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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Op dit moment is kanker de tweede doodsoorzaak wereldwijd. De laatste jaren is voor een aantal 

kankertypes de sterfte wel afgenomen. Dit komt door betere vroegtijdige opsporing en verbeterde 

behandelingen. Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. 

Uitgezaaide borstkanker kan worden behandeld met chemotherapie en afhankelijk van de 

tumoreigenschappen ook met hormonale therapie en met gerichte behandeling tegen specifieke 

doelen in de tumor.  Zo brengt in ongeveer 15% van de patiënten de borstkanker het humane 

epidermale groeifactor receptor 2 eiwit (HER2) tot overexpressie. Trastuzumab is een monoklonaal 

antilichaam dat gericht is tegen HER2. Behandeling met chemotherapie gecombineerd met 

trastuzumab heeft de overleving van patiënten met HER2 positieve borstkanker duidelijk 

verbeterd. Sinds de registratie in 2001 en daarna het gebruik van trastuzumab in de dagelijkse 

praktijk is steeds meer bekend geworden over de veiligheid, tolerabiliteit en effectiviteit van dit 

middel. Deze, deels in de dagelijkse praktijk verworven kennis, is vooral belangrijk voor de niche 

populaties die veelal niet- of ondervertegenwoordigd zijn in de registratiestudies. Belangrijke 

niche populaties worden gevormd door patiënten met veel comorbiditeit of patiënten die 

eerder al een andere vorm van kanker hebben gehad. Op dit moment maakt trastuzumab nog 

steeds deel uit van de meest gebruikte behandelingen gericht tegen borstkankers die HER2 tot 

expressie brengen. Het is daarom belangrijk om als behandelaar goed geïnformeerd te zijn over 

de veiligheid, tolerabiliteit en effectiviteit van trastuzumab in de gehele patiëntenpopulatie die in 

de dagelijkse praktijk potentieel in aanmerking komt voor dit middel. 

DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT

Het doel van dit proefschrift is om verschillende aspecten omtrent de behandeling van uitgezaaide 

borstkanker te bestuderen. Het focus ligt op implementatie van behandelingen in de dagelijkse 

praktijk, optimalisatie van behandelingen in niche populaties en het verkennen van nieuwe 

aangrijpingspunten voor behandelingen.

Hoofdstuk 1 is een algehele introductie tot de behandeling van HER2 positief borstkanker 

en leidde het onderwerp van het in dit proefschrift beschreven onderzoek in. In hoofdstuk 

2 is in de vorm van een review de literatuur met betrekking tot de immunotherapie voor 

borstkanker geanalyseerd. Hier is gekeken wat de (pre)klinische ontwikkelingen zijn op het 

gebied van immunotherapie bij borstkanker. Met een PubMed analyse is de Engelstalige literatuur 

geselecteerd in de periode tot juni 2015. Lopende klinische studies tot juni 2015 op het gebied 

van immunotherapie bij borstkanker worden geïdentificeerd in ClinicalTrials.gov. De abstracts van 

de jaarlijkse congressen van de American Society of Clinical Oncology (2012 - 2015), San Antonio 

Breast Cancer symposium (2012 - 2014), American Association of Cancer Research (2012 - 2015) en 

de European Society of Medical Oncology (2012 - 2014) worden geanalyseerd. Preklinisch bestaan 
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er aanwijzingen dat chemotherapie een immuunrespons kan opwekken. Tevens lijkt de werking 

van chemotherapie deels tot stand te komen door interactie met het immuunsysteem. De analyse 

toont verschillen tussen de verschillende subtypen borstkanker. HER2 positieve en triple negatieve 

borstkankers vertoonden vergeleken met hormoonreceptor positieve borstkankers of een hogere 

genetische instabiliteit of meer mutaties in de tumor. Deze vele mutaties leiden tot stimulatie van 

anti-tumor specifieke antigenen waardoor een sterkere anti-tumor immuunrespons tot stand kan 

komen. Klinische studies hebben al anti-tumor effect laten zien van immuuncheckpuntremmers 

bij patiënten met triple negatieve borstkanker. Er gebeurt klinisch onderzoek met vaccinaties, een 

andere vorm van immunotherapie, om te proberen bij de patiënt een anti-tumor immuunrespons 

op te wekken. Dit kan resulteren in een verhoogde anti-tumor immuniteitsstatus. Er zijn ook 

andere ontwikkelingen gaande met nieuwe immunotherapeutica, zoals het onderzoek met 

bispecifieke antilichamen die enerzijds de tumorcel en anderzijds de T cel binden. Van de nieuwe 

behandelingen zijn nog geen definitieve resultaten bekend.  

In relatief korte tijd wordt de HER2 diagnostiek op tumormateriaal in de standaardzorg 

geïmplementeerd. Volgens de toen meest actuele richtlijn zijn er twee methoden om 

HER2 positiviteit te bepalen, namelijk immunohistochemie en in situ hybridisatie. Met 

immunohistochemie wordt HER2 op de celmembraan gemeten met antilichamen gericht tegen 

HER2 eiwitten. Dit is een semiquantitatieve test die uitgedrukt kan worden in 4 categorieën, 

0, 1+, 2+ en 3+. HER2 positiviteit kan gesteld worden bij een 3+ score. In situ hybridisatie 

bepaalt de mate van HER2 genamplificatie. Aangezien de betrouwbaarheid van de HER2 

immunohistochemie afhankelijk is van verschillende (pre)analytische factoren was er behoefte 

aan een betrouwbaardere en robuustere bepaling. HER2 amplificatie komt in hoge mate 

overeen met HER2 overexpressie. Bij een 2+ score bij immunohistochemie is een aanvullende 

in situ hybridisatie geïndiceerd. Tevens kan bij een positieve in situ hybridisatie HER2 positiviteit 

worden vastgesteld, onafhankelijk van de immunohistochemie. In Hoofdstuk 3 wordt de 

betrouwbaarheid bepaald van in de standaardzorg als HER2 positief afgegeven HER2 bepalingen 

in borstkanker kort na de implementatie van deze test. De identificatie van patiënten met 

HER2 positieve uitgezaaide borstkanker die in de periode van 2005 - 2009 behandeld zijn met 

trastuzumab wordt eerst beschreven. Patiënten worden gevonden met behulp van de gegevens 

over trastuzumab gebruik in databases van de 23 ziekenhuisapotheken in Noord Nederland. Via 

de Nederlandse Kankerregistratie wordt gedetailleerde informatie verzameld over onder andere 

patiënt-, tumor- en behandelkarakteristieken. Ook wordt van deze patiënten eerder verkregen 

tumormateriaal verzameld. Dit wordt gebruikt om een tumorweefsel micro-array samen te 

stellen. Van de geselecteerde tumoren wordt opnieuw de HER2-status bepaald op basis van 

immunohistochemie en met twee vormen van in situ hybridisatie volgens de in 2007 vigerende 

richtlijn. De immunohistochemische kleuring van HER2 wordt uitgevoerd met een door de Food 

and Drug Administration goedgekeurde PATHWAY HER2/neu assay. Ook wordt de HER2-status 

van al het tumorweefsel bepaald met een fluorescentie in situ hybridisatie (Zytolight SPEC HER2/

CEN 17 dual color probe kit). Hierbij worden 20 representatieve tumorcelkernen per tumorweefsel 

geteld met een Zeiss Axioplan 40 microscoop. HER2 positiviteit is voor de hernieuwde bepaling 
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gedefinieerd als een positieve in situ hybridisatie of indien de in situ hybridisatie niet bepaald 

kon worden, een immunohistochemiescore van 3+. De HER2-status kan worden bepaald in 

tumormateriaal van 174 van de 190 (90%) patiënten. Van de beoordeelbare weefsels is 87% ook bij 

hernieuwd onderzoek HER2-positief. In de 21 weefsels waarin de HER2-positieve status niet kan 

worden bevestigd, is de HER2-status in 67% van de tumoren initieel alleen immunohistochemisch 

bepaald. De overleving van de patiënten waarin de HER2-positieve tumorstatus kan worden 

bevestigd is gelijk aan de overleving van de patiënten waarin de HER2-positieve tumorstatus 

niet kan worden bevestigd (25 versus 18 maanden, P = 0,131). Er wordt een exploratieve analyse 

uitgevoerd indien er structureel fluorescentie in situ hybridisatie wordt uitgevoerd als bevestigende 

test na een positieve immunohistochemische test. Met alleen inachtneming van een reductie in 

trastuzumab kosten ontstaat er een gemiddelde besparing van €87710,- per 100 patiënten.  

In Hoofdstuk 4 worden de behandelresultaten van trastuzumab bevattende behandelingen 

in de dagelijkse praktijk te vergeleken met resultaten uit een grote gepubliceerde klinische 

studie. Hiervoor worden de patiënt-, tumor- en behandelingskarakteristieken van de in hoofdstuk 

3 geïdentificeerde patiënten  beschreven. Verder worden de verschillen bestudeerd tussen 

patiënten jonger dan 65 jaar en patiënten van 65 jaar en ouder. Van de 225 geselecteerde 

patiënten (mediane leeftijd 58,4 jaar) zijn 130 patiënten behandeld met trastuzumab als 

onderdeel van de eerstelijnsbehandeling. Hierbij is, vanaf het stellen van de diagnose uitgezaaide 

borstkanker, de mediane behandelduur 9 maanden en de mediane overleving 30,7 maanden. 

Deze overleving is vergelijkbaar met de 31,2 maanden overleving in een klinische studie in een 

vergelijkbare patiëntenpopulatie. Van de door ons geïdentificeerde patiënten heeft 74% eerder 

een lokale vorm van borstkanker gehad en zijn pas later metastasen vastgesteld. In ons cohort 

heeft 41% van de patiënten als onderdeel van de behandeling van de lokale borstkanker ook 

adjuvante chemotherapie gekregen. Patiënten die jonger zijn dan 65 jaar krijgen vaker adjuvante 

chemotherapie dan patiënten van  65 jaar of ouder (36% en 71%; P = 0,001). Er worden in ons 

cohort verder geen verschillen gevonden in de karakteristieken voorafgaande aan de behandeling 

met trastuzumab of in overleving vanaf de start van de behandeling met trastuzumab tussen 

de twee leeftijdscategorieën. Bij 16% van de patiënten wordt trastuzumab gestaakt omdat de 

linkerventrikelejectiefractie daalt. Van deze patiënten heeft 72% een eerdere behandeling gehad 

met anthracycline bevattende chemotherapie. 

Nationale en internationale richtlijnen, gepubliceerd in de periode van 2001 – 2004, adviseerden 

om in de eerstelijn trastuzumab te combineren met paclitaxel of docetaxel. In het geselecteerde 

cohort krijgt 57% van de patiënten in de eerstelijnssetting deze combinatie en krijgt 20% van 

de patiënten trastuzumab gecombineerd met vinorelbine. Vinorelbine wordt waarschijnlijk 

toegepast vanwege het mildere bijwerkingenprofiel dan paclitaxel of docetaxel. Kort na de 

registratie van trastuzumab hebben gerandomiseerde studies uitgewezen dat trastuzumab met 

vinorelbine tevens effectief is voor de behandeling van HER2 positieve uitgezaaide borstkanker. 

Kort na registratie van een nieuw medicijn ontbreken vaak gegevens over de veiligheid van het 

medicijn voor patiënten met comorbiditeit. Kennis van farmacokinetische en farmacodynamische 

eigenschappen (therapeutische drug monitoring) kan helpen het gedrag van de nieuwe 
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behandeling te interpreteren of voorspellen. In Hoofdstuk 4A wordt   beschreven hoe de kennis 

opgedaan met trastuzumab voor borstkanker geëxtrapoleerd kan worden naar off-label gebruik. 

Een 21 jarige patiënte presenteert zich met een uitgebreid uitgezaaide maligniteit zonder dat de 

primaire tumor bekend was. Ze heeft een submucosale massa in het sigmoïd en tevens cervicale 

en supraclaviculaire lymfadenopathie. Histologie van de sigmoidale massa toont een weinig 

gedifferentieerd adenocarcinoom met evidente HER2-overexpressie en tevens HER2-amplificatie. 

De 89Zr-trastuzumab positron emission tomography (PET) scan toont intense 89Zr-trastuzumab 

opname van alle bekende tumorlokalisaties die eerder op de FDG-PET worden geconstateerd. 

Deze intense opname van 89Zr-trastuzumab wordt gezien als ondersteuning van de HER2-

positiviteit. Aanvullende diagnostiek toont geen aanwijzingen voor het bestaan van een maag- 

of borstkanker. HER2-gerichte behandeling gecombineerd met capecitabine en oxaliplatine 

wordt gestart. Na 6 combinatiekuren is er sprake van een complete tumorrespons op de 89Zr-

trastuzumab- en FDG-PET. Hierna wordt trastuzumab monotherapie gestart. Na 9 maanden is de 

tumor weer progressief. 

In Hoofdstuk 4b wordt geschreven hoe therapeutische drugmonitoring een 

ondersteunende rol kan spelen om een relatief nieuwe behandeling toe te passen bij een patiënt 

met ernstige comorbiditeit. Everolimus is binnen de oncologie geregistreerd voor het irresectabel 

of gemetastaseerd niercelcarcinoom, voor neuroendocriene tumoren en borstkanker. Voor de 

behandeling van borstkanker moet everolimus gecombineerd worden met de orale steroïdale 

aromataseremmer, exemestaan. We beschrijven een nierdialysepatiënte met een vergevorderde 

graad 1 neuroendocriene tumor die word behandeld met everolimus 5 mg eenmaal per dag. 

Everolimus wordt voor 98% gemetaboliseerd in de lever en wordt voor 2% geëlimineerd via de 

urine. Na het starten van de everolimus behandeling is patiënte intensief vervolgd om tekenen van 

toxiciteit van de behandeling vroegtijdig op te sporen. Everolimusspiegels worden in volbloed ten 

tijde van de steady state bepaald met vloeistof chromatografie – massaspectrometrie. De spiegel 

wordt alleen gebruikt ter uitsluiting van te hoge everolimus spiegels. Nadat bleek dat patiënte 

de behandeling goed verdraagt en er geen toxische spiegels gemeten worden, is de dosering 

verhoogd naar de geregistreerde dosering van 10 mg everolimus eenmaal per dag.

Sinds het toepassen van HER2-gerichte behandelingen voor patiënten met HER2 positief 

borstkanker is bij voor patiënten met ziekte de overleving verbeterd en in de adjuvante setting is 

de kans op curatie toegenomen. Bij patiënten met uitgezaaide ziekte zal vrijwel altijd resistentie 

tegen HER2-gerichte behandeling ontstaan hetgeen zich uit met progressie van de ziekte. De 

androgeenreceptor komt tot expressie in bijna 60% van HER2 positieve borstkankers. Androgenen 

induceren proliferatieve signalen die ontstaan door interactie tussen de androgeenreceptor en 

de HER2-transductieroute. Immuungerelateerde factoren in de omgeving van de tumorcel, de 

immuunmicro-omgeving, zijn belangrijk voor het ontstaan van tumoren en voor het ontwikkelen 

van een tumorrespons op systemische behandelingen. In hoofdstuk 5 wordt het onderzoek 

beschreven naar de interactie tussen de androgeenreceptorexpressie en de immuunsamenstelling 

van de tumormicro-omgeving van HER2-positief borstkanker. De beschreven geselecteerde 

patiëntengroep uit hoofdstuk 3 is hiervoor bestudeerd. Met behulp van immuunhistochemie 
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worden de androgeenreceptor, CD3, CD8, program cell death protein 1, en het ligand hiervan de 

program cell death ligand 1 bepaald. M2 geassocieerde macrofagen (expressie van CD68 en CD163) 

zijn bepaald met multi-colour immunofluorescent kleuring bepaald. Tumor infiltrerende lymfocyten 

zijn gedetecteerd zoals beschreven in de standaardiseerde methode van de TILs working group en 

worden weergegeven als percentage dat in het stromale weefsel aanwezig was. Er is voldoende 

tumormateriaal 150 patiënten. In 81,3% van de tumoren word androgeenreceptorexpressie in 

meer dan 10% van de aanwezige tumorcellen vastgesteld. Het mediane aantal M2 geassocieerde 

macrofagen, CD3 en CD8+ T-cellen per mm2 is 8 (interquartielafstand: 1 - 22), 85 (interquartielafstand: 

0 - 311) en 35 (interquartielafstand: 1 - 149) respectievelijk. De androgeenreceptorexpressie is 

geassocieerd met oestrogeenreceptorexpressie en is negatief gerelateerd met infiltratie van M2 

geassocieerde macrofagen (Pearson’s r = -0,361, P < 0,0001), CD3+ (r = -0,199, P < 0,030) en CD8+ (r 

= -0,212, P < 0,021). Met behulp van clusteranalyse worden drie groepen geïdentificeerd gebaseerd 

op het vastgestelde immuunprofiel en de androgeenreceptor. Twintig procent van de patiënten 

heeft een lage androgeenreceptorexpressie en een hoge immuuncelinfiltratie, een andere groep 

(15%) een hoge androgeenreceptorexpressie en een hoge immuuncelinfiltratie en de derde 

groep, tenminste 50%, een hoge androgeenreceptorexpressie met een lage immuuncelinfiltratie. 

De overleving is beter in de patiëntengroep (n = 27) met hoge androgeenreceptorexpressie en 

hoge immuuncelinfiltratie dan  in de groep (n = 32) met lage androgeenreceptorexpressie en 

hoge immuuncelinfiltratie (89,7 versus 66,4 maanden, P = 0,01, hazard ratio (HR) 2,26). Dit verschil 

in overleving, gevonden in deze groep met een beperkt aantal patiënten, kan duiden op de rol 

die de androgeenreceptorsignalering heeft in het tot stand komen van de tumorrespons op 

anti-HER2-behandeling. Deze bevindingen suggereren dat hoge androgeenreceptorexpressie 

geassocieerd is met een verhoogde gevoeligheid met anti-HER2 behandeling.

Bij het onderzoek in hoofdstuk 6 worden relatief nieuwe factoren in de tumor micro-omgeving 

bij mannen met borstkanker bestudeerd. Bij mannen worden vaak prognostisch gunstige 

tumorkarakteristieken gevonden zoals een hoge oestrogeenreceptorexpressie vergeleken met 

die van vrouwen. De overleving bij mannen is echter minder goed dan van vrouwen. Het wordt 

momenteel steeds duidelijker dat de tumormicro-omgeving bij mannen duidelijk verschillend is 

van die van vrouwen. De C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) en het ligand hiervan, stromal 

cell derived factor 12 (CXCL12), C-MET en zijn ligand hepatocytengroeifactor (HGF) spelen een 

belangrijke rol in de tumor micro-omgeving en is eerder geassocieerd met het ontstaan van 

uitzaaiingen. In dit onderzoek worden deze factoren bepaald in een Nederlands subcohort van 

803  mannen met borstkanker. Dit cohort maakt deel uit van het internationale EORTC 10085/

TBCRC/BIG/NABCG International Male Breast Cancer Program van 1473 mannen met borstkanker 

gediagnosticeerd tussen 1990 en 2010 waarvan voldoende tumorweefsel van de primaire tumor 

beschikbaar is. Er wordt van elk tumorweefsel 3 coupes gebruikt om een tumorweefsel micro-

array te maken. Er worden met immuunhistochemie kleuringen verricht op CXCR4, CXCL12, HGF 

en c-MET. In deze analyse worden 720 patiënten geïncludeerd. Zij hebben een gemiddelde 

mediane leeftijd van 57 jaar en in 98,3%  van de patiënten is de tumor oestrogeenreceptor positief. 

Op het moment van de diagnose van de borstkanker hebben 487 patiënten geen metastasen. 
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De overleving van deze patiënten werd reeds bestudeerd met een mediane follow up van 6,5 

jaar vanaf het moment van de diagnose van de borstkanker. Hoge HGF expressie in de tumor is 

gerelateerd aan een betere ziektevrije overleving en totale overleving (5,9 versus 10,7 jaren, HR 

0,58, P = 0,004; 7,5 versus 13,0 jaren, HR 0,64, P = 0,001 respectievelijk). Dit blijft verschillend in 

de multivariate analyse en suggereert dat HGF een onafhankelijke voorspeller is van een betere 

ziektevrije overleving en totale overleving. In borstkanker bij vrouwen is HGF echter een voorspeller 

van een slechtere ziektevrije en totale overleving. Dit suggereert dat de HGF/cMET cascade anders 

functioneert in borstkanker bij mannen dan in borstkanker bij vrouwen. Hoge versus lage CXCL12 

expressie is ook gerelateerd aan een betere ziektevrije- en totale overleving (6,2 versus 11,3 jaren, 

HR 0.55, P = 0,01; 9,1 versus 15,3 jaren, HR 0,63, P = 0,005 respectievelijk). Dit verband is vergelijkbaar 

met borstkanker bij vrouwen. Hoofdstuk 7 is een engelstalige samenvatting en schetst enkele 

toekomst perspectieven in relatie tot dit proefschrift.
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