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– Endocriene therapie
• Fulvestrant (fase II)

– Chemotherapie
• BCIRG 001

– Targeted therapie
• Geparquinto

• Neosphere (fase II)

– Verandering hormoonreceptorstatus
• primaire tumor vs recidief

– Preventieve lymfedrainage

– AZURE trial



A comparison of fulvestrant 500 mg with 

anastrozole as first-line treatment for 

advanced breast cancer: follow up analysis 

from the FIRST study

John F. R. Robertson, Justin P.O. Lindemann 
et all.



Design



Results



Conclusion

� Significante verbetering TTP, fulvestrant vs 
anastrozol als endocriene 1e lijns therapie in ER+ 
mammacarcinoom, MBC

� Voordeel TTP is consistent in alle subgroepen

� Fase II trial, kleine aantallen

� Mogelijk voordeel tgv verschillend 
werkingsmechanisme





Trial design



DFS at median 10y FU



DFS at pre-defined subgroups



OS at a median 10y FU



DFS at pre-defined subgroups



Conclusie

• Ook na 10 jaar betere DFS en OS na TAC 
therapie tov FAC bij N+ mammacarcinoom

• Geen onverwachte toxiciteit op langere termijn

• Toekomst: Ook taxaan bij N0 mammacarcinoom



Geparquinto



Design



pCR



pCR according to subtype



Conclusie

• Significant hogere pCR rate van 50% in de arm 

met trastuzumab

• Chemotherapie en lapatinib resulteerde in een 

pCR rate van 35%, waarschijnlijk deels door 

toxiciteit

• Lapatinib lijkt minder aantrekkelijk

• Geen veranderingen in beleid





Fase II study



pCR



Conclusie

• Significant hogere pCR rate (45.8%) met 

docetaxel, trastuzumab in combinatie met 

pertuzumab 

• Substantieel antitumor effect met trastuzumab en 

pertuzumab zonder chemotherapie (pCR rate van 

16.8%!) 

• Therapie wordt goed verdragen



Discordance in hormone and HER2 
receptor status in breast cancer during 

tumor progression

Linda Lindstrom, Eva Karlsson, Ulla Wilking, Lambert Skoog, 

Jonas Bergh

Dept of oncology and pathology, Karolinska Institut and 

University Hospital, Stockholm, Sweden



Results



Receptorstatus and OS



Conclusie

• 1/3 recidieven heeft een veranderde 
hormoonstatus tov primaire tumor

• 1/10 recidieven heeft een veranderde HER2 
status tov de primaire tumor

• Mogelijke oorzaken

– Cytologie geen histologie verkregen!!

– Receptor status primair niet goed bepaald

– Sampling error





Design



Primary endpoint



Results



Results



Conclusie

• Manuele lymfedrainage na okselklierdissectie bij 
mammacarcinoom is niet effectief ter preventie 
van lymfe-oedeem van de arm op korte termijn

• Patienten met okselklierdissectie wordt wel 
geadviseerd zelf oefeningen te doen ter preventie 
van lymfe-oedeem





Design



Results



Comparison DFS AZURE-ABCSG XII



Conclusie

• Toevoeging van zolendronaat aan adjuvante

chemotherapie verbetert de DFS niet

• Mogelijke verklaring: hoge oestrogeen niveau’s bij 

pre-menopausale patienten in deze studie itt

ABCSG XII (meer gosereline)

• Theorie: lage oestrogeen spiegels-> 

oesteopenie/osteoporose->homing van 

tumorcellen in ontkalkt bot-> later activiteit en 

vorming van metastasen




