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Hersenmetastasen bij het mammacarcinoom: een bijzonder beloop bij
HER2-positieve tumoren
K.P.G.M.Hurkens, P.S.G.J.Hupperets, G.J.M.Creemers, F.L.G.Erdkamp, K.K.van de Vijver en V.C.G.Tjan-Heijnen

Dames en Heren,
Dagelijks verschijnen er nieuwe medicijnen op de markt,
stuk voor stuk na jarenlang gedegen onderzoek. Toch geven
sommige van deze medicijnen na een aantal jaren van toepassing in de praktijk nu en dan onverwachte bevindingen.
Trastuzumab is een relatief nieuw geneesmiddel dat
wordt ingezet bij de behandeling van borstkanker. Het
is een monoklonaal antilichaam gericht tegen het extracellulaire domein van de humane epidermale-groeifactorreceptor(HER)2. Met dit nieuwe middel kunnen we het ziektebeloop gunstig beïnvloeden door het te geven als onderdeel van adjuvante behandeling; dit reduceert de kans op
overlijden met ongeveer een derde. Ook is het te gebruiken
bij de palliatieve behandeling van het gemetastaseerde
mammacarcinoom.1-4
Tegelijk met een verbeterde overleving wordt echter ook
een opmerkelijk hoge incidentie gerapporteerd (25-40%)
van hersenmetastasen bij patiënten die elders al metastasen
van het mammacarcinoom hadden.5 In deze klinische les
bespreken wij aan de hand van een drietal ziektegeschiedenissen de toegevoegde waarde van trastuzumab bij HER2positieve borstkanker, de belangrijkste bijwerkingen en het
mogelijke effect van deze behandeling op het ontstaan en
het beloop van hersenmetastasen.
Patiënt A, een thans 49-jarige vrouw, onderging op 42jarige leeftijd een lumpectomie met okselklierdissectie vanwege een matig gedifferentieerd infiltrerend mammacarcinoom van 1,3 cm doorsnede. De tumor was positief voor
oestrogeen- en progesteronreceptoren en vertoonde overexpressie van de HER2-receptor. Een van de 7 verwijderde
lymfeklieren bevatte metastasen (pT1pN1M0). Daarop kreeg
patiënte naast radiotherapie van de geopereerde mamma
adjuvante chemotherapie met 4 kuren doxorubicine en cy-
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clofosfamide. Ook kreeg zij adjuvante endocriene therapie
in de vorm van een luteïniserend-hormoon-‘releasing’-hormoon(LHRH)-agonist en tamoxifen.
Na 2,5 jaar ontstonden bij haar botmetastasen, waarvoor
zij achtereenvolgens radiotherapie en endocriene therapie
kreeg. Bijna 2 jaar later werd ook levermetastasering vastgesteld en begon zij met chemotherapie (docetaxel) in
combinatie met trastuzumab. De tumor reageerde hier goed
op. Bijna een halfjaar hierna kreeg patiënte echter een door
trastuzumab geïnduceerde cardiomyopathie, waarop de
behandeling met dit middel gestaakt werd.
Weer enkele maanden later stelden wij naar aanleiding
van hoofdpijnklachten vast dat patiënte hersenmetastasen
had, waarvoor zij behandeld werd met radiotherapie op de
gehele schedelinhoud en monotherapie met capecitabine.
Een jaar later, na 16 kuren capecitabine, bleek er na de
aanvankelijk partiële respons opnieuw progressie te zijn
van de viscerale metastasen en de hersenmetastasen. Daarop
kozen wij voor behandeling van de grootste hersenmetastase met het ‘gammaknife’, een zeer nauwkeurige en lokale vorm van bestraling, waarmee men een hoge dosis straling kan geven. Doordat de hartspierfunctie spontaan herstelde kon patiënte het gebruik van trastuzumab hervatten;
het gebruik van capecitabine werd gecontinueerd. Daarmee
bleven de hersenmetastasen tot op heden stabiel en trad
regressie op van de viscerale metastasen.
Patiënt B, een 56-jarige vrouw, onderging op 51-jarige leeftijd een lumpectomie met okselklierdissectie wegens een
invasief ductaal carcinoom van 21 mm doorsnede (tumorstadium: pT2pN1M0). Van de 9 onderzochte lymfeklieren
bevatten er 2 tumormetastasen. De tumor was positief voor
oestrogeen- en progesteronreceptoren en er was overexpressie van HER2.
Patiënte kreeg radiotherapie en endocriene behandeling
en als adjuvante chemotherapie 4 kuren doxorubicine en
cyclofosfamide. Twee jaar later werden metastasen vastgesteld in botten, lever en mogelijk het ovarium. Na bestraling
van enkele pijnlijke botmetastasen werd bij patiënte begonnen met behandeling met docetaxel in combinatie met
trastuzumab.
Bij evaluatie na 2 kuren was er progressie van de ziekte,
waarop wij begonnen met tweedelijnstherapie die bestond
uit vinorelbine en trastuzumab. Ruim een halfjaar later was
er een aanhoudende partiële respons. Ook haar ejectiefrac-
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tie was echter gedaald ten gevolge van de behandeling met
trastuzumab. Deze werd gestaakt; patiënte kreeg daarna
endocriene therapie. Zij verdroeg deze echter matig en is er
uiteindelijk mee gestopt.
Anderhalf jaar nadat patiënte begonnen was met de
trastuzumab bleek zij hersenmetastasen te hebben, net als
bij patiënt A vastgesteld naar aanleiding van hoofdpijnklachten. Hiervoor kreeg zij radiotherapie op de gehele
schedelinhoud. Bij evaluatie bleek er tevens progressie te
zijn van ossale en viscerale metastasen. Daarop werd patiënte opnieuw behandeld met chemotherapie in combinatie
met trastuzumab als monotherapie, aangezien de ejectiefractie inmiddels volledig was genormaliseerd en de tumor
stabiel bleef. Meer dan anderhalf jaar later maakte patiënte
het redelijk; ook zonder cardiale medicatie was de hartspierfunctie niet afwijkend en er waren geen aanwijzingen voor
progressie van de hersenmetastasen of van andere metastasen.
Patiënt C, een 56-jarige vrouw, had een ductalecelcarcinoom
van 4,3 cm (pT2pN2M0). Zij onderging hiervoor een gemodificeerde radicale mastectomie. Alle 14 verwijderde lymfeklieren bevatten tumormetastasen. De tumorcellen waren
positief voor de oestrogeenreceptor en voor HER2 en negatief voor de progesteronreceptor. Bij verder stadiëringsonderzoek bleek dat er ook metastasering in de mediastinale
lymfeklieren was.
Patiënte begon met 6 kuren chemotherapie met docetaxel in combinatie met trastuzumab. Op deze therapie
reageerde zij gunstig met het verdwijnen van de metastasen
in de mediastinale klieren. De 6e en laatste docetaxelkuur
kreeg zij toegediend in het voorjaar van 2007; daarna
werd de trastuzumab als monotherapie gecontinueerd. Elke
3 maanden zagen wij haar terug voor evaluatie van de
tumorrespons en ter controle van de linkerventrikelejectiefractie.
Bij controle een halfjaar na de laatste docetaxelkuur had
zij klachten van braken en was zij vergeetachtig. Op een CTscan van het cerebrum werd een grote tumor in het corpus
callosum gezien. Histologisch onderzoek toonde aan dat
het een metastase was van het mammacarcinoom. Tegelijkertijd kreeg patiënte veel pijn in haar onderrug. Een botscan liet aankleuringen zien ter hoogte van de lumbale
wervelkolom (Lii en Liii). Zij kreeg dexamethason en werd
op de bot- en de hersenmetastasen bestraald.
Na de bestraling waren de mediastinale lymfekliermetastasen nog in volledige remissie en werd de behandeling met trastuzumab hervat. Een halfjaar later zagen wij
patiënte ter controle. De behandeling met dexamethason
was volledig afgebouwd, de geheugenstoornissen waren volledig verdwenen, en onder voortgezette therapie met trastuzumab was er een voortgaande respons (figuur 1).
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Elk jaar wordt in Nederland bij 13.000 vrouwen een mammacarcinoom gediagnosticeerd. Het is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland bij vrouwen, met een
totaal levensrisico van 1 op 9. Minder dan 5% heeft ten tijde
van de primaire diagnose afstandsmetastasen.
HER2-diagnostiek. Overexpressie van HER2-eiwit of
amplificatie van het HER2-gen komt voor bij 15-25% van de
mammacarcinomen.3 HER2-overexpressie is aantoonbaar
door middel van immunohistochemisch onderzoek of genamplificatie met fluorescentie-in-situhybridisatie (FISH).
Volgens de landelijke en internationale richtlijnen moet
men bij immunohistochemische scores van 0 of 1+ de
kwalificatie ‘HER2-negatief ’ geven. Een 3+-score wordt
beoordeeld als positief. Een 2+-score wordt met FISH of
chromogene in-situhybridisatie opnieuw beoordeeld op
aanwezigheid van HER2-amplificatie.
Pathofysiologie. Bij HER2-eiwitoverexpressie of genamplificatie is een agressief beloop van de ziekte kenmerkend.6
Het intracellulaire gedeelte van de epidermale groeifactorreceptor werkt als een tyrosinekinase en reguleert celgroei,
overleving en differentiatie via meerdere signaaltransductiecascades (figuur 2).7 Het extracellulaire domein van het
eiwit gaat een interactie aan met de extracellulaire domeinen van de andere HER-familieleden (HER1 tot en met
HER4), waarmee HER2 homo- of heterodimeren kan
vormen. Er is geen ligand bekend van HER2 zelf; dit zou
kunnen betekenen dat HER2 in de eerste plaats dient om
signalen van andere epidermale groeifactorreceptoren te
moduleren.
Trastuzumab. Trastuzumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat zich richt op het extracellulaire
domein van HER2. Het wordt toegepast zowel in de adjuvante behandeling als bij patiënten met een gemetastaseerd
mammacarcinoom.1-4 7 De adjuvante behandeling reduceert
de kans op terugkeer van de tumor met de helft en de kans
op sterfte met ongeveer een derde. Bij patiënten met een
gemetastaseerd mammacarcinoom wordt de overleving
met gemiddeld 15 maanden verlengd. Tot nu toe heeft geen
enkel ander middel tegen borstkanker geresulteerd in een
dergelijke grote winst in overleving.
Bijwerkingen. In vergelijking met klassieke chemotherapeutica heeft trastuzumab geringe bijwerkingen. De meest
problematische bijwerking is het optreden van cardiotoxiciteit. De pathogenese van de met trastuzumab samenhangende cardiotoxiciteit wordt momenteel onderzocht. Er zijn
aanwijzingen dat trastuzumab de concentratie adenosinetrifosfaat verlaagt; dit nucleoside is essentieel voor de overleving van cardiomyocyten. Ook is HER2, waar trastuzumab
op aangrijpt, belangrijk bij de embryonale cardiogenese; bij
blokkade van HER2 treedt gedilateerde cardiomyopathie
op.8
Cardiotoxiciteit. Cardiotoxiciteit wordt over het algemeen
gedefinieerd als het ontstaan van klinisch hartfalen en/of
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figuur 1. (a) MRI-opname van het cerebrum van patiënt C, bijna 9 maanden na de laatste kuur met chemotherapie wegens mammacarcinoom; zij werd nog behandeld met trastuzumab. Er is een grote massa zichtbaar in de pinealisregio met uitbreiding naar ventraal
tot bij het foramen intraventriculare. (b) MRI-opname ongeveer 5 maanden later, na behandeling met achtereenvolgens dexamethason
en radiotherapie; gedurende deze periode werd de toediening van trastuzumab voortgezet. De metastase vertoont een duidelijke respons
op de therapie.

een daling in de ejectiefractie.9 Hoewel trastuzumab bij
minder dan 5% van de patiënten symptomatisch hartfalen
veroorzaakt, is een afname in de linkerventrikelejectiefractie vaak (10-15%) een reden om de therapie tijdelijk te stoppen. De toxiciteit door trastuzumab is niet dosisafhankelijk,
is voor een groot deel reversibel en hangt niet samen
met veranderingen in de structuur van het myocardweefsel;
dit in tegenstelling tot de toxische verschijnselen die door
antracycline worden geïnduceerd.10

Als deze bijwerking optreedt, staakt men de toediening van trastuzumab. Het is slechts zelden noodzakelijk
om β-blokkers en ACE-remmers te geven. Of er plaats
is voor primaire preventie van cardiotoxiciteit ten gevolge
van trastuzumab is een interessant onderwerp van onderzoek.10
Toename in incidentie van hersenmetastasen. Verschillende
onderzoeken hebben laten zien dat er een hoge incidentie
van hersenmetastasen bestaat bij patiënten met een HER2-
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figuur 2. De humane epidermale-groeifactorreceptor(HER)-familie (a). HER2/neu (ErbB2) kan een heterodimeer vormen met de overige leden van de familie, bijvoorbeeld HER1 of HER3 (b). Na dimerisatie treedt er activatie op door fosforylering van het tyrosinekinasebevattende intracellulair gelegen deel van de receptor, gevolgd door een cascade met activatie van het PI3-kinase/Akt- en het Ras/Raf/
MEK/MAP-kinasepad. Dit leidt tot toegenomen celproliferatie, metastasering en angiogenese naast verminderde apoptose. Interferentie
met de dimerisatie van HER2/neu door trastuzumab leidt tot een onderbreking van het activatiepad, waardoor er na internalisatie van de
HER2-receptor stilstand van de celcyclus (G1-‘arrest’) en toename van apoptose optreden. De cel wordt gevoeliger voor toxische invloeden, zoals hormonen, cytostatica en mogelijk ook radiotherapie. De samenspraak met andere activeringspaden (angiogenese en hormonaal via de oestrogeenreceptor) wordt geblokkeerd; HB-EGF(R) = heparinebindende epidermale-groeifactor(receptor); TGF = transformerende groeifactor; NRG = neuroreguline.

positief mammacarcinoom die behandeld worden met
trastuzumab.11 12 In een retrospectieve cohortstudie werd de
incidentie van hersenmetastasen bij patiënten met HER2positieve en -negatieve tumoren onderzocht. De onderzoekers toonden bij vrouwen met een locoregionaal mammacarcinoom aan dat 9% van de patiënten met een HER2positieve tumor hersenmetastasen kreeg, tegen 1,9% van de
patiënten met een HER2-negatieve tumor; dit verschil was
statistisch significant (p = 0,001). Van de patiënten met
gemetastaseerde HER2-positieve tumoren ziekte kreeg 40%
hersenmetastasen versus 15% in de HER2-negatieve groep.11
De oorzaak van deze hoge incidentie is multifactorieel en
omvat waarschijnlijk biologische en met de behandeling
samenhangende factoren.5
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Een van de oorzaken is mogelijk de slechte passage van
trastuzumab door de bloed-hersenbarrière.12 De diagnose
‘hersenmetastasen’ wordt vaak gesteld terwijl de eerder
bekende afstandsmetastasen buiten de hersenen in remissie
blijven tijdens de behandeling met trastuzumab.13 14 Ook de
langere remissieperiode en overleving dragen er mogelijk
toe bij dat hersenmetastasen worden gediagnosticeerd die
anders niet aan het licht gekomen zouden zijn, omdat de
patiënt zonder trastuzumab al eerder aan de gevolgen van
de extracraniële afwijkingen overleden zou zijn.13 14 De behandeling met trastuzumab lijkt op zichzelf geen verhoogd
risico te geven op het ontstaan van hersenmetastasen.15
In het verleden was de mediane overleving van patiënten
met mammacarcinoom en hersenmetastasen slecht, varië-
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rend van 3 tot 6 maanden.16 Na een jaar leeft nog minder
dan 20% van de patiënten.17 18 Opmerkelijk is echter dat de
overleving van patiënten met hersenmetastasen bij een
HER2-positief mammacarcinoom beter lijkt te zijn dan die
van patiënten met hersenmetastasen van een HER2-negatief mammacarcinoom.19 20 Voor dit fenomeen is nog geen
duidelijke verklaring. Een suggestie is dat trastuzumab, ondanks de geringe passage door de bloed-hersenbarrière, de
ontwikkeling en de overleving van hersenmetastasen beinvloedt en dat andere biologische kenmerken dan HER2expressie hier nauwelijks invloed op hebben.21
Nieuwe ontwikkelingen. Recent heeft de European Medicines Agency (EMEA) lapatinib, een tyrosinekinaseremmer,
goedgekeurd voor toepassing bij patiënten met een HER2positief mammacarcinoom. Dit middel werkt selectief en
remt de HER1 (EGFR; synoniem ErbB1) en HER2 (synoniem
ErbB2).22 Doordat dit medicament zeer klein is, passeert het
beter de bloed-hersenbarrière en werkt het mogelijk beter
bij patiënten met HER2-positieve mammacarcinomen en
hersenmetastasen.23 Deze orale behandelingsoptie is in
combinatie met capecitabine geïndiceerd bij patiënten die
reeds behandeld zijn met een antracycline, een taxaan en
trastuzumab.24
Het is vooralsnog onduidelijk welke behandelingsstrategie de voorkeur heeft zodra progressie van het mammacarcinoom is vastgesteld buiten het cerebrum: behandeling
met lapatinib en capecitabine of continueren van trastuzumab in combinatie met een vervolgschema chemotherapie.
Direct vergelijkende studies zijn niet verricht. In de nabije
toekomst zullen er meer medicamenteuze mogelijkheden
komen die HER2 op een andere manier blokkeren.
Dames en Heren, HER2-positieve mammatumoren kenmerken zich door een agressiever beloop, vaak met metastasering naar de hersenen. De overleving vanaf het moment
van vaststellen van hersenmetastasen is echter relatief gunstig bij patiënten met een HER2-positieve tumor. Doordat
de tumoren op andere lokalisaties blijven reageren op trastuzumab, dient men sterk te overwegen om – naast gerichte behandeling van de hersenmetastasen met neurochirurgie en/of radiotherapie – de behandeling met trastuzumab al dan niet in combinatie met andere cytotoxische
therapie te continueren. Daarnaast heeft lapatinib, een specifieke HER1/HER2-tyrosinekinaseremmer, in combinatie
met capecitabine therapeutische meerwaarde voor patiënten bij wie de mammatumor systemisch progressief is
ondanks trastuzumab.
Mw.prof.dr.C.Boetes, radioloog, beoordeelde en beschreef de MRIopnamen.
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Abstract
Brain metastases in breast cancer: a special disease course for HER2
positive tumors. – HER2 positive breast cancers are characterized by their
aggressive course of disease. Treatment with trastuzumab has significantly improved survival of patients with these cancers. Trastuzumab has
few side effects, although in 10-15% of cases it is necessary to interrupt
therapy because of cardiotoxicity, in most cases temporarily. It has become clear that patients receiving trastuzumab more frequently develop
brain metastases than patients with a HER2 negative tumor. It is important to realize that patients with brain metastases from a HER2 positive
breast tumor have a more favorable prognosis than patients with brain
metastases from a HER2 negative tumor. Continuation of treatment with
trastuzumab should be considered, next to the surgical intervention and/
or radiotherapy. Recently, lapatinib, a tyrosine kinase inhibitor, was registered by EMEA for patients with a HER2 positive tumor after previous
treatment with anthracyclines, taxanes and trastuzumab. In combination
with capacitabine, this agent leads to partial responses of cerebral metastases. More HER2 targeting drugs are expected to be introduced.
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