Borstkanker en opvliegers

Voor welke niet-medische behandelingen is iets te zeggen?
Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

De meeste vrouwen die worden behandeld voor borstkanker krijgen te maken met
opvliegers. Hoe die precies ontstaan is niet bekend en een honderd procent werkzame en veilige behandeling is nog niet voor handen. Er zijn wel enkele veilige en
beloftevolle niet-medische behandelmethoden die in individuele gevallen het overwegen waard zijn.
Meer dan de helft van alle vrouwen die
worden behandeld voor borstkanker1,
en een vergelijkbaar percentage van alle
mannen die leven met prostaatkanker2,
heeft last van opvliegers of, zoals dat
in de Engelstalige medische literatuur
doorgaans heet van ‘vasomotor symptoms’. Opvliegers kunnen op zichzelf al
behoorlijk vervelend en soms zelfs invaliderend zijn, maar verminderen de kwaliteit van leven ook indirect doordat ze
dagelijkse bezigheden en slaap ontregelen. Het tijdens de behandeling krijgen
van opvliegers is dan ook één van de
meest voorkomende redenen waarom
vrouwen met borstkanker hun antihormoonbehandeling voortijdig beëindigen.3 Daardoor verhoogt bij die groep
de kans op terugkeer van de ziekte.
Bij kankeroverlevers is grote interesse in
methoden, supplementen en voedingsingrepen die opvliegers verminderen.
Websites, tijdschriften en wetenschapsbijlagen van dagbladen berichten geregeld over dergelijk methoden, vaak naar
aanleiding van wetenschappelijke studies.

Die berichten hebben echter dikwijls
betrekking op dierstudies en kleine verkennende studies. Het is nog maar de
vraag of de resultaten overeind blijven in
humane studies met meer proefpersonen en degelijker onderzoeksprotocollen. Bovendien hebben veel berichten
betrekking op supplementen waarvan
onderzoekers vrezen dat ze borstkanker
misschien in de hand werken.
Dit artikel vat samen wat over belangrijkste en best onderzochte niet-medische
behandelmethoden voor opvliegers
bekend is. Het beperkt zich tot opvliegers bij borstkankerpatiënten.

Oorzaken van opvliegers
Het lichaam reguleert zijn temperatuur.
Is de lichaamstemperatuur enkele tienden graden hoger dan normaal, dan
compenseert het lichaam daarvoor met
transpiratie en het verwijden van de
bloedvaten in de huid. Is de lichaamstemperatuur enkele tienden graden
lager dan normaal, dan probeert het
door te rillen verdere daling van de
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Gezonde voeding
Gezonde menopauzale vrouwen kunnen opvliegers bestrijden door gezonder te leven en te eten.11 Er is maar
weinig wetenschappelijk onderzoek naar het effect van voedingspatronen op opvliegers bij borstkankerpatiënten. Het beetje onderzoek dat beschikbaar is, is wel positief. Volgens een epidemiologische studie die de Amerikaanse epidemioloog Ellen Gold in 2006 publiceerde in Menopause vermindert een dieet met veel volwaardige
plantaardige producten zoals volle granen, groenten en fruit opvliegers bij borstkankerpatiënten. Des te meer
voedingsvezels de vrouwen consumeerden, des te minder last hadden de vrouwen van opvliegers. Gold ontdekte trouwens ook dat vrouwen met een gezond lichaamsgewicht minder last van opvliegers hadden als ze
niet te zwaar waren.12
Een kleine en recente Australische studie heeft die resultaten bevestigd. In dat onderzoek volgden enkele tientallen borstkankerpatiënten gedurende twaalf weken een programma dat ze stimuleerde om onder meer gezonder te eten, meer te bewegen en te stoppen met roken. Het programma reduceerde het aantal en de ernst van
de opvliegers.13

lichaamstemperatuur te voorkomen.
Het orgaan dat de lichaamstemperatuur
reguleert zetelt in de hypothalamus,
een klier in de hersenen. Neurologen
noemen het gebied in de hypothalamus
dat specifiek betrokken is bij het reguleren van de lichaamstemperatuur het
thermoregulatiecentrum.
Als de concentratie van het hormoon
estradiol in het bloed lager is dan normaal, raakt het thermoregulatiecentrum ontregeld. Dat kan gebeuren in de
overgang, maar ook door het gebruik
van medicijnen die de aanmaak van
estradiol stopzetten of de werking ervan
blokkeren. Chemokuren en antioestrogenen, als anastrozole, vallen onder de
eerstgenoemde categorie, antioestrogenen, zoals tamoxifen of anastrozole
onder de tweede. Opvliegers zijn het
directe gevolg van de ontregeling van
het thermoregulatiecentrum.
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Hormoontherapie
Tijdens de overgang heeft ongeveer de
helft van de vrouwen last van opvliegers. Meestal verdwijnen die binnen
enkele jaren na het begin van de overgang. Synthetische versies van estradiol
zijn een probaat middel tegen opvliegers, maar die hormonen zijn meestal
ongeschikt voor borstkankerpatiënten.
Estradiol stimuleert de groei van veel
typen borstkanker. De behandeling met
antioestrogenen is bedoeld om de groei
van borstkankercellen af te remmen of
terugkeer van de ziekte te voorkomen.
Toediening van synthetische vormen
van estradiol ondergraaft de beschermende werking van de antioestrogenen.

Suppletie
Hetzelfde geldt mogelijk voor het
gebruik van veel concentraten van kruiden die volgens producenten van supplementen
overgangsverschijnselen
zouden moeten verzachten. Die produc-

Borstkanker en opvliegers

ten bevatten bijvoorbeeld extracten van
hop (Humulus lupulus), zilverkaars (Cimicifuga simplex) of van Royal Jelley. Zeker
hop4, maar ook zilverkaars5 en ook Royal
Relly6 bevatten stoffen die de werking
van estradiol imiteren. Dat kan verklaren waarom volgens enkele studies en
ervaringen van gebruikers dit soort supplementen opvliegers verzachten of hun
incidentie verminderen. Het kan echter
ook betekenen dat borstkankerpatiënten die deze supplementen gebruiken
de effectiviteit van hun behandeling
ondergraven. In dierstudies versnelt
zilverkaars, dat tussen twee haakjes
volgens kleine studies inderdaad opvliegers verzacht bij vrouwen die tamoxifen
gebruiken7, inderdaad de uitzaaiing van
borstkankertumoren.5
Andere supplementen met een pseudo-oestrogene werking zijn rode klaver
(Trifolium pratense), sojaboon (Glycine
max) en vlaszaad (Linum usitatissimum).
Kritische wetenschappers vrezen dat
ook deze extracten in hoge doses de
kans op terugkeer van de ziekte kunnen
verhogen. Volgens overzichtsstudies
werken deze supplementen bovendien
niet tegen opvliegers.8,9,10

Sint Janskruid
Oncologen die opvliegers met medicijnen bestrijden gebruiken daarvoor dan
ook geen oestrogenen, maar andere
middelen zoals het antidepressivum
paroxetine of de bloeddrukverlager clonidine. Die middelen imiteren respectievelijk de werking van serotonine en
noradrenaline, twee neurotransmitters

die betrokken zijn bij de regulering van
de lichaamstemperatuur.
Een supplement dat op een manier werkt
die in de verte is te vergelijken met het
werkingsmechanisme van paroxetine is
Sint Janskruid. Sint Janskruid heeft een
milde antidepressieve werking. In studies verhoogt suppletie met Sint Janskruid weliswaar de kwaliteit van leven
van menopauzale vrouwen, maar heeft
het kruid geen noemenswaardige
invloed op de frequentie en intensiteit
van opvliegers.14
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Hoewel Sint Janskruid geen oestrogene
werking heeft, is ook dit supplement niet
veilig voor kankerpatiënten. Sint Janskruid versnelt de afbraak van ongeveer
zestig procent van alle medicijnen, en
kan daardoor hun werking ondergraven.

Stoppen met roken
Een leefstijlfactor die bij menopauzale
vrouwen opvliegers in de hand werkt,
is roken. Volgens een epidemiologische
studie die onderzoekers van de Johns
Hopkins School of Public Health in 2008
publiceerden, hebben rokende vrouwen
twee keer meer kans op opvliegers dan
vrouwen die niet roken.15 Hoe dat precies kan is niet duidelijk, maar volgens
een al wat oudere theorie verstoort
tabaksrook de hormoonhuishouding.

Mogelijk effectief: acupunctuur
Volgens metastudies blijkt uit de tot
dusver gepubliceerde studies niet dat
acupunctuur gezonde menopauzale
vrouwen beschermt tegen opvliegers.17
Desondanks zijn diverse studies gepubliceerd waarin acupunctuur bij vrouwen met borstkanker positief reageren
op de acupunctuurbehandeling.18,19,20 In
2010 rapporteerden oncologen van het
Henry Ford Hospital zelfs dat accupunctuur even effectief was in het bestrijden
van opvliegers als venlafaxine, een antidepressivum dat vergelijkbaar is met
paroxetine.21 Honderd procent zeker
dat accupunctuur borstkankerpatiënten
van hun opvliegers af helpt is er nog niet.
Daarvoor zijn er nog te weinig studies.
Omdat accupunctuur geen bijwerkingen
heeft, is het wel een behandeloptie.

Regelmatig maaltijdenpatroon
Opvliegers treden vaker op bij een lege
maag.16 De eerste negentig minuten
na een maaltijd, als de glucosespiegel
hoog is, is de kans op een opvlieger volgens kleine experimentele studies aanmerkelijk kleiner dan wanneer weinig
glucose in het bloed circuleert. Dat impliceert dat een levensstijl met frequente
kleine maaltijden helpt tegen opvliegers.
Een aanvullende strategie is de vervanging van levensmiddelen met veel snel
opneembare koolhydraten (zoals producten die zijn gebaseerd op witbrood,
gebak, koekjes of frisdranken die zijn
gezoet met suiker) door vezelrijke producten met langzaam opneembare koolhydraten (zoals volkoren brood, volkoren
pasta en bonen).
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Niet effectief: yoga en meer
Voor zover dat uit de huidige onderzoeksliteratuur op te maken is, vermindert yoga opvliegers niet bij gezonde
menopauzale vrouwen22 en ook niet bij
borstkankerpatiënten.23 Desalniettemin
kan yoga wel andere complicaties van
de behandeling verzachten, zoals pijn in
de gewrichten, vermoeidheid, stress en
opgezwollen armen. Ook sport of een
andere vorm van intensieve beweging,
ontspanningsoefeningen en mindfulness helpen volgens overzichtsstudies
niet tegen opvliegers, maar mogelijk wel
tegen andere vervelende aspecten van
de medische behandeling.9
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Hypnose
Een niet-medische behandeling die in de
schaarse gepubliceerde studies hogere
ogen gooit, is hypnose. Ook van hypnose staat de werkzaamheid nog niet
honderd procent vast, maar de paar studies die zijn gepubliceerd zijn positief.
Bovendien heeft hypnose geen bijwerkingen. Volgens onderzoek door psychologen van de universiteit van Baylor
hebben borstkankerpatiënten, wat
opvliegers betreft, evenveel baat bij vijf
wekelijkse hypnosesessies als bij behandeling met antidepressiva. In die studies
verminderde hypnose de opvliegers
met zeventig procent.24,25 In 2013 rapporteerden onderzoekers van dezelfde
universiteit nog betere resultaten als
gevolg van een reeks van twaalf wekelijkse sessies.26

Samenvatting
Hormoontherapie en supplementen zijn
niet geschikt als middel tegen opvliegers. Een verbetering van de leefstijl
door een gezond dieet met veel volwaardige plantaardige voedingsmiddelen en
stoppen met roken kan daarentegen wel
verlichting bieden. Voor sporten, yoga,
intensief bewegen, mindfulness en ontspanningsoefeningen is veel te zeggen, maar niet dat ze opvliegers helpen
tegengaan. Twee behandelmethoden
waarvan de werkzaamheid weliswaar
nog niet volledig is bewezen, maar die
toch het overwegen waard zijn, zijn acupunctuur en hypnose.
∞
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Het chemobrein

ligen, moeten nog verder worden uitgediept. Een bepaalde theorie wijst naar
cytokines. De chemotherapie op anthracycline-basis blijkt meer pro-inflammatoire cytokines vrij te maken, die zorgen
voor een verhoogde neuro-inflammatie. Deze neuro-inflammatie is mogelijk
de oorzaak. Er kan ook gekeken worden
naar de effecten van oxidatieve stress
op de hersenen.
Chemotherapie blijkt reactieve zuurstofverbindingen te produceren. Tegelijkertijd blijkt het reactievermogen van
de patiënt te verminderen en wordt het
moeilijker destructieve deeltjes te neutraliseren. Dit kan leiden tot directe
beschadiging van zenuwcellen.

Conclusie

grafisch) geheugen.
Bij de groep met medicijnen op anthracycline-basis bleek de verbinding tussen
de precuneus en de hippocampus, en
de frontale en laterale pariëtale gebieden van de hersenen, te ontbreken. Dit
gebrek aan verbindingen zou de efficiëntie van informatieverwerking verstoren
en de dynamische responsen bij cognitieve taken verminderen.

Andere mechanismen
De mechanismen, die de verminderde
verbindingsactiviteit in deze specifieke
gebieden van de hersenen bewerkstel-

De auteurs van het onderzoek geven
aan, dat de resultaten als voorlopig
beschouwd moeten worden, gezien
de beperkingen zoals de kleine groep
en het retrospectieve en transversale
karakter van het onderzoek. “Grotere,
verkennende studies zijn nodig, die
beoordelingen van voor- en nabehandeling bevatten, zodat individuele cognitieve en neurobiologische trajecten
van de patiënt kunnen worden geëvalueerd met betrekking tot potentiële
anthracycline-gerelateerde neurotoxische effecten.”
Zowel de doeltreffendheid als de gevolgen van chemotherapie worden voortdurend kritisch bekeken. Met de tijd
zal het fenomeen ‘chemobrein’, zonder
twijfel, goed begrepen en voorkomen
kunnen worden.
∞
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