i samband med att värdet ska sjunka till ≤ 50 % (8, 9).  Enligt ”cardiac review and evaluation 

committee” (CREC) har kardiotoxicitet uppstått om en och/eller fler av dessa punkter uppfylls: 

kardiomyopati med sänkt VKEF, hjärtsviktsassocierade symptom, kliniska tecken på hjärtsvikt 

(tachykardi, tredje hjärtljud) och/eller symptomatisk sänkning av VKEF med 5 % till under 55 % 

alternativt en asymptomatisk sänkning av VKEF med 10 % (5). Då detta är en retrospektiv studie och 

tillgång till symptombild samt kliniska data ej kunnat erhållas kommer den tidigare definitionen 

användas. Patienternas hjärtfunktion utvärderades med hjälp av EKO, med särskilt fokus på VKEF och 

vänster kammares strain, eftersom dessa två parametrar är de bästa enligt tidigare studier (7, 10). 

Ejektionsfraktion är ett mått som anger hur stor del av blodvolymen i hjärtat som pumpas ut i aorta 

och ska normalt ligga över 55 %. Strain anger hjärtmuskelmassans deformation och mäts med hjälp av 

speckle tracking (en vinkeloberoende metod) där specifika segment av myokardiet följs och ett 

medelvärde av förändringen bestäms. Resultatet från denna mätning fås ut i procent av förändringen 

över hjärtcykeln. Även andra parametrar studerades, såväl dimensionella som funktionella. 

Mitralflödet analyserades genom flödesprofilen som erhållits med dopplerteknik. Då blodet passerar 

mitralisklaffen sker det i två faser, en tidig (E-våg) och en sen fas (A-våg). Dessa båda vågors 

maxhastighet samt förhållandet mellan dessa kan visa på hur relaxationsmönstret samt fyllnadstrycket 

ser ut och därmed påvisa hur den diastoliska funktionen är. En registrering av hjärtfrekvenser 

genomfördes för att bedöma huruvida dessa kan ha påverkat resultatet. Var hjärtfrekvensen vid 

undersökning före behandling likvärdig med undersökning efter behandling bedömdes de ej ha 

påverkat resultatet. 
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Statistik 

Beräkningarna utfördes med IBM SPSS statistics v 20.0.0 (Armonk, New York, USA). För att beräkna 

signifikanta förändringar på samtliga parametrar vid jämförelse mot kontrollgruppen användes Mann-

Whitney U-test, vid jämförelse mellan före och efter behandling användes Wilcoxons test. Dessa 

ickeparametriska test valdes på grund av ett litet patientunderlag för studien. Signifikansnivån sattes 

till 0,05. 

Etiska överväganden 

Etiskt tillstånd har utfärdats av den regionala etikkommittén vid Umeå Universitet (2010) med 

diarienummer: 2010-54-31. Ultraljudsundersökningar är icke-invasiva och praktiskt taget riskfria, 

samt att patienterna är redan är under behandling på sjukhuset. Alla undersökta personer gav 

informerat samtycke om deltagande i studien och kunde frivilligt utgå när de så önskade. 
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Resultat 

Utveckling av kardiotoxicitet 

Tre av sjutton patienter (18 %) fick en sänkning av VKEF som var ≥ 10 % till ett värde på ≤ 50 %. Dessa 

tre patienter hade även utvecklat en nedgång i strain (tabell 1). Alla dessa tre hade diagnosen akut 

myeloisk leukemi (AML). Vid jämförelse av hjärtfrekvenser före och efter behandling sågs ingen 

signifikant skillnad. 

Ekokardiografiska parametrar 

På gruppnivå hade två av de undersökta ekokardiografiska parametrarna en signifikant nedgång både 

vid jämförelse mot baseline samt mot kontrollgrupp nämligen E/A-ratio och strain (tabell 2). Även om 

förändringarna hos parametern VKEF inte var signifikanta kunde en nedåtgående trend noteras (figur 

1). Bland de dimensionella parametrarna, samt E-vågens högsta hastighet  sågs ingen signifikant 

förändring. 
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Diskussion 

Tre patienter av de sjutton undersökta cancerpatienterna i denna studie utvecklade kardiotoxicitet och 

enligt detta resultat skulle man hypotetiskt kunna säga att nedgång i strain kommer före nedgång i 

VKEF. Detta eftersom en signifikant säkerställd nedgång bland de undersökta patienternas strain 

kunde verifieras och en nedgång (ej signifikant) i VKEF till följd av cancerbehandling kunde noterat. 

Detta är inte förvånande, då en dalande trend för VKEF bland patienter som undergår 

cytostatikabehandling har registrerats tidigare (11, 12). Att en nedgång i VKEF inte blev signifikant kan 

bero på ett litet patientunderlag och/eller en oerfaren analytiker. P-värdet för jämförelsen VKEF efter 

behandling för patienter mot kontrollgrupp låg på dock 0,072 vilket kan anses vara nära en signifikant 

skillnad. 

Att E/A-kvoten var signifikant reducerad efter cytostatika behandling kan tyda på att det i samband 

med behandling uppstått någon typ av diastolisk dysfunktion. Dock har E/A-kvoten en åldersfaktor, 

den minskar med stigande ålder (13) vilket kan ha påverkat resultatet. Medelvärdet för ålder hos 

kontrollgruppen låg på 45 år jämfört med 58 år hos patienterna vilket kan ha påverkat jämförelsen 

mellan de två grupperna då ingen korrektion för ålder gjordes. Vid jämförelse av E/A-kvoten före 

respektive efter behandling så var sänkningen även där signifikant, d.v.s. en etablerad sänkning av 

E/A-kvoten hos cancerpatienterna. Fem av patienternas ejektionsfraktion var under 50 % före 

behandling men inkluderades ändå eftersom en individuell bedömning av deras hjärtan visade på 

tillräckligt god funktion. 

Två patienter uteslöts p.g.a låg kvalité på ultraljudsbilderna, vilket är en av 

ultraljudsundersökningarnas svagheter, då de är beroende av goda bildförhållanden för att ge 

tillförlitliga resultat. Ekokardiografins enkelhet och riskfria natur gör att det ändå är en bra 

undersökningsmetod för att kunna detektera interna patologiska processer i hjärtat. 

Risken att utveckla kardiotoxicitet är beroende av dosering samt administreringsmetod hos läkemedel. 

Risken ökar vid högre dos samt vid bolusinjektion på grund av koncentrationstoppar jämfört med 

infusion över en längre tidsperiod (2). Läkemedelsdoseringen hade varit av särskilt intresse gällande 

de tre patienter med AML som utvecklade kardiotoxicitet, eftersom de alla hade samma diagnos och 

då mest troligt fick en likartad behandling. Tyvärr var dessa inte tillgängliga under tidsramen inom 

denna studie. 

Vidare studier krävs för att tydligare visa hur riskfaktorerna och prediktorerna hänger ihop med de 

patologiska mekanismerna som verkar. Då denna studie hade ett litet patientunderlag kan studier med 

större material behövas för att säkerställa resultaten. 

För att motverka utveckling av karditoxicitet vid cytostatikabehandling kan ett flertal hjärtskyddande 

läkemedel sättas in. Antioxidanter, ACE-hämmare och Beta-blockerare har alla visat sig ha en 

reducerande effekt på risken för utveckling av kardiotoxicitet samt progression av denna (5). Med god 

övervakning av kardiell funktion kan dessa preparat sättas in tidigare vid tecken på försämrad 
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hjärtfunktion. Vid sådan övervakning kan det även lämpa sig att undersöka vissa biomarkörer. Bland 

annat har analys av ”high sensitivity troponin I” (HsTnI) visat sig vara en prediktor för utveckling av 

kardiotoxicitet (10). Vidare kan både dosering och metoden för administrering ses över för en 

eventuell ytterligare skyddande effekt. Även en kardio-onkologisk samverkan bör etableras under 

cytostatikabehandlingen för att minska biverkningar samt öka patientsäkerheten. Strainanalys bör 

vara en viktig parameter i bedömning av hjärtfunktion före cancerbehandling samt under övervakning 

av denna. Värdena på strain kan därmed beaktas vid arbetet med att identifiera patienter med risk för 

kardiotoxisk hjärtsvikt. 
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Tabell 1. Data samt förändringar i ejektionsfraktion (EF) samt strain hos de cancerpatienter i studien 

som uppvisade tecken på kardiotoxicitet. Förändringarna anges i absolut värde (samt procentuell 

förändring).  

Pat. Nr. Ålder Diagnos Förändring EF (%) Förändring strain (%) 

2 57 AML -12 (-20 %) -7 (-38 %) 

8 28 AML -10 (-17 %) -3 (-21 %) 

9 61 AML -10 (-18 %) -3 (-13 %) 
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Tabell 2. Beskrivande statistik av de ekokardiografiska hjärtparametrarna med p-värden för jämförelser. 

 Septum (mm) 
Vänster kammare 

(mm) 
Bakvägg (mm) VFVa 4k (ml) VKEFb 4k (%) E (m/s)c E/Ad Strain (%) 

Före (n=17)         

Minimum 5 42 4 27 42 0,5 0,9 14 

Maximum  14 58 11 71 67 1,1 2,3 25 

Medelvärde  11 50 7 49 55 0,8 1,3 20 

SD 2 5 2 12 7 0,2 0,4 3 

Efter (n=17)         

Minimum 7 43 5 31 42 0,3 0,5 11 

Maximum 14 65 13 56 63 0,9 1,7 23 

Medelvärde 10 51 8 44 53 0,7 1,0 17 

SD 2 6 2 7 6 0,2 0,3 4 

Kontroll (n=12)         

Minimum 6 41 4 29 47 0,5 0,6 18 

Maximum 12 58 9 68 66 1,1 2,8 25 

Medelvärde 10 50 6 42 57 0,8 1,6 21 

SD 2 5 2 10 6 0,2 0,7 2 

p-värde         

Före-Efter 0,590 0,825 0,180 0,756 0,256 0,285 0,037e 0,002e 

Före-Kontroll 0,457 0,912 0,655 0,071 0,450 0,795 0,563 0,412 

Efter-Kontroll 0,831 0,514 0,145 0,220 0,072 0,124 0,028e 0,046e 

a Vänster förmaks volym. 
b Vänster kammares ejektionsfraktion. 
c E-vågens maximala hastighet. 
d Kvoten mellan E resp A-vågens högsta hastighet. 
e Signifikansnivå < 0,05.
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Figur 1. Förändring i vänster kammares ejektionsfraktion A) och strain B) hos de sjutton undersökta 

patienterna.  

 

 
 
 


