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REZUMAT
Terapia cu an  corpi monoclonali poate avea caracter palia  v sau auxiliar, dar în ambele situaţii monitorizarea efectelor 

adverse incluzând şi posibila cardiotoxicitate reprezintă o componentă esenţială. Tratamentul trebuie conceput pe criterii 
de selecţionare şi includere impuse de vârsta pacientului, durata tratamentului, efectul sinergic cu chimioterapice 
administrate paralel şi anterior, mai ales de rezultatele inves  gaţiilor cardiace. Monitorizarea unui lot de paciente pe o 
perioadă de trei ani, tratate cu Bevacizumab şi Trastuzumab a inclus evaluarea clinico-anamnes  că şi o evaluare paraclinică 
(electrocardiografi e, ecocardiografi e, radiografi e trans-toracică). În urma studiului s-au stabilit efectele induse pe 
microvascularizaţie manifestate prin creşterea tensiunii arteriale respec  v o corelaţie între cardiotoxicitate – scăderea 
fracţiei de ejecţie cu peste 10%, relaţia fi ind pozi  vã, medie, cu semnifi caţie sta  s  că.
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Cel mai semnifi cativ efect advers al antraciclinelor 
este cardiotoxicitatea (1). Antraciclinele cauzează 
dis trugerea ireversibilă a celulelor miocardice prin 
apoptoză miocardică şi generare de radicali liberi 
(2).

În cazul Trastuzumabului toxicitatea este diferită 
de cea a antraciclinelor; aceasta este reversibilă, nu 
este dependentă de doză, iar la biopsia cardiacă lip-
sesc modifi cările structurale tipice antraciclinelor 
(3, 4). Combinaţia trastuzumabului cu antracicline 
cu mai puţină cardiotoxicitate (ca de ex. FADR sau 
Do xorubicina liposomală) au o protecţie cardiacă 
mult mai acceptabilă.

Analizele cumulate ale studiilor pe trastuzumab 
(incluzând monitorizarea cardiacă) arată că trastu-
zu mabul din punct de vedere clinic prezintă eveni-
mente cardiace asociate semnifi cative de numai 
2,7%, iar scăderea FEVS cu 15% sau 10% este co-
mun, cel mai frecvent întâlnit la pacienţii trataţi an-
terior cu antracicline.

Pacienţii trataţi cu Bevacizumab prezintă un risc 
crescut de hipertensiune arterială. Cardiotoxicitatea 
se datorează creşterii factorilor angiogenetici.

Studiul ECOG E2100 efectuat pe pacienţi diag-
nosticaţi cu neoplasm mamar stadiul III trataţi cu 
Bevacizumab în combinaţie cu Paclitaxel evidenţia ză 
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o creştere în supravieţuire fără progresie mai mare 
de 5,9 luni. 

Toxicitatea este mai mare pentru combinaţii. 
2008 FDA aprobă utilizarea de Avastin

Studiul AVADO realizat la pacienţi cu neoplasm 
mamar stadiul III arată că Bevacizumabul în com-
binaţie cu Docetaxel în două concentraţii (7,5mg/
mp; 15mg/mp) prezintă o supravieţuire fără pro-
gresie mai mare de 0,8 luni, respectiv 1,9 luni.

Toxicitatea este mai crescută pentru combinaţii 
(evenimente trombo-embolice, neutropenia febri-
lă).

Studiul RIBBON-1 realizat la pacienţi cu stadiul 
III utilizează Bevacizumab în combinaţie cu Pa cli-
taxel sau Docetaxel, sau Capecitabină, sau antra-
cicline arată o supravieţuire fără progresie mai mare 
de 2 luni. 

Toxicitatea este mai mare pentru combinaţii, în 
special pentru Taxani sau combinaţii de antra ci-
cline.

Datorită unei meta-analize efectuate de ASCO, 
în 2010 FDA şi Comitetul Oncologic de Aprobare 
a Medicamentelor, retrage indicaţia bevacizuma-
bului.

MATERIAL I METOD
Au fost analizate 16 paciente cu neoplasm ma-

mar, care au benefi ciat de tratament molecular 
ţintit – Bevacizumab şi Trastuzumab în cadrul 
programului naţional de oncologie, în perioada 
01.07.2008 – 01.07.2011. La aceste paciente s-a 
efectuat examen cardiologic iniţial, constând în 
examen clinic, deter minarea valorilor tensionale, EKG 
şi ecografi e Doppler cardiacă. Monitorizarea prin 
aceleaşi metode s-a efectuat la interval de trei luni.

REZULTATE
Numărul total de paciente incluse în studiu a fost 

16, din care 5 paciente au efectuat tratamentul cu 
Bevacizumab şi 12 cu Trastuzmab. Trebuie să facem 
pre cizarea că una dintre paciente a început trata-
mentul cu Bevacizumab după care a urmat trata-
mentul cu Trastuzumab, datorită faptului că a fost 
diagnosticată Her2+. Vârsta mediană a lotului a fost 
de 54 de ani (57 de ani pentru pacientele tratate cu 
Bevacizumab, respectiv 51 de ani pentru cele tratate 
cu Trastuzumab). Analiza pe stadii de boală docu-
mentează: pentru pa cientele tratate cu Trastuzumab: 
stadiul IIA – 2 paciente, stadiul IIB – 2 paciente, sta-
diul IIIA – 4 pa ciente, stadiul IIIB – 4 paciente. Pa-
cien tele tratate cu Bevacizumab se încadrează în: 

stadiul IIIA – 1 pacientă, stadiul IIIB – 3 paciente şi 
stadiul IV – 1 pacientă. S-au identifi cat cu neoplasm 
mamar stâng 4 paciente (tratate cu Herceptin), neo-
plasm mamar drept 10 paciente (7 tratate cu Hercep-
tin şi 3 tratate cu Avastin) şi două paciente cu neo-
plasm mamar bilateral (1 tratat cu Herceptin şi 1 cu 
Avastin). Ca tratament paliativ, Bevacizumabul a 
fost folosit în 5 cazuri şi Trastuzumabul în 9 cazuri, 
iar ca tratament adjuvant a fost folosit doar Trastu-
zumabul în 3 ca zuri. Din totalul lotului analizat, la 
Trastuzumab doar la o pacientă s-a semnalat creş-
terea presiunii sis tolice cu 10-20 mmHg. Modifi cările 
presiunii dia stolice au fost uniforme cu cele sistolice. 
La nici un caz nu s-a semnalat o creştere a presiunii 
mai mare de 5%. La nici un caz nu a fost necesară 
între ruperea tratamentului. La Bevacizumab a fost 
sem nalată creşterea presiunii sistolice la 3 paciente: 
2 cu 10-20 mmHg şi 1 cu 20-50 mmHg. Modifi carea 
pre siunii diastolice este uniformă cu cea a presiunii 
sistolice. La nici una dintre paciente nu a fost nevoie 
de întreruperea tratamentului cu Bevacizumab, va-
lo rile presiunii arteriale fi ind controlate medica men -
tos. Scăderea FE cu 10% s-a observat la 3 pa ciente 
tratate cu Bevacizumab (18%,10%,14%), dar la nici 
un caz nu s-a întrerupt administrarea tratamen tului, 
FE rămânând peste 50%. În cazul Trastuzu mabului, 
FE a scăzut cu 10% la 4 paciente, cu 5-7,5% la 1 
pa cientă şi cu 5% la o pacientă. Nici aici nu a fost 
nevoie de întreruperea tratamentului, FE având va-
lori de peste 50%.

CO LUZIE
Deşi s-au semnalat creşteri ale tensiunii arteriale 

atât la unele paciente tratate cu Bevacizumab, cât şi 
la unele paciente tratate cu Trastuzumab, iar scă-
derea FEVS cu peste 10% (la ambele tipuri de tra-
tament), acestea nu au dus la oprirea tratamen-tului, 
HTA fi ind controlată medicamentos, iar valorile 
FEVS rămânând peste 50% la toate pacientele.
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