THEMA: BEWEGEN
Spiermassa sleutelfactor bij
chemotherapie uitgezaaide
borstkanker
Meer spieren, minder bijwerkingen en grotere
overlevingskansen

Hoeveel ernstige bijwerkingen vrouwen met een uitgezaaide vorm van borstkanker
ondervinden van hun chemokuren, is afhankelijk van hun spiermassa. Tot die slotsom komen oncologen, verbonden aan het UNC Lineberger Comprehensive Cancer
Center in North Carolina, in een kleine studie die is verschenen in Clinical Cancer Research. Hoe meer spiermassa borstkankerpatiënten hebben, hoe geringer hun kans
op bijwerkingen
Als borstkanker over het lichaam is uitgezaaid en de tumoren hun weg naar
bijvoorbeeld de longen, lever en botten
hebben gevonden, is de ziekte ongeneeslijk geworden. Zo’n 6 tot 10 procent van
de vrouwen waarbij artsen borstkanker
diagnosticeren is al in dat stadium. Van
het merendeel van de vrouwen waarbij
borstkanker in een vroeger stadium aan
het licht is gekomen zal 20 tot 30 procent
uiteindelijk uitzaaiingen ontwikkelen.
Chemokuren kunnen de kanker in dat
stadium nog wel vertragen – mits de
patiënten die behandelingen dan nog
wel kunnen verdragen en de bijwerkingen niet te ernstig worden.

Pagina 10 ∙ April 2017 ∙

Sarcopenie
“Meer en meer studies laten zien dat het
verlies van spiermassa en spierkracht,
dat we ook wel sarcopenie noemen,
de kans op het mislukken van kankerbehandelingen en bijwerkingen van
de chemokuur vergroot, en de kans op
overleving verkleint”, zegt onderzoeksleider Hyman Muss van het UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center in een
persbericht.1
Muss en zijn collega’s publiceerden
in 2016 nog een metastudie, waaruit
onder meer bleek dat 20 tot 74 procent
van de vrouwen met een uitgezaaide
vorm van borstkanker lijdt aan sarcopenie. De onderzoekers ontdekten ook
dat sarcopenie in deze groep de kans op
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overlijden significant vergroot.2 Onderzoekers van de universiteit van Alberta
in Canada publiceerden in 2009 een studie, waaruit niet alleen bleek dat sarcopenie de kans verhoogt dat chemokuren
serieuze bijwerkingen hebben, maar er
ook voor zorgt dat tumoren na de chemo’s weer sneller gaan groeien.3

uitgaan van het huidoppervlak. Als oncologen in het vervolg via de spiermassa
bepalen hoeveel kankerremmende
medicijnen ze kunnen toedienen, kunnen chemokuren tegelijkertijd veiliger
en doeltreffender worden, vermoeden
de onderzoekers.

Grotere overlevingskans
Minder bijwerkingen
In februari 2017 publiceerde het team
van Hyman Muss een onderzoek waaraan 40 vrouwen met een uitgezaaide
vorm van borstkanker meewerkten.4 De
gemiddelde leeftijd van de vrouwen was
55 jaar en allemaal werden ze behandeld
met taxanen. Volgens scans had 60 procent van de vrouwen sarcopenie.
Ook in dit onderzoek vergrootte spierverlies de kans op bijwerkingen van de
chemokuur. Bij de vrouwen met een
normale hoeveelheid spiermassa kreeg
20 procent te maken met ernstige bijwerkingen. Bij de vrouwen met sarcopenie was dat maar liefst drie keer meer.
Van de vrouwen met een normale spiermassa hoefde niemand door de bijwerkingen van de chemo’s opgenomen te
worden in een ziekenhuis. Bij de vrouwen met sarcopenie was dat echter bij
40 procent het geval.
De hoeveelheid spiermassa bleek een
betere voorspeller van de kans op bijwerkingen dan de formules die oncologen op dit moment gebruiken, en die

De spiermassa van de proefpersonen
voorspelde ook hun overlevingskansen. Van de studiedeelnemers met sarcopenie was een jaar na het begin van
de chemokuren niemand meer in leven.
Bij de vrouwen met een normale spiermassa was twee jaar nadat de chemokuren waren begonnen nog 20 procent
in leven. “Dit illustreert de noodzaak
om bij kankerpatiënten bijtijds maatregelen te treffen die de spiermassa
vergroten, of in ieder geval de afbraak
daarvan te voorkomen”, schrijven de
onderzoekers.
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