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Abstract 

Objective: By performing a non-systematic literature search, to provide an overview and an 

evaluation of the value of troponin measurements as diagnostic and prognostic markers of 

cardiotoxicity in cancer patients receiving chemotherapy. 

Background: During the past decades, great advances have been made in the treatment of 

several cancer forms, including breast cancer and haematological cancers. The survival rates 

have increased, but at the cost of increased incidence of chronic side effects in long-term 

survivors. Chemotherapy regimens containing anthracyclines ± trastuzumab are known to be 

cardiotoxic, causing cardiomyopathy, congestive heart failure (CHF) or functional/structural 

changes in the heart. Anthracyclines are used in the treatment of breast cancer, haematological 

cancers, lymphomas, sarcomas and other cancer forms. Prompt initiation of established heart 

failure therapy, including beta blockers and angiotensin blockers may minimize the 

cardiotoxic effects if recognized early. It is unclear whether imaging or biochemical methods 

are helpful in identifying patients who will develop cardiotoxicity today. 

The most common criterion to define cardiotoxicity is reduction in left ventricular systolic 

function, expressed as the left ventricular ejection fraction (LVEF) by echocardiography. 

Accordingly, cardiotoxicity is often defined as an absolute decline in LVEF from ≥10% to 

<50 %. However, different studies may use different variations of this definition. A limitation 

of using LVEF is that the LVEF decline is first evident after the compensatory capacity of the 

heart is exhausted. It is therefore desirable to find new methods to identify patients at high 

risk of developing cardiotoxicity. Measurement of circulating cardiovascular biomarkers is an 

attractive method theoretically, but its diagnostic and prognostic value remains unclear. The 

myocardial injury biomarkers, cardiac troponin I and T, appear particularly promising in this 

context.  

Methods: To address the question of the diagnostic and prognostic value of cardiac troponin I 

and T, I have read 34 articles for this paper. These articles were selected from the database 

search «cardiotoxicity biomarkers», which in January 2017generated 796 results in Pubmed 

and 68 in Medline. I opted to include only human studies and articles that evaluated cardiac 

troponins. I made no exclusions with regard to patient population size. I mainly searched for 

studies with chemotherapy-regimens containing anthracyclines ± trastuzumab. This search 

was repeated in June 2017 and January 2018, to see if there were additional articles to 

include. 

Results: Concerning study design, 27 of the articles were prospective longitudinal studies, 3 

were cross-sectional studies, 1 was a brief interventional study with 24 hour follow up, 1 was 

a RCT and two were substudies of RCTs (they both used a prospective longitudinal design 

with regard to the biomarker substudies).  The patient populations varied from 19 to 703. The 

majority of the studies had ≤100 patients, and the median patient population size was 78. 30 

of the studies had anthracyclines as exposure (meaning that all of the patients received 

anthracyclines. In the remaining studies only a proportion of the patients received 

anthracyclines), in 12 studies the patients received trastuzumab (often in addition to 

anthracyclines) and radiation was given in 4 of the studies in addition to anthracyclines. 

Concerning outcome measures, LVEF-reduction was the main outcome measure in the 

majority of the studies. One study had cardiovascular events as the primary endpoint, one had 

mortality within 1 year as primary endpoint, one had reduction of E/A ratio on 

echocardiography and one had reduction of LVDD on echocardiography as outcome measure. 

Study results and the way study results were presented, showed great heterogeneity. 16 

studies found no association between cardiotoxicity and troponin elevations. In 3 studies there 
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were no significant differences in the troponin elevation of the patients who developed 

cardiotoxicity and those who did not. In 4 studies no patients experienced troponin elevation 

above the cut-off for normal. Six studies presented a diagnostic value, expressed as the 

sensitivity for TnI/TnT to detect cardiotoxicity (by different definitions). Sensitivity ranged 

from 48 %-82 %. Negative predictive values were reported in four studies and were 77 %, 90 

%, 93 % and 99 %.  

Four studies presented their results as correlation coefficients for the association between 

cardiac troponins and LVEF. Using Pearson correlation one study found r= -0.87 (p<0,0001), 

another r=-0.92 (p<0,0001) and one had r =-0.56 ( p<0,05), i.e. inverse. One study failed to 

find an association r=0.045; p=0,7.  

Two prognostic studies presented their results as hazard ratios. One study found a high hazard 

ration 22,9 whereas another found a lower risk estimate 3,57/4,47, suggesting increased risk 

of LVEF-reduction associated with elevated TnT/TnI concentrations. . 

Conclusion:  

The literature is inconsistent in regard to the utility of troponin as a potential diagnostic and 

prognostic marker for cardiotoxicity. As the majority of the studies have small patient 

populations and use varying methods and criteria further research is needed to make a firm 

recommendation of whether troponins may be useful in trying to identify patients at risk of 

cardiotoxicity after chemotherapy. 
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Sammendrag 

Målsetting: Ved et ikke-systematisk litteratursøk, å gi en oversikt og en evaluering av 

verdien av troponinmålinger som diagnostiske og prognostiske markører for kardiotoksisitet i 

kreftpasienter som mottar kjemoterapi. 

Bakgrunn: Over de siste tiår er det gjort store fremskritt i behandlingen av flere kreftformer, 

inkludert brystkreft og hematologiske maligniteter. Overlevelsesratene har økt, men med 

samtidig økning av insidensen av kroniske bivirkninger og seneffekter hos langtidsoverlevere. 

Kjemoterapiregimer bestående av antracycliner ± trastuzumab er kjent for å være 

kardiotoksiske, da de gir økt risiko for utvikling av kardiomyopati, hjertesvikt eller 

strukturelle/funksjonelle endringer i hjertet. Antracycliner brukes i behandlingen av 

brystkreft, hematologiske cancere, lymfomer, sarkomer samt flere andre kreftformer. Rask 

initiering av etablert hjertesviktsbehandling, inkludert betablokker og angiotensin-blokkere 

kan muligens minimere de kardiotoksiske effektene dersom disse oppdages tidlig. Det er i dag 

uklart om bildediagnostikk eller biokjemiske metoder er av nytteverdi for å identifisere 

pasienter som vil utvikle kardiotoksisitet.  

Det vanligste kriteriet for å definere kardiotoksisitet er reduksjon av venstre ventrikkels 

systoliske funksjon, uttrykt som ejeksjonsfraksjon (LVEF) ved hjelp av ekkokardiografi. 

Kardiotoksisitet defineres ofte som en absolutt reduksjon av LVEF fra ≥10 % til <50 %. Ulike 

studier bruker imidlertid ulike varianter av denne definisjonen. En begrensning ved å bruke 

LVEF er at LVEF-reduksjonen først kommer til syne etter at den kompensatoriske kapasiteten 

til hjertet er oppbrukt. Det er derfor ønskelig å finne nye metoder for å identifisere pasienter 

med høy risiko for å utvikle kardiotoksisitet. Måling av sirkulerende kardiovaskulære 

biomarkører er en teoretisk attraktiv metode, men den diagnostiske og prognostiske verdien er 

fortsatt uklar. Markørene for myokardskade, troponin I og T, fremstår spesielt lovende i denne 

sammenhengen.  

Metoder: For å adressere spørsmålet om den diagnostiske og prognostiske verdien av kardial 

troponin I og T, har jeg lest 34 artikler. Disse artiklene ble valgt ut fra databasesøket 

«cardiotoxicity biomarkers», som i januar 2017 ga 786 treff i Pubmed, og i 68 treff i Medline. 

Jeg valgte å inkludere kun humane studier som vurderte troponiner som potensielle 

biomarkører. Jeg utelukket ingen studier på bakgrunn av størrelsen på pasientpopulasjonene. 

Jeg inkluderte i hovedsak studier med kjemoterapiregimer bestående av antracycliner ± 

trastuzumab. Søket ble også gjentatt i juni 2017 og januar 2018.  

Resultater: Med hensyn til studiedesign, var 27 av artiklene prospektive longitudinelle 

studier, 3 var tverrsnittsstudier, 1 var en kort intervensjonsstudie med 24 timers oppfølging, 1 

var en randomisert kontrollert studie (RCT) og 2 var substudier av RCT (begge brukte et 

prospektivt longitudinelt design i sine substudier). Pasientpopulasjonene varierte fra 19 til 703 

pasienter. Majoriteten av studiene hadde ≤100 pasienter, og median størrelse på 

pasientpopulasjonen var 78. 30 av studiene hadde antracycliner som eksposisjon (og med 

dette menes det at alle pasientene mottok A. I de resterende studiene mottok kun en andel av 

pasientene antracycliner), 12 hadde trastuzumab (ofte som et tillegg til antracycliner), og 

stråling ble gitt i tillegg til antracycliner i fire av studiene. Med hensyn til endepunkt, var 

LVEF-reduksjon det primære endepunktet i majoriteten av studiene. Unntaksvis hadde en 

studie kardiovaskulære hendelser som primært endepunkt, en hadde mortalitet innen 1 år som 

endepunkt, en hadde reduksjon av E/A-ratio som endepunkt og en hadde reduksjon av LVDD 

på ekkokardiografi som endepunkt. Det var stor heterogenitet med hensyn til resultater og 

hvordan resultatene ble fremstilt. 16 studier fant ingen assosiasjon mellom kardiotoksisitet og 

troponinelevasjon. I 3 studier var det ingen signifikante forskjeller i troponinelevasjon mellom 
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gruppen av pasienter som utviklet KT og de som ikke gjorde det. I 4 studier opplevde ingen 

av pasientene troponinelevasjon over referansegrensen.  Seks studier presenterte en 

diagnostisk verdi, uttrykt som en sensitivitet for TnT/TnIs evne til å påvise kardiotoksisitet 

(etter ulike definisjoner). Sensitiviteten varierte fra 48 % -82 %. Negative prediktive verdier 

ble rapporter i fire studier, på 77 %, 90 %, 93 % og 99 %.  

Fire studier presenterte sine resultater som korrelasjons koeffisienter for assosiasjonen 

mellom kardiale troponiner og LVEF. Ved hjelp av Pearson korrelasjon fant en studie r= -

0,87 (p<0,0001), en annen fant r= -0,92 (p<0,0001) og en fant r =-0,56 (p<0,05), altså inverse 

relasjoner. En studie fant ingen assosiasjon, r=0,045; p=07.  

2 prognostiske studier presenterte resultatene sine med hazard ratioer. En studie fant en høy 

hazard ratio på 22,9, mens en annen fant et lavere risikoestimat på 3,57/4,47, noe som antyder 

økt risiko for LVEF-reduksjon assosiert med eleverte TnT/TnI-konsentrasjoner.  

Konklusjon 

Litteraturen er svært inkonsistent i vurderingen om TnT/TnI er gode diagnostiske og 

prognostiske markører for kardiotoksisitet. Da flertallet av studiene har små 

pasientpopulasjoner og bruker varierende metoder og kriterier, er det behov for større og mer 

samkjørte studier for å komme med en sterk anbefaling vedrørende troponiners nytteverdi for 

å identifisere pasienter som er i risiko for å utvikle kardiotoksisitet etter kjemoterapi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Innledning 

 

Historie 

Kreftsykdom er ingen ny og moderne sykdom. Arkeologiske utgravninger har gitt oss bevis 

for dette. I mumier fra oldtidens Egypt er det funnet mulige osteosarkomer.  I gamle skriftlige 

nedtegnelser er sannsynlige krefttilfeller beskrevet, eksempelvis i en papyrusrull fra år 1500 

f.Kr  som beskriver at det ikke finnes kurativ behandling for kreft, men kun palliativ 

behandling (1) . Allikevel ble overfladiske tumores allerede på den tiden forsøkt fjernet, og 

kirurgi var lenge den eneste måten å forsøke å behandle svulstene på. Først på midten av 

1900-tallet ble kjemoterapi mer aktuell som terapiform, og i 1957 ble den første maligne 

svulsten (et choreocarcinom) kurert med kjemoterapi på NCI (National Cancer Institute i 

USA).(2) 

Fremskritt i kreftbehandling 

I dag behandles mange krefttyper med en kombinasjon av kirurgi, kjemoterapi og/eller 

stråling. Selv om kreftsykdom er vanligere i dag enn det det var for 200 år siden (blant annet 

pga. forlenget gjennomsnittlig forventet levetid), er overlevelsesraten blitt stadig bedre, mye 

takket være forbedret behandling.  Brystkreft er en av de hyppigst forekommende 

kreftformene i den vestlige verden i dag. På slutten av 1970 tallet var fem års relativ 

overlevelse på 69,8 % (3) mens den i 2015 hadde økt til 89,3 % (4). Med relativ overlevelse 

menes overlevelsen sett bort fra andre dødsårsaker. Også innenfor hematologisk onkologi er 

det gjort store fremskritt innenfor behandlingen. Leukemi var den første kreftformen som man 

fikk til å gå i remisjon ved bruk av kjemoterapi, og pasienter med leukemi har i dag en langt 

bedre prognose enn tidligere. Med moderne høydosebehandling har man i dag oppnådd gode 

leveutsikter for mange av de maligne blodsykdommene. Eksempelvis oppnår ¾ av voksne 

pasienter under 60 år komplett hematologisk remisjon av akutt leukemi, og 40-50 % av disse 

vil leve etter 3 år, de fleste i komplett remisjon.(5) Med de store fremskrittene i behandlingen 

kan man nå behandle flere og mer fremskredne tilfeller, men baksiden av medaljen er at det 

har tilkommet nye utfordringer i form av kroniske bivirkninger og seneffekter. Et av de mest 

fryktede seneffektene er hjerte- og karsykdom.  
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Bakgrunn 

Antracycliner og kardiotoksisitet 

Spesielt cellegiftgruppen antracycliner er kjent for å kunne gi skader i form av kardiomyopati 

eller hjertesvikt(6). Antracyclinene brukes i behandlingen av brystkreft, hematologiske 

cancere, lymfomer, sarkomer samt andre kreftformer, dog i varierende doser, med 

eksempelvis høyere doser innenfor hematologien enn ved brystkreft. Mekanismene for 

hjerteskade er ikke helt avklart. Antracyclinene gir DNA-skade ved at de interkalerer 

nærliggende basepar og hemmer enzymet DNA-topoisomerase II, som fører til en hemming 

av DNA-replikasjon og induksjon av apoptose. (7) Dette kan ha skadelig innvirkning på 

hjertecellene også. Antracyclinene gir også en økt mengde frie radikaler, og cellene i myokard 

er spesielt utsatt for å bli skadet av disse da de har få enzymer som kan uskadeliggjøre frie 

radikaler.(8) Dette antas å være mekanismer i utviklingen av kardiotoksisitet (KT), men er 

sannsynligvis ikke hele bildet. Hjerteskaden som oppstår ved bruk av antracycliner er 

doseavhengig, og risikoen for å utvikle hjerteskade blir en dosebegrensende faktor i 

behandlingen av kreft. Irreversibel hjerteskade kan i tillegg til de direkte ulempene også 

forringe pasientenes sjanse for å bli friske av kreftsykdommen. Volkova og Russell (9) 

publiserte i 2011 en litteraturstudie der de illustrerte denne doseavhengigheten, basert på data 

fra Swain et al (10), og figuren er gjengitt under.  

Tabell 1 (9) 

Kumulativ dose (mg/m
2
) antracycliner Pasienter som utviklet hjertesvikt 

150 0,2 

300 1,6 

450 3,3 

600 8,7 

 

Det er også forskjeller mellom de ulike antracyclinene. Et nylig publisert European Society of 

Cardiology (ESC) Position Paper (11) har en tabell som beskriver relativ kardiotoksisitet av 

ulike antracycliner sammenliknet med rask infusjon av referansen doxorubicin, samt hvilke 

kumulative doser som er assosiert med over 5 % insidens av hjertesvikt. Eksempelvis skriver 

de at relativ kardiotoksisitet for epirubicin er 0,7 (doxorubicin settes som 1), mens insidensen 

av hjertesvikt stiger til over 5 % når den kumulative dosen overskrider 900 mg/m
2
. For 

idarubicin er relativ kardiotoksisitet 0,53, mens insidensen av hjertesvikt overskrider 5 % når 

den kumulative dosen overskrider 150 mg/m
2
. 

 

Trastuzumab og kardiotoksisitet 

En undergruppe av brystkreftpasienter (ca. 20-30 %) (12) har HER2 (human epidermal 

vekstfaktor 2) positiv kreftsykdom, noe som vil si at cellene har et økt antall HER2 reseptorer 

på cellemembranen. HER2 er tyrosinkinasereseptorer, og når så mange reseptorer aktiveres, 

trigges en rekke nedstrøms intracellulære signalveier som legger mye av grunnlaget for den 

unormale og ukontrollerte proliferasjonen av kreftcellene. (12). HER2-positiv kreftsykdom er 

assosiert med dårligere prognose(13), men man kan forsøke å behandle den målrettet med 

medikamentet trastuzumab. Trastuzumab er et rekombinant humanisert monoklonalt antistoff 

rettet mot HER2, og virker bl.a. ved å tilkalle NK-celler og cytotoksiske proteiner til 
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tumorcellene med HER2-overekspresjon (dette gir økt celledrap), samt ved å hemme de 

nedstrøms signalveiene som skulle blitt igangsatt av HER2-aktivering (f.eks. aktiveringen av 

MAP-kinaser. Når disse hemmes, stoppes cellevekst og celleproliferasjon).(12) Figuren under 

illustrerer dimeriseringen som fører til HER2 aktivering, og hvilke signalveier som aktiveres, 

tatt fra artikkelen til Vu og Claret (12). 

 

 

Figur 1 (12) 

 

 

 

 

Også trastuzumab har vært knyttet til hjerteskade, men på en annen måte enn antracyclinene, 

da de sjelden gir hjertecelledød, men heller strukturelle og funksjonelle endringer i kontraktile 

proteiner og mitokondrier.(11) Disse skadene kommer som regel under behandlingen, og kan 

være reversible ved stans av medisinering og oppstart med hjertesviktbehandling.(14) 

Skadene virker heller ikke å være dose-avhengige, i motsetning til hjerteskaden man typisk 

kan få av antracycliner(14). Risikoen for å utvikle KT med trastuzumab øker dersom 

pasienten har fått antracycliner i tillegg. Forskjellen mellom antracyclin-indusert KT og 

trastuzumab-indusert KT er fremhevet i tabellen under.  

 

Tabell 2 

 Antracyclin-indusert KT 

(type 1) 

Trastuzumab-indusert KT 

(type 2) 

Mekanisme Interkalering av basepar, 

hemming av DNA-

topoisomerase II + oksidativ 

skade  apoptose 

Gir ikke apoptose, men heller 

strukturelle og funksjonelle 

endringer i kontraktile 

proteiner og mitokondrier 

Insidens 3-26 % ved kumulativ dose 2-27 % (15) 
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550 mg/m
2
 (15) 

Doseeffekt Kumulativ, doseavhengig Uavhengig av dosen 

Reversibilitet Typisk irreversibel skade Kan ofte reverseres 

 

 

Profylakse 

På grunn av disse seneffektene på hjertet er det en økende bekymring for prematur morbiditet 

og tidlig død hos kreftoverlevere. Noen studier tyder på at man kan gi karvedilol (alfa og beta-

adrenerg reseptorblokker) pluss/minus enalapril (ACE-hemmer) enten profylaktisk eller ved 

tegn til KT og dermed hindre eller helt eller delvis reversere utviklingen av KT. (16-18) Da 

flertallet av kreftpasienter allikevel ikke utvikler KT, er det delte meninger om det vil være 

hensiktsmessig med tanke på bivirkninger og kostnader å starte opp alle 

antracyclinbehandlede pasienter med karvedilol, da man per i dag ikke har noen god måte for 

å identifisere pasienter som er utsatt for å utvikle KT. Det er mange faktorer som har 

betydning for hvem som har høy risiko for å utvikle KT. Mange kreftpasienter får flere 

kjemoterapeutiske agens som kan interagere og påvirke hjertet på ulike måter, mange får 

stråling og pasientene har ulike risikofaktorer for hjertesykdom før oppstart med behandling. I 

tillegg kan genetiske faktorer påvirke hvordan pasienten vil reagere på et medikament.(11) 

Definisjon av kardiotoksisitet 

KT defineres noe ulikt i ulike studier, men vurderes som regel med reduksjon i LVEF som 

mål). Mange studier definerer KT som «reduksjon av LVEF fra ≥5 to <55 % med symptomer 

på hjertesvikt (diagnostisert av en kardiolog), eller en asymptomatisk reduksjon av LVEF  

≥10 til <55 %», men dette er ikke alltid tilfellet. Andre studier bruker denne definisjonen, med 

et tilleggskriterium om at LVEF må være redusert til under 50 %. Grunnen til at man har valgt 

>10 % kan være for å kompensere for variabiliteten til undersøkelsene som benyttes, da 

ekkokardiografi er operatør- og dag-til-dag-avhengig. Ulike definisjoner på KT gjør at man 

kan få varierende tall på forekomst. En stor studie av Cardinale et al viste en forekomst på 9 

% (18), men prosentandeler så høye som 32 % er også rapportert (19). Man har tidligere delt 

KT i ulike grupper; en tidlig/akutt form (innen to uker), en tidlig debuterende kronisk form 

(innen et år) og en sent debuterende kronisk form (flere år etter behandling) (18). Cardinale et 

al satte spørsmålstegn ved denne svakt begrunnede inndelingen, og publiserte i 2015 en studie 

med 2625 kreftpasienter, som viste at 98 % av de 226 pasientene som hadde utviklet KT 

hadde utviklet hjerteskaden innen ett år etter antracyclinbehandling. (18) 

Figur 2 (18) 
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Kaplan-Meier kurve som viser den kumulative insidensen av KT i Cardinale et als 

studiepopulasjon. Figuren er kopiert fra samme artikkel. (18) Pts = Pasienter. Man ser at 

andelen pasienter som ikke opplever kardiovaskulære hendelser flater ut etter omtrent et år. 

Narayan et al så også på LVEF-reduksjon i 2017(20), og de fant også at doxorubicin ± 

trastuzumab ga LVEF-reduksjon, men ikke nødvendigvis så mye som 10 % fall hos 

majoriteten av pasientene, og det er interessant med tanke på hvordan vi definerer KT. Den 

største reduksjonen virket å skje i løpet av det første året, i den 3 år lange oppfølgingsstudien. 

Fallet var størst dersom antracycliner og trastuzumab ble gitt i kombinasjon. Dette er illustrert 

i følgende figur hentet fra studien. 

 

Figur 3 (20) 

 

 

LVEF-måling 

En ulempe ved å bruke LVEF for å vurdere kardiotoksisk skade er at skaden på hjertet 

allerede er skjedd når man ser en reduksjon, selv om pasienten er asymptomatisk. Dersom det 

måles med ekkokardiografi, er resultatene også avhengige av operatøren, med mulighet for 

intraobservatorisk og interobservatorisk variabilitet og fare for å overse subtile abnormaliteter. 

På plussiden er metoden strålefri og lett tilgjengelig. MR og nukleærmedisinske metoder er 

andre måter å vurdere LVEF på. Chaudry et al (15) vurderte serie-ekkokardiogradi, MUGA-

scan, MR og 3D ekko opp mot hverandre i 2015. De konkluderte med at MUGA-scan var 

relativt operatør-uavhengig og kunne gi en høyst reproduserbar utregning av LVEF, men at 

ulemper som ioniserende stråling, mindre tilgjengelighet, kostnad og begrenset informasjon 

om anatomiske detaljer gjorde den mindre nyttig enn et ekkokardiogram i monitoreringen av 

kardiotoksisitet.(15) Chaudry et al vurderte MR som det mest nøyaktige og reproduserbare, 

men så ulempene ved at metoden at det er relativt lite tilgjengelig, dyr og tidkrevende, samt at 

noen pasienter har kontraindikasjoner mot MR/kontrast (eks. tidligere ortopediske operasjoner 

med innsetting av fremmedlegemer av metall, høy BMI eller kontrastallergi) eller lider av 
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klaustrofobi. I 2016 publiserte European Society of Cardiology et «position paper» (11) hvor 

de blant annet så på diagnosekriterier, fordeler og ulemper ved de ulike modalitetene, og 

konklusjonene var nokså tilsvarende Chaudry et als. I og med at MR er så presist, kan man 

også tenke seg at en definisjon på KT med kun >5% reduksjon i LVEF kan være likeverdig 

med en definisjon på >10 % målt ved ekkokardiografi. Man kan også vurdere «strain» (blant 

annet ved MR, 2D ekko og 3D ekko), noe som involverer utregning av gjennomsnittet av de 

automatiserte målingene av multiple segmenter, og slik blir variabiliteten (spesielt i den 

longitudinale dimensjonen) lavere enn ved LVEF-måling. Studier har vist at en reduksjon i 

toppsystolisk strain og longitudinal strain kan forutse en fremtidig LVEF-reduksjon, og derfor 

kan dette også være en nyttig parameter i vurderingen av KT. Ulempen med 3D-ekko er at det 

krever høy ekspertise, er dyrt og ikke er lett tilgjengelig.(15) Alle de bildediagnostiske 

metodene deler ulempen med ekkokardiografi om at hjerteskaden allerede er skjedd når man 

kan visualisere det, muligens med unntak av strain-måling. 

Biomarkører 

På grunn av bildediagnostikkens begrensninger er det ønskelig å se om man for eksempel kan 

måle biomarkører i blodet for å vurdere hvilke pasienter som har høy risiko for å utvikle KT. 

Dette vil være kostnadseffektivt og enda lettere reproduserbart. Hvis disse finnes kan man 

komme tidligere til og behandle risikopasienter profylaktisk, noe som kan ha positiv virkning 

på behandling og prognose. Kardiale biomarkører som troponiner og BNP/NT-proBNP 

brukes allerede som et supplement, og en økt verdi av disse markørene er et bidrag i 

identifiseringen av risikopasienter. Den endelige rollen til biomarkørene i oppfølgingen av 

risikopasienter må dog undersøkes nærmere. (11)  

Troponiner 

Troponinene er et proteinkompleks på aktinfilamentet som spiller en viktig rolle i 

reguleringen av hjerte- og skjelettmuskelkontraksjon. Komplekset består av tre subenheter: 

Troponin C, TnC (som binder kalsiumioner), troponin I, TnI (som hemmer ATP-asen i 

aktinomyosinkomplekset) og troponin T, TnT (som interagerer med tropomyosin).(21) Ved 

hjerteskade frigjøres disse ut i blodet, og dette kan utnyttes diagnostisk til å vurdere om det 

har skjedd en skade. Troponin C er ikke kardiospesifikk, da den også finnes i 

skjelettmuskulatur, og brukes derfor ikke klinisk. TnI uttrykkes ikke i skjelettmuskulatur, er 

jevnt fordelt mellom atriene og ventriklene, og det er usannsynlig at det blir gjenuttrykt i 

skadd vev, (15) noe som gjør den til en god, hjertespesifikk biomarkør. Med nye 

analysemetoder anses TnT som likeverdig til TnI i diagnostikk av hjerteinfarkt.  

Troponinprofil etter celleskade 

En dyrestudie fra 1998 (22) var tidlig ute med å rapportere at troponin kunne spille en rolle 

som biomarkør for kardiotoksisitet etter kjemoterapi. Herman et al så at TnT-nivåene økte 

med økt kumulativ dose av doxorubicin i rotter, og ved immunhistokjemi så forfatterne at det 

ble samtidig redusert farging for TnT i kardiomyocyttene, noe som indikerte at det økte 

serumnivåene skyldtes de skadede kardiomyocyttene. Det er få studier som beskriver den 

forventede troponinprofilen etter celleskade som ikke skyldes hjerteinfarkt, men Auner et al 

(23) publiserte i 2003 en artikkel der de hadde gjort seriemålinger av TnT (minst en prøve 

hver 48. time) hos 78 pasienter med hematologiske cancere. De fant at maksimalverdien av 

TnT kom på dag 21,5 (spekter fra dag 6-35) etter antracyclinbehandling. Ingen av pasientene 

fikk elevert TnT i løpet av de første dagene. 63 % av pasientene i studien med elevert TnT 

(≥30 ng/L) hadde elevasjon ≥ 3 dager. Dette kan tyde på en forsinket og vedvarende toksisitet 

etter antracycliner. Forfatterne så også at pasienter som ble behandlet med cyclofosfamid i 

tillegg fikk en høyere og tidligere maksimal TnT-verdi, men antallet pasienter med TnT-

elevasjon økte ikke. De konkluderte med at dersom man mottok cyclofosfamid, burde 
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målingen av TnT starte tidligere, men at dersom det kun var antracyclin-behandling som ble 

gitt kunne det holde med målinger fra uke 2. Varigheten på TnT-elevasjon gjorde også at 

forfatterne tenkte seg at målinger annenhver uke kunne være tilstrekkelig for å detektere en 

elevasjon. Dette skiller seg fra troponinprofilen man er kjent med etter et typisk ST-elevasjons 

hjerteinfarkt, der troponin typisk stiger fra 1-3 timer etter celleskade, når maksimum etter ca. 

1 døgn og normaliseres etter ca. 7 døgn.  
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Metoder 

Søkestrategi 

I denne oppgaven har jeg gjort et ikke-systematisk søk, som ble valgt ut fra databasesøket 

«cardiotoxicity biomarkers», som i januar 2017 ga 786 treff i pubmed, og i 68 treff i medline. 

Søket ble også gjentatt i juni 2017 og januar 2018 for å se om det var flere studier som kunne 

inkluderes. For å adressere spørsmålet om den diagnostiske og prognostiske verdien av 

kardial troponin I og T, har jeg lest 34 artikler. Jeg valgte å inkludere kun humane studier som 

vurderte troponiner som potensielle biomarkører. Jeg utelukket ingen studier på bakgrunn av 

størrelsen på pasientpopulasjonene. Jeg inkluderte i hovedsak studier med kjemoterapiregimer 

bestående av antracycliner ± trastuzumab. Jeg valgte også å inkludere 3 studier med høy-dose 

kjemoterapi hvorav noen av pasientene muligens ikke mottok A, da disse hadde relativt store 

pasientpopulasjoner og var blant de første studiene som evaluerte nytten av sirkulerende 

biomarkører med hensyn til kardiotoksisitet. Dessuten inkluderte jeg relevante artikler som 

ble referert til i de artiklene jeg hadde valgt ut, og fikk også tips fra veileder om nye store 

studier. Alle studiene er oppført i vedlegget «troponintabell» der blant annet antall pasienter, 

eksposisjoner og konklusjoner er beskrevet.  

 

Målemetoder for biomarkører 

Da studiene jeg har vurdert er fra år 2000 til 2018, må man også vurdere om de er 

sammenliknbare med tanke på nyere assay har fått bedre evne til å detektere elevasjon.  Xu et 

al (24) vurderte i 2013 ulike TnT-assayer. I motsetning til TnI er det kun en produsent av 

TnT-assayer, noe som forenkler sammenlikning. Førstegenerasjons TnT-assayer brukte TnT 

fra kyr som referansemateriale, og viste ikke-spesifikk binding til troponin i 

skjelettmuskulatur, men dette problemet ble løst av andregenerasjons-assayene. Med 

tredjegenerasjons-assayene kom bruken av rekombinant humant TnT for standardisering av 

assayene. Fjerdegenerasjons-assayene bruker fragment antigenbinding (FAB) av to TnT-

spesifikke monoklonale antistoffer i «sandwich»-format fra mus. Antistoffene gjenkjenner 

epitoper på sentrale deler av TnT-molekylet, og bindingen sees ved hjelp av 

elektrokjemiluminisens-assay. Etter fjerdegenerasjon kom høysensitivt TnT assay (hs-TnT), 

der de endret deteksjonsantistoffet, noe som gjorde at nedre deteksjonsgrense gikk fra 10 ng/L 

(4.gen) til 3 ng/L, mens cut-off verdiene gikk fra 10 ng/L til 14 ng/L, noe som gir økt 

presisjon og mulighet til å identifisere endringer innenfor normalområdet.(24) Dessverre er 

ikke hs-TnT harmonisert med de eldre cTnT-assayene, og spesielt ved lave konsentrasjoner 

får man ikke resultater som kan sammenliknes med de eldre utgavene. Dette gjelder også 

konsentrasjoner rundt 99. persentil-grensen i en populasjon av friske mennesker, som man 

bruker som cut-off for normalt.(25) Christenson et al fant i 2017 en konkordans mellom 4. 

generasjon og hs-TnT på 88,9 % (26). Blant studiene i oppgaven brukes mange av de ulike 

assayene, men det er ingen klar tendens i at kun de med høysensitive assayer fikk positivt 

utfall eller omvendt.  

TnI-assayer 

Som allerede nevnt er det flere ulike produsenter av TnI-assayer, og i følge Thygesen et al  

(25) har flere studier avdekket store forskjeller mellom de ulike metodene. Sammenlikning av 

ulike verdier på tvers av studier kan derfor være vanskelig, da det er en mangel på 

harmonisering og standardisering per i dag. Christenson et al (26) sammenliknet 11 ulike TnI 

assayer og fant en positiv konkordans på 76,2 %-100 %, en negativ konkordans på 66,0 %- 

100 % og en overordnet konkordans på 82,9 % - 98,4 %. 
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Statistikk 

Ulike forfattere presenterer resultatene sine på ulik måte. Sensitivitet er et uttrykk for hvor 

stor sannsynlighet det er for at en test er positiv gitt at en pasient er syk, mens positiv 

prediktiv verdi (PPV) forteller hvor stor sannsynlighet det er for at du er syk dersom testen er 

positiv. På samme måte er spesifisitet sannsynligheten for at testen blir negativ dersom du er 

frisk, og negativ prediktiv verdi (NPV) sier noe om sannsynligheten for at du er frisk dersom 

testen er negativ. Eksempelvis har en grenseverdi av NT-proBNP på 35 pmol/l i akuttmottak 

en negativ prediktiv verdi på 98 %, noe som vil si at det er 98 % sjanse for at en pasient med 

NT-proBNP<35 pmol/l ikke har hjertesvikt, og man er da i stand til å utelukke den tilstanden. 

(27) Spesifisiteten er derimot 43 %, som vil si at det kun er 43 % sjanse for at du får en 

negativ test dersom du er frisk, noe som åpner for en stor andel falsk positive. Dette passer 

med at PPV er 64 %, noe som betyr at det kun er 64 % for at du har hjertesvikt dersom testen 

er positiv, noe som igjen gir en høy andel falsk positive.  

For å illustrere sensitivitet, spesifisitet, NPV og PPV kan man se for seg at man skal teste 100 

pasienter for en sykdom. 57 av dem er friske og 43 er syke. Testen som er brukt slår ut positiv 

på 39 av de syke, men er også positiv på 2 av de friske (falsk positiv). Testen er negativ på 55 

av de friske, men også 4 av de syke (falsk negativ). Dette kan illustreres med følgende tabell. 

Tabell 3 

 Syk Frisk Total  

Positiv test 39 2 41 PPV: 39/41 = 

95 % 

Negativ test 4 55 59 NPV: 55/59 = 

93 % 

Total 43 57 100  

 Sensitivitet: 

39/43 = 91 % 

Spesifisitet: 

55/57 = 96 % 

  

 

Hazard ratio (HR) 

Hazard ratio er et mål på effekten av en intervensjon/diagnostikk på et utfall over tid. I denne 

oppgaven blir det det et mål på om f.eks troponinelevasjon er assosiert med risikoen for 

LVEF-fall. Ratioen blir da: «Faren for» Hazard for LVEF-fall dersom troponinelevasjon 

dividert med «faren for» Hazard for LVEF-fall dersom ikke det er troponinelevasjon.  

Dersom HR er 0,5 betyr det at halvparten i «intervensjongruppen» (her: pasienter med 

troponinelevasjon) opplever LVEF-reduksjon sammenliknet med kontrollgruppen (her: 

normal troponin) ved et gitt tidspunkt. Dersom HR er 1, forekommer hendelsen (her LVEF-

reduksjon) med samme hyppighet i begge gruppene. Hvis dette er tilfellet ville i dette 

eksempelet troponin vært en uegnet markør for LVEF-reduksjon. Dersom HR er 2, opplever 

dobbelt så mange i intervensjongruppen hendelsen, sammenliknet med kontrollgruppen. 

HR kan illustreres med en Kaplan-Meier kurve, og «Students 4 best evidence» (28) har et 

godt forklart eksempel på tolkningen av dette. I en hypotetisk studie var HR for død i 

intervensjonsgruppen 0,38 med 95% KI på 0,28-0,53, p<0,0001. HR på 0,38 betyr at 

pasientene i intervensjongruppen hadde 62% mindre sannsynlighet for å dø, sammenliknet 

med pasientene i kontrollgruppen, og forfatterne var 95 % sikre på at den sanne 

sannsynligheten ligger mellom 47-72 %.  
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Figur 4 (28) 

 

 

X-aksen representerer tid med oppfølging, mens y-aksen representerer den estimerte 

sannsynligheten for overlevelse. Som beskrevet i figuren representerer hvert nedadgående 

steg en hendelse, som i dette eksempelet er død, i hver av de to gruppene (blå og grønn linje). 

I tillegg ses små vertikale streker (lenger ut i tid) som beskrives som «ticks». Disse 

representerer sensurerte observasjoner, for eksempel pasienter som ikke opplevde hendelsen 

(død) fra forrige oppfølging. Dette kan skyldes at pasient forsvant fra oppfølging, at 

studieperioden endte uten at hendelsen forekom hos den enkelte pasienten, eller at pasienten 

døde av andre urelaterte årsaker. I boksen under kalt «no. at Risk», ser man at færre og færre 

pasienter er utsatt for risiko ettersom tiden går. I dette tenkte scenarioet ser man at median 

overlevelse er over dobbelt så lang i intervensjonsgruppen (røde stiplede linjer), og at 10-

årsoverlevelsen er langt høyere i intervensjonsgruppen (blå stiplede linje) (28) 

Korrelasjonskoeffisient 

Noen studier har også brukt Pearson produkt-moment korrelasjonskoeffisient, som ofte 

skrives som «r». Det er et mål på den lineære korrelasjonen mellom to variabler (f.eks. 

troponin og LVEF-reduksjon). (29) R har en verdi mellom +1 og -1, hvor +1 betyr at det er 

fullstendig positiv lineær korrelasjon, 0 betyr at det ikke er noen lineær korrelasjon, og -1 

betyr at det er fullstendig negativ lineær korrelasjon. Det vil si at r >0 betyr at når verdien av 

den ene variabelen øker, vil også den andre det, mens en r <0 betyr at når verdien av den ene 
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variabelen øker vil den andre synke. Pearson tar utgangspunkt i lineær regresjon der man 

prøver å lage en linje som samler de fleste dataene, og jo nærmere r = 1 eller -1, dess mindre 

er variabiliteten i dataene (jo nærere ligger datapunktene linjen man lager).  

 

Figur 5 (29) 

 

Man kan se at det går an å trekke en linje som omtrentlig samler de fleste dataene i de to 

første diagrammene, mens dette ville være umulig i det siste diagrammet, og her vil r = 0.  

Noen retningslinjer er også laget for å gjøre tolkningen av assosiasjonen basert på r-verdi 

lettere. En måte å tolke det på er at styrken på assosiasjonen er liten dersom r er ± (0,1-0,3), 

mens styrken er medium dersom r er ± (0,3-0,5) og styrken på assosiasjonen er stor dersom r 

er ± (0,5-1,0). (29). Det finnes ulike, men liknende varianter av tolkningen av r-verdiene 

 

Areal under kurven (AUK) 

Arealet under ROC-kurven er en indeks på total diagnostisk eller prognostisk presisjon og kan 

variere mellom 0,5 (verdiløs test, 50 % sjanse) og 1.0 (en perfekt diskriminerende  test). Tallet 

sier noe om sannsynligheten for at en syk vil ha en høyere verdi av biomarkøren enn en en 

frisk. Over 0,8 regnes som en god test. BNP som markør på hjertesvikt har eksempelvis en 

verdi >0.9 hos pasienter med akutt dyspne. Generelt må man kreve mer av diagnostiske tester 

enn prognostiske tester. Det går an å beregne 95% konfidensintervall (95 % sjanse for at det 

reelle svaret er innenfor de to tallverdiene man får) og statistisk teste om to kurver er 

signifikant forskjellige. 

Statistisk signifikans 

I studiene skriver også forfatterne om statistisk signifikante forskjeller, og da mener de at det 

er mindre enn 5 % sjanse for at funnene skyldes tilfeldigheter (p<0,05), da dette alltid er en 

fare i forskning.  
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Resultater 

Svært inkonsistent litteratur 

Litteraturen jeg leste er svært inkonsistent, både i metodikk, presentasjon av resultater og 

konklusjoner. 27 av artiklene var prospektive longitudinelle studier, 3 var tverrsnittsstudier, 1 

var en kort intervensjonsstudie på 24 timer, 1 var en randomisert kontrollert studie (RCT) og 

2 var substudier av RCT (begge var prospektive longitudinelle med hensyn til biomarkører). 

Pasientpopulasjonene varierte fra 19 pasienter på det minste, til 703 pasienter i den største. 

Majoriteten av studiene hadde ≤100 pasienter, og median pasientpopulasjon var 78. En fare 

med mange studier med små pasientpopulasjoner er at det kan ha forekommet 

publikasjonsskjevhet (publication bias), som innebærer at små studier med «positivt» resultat 

blir publisert, mens små studier med negative funn ikke blir det.  

Eksposisjon og endepunkter 

30 av studiene hadde antracycliner som eksposisjon (og med dette menes det at alle 

pasientene mottok antracycliner. I de resterende studiene mottok kun en andel av pasientene 

antracycliner), 12 hadde trastuzumab (ofte som et tillegg til antracycliner), og stråling ble gitt 

i tillegg til antracycliner i fire av studiene. Det er av betydning for resultatene om man ser på 

KT i forbindelse med trastuzumab, da denne kan være reversibel og pasienter kan oppleve 

«recovery», om det kun er antracyclinbehandling, eller om pasientene i tillegg har fått for 

eksempel taxaner eller cyclofosfamid som også er kjent for å kunne påvirke 

kardiomyocyttene. Med hensyn til endepunkt, var LVEF-reduksjon det primære endepunktet i 

majoriteten av studiene. Unntaksvis hadde en studie kardiovaskulære hendelser som primært 

endepunkt, en hadde mortalitet innen 1 år som endepunkt, en hadde reduksjon av E/A-ratio 

som endepunkt og en hadde reduksjon av LVDD på ekkokardiografi som endepunkt. 

KT med hensyn til tid 

Artiklene har sett også på litt ulike ting med hensyn til tid; de fleste har sett på om 

troponinelevasjon tidsmessig opptrer i forkant av utvikling av KT (dog med varierende 

oppfølgingstider; 6 måneder til 3 år), mens noen så på om biomarkørene kunne si noe om 

venstre ventrikkel dysfunksjon på samme tidspunkt. I tillegg kan bruk av ulike assayer bidra 

til varierende resultater.   

Sammenheng mellom troponin og KT? 

Det var store variasjoner i hvordan resultatene ble presentert. 16 studier fant ingen assosiasjon 

mellom KT og troponinelevasjon. I 4 av studiene var det ingen signifikante forskjeller i 

troponinelevasjon (troponinverdiene) mellom gruppen av pasienter som utviklet KT og de 

som ikke gjorde det (se troponintabell for utfyllende informasjon) (30-33). I 4 studier 

opplevde ingen av pasientene troponinelevasjon over referansegrensen(34-37), men som 

beskrevet i troponintabellen og supplementet hadde Goel et al (34) og Boxtel et al (36) en TnI 

cut-off på 200 ng/L, mens Onitilo et al (35) hadde en TnI cut-off på 100 ng/L, noe som er for 

høye cut-offs til å oppdage subtile elevasjoner som kan være av betydning. Pourier et al (37) 

skiller seg fra de andre studiene i oppgaven da ser på troponins evne til å oppdage sen KT hos 

barn som har overlevd kreft. De brukte 13,5 ng/L som referansegrense, da de ikke fant en 

referansegrense som spesifikt var anbefalt for barn. I 9 studier var ikke assosiasjonen 

signifikant, p>0,05.. Beskrivelser av disse studiene finnes i troponintabellen og i 

supplementet. (32, 38-45) 
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Sensitivitet, spesifisitet, NPV og PPV 

3 studier presenterer en sensitivitet for TnT/TnIs evne til å forutse KT (reduksjon av LVEF ≥5 

% til <55 % med symptomer på hjertesvikt, eller en asymptomatisk LVEF-reduksjon på ≥10 

% til <55 %) (19, 46, 47). En studie presenterte sensitivitet for TnTs evne til å forutse LVEF-

reduksjon (>5 %) 15 måneder etter kjemoterapi, når TnT blir målt ved 6 måneder (48). En 

studie definerte venstre ventrikkel dysfunksjon som de 10% av deltakerne i studien som har 

størst reduksjon i LVEF. TnI over 80 ng/L hadde sensitivitet 82% for å påvise en slik endring. 

Her testes altså den diagnostiske og ikke den prognostiske verdi. (49) En studie regnet ut PPV 

og NPV for om økt TnI kunne være tegn på økt fare for senere utvikling av kardiovaskulære 

hendelser (50). For ytterligere beskrivelser av studiene, bes det om å referere til 

troponintabell, samt at noen av studiene omtales med større grundighet senere i oppgaven.  

 

Tabell 4 

 

Studier Troponin Sensitivitet Spesifisitet PPV NPV 

Sawaya et al 

(2011) (19) 

TnI >15 

ng/L 

67 % 82 % 50 % 90 % 

Sawaya et al 

(2012) (46) 

usTnI >30 

ng/L 

48 % 73 % 44 % 77 % 

Kang et al 

(2013) (47) 

cTnT-

elevasjon 

på 4 ng/L 

79 % 64 % 33 % 93 % 

Katsurada et 

al (2014) (48) 

Hs-TnT 

>5,5 ng/L 

78 % 80 %.   

Sandri et al 

(2003) (49)  

TnI > 80 

ng/L 

82 % 77 %   

Cardinale et al 

(2004) (50) 
TnI > 80 

ng/L 

  84 % 99 % 

 

Disse seks studiene illustrerer litteraturens inkonsistens svært godt; studiene bruker ulike cut-

offs for TnT/TnI og 2 av studiene sammenlikner TnI opp mot et annet utfall enn de andre 

(kardiovaskulære hendelser/ 5 % LVEF-reduksjon). Også hos de som brukte samme utfall 

varierer timingen, eksempelvis så  Sawaya et al sin studie fra 2011 på risikoen for å utvikle 

KT ved 6 måneder dersom prøven tas 3 måneder etter kjemoterapi, mens Kang et al er mindre 

spesifikk med hensyn til når KT utvikles, men målingen gjøres etter 3.syklus med 

kjemoterapi. Dette gjør det svært vanskelig å sammenlikne studier. Når Cardinale et al (50) 

eksempelvis konkluderte med at en NPV på 99 % betyr at troponin-måling kan være en god 

test for å identifisere pasienter med lav risiko for å utvikle kardiovaskulære hendelser, er det 

vanskelig å se om flere studier støtter denne påstanden da de måler noe annet.  
 

Pearsons koeffisient. 

Fire studier presenterte sine resultater som korrelasjons koeffisienter for assosiasjonen 

mellom kardiale troponiner og LVEF. Ved hjelp av Pearson korrelasjon fant en studie r= -

0,87 (p<0,0001) (51), en annenfant r= -0,92 (p<0,0001) (52) og en fant r =-0,56 (p<0,05) (48), 

altså invers. Disse r-verdiene er tegn på negativ korrelasjon mellom troponin og LVEF-

reduksjon; når TnI øker reduseres LVEF. Rigaud et al (32) fant som tidligere nevnt ingen 

sammenheng, da r=0,045; p=0,7 (32) . Dette var en r verdi nokså nær tilfeldighet, samt en p-

verdi som indikerer at resultatet sannsynligvis skyldes tilfeldighet. 

Hazard ratio 
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Cardinale et al (14) så i 2010 på T-indusert KT, og Zardavas et al (53) så på det samme i 

2017. Begge disse studiene er beskrevet under trasutzumab-indusert KT, og de brukte begge 

HR i presentasjonen av sine resultater.  

Andre statistiske metoder 

6 ytterligere studier fant en assosiasjon mellom troponiner og KT. Noen av dem 

sammenliknet TnI-elevasjon med risikoen for å få redusert E/A-ratio (54), LVEF-reduksjon 

(23, 55, 56)eller LVDD-reduksjon (57) som tegn på kardial dysfunksjon. Alle fant p<0,05, det 

vil si statistisk signifikante funn som støtter teorien om at troponiner kan være prediktivt for 

KT/kardial dysfunksjon. Oliveira-Carvalho (58) skrev kun et «brev til redaktøren» og ikke en 

full artikkel, så endepunkt og definisjonen av KT er ikke oppgitt, men de konkluderer med at 

de fant en sammenheng mellom KT og TnI.  

 

ANTRACYCLINER 

Høy negativ prediktiv verdi 

Den største studien som jeg leste ble publisert av Cardinale et al i 2004 (50). De inkluderte 

703 pasienter som ble kategorisert i 3 grupper basert på troponinstigningsmønster; 70 % fikk 

ikke elevasjon (TnI <80 ng/L) verken ila de første tre dagene eller en måned etter kjemoterapi 

(TnI -/-), 21 % opplevde kun økning ila de første dagene (TnI +/-) og 9 % hadde elevasjon 

ved begge tidspunkt (TnI +/+). Pasienter i TnI -/- gruppen opplevde ingen signifikant LVEF-

reduksjon og hadde en lav insidens av kardiale hendelser i løpet av den 3 år lange 

oppfølgingstiden (1 %). Blant pasientene i TnI (+/+) økte verdien over tid hos mange, og 53 

av disse (53/63 = 84 %) opplevde kardiale hendelser. I den siste gruppen opplevde 37 % 

kardiovaskulære hendelser, og man ser at det er vedvarende elevasjon fremfor forbigående 

som kan fungere som en prediktor. Cardinale et al definerte en ekte negativ test som fravær av 

kardiale hendelser i TnI -/- gruppen, mens en ekte positiv test ble definert som forekomsten av 

kardiale hendelser hos pasienter i TnI +/+ gruppen, og det var slik de kom frem til en PPV på 

84 % og en NPV på 99 %. En så høy NPV gir mulighet for å identifisere lavrisikopasienter 

som ikke vil trenge videre kardial monitorering. En forbigående elevasjon er derimot 

vanskeligere å forholde seg til, og det kan derfor være lurt å tolke en hver elevasjon som 

behov for god kardial overvåking. Forfatterne lagde også en Kaplan Meier kurve for å 

illustrere raten av kardiovaskulære hendelser i de 3 gruppene. p<0,001 for TnI +/+ vs TnI -/- 

og TnI +/-, og for TnI +/- vs TnI -/-. Også her ser man at flertallet av hendelsene skjer innen 

det første året.  
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Figur 6 (50) 

 

Tilsvarende resultater 

Cardinale et al (17) fikk 2 år senere tilsvarende resultater i en studie med 473 pasienter, der 

ingen av pasientene med TnI <80 ng/L opplevde kardiovaskulære hendelser. Blant de 114 

pasientene som opplevde en elevasjon, fikk 56 pasienter en ACEi som intervensjon, mens 58 

pasienter fikk placebo. I kontrollgruppen så forfatterne at LVEF-reduksjonen var størst hos 

pasientene med vedvarende elevert TnI sammenliknet med de som kun hadde en forbigående 

elevasjon. TnI ble målt hver tolvte time til og med 72 timer etter hver infusjon med 

kjemoterapi, samt to, tre, seks og tolv måneder senere. Svakheter som må nevnes i forbindelse 

med studiene til Cardinale et al er at det er såpass gamle studier at assayene ikke var 

høysensitive, slik at man kanskje ville sett en elevasjon over 80 ng/L hos noen av pasientene i 

TnI -/- gruppen i dag. Dessuten har flere studier hatt problemer med å reprodusere disse 

resultatene, og man kan lure på om hun hadde en veldig selektert pasientgruppe som hadde 

blitt behandlet med høye doser antracycliner.  

Nyere studier med negative resultater 

Av nyere dato utførte Lenihan et al i 2016 (41) en studie på 109 pasienter med flere ulike 

kreftformer inkludert brystkreft, lymfom og sarkom. De målte troponiner før infusjon og 

innen 24 timer etter infusjon, med en median på 6 måneders oppfølgingstid. Som nevnt i 

innledningen, kan det virke som det optimale tidspunktet for måling er 2-3 uker etter 

kjemoterapi, hvilket betyr at timingen her ikke var optimal. Lenihan et al opplevde at kun 2 

pasienter hadde økt TnI før eller etter en syklus og begge pasientene opplevde akutt koronart 

syndrom samme dagen. Cut-offen var også 400 ng/L, som er betydelig mye høyere enn cut-

offene som ble brukt i mange av de andre studiene. Gulati et al (42) fikk også negativt 

resultat, men heller ikke de hadde langtidsresultater. De så derimot at elevasjonen var 

doseavhengig, som passer med tidligere forskning.  

Mange av de resterende studiene var små, og mange av resultatene kan også ha skyldes 

tilfeldigheter grunnet små pasientpopulasjoner. 
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TRASTUZUMAB   

12 av studiene vurderte KT hos pasienter som hadde mottatt trastuzumab. Majoriteten av 

pasienter som behandles med trastuzumab, har også mottatt/mottar antracycliner, og 

kardiotoksisiteten som forekommer i studien kan være et resultat av antracyclinene og ikke 

nødvendigvis av trastuzumab. Dette illustreres veldig godt av følgende studie av Zardavas et 

al (53). 

Økte troponiner ved baseline kan være prediktivt for LVEF-reduksjon 

En av de nyeste studiene, publisert av Zardavas et al (53), inkluderte 452 pasienter, hvorav 

310 pasienter mottok trastuzumab. Troponiner ble målt ved baseline, før eventuell 

trastuzumab-behandling. 56/412 pas (13,6 %) hadde TnI-elevasjon ved baseline, og 101/407 

pasienter (24,8 %) hadde TnT-elevasjon ved baseline. 94 % av pasientene hadde blitt 

behandlet med antracycliner, og elevasjonen kan skyldes det. TnI-elevasjon ved baseline var 

assosiert med signifikant LVEF-fall: ved univariat analyse var HR 4,52, og ved multivariat 

var den 4,47. For TnI-elevasjon i løpet av studien (inkl. postbaseline) var HR 3,76 i den 

multivariate analysen. Ved ROC-analyse så man dog at AUK var kun 0,613, noe som tyder på 

at testen ikke er god nok til å skille mellom pasienter som vil få LVEF-fall og de som ikke 

ville det. TnT-elevasjon ved baseline var assosiert med signifikant LVEF-fall: ved univariat 

analyse var HR 3,57, og i multivariat var den 3,57. For TnT-elevasjon i løpet av studiene 

(inkl. postbaseline) var HR 2,37 i den multivariate analysen. Ved ROC-analyse så man dog at 

AUK var kun 0,615, som tyder på at testen ikke er god nok til å skille mellom pasienter som 

vil få LVEF-fall og de som ikke ville det.  

Tabell 5 

 Forekomst 

ved baseline 

HR (elevasjon 

ved baseline 

mot LVEF-

fall) i 

univariat 

analyse 

HR (elevasjon 

ved baseline mot 

LVEF-fall) i 

multivariat 

analyse 

HR (elevasjon i 

løpet av studien, 

dvs. inkludert 

postbaseline mot 

LVEF) i 

multivariat 

analyse 

AUK 

ved 

ROC-

analyse 

TnI+  56/412 =13,6 

% 

4,52 4,47 3,76 0,613 

TnT+  101/407 = 

24,8 % 

3,57 3,57 2,37 0,615 

 

For få data  

I den samme studien hadde forfatterne et primært kardialt og et sekundært kardialt endepunkt. 

Primært endepunkt var symptomatisk hjertesvikt NYHA klasse 3-4, bekreftet av kardiolog, og 

et signifikant LVEF-fall (>10 % til under 50 %), eller død av definitive eller sannsynlige 

kardiale årsaker. Dette gjaldt 3 pasienter, som alle mottok trastuzumab, men dette var et alt 

for lavt antall til at man kan si noe om troponiners prognostiske verdi (to av dem hadde 

elevasjon ved baseline, og en hadde man ikke registrert troponinstatus på). Det sekundære 

kardiale endepunktet var definert som bekreftet signifikant asymptomatisk eller mildt 
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symptomatisk LVEF-fall.  LVEF måling skulle gjentas 3-5 uker etter denne målingen, og 

måtte også vise et signifikant LVEF-fall. Dette gjaldt 31 pasienter (3 i observasjonsgruppen 

(uten trastuzumab) og 28 i trastuzumabgruppen). Som innledningsvis nevnt kan trastuzumab-

indusert KT være reversibelt, og Zardavas et al definerte akutt recovery som minst to 

påfølgende LVEF-målinger med en verdi ≥50 % etter et sekundært kardialt endepunkt. I 

studien opplevde 23/31 recovery (74 %). Forfatterne målte TnI hos 30 av disse, og blant de 8 

som ikke gjenvant funksjon hadde 2 TnI-elevasjon og 4 TnT-elevasjon. Dette er dog et så lavt 

pasientantall, at ingen bestemt konklusjon kan trekkes ut fra dette om troponinenes 

prognostiske verdi mtp recovery.  
 

Tabell 6 

 

Trastuzumab bidrar ikke til økte troponinverdier. 

4 pasienter i observasjonsgruppen, og 42 pasienter i trastuzumabgruppen fikk signifikant 

LVEF-fall på et eller annet tidspunkt (inkludert pasientene med primært/sekundært 

endepunkt). De hadde tilsvarende baseline-verdier for troponin som de som opplevde 

sekundært endepunkt. Endringene fra baseline-verdi til verdien før eller på dagen med LVEF-

fall var liten, og Zardavas et al  konkluderer med at trastuzumab ikke bidrar til økte 

troponinverdier. Goel et al gjorde tilsvarende funn i sin studie fra 2011 (34). De utførte en 

tverrsnittsstudie der de målte TnI før og 24 timer etter trastuzumabinfusjon hos 31 pasienter. 

Det var en forutsetning at alle pasientene hadde initiert trastuzumabbehandling minst 3 uker i 

forveien, og målingen ble utført i forbindelse med deres neste planlagte infusjon. Ingen av 

pasientene opplevde en økning av TnI over referansegrensen (som også var assayets 

deteksjonsgrense), men det skal også nevnes at den var 200 ng/L, noe som er for høyt til å 

vurdere subtile, men potensielt betydningsfulle økninger. Dette var også en liten 

pasientpopulasjon, og funnet kan også skyldes tilfeldigheter.  

TnI og bildediagnostikk 

Sawaya et al så i 2011 (19) på TnI som prediktor for KT etter trastuzumabbehandling. De 

målte TnI 3 måneder etter kjemoterapi, og sådan er det umulig å si om elevasjonene de 

registrerte var forårsaket av antracyclin eller trastuzumab. De opplevde at 12 pasienter hadde 

økt TnI over normalgrensen ved 3 måneder, og som tidligere beskrevet beregnet de en 

sensitivitet på 67 %, en spesifisitet på 82 %, en positiv prediktiv verdi (PPV) på 50 % og en 

negativ prediktiv verdi (NPV) på 90 % for KT ved 6 måneder. I tillegg benyttet de 

ekkokardiografi og fant at en 10 % reduksjon i longitudinal strain også var en faktor som 

kunne brukes som mål for å vurdere risikoen for å utvikle KT. Ved å kombinere 

 TnI + TnT+ 

3 pasienter fikk primært 

kardialt endepunkt 

2/3 (siste hadde manglende 

data) 

2/3 (siste hadde manglende 

data) 

8/31 pasienter som fikk 

sekundært kardialt 

endepunkt, opplevde ikke 

recovery 

2/8 4/8 
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troponinmåling og bildediagnostikk, så de at NPV økte til 97 % om man så etter TnI elevasjon 

eller reduksjon av longitudinal strain på 10 %.(19) Et slik NPV gir mulighet til å identifisere 

pasienter med lav risiko for å utvikle KT.  

 

Tabell 7 (19) 

 

Pasientpopulasjonen i denne studien var liten, med kun 43 pasienter, så året etter utførte 

Sawaya et al en større studie med 81 pasienter. (46) Også her målte TnI 3 måneder etter 

kjemoterapi, og sådan er det umulig å si om troponinøkningene de registrerte var forårsaket av 

antracyclin eller trastuzumab. Denne gangen brukte de et sensitivt assay, og satte en cut-off på 

30 ng/L. I den forrige studien var cut-offen på 15 ng/L, og dette ser man utslag på i på de 

statistiske målene. Også her kombinerte de TnI med bildediagnostikk (nå med en grense på 

longitudinal strain på <19%), og resultatene er presentert i følgende tabell hentet fra 

artikkelen.  

Tabell 8 (46) 

 

Her ser man at NPV er på 77 % ved TnI alene, men sammen med bildediagnostikk er NPV 91 

%, og den kan også brukes til å identifisere pasienter med lav risiko for KT, dog med større 

feilmargin enn om cut-offen hadde vært lavere.  

Da disse studiene ikke evnet å forklare om TnI elevasjonene skyldes antracyclin eller 

trastuzumab, kan man ikke utelukke at trastuzumab ikke påvirket troponinverdien, og at dette 

er resultater som gjelder ved antracyclin-indusert KT. 

 

Ingen assosiasjon med TnT 

Boekhout et al (40) vurderte i 2014 TnT i sin RCT, og de konkluderte med at det ikke var en 

egnet biomarkør. De inkluderte 206 pasienter, hvorav 103 ble behandlet med candesartan etter 

kjemoterapi og 103 var kontroller. Hs-TnT ble målt ved baseline, 3, 12, 24. 36, 52, 64, 78 og 

92 uker etter randomisering, og alle pasientene hadde verdier mellom 7000-20000 ng/L. Det 

var ikke store forskjeller mellom de to gruppene med tanke på TnT-verdier (Candesartan 

virket ikke å påvirke verdien). Forfatterne fant heller ingen assosiasjon mellom hs-TnT-

verdiene og risikoen for å få signifikante endringer i LVEF (p var 0,78). Det kan hende at 
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resultatene hadde vært annerledes om de hadde brukt TnI som markør, så det hadde vært 

interessant om de hadde målt begge troponintypene. Tilsvarende resultater fant også Fallah-

Rad i sin studie fra 2011(33). De hadde en studiepopulasjon på 42 pasienter der 10 pasienter 

(25 %) utviklet trastuzumab-indusert kardiomyopati, med LVEF-reduksjon 6 måneder etter og 

behov for stans av behandling. Etter 12 måneders oppfølging var det ingen signifikant 

forskjell mellom nivåene på biomarkører mellom de som utviklet KT og de som ikke gjorde 

det, og de registrerte ingen økning av troponinene. Det skal nevnes at de brukte 3.generasjons 

TnT-assay, og det kan hende at mer subtile elevasjoner hadde blitt fanget opp med et 

høysensitivt assay. p-verdien var 1,0, og det betyr at det er høy sannsynlighet for det er var et 

tilfeldig funn at det ikke var noen forskjell mellom de to gruppene. CM står for 

cardiomyopati, og forfatterne definerte det som LVEF-reduksjon på minst 10 %, under 55 %, 

med tilhørende tegn eller symptomer på hjertesvikt som nødvendiggjør seponeringen av T. 

Med tanke på timing av TnT-måling, kan også 3 måneder ha vært litt for sent, da det som 

diskutert innledningsvis, er mer optimalt å måle 2-3 uker etter eksponering.  

Tabell 9 (33) 

 

 

 

Recovery 

Cardinale et al ville i 2010 se på om TnI kunne brukes som en markør for å forutse hvilke 

pasienter som utviklet KT grunnet trastuzumab som ikke ville gjenvinne funksjonen ved stopp 

av trastuzumab-behandling og initiering av hjertesviktbehandling. De inkluderte 251 pasienter 

i studien, og 36 av disse fikk en økt TnI over normalgrensen. De fleste hadde dog bare en 

forbigående elevasjon, som hos alle normaliserte seg innen 3 måneder. 26 av pasientene med 

TnI-elevasjon utviklet KT, og det gjorde også 16/215 av dem med normal TnI. Alle i den 

sistnevnte gruppen opplevde recovery. Cardinale et al så at 60 % av alle pasientene som 

utviklet KT gjenvant LVEF til over 50 %. De pasientene som ikke opplevde recovery var 

eldre, utviklet KT tidligere og hadde større sjanse for å ha elevert TnI ved baseline eller under 

trastuzumab-behandling. I studien hadde 7/36 pasienter elevasjon ved baseline. 7 av dem 

hadde elevert TnI ved baseline, og den elevasjonen skyldes muligens A (dog var LVEF <55 

% et eksklusjonskriterium, som vil si at de 7 pasientene ikke hadde KT fra før).  Hos 

pasientene med økt TnI, ble KT observert 1-8 mnd etter første registrerte elevasjon. Pasienter 

med økt TnI hadde dessuten et mer komplisert klinisk forløp med flere kardiovaskulære 

hendelser (uavhengig om de utviklet KT eller ikke), illustrert av følgende tabell hentet fra 

artikkelen.  
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Tabell 10 (14)  

 

 

I denne studien var hovedfokuset på trastuzumab, men forfatterne noterte seg at den 

kumulative dosen av tidligere antracycliner var signifikant høyere hos de som utviklet KT. 

For å kalkulere positiv og negativ prediktiv verdi for TnI, definerte de en ekte positiv test som 

manglende recovery hos pasienter med elevert TnI, og en ekte negativ test som recovery i 

pasienter uten TnI-elevasjon; slik fikk de en positiv prediktiv verdi på 65 % og en negativ 

prediktiv verdi på 100 %. Dette gir igjen en god mulighet for å identifisere 

lavrisikopasientene. HR for manglende recovery var 2,88 (95 % KI 1,78-4,65; p<0,001.) De 

regnet også ut en HR for å se på risikoen for utvikling av trastuzumab-indusert KT dersom 

elevert TnI; 22.9 (95% KI, 11.6 til 45.5; p <0.001). Dette er også en av de eneste studiene som 

hadde tilstrekkelige data til å vurdere om troponiner kan brukes som en markør for hvem som 

ikke vil oppleve recovery, øvrige studier med trastuzumab vurderte kun troponiner som 

markør for KT. Flere studier på dette er derfor nødvendig før man kan uttale seg sikkert om 

troponiners betydning i vurderingen av sjansen for recovery etter trastuzumab-behandling.  
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Diskusjon 

 

Begrensninger 

Det var varierende pasientpopulasjoner i de ulike studiene, men flertallet av studiene var 

relativt små, der noen hadde så få som 20 pasienter. Dette gjør at konklusjonene deres kan 

være vanskeligere å generalisere til alle pasienter som har mottatt kjemoterapi mht. KT. Som 

tidligere nevnt kan dette også bety at det er publikasjonsskjevhet (publication bias) med 

hensyn til problemstillingen om at troponiner er gode markører for KT. Dessuten har de ulike 

forfatterne operert med ulike cut-offs for normal TnT/TnI; eksempelvis hadde Goel et al, 

Onitilo et al og Lenihan et al høyere cut-offs enn de andre studiene i oppgaven min, og dette 

kan også ha hatt innvirkning på deres resultater. I tillegg var det mye forskjellige kumulative 

doser av antracycliner hos pasientene, og da antracyclin-relatert KT er doseavhengig, er dette 

også av stor betydning mht. forekomst av KT i studiene (dosene er oppgitt i troponintabellen). 

Det var noen studier der ingen av pasientene utviklet KT, og da er det også vanskelig å si noe 

om nytten av biomarkørene. Det er også vanskelig å finne en optimal cut-off for TnT/TnI da 

det ikke var gjennomgående at alle studiene som ikke fant noen korrelasjon hadde konsekvent 

høyere cut-offs enn de som fant korrelasjon. Cut-offs på under 100 ng/L virker hvert fall å 

være ideelt, men referansegrensen kan nok med fordel settes enda lavere.  

Kjemoterapiregimer 

Jeg har valgt å fokusere på antracycliner ± trastuzumab i denne oppgaven, men de aller fleste 

pasientene hadde regimer med flere agens i tillegg, og noen av dem kan også ha påvirket 

hjertefunksjonen, som for eksempel taxaner. Noen av studiene jeg har diskutert (eksempelvis 

de av Cardinale og Sandri) inkluderte pasienter med andre regimer enn antracycliner (altså at 

de ikke fikk A i det hele tatt), og da har jeg sett mer på TnIs evne til å forutsi KT, selv om det 

da skyldes noe annet enn A.  

Svak anbefaling for troponiner 

Med motstridende studier av varierende kvalitet er det er behov for flere, større og metodisk 

liknende studier for å vurdere nytten av TnT/TnI som markører for KT. 34 studier er et lite 

antall, og med svært inkonsistent litteratur er det vanskelig å trekke gode konklusjoner på 

bakgrunn av studiene jeg har lest. Dersom TnT/TnI skulle være egnet, kan det virke som om 

det kan være et supplement til andre undersøkelser, eksempelvis bildediagnostikk, og ikke 

som en enkeltstående metode. Dette så blant annet Sawaya et al, som tidligere beskrevet 

under resultater. På samme måte så Kang et al at TnT-elevasjon >4 ng/L sammen med en 

reduksjon av global longitudinal strain vurdert ved ekko kunne predikere senere KT.(47) 

Dersom man ser etter elevasjon eller reduksjon av strain var NPV så høy som 98 %, noe som 

nærmer seg Cardinale et als resultater fra 2004. (47) Konklusjonen blir at det er behov for mer 

forskning og  standardisering av hvordan resultatene presenteres. Dette er nødvendig for å 

kunne lage metaanalyser. Avslutningsvis kan det nevnes at UpToDate referer til 2012 

European Society of Medical Oncologists clinical practice guidelines for cardiovascular 

toxicity, som også sier at nytten av biomarkører er uavklart, og gir en svak anbefaling om 

måling av troponiner. (59)  
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Vedlegg 

Supplement: Kort beskrivelse av begrensninger og utdyping av resultatene av flertallet av 

studiene.  

Troponintabell: Oversikt over alle studiene mht til troponin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


