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Dee diagnose borstkanker (mammacarcinoom) wordt per jaar bij meer dan 11000 vrouwen 
gesteld.. Het merendeel van deze patiënten bereikt langdurig ziektevrije overleving (genezing) 
doorr chirurgie, meestal in combinatie met bestraling (radiotherapie), chemotherapie en/of 
hormonalee therapie. De ziekte is meestal niet meer te genezen als sprake is van uitzaaiingen 
(metastasering)) buiten het locoregionale gebied van de oorspronkelijke tumor. In het algemeen 
iss borstkanker een ziekte die redelijk gevoelig is voor chemotherapie. Om die reden is 
geprobeerdd bij solide tumoren, naar analogie van de behandeling van hematologische 
aandoeningenn (leukemie, lymfomen), met hoge dosis chemotherapie (HD-CT) genezing of 
langee termijn overleving te bereiken. Het principe van de hoge dosis chemotherapie is om 
zoveell  mogelijk chemotherapie toe te dienen en daarmee de resistentie van tumorcellen tegen 
chemotherapiee te overwinnen en zo celdood te veroorzaken. Dit leidt ook tot groeiremming 
vann andere cellen, onder andere van de cellen in het beenmerg (myelosuppressie). Om dit op te 
vangenn worden beenmerg- of stamcellen van de patiënt zelf (autoloog) of van een donor 
(allogeen)) "geoogst" en deze worden teruggegeven nadat de patiënt behandeld is met hoge 
dosiss chemotherapie. Vroeger werd altijd beenmerg teruggegeven, maar met de komst van de 
groeifactorenn is het ook mogelijk om stamcellen afkomstig van het beenmerg te "oogsten" uit 
hett perifere bloed na een voorbehandeling met groeifactoren, met of zonder chemotherapie. 
Naa het verzamelen van de stamcellen worden deze ingevroren en bewaard tot ze aan de patiënt 
kunnenn worden teruggegeven (na de HD-CT). Hiermee is de tijdsduur van de onderdrukking 
vann het beenmerg (myelosuppressie) sterk verminderd en is de toxiciteit aan andere organen 
dee dosis beperkende factor geworden. 
Sindss het begin van de tachtiger jaren wordt hoge dosis chemotherapie al toegepast bij solide 
tumoren.. Initieel werden hoge remissie percentages gemeld, ook bij tumoren die niet meer 
reageerdenn op conventionele therapie (refractaire tumoren). Deze hoopvolle berichten in 
combinatiee met de komst van de groeifactoren, de mogelijkheid van stamceltransplantaties en 
dee betere ondersteunende zorg hebben er toe geleid dat de behandeling met hoge dosis 
chemotherapiee wijd verbreid werd toegepast, onder andere bij borstkanker, ook buiten studie 
protocollen.. Inmiddels zijn de resultaten van diverse studies bekend geworden en is duidelijk 
gewordenn dat de behandeling niet zo succesvol is als destijds werd gehoopt. 
Dee beste manier om het nut van zo'n nieuwe behandeling te onderzoeken is door middel van 
gerandomiseerdee studies. Nadat de patiënt uitgebreide informatie heeft ontvangen en heeft 
toegestemdd in deelname aan de studie ('informed consent'), wordt door loting bepaald of 
iemandd behandeld wordt met de conventionele behandeling (in dit geval de traditionele 
chemotherapie)) of de experimentele behandeling (in dit geval de hoge dosis chemotherapie). 
Hoewell  de resultaten van de eerste gerandomiseerde studies bij het gemetastaseerd 
mammacarcinoomm (= borstkanker die zich heeft verspreid naar andere organen) laten zien dat 
hett merendeel van de patiënten die behandeld zijn met hoge dosis chemotherapie geen langere 
overlevingg hebben, zijn er aanwijzingen dat een beperkte subgroep van de patiënten met 
gemetastaseerdee ziekte wel voordeel heeft van deze behandeling. De toxiciteit van hoge dosis 
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chemotherapiee is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen, maar het blijf t een toxische 
behandeling.. Het is daarom van groot belang om de factoren te identificeren die het mogelijk 
makenn om voorafgaand aan de behandeling de patiënten te selecteren die baat hebben van een 
behandelingg met HD-CT. Verschillende studies hebben de mogelijk voorspellende factoren 
voorr een goede response op HD-CT bij het gemetastaseerde mammae arcinoom onderzocht en 
dee meeste studies vinden dat beperkt gemetastaseerde ziekte, goede klinische conditie, jonge 
leeftijdd en respons op conventionele chemotherapie gunstige factoren zijn. Analyse van 
gegevenss van de Europese beenmerg transplantatie registratie (European Bone Marrow 
Transplantationn registry (EBMT)) laat zien dat voor de patiënten die tussen 1990-1999 
behandeldd zijn met HD-CT gevolgd door autologe stamcel transplantatie wegens 
gemetastaseerdd mammacarcinoom een 5-jaars ziekte-vrije overleving van 18% en een algehele 
overlevingg van 27% kan worden bereikt. In de groep patiënten die getransplanteerd werden 
nadatt een complete remissie was bereikt (na de inductie-chemotherapie dwz dat er geen 
zichtbaree tekenen van borstkanker meer zijn bij lichamelijk en aanvullend onderzoek), werd 
eenn 5-jaars ziekte-vrije overleving gezien van 29%. In dit proefschrift werden het klinische 
beloopp van een behandeling met HD-CT en de potentiële voorspellende factoren voor een 
responsee op HD-CT onderzocht bij patiënten die voor een lokaal en/of op afstand 
gemetastaseerdd mammacarcinoom behandeld zijn met HD-CT in het Nederlands Kanker 
Instituutt te Amsterdam. 

Inn hoofdstuk 1 wordt een beschrijving gegeven van de principes van hoge dosis 
chemotherapiee en daarnaast wordt een overzicht gegeven van de beschikbare studies met HD-
CTT bij borstkanker, zowel voor de adjuvante situatie (aanvullende behandeling na curatieve 
chirurgie)) als voor gemetastaseerde ziekte. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur 
betreffendee dosis-intensieve chemotherapie bij Locally Advanced Breast Cancer (LABC, 
borstkankerr die zich lokaal heeft uitgebreid buiten het gebied van de borst). Dosis-intensieve 
chemotherapiee voorafgaand aan chirurgie van de mamma, is in staat om de omvang en 
uitgebreidheidd van de tumor te verminderen ("down-staging") en zo borst-sparende chirurgie 
vakerr mogelijk te maken, ook voor grotere tumoren. Hoewel het toepassen van verschillende 
behandelingsstrategieën,, na of naast elkaar, de overleving van deze patiëntengroep sterk heeft 
verbeterd,, treedt er vaak progressie of een recidief op van het mammacarcinoom. Dit wordt 
waarschijnlijkk veroorzaakt doordat veel patiënten nog microscopische ziekte hebben, terwijl er 
macroscopischh een remissie van de tumor is. Nieuwe behandelingsstrategieën concentreren 
zichh dan ook op de aanvullende behandeling van microscopisch kleine uitzaaiingen die 
achterblijvenn na een behandeling. 
Inn hoofdstuk 3 worden de definitieve resultaten geanalyseerd van een gerandomiseerde fase II 
studiee bij patiënten met een operabel mammacarcinoom (met uitgebreide aantasting van de 
lymfklieren).. Tevens is bij deze patiënten de relatie tussen het resultaat van de behandeling en 
dee bevindingen van het microscopisch pathologisch onderzoek van de tumor geëvalueerd. 
Zevenennegentigg patiënten werden behandeld met drie FE120C kuren (5-fluorouracil 500 
mg/m2,, epirubicin 120 mg/m2, cyclophosphamide 500 mg/m2) gevolgd door chirurgie, en 81 
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patiëntenn werden gerandomiseerd voor ofwel alleen een vierde FE120C kuur, of een vierde 
FE12()CC kuur gevolgd door HD-CT met autologe stamceltransplantatie. Na een mediane 
follow-upp duur van bijna zeven jaar was er geen significant verschil in algehele of progressie-
vrijee overleving, hoewel er minder recidieven waren na HD-CT. In deze studie werden diverse 
mogelijkee prognostische factoren geanalyseerd (leeftijd, klinisch T stadium, pathologisch T 
stadiumm na chemotherapie, het aantal tumor-positieve lymfklieren in de oksel, de 
hormoonreceptorenn (de oestrogeen (ER) en progesteron receptor (PR), de HER-2-expressie, 
hett eiwit p53, de histologische graad, en de klinische en pathologische respons). Alleen het 
aantall  lymfklieren in de oksel dat nog tumorcellen bevatte na inductie chemotherapie en het 
klinischh T stadium voor de chemotherapie waren significante prognostische factoren voor 
algehelee overleving. Dezelfde factoren en de oestrogeen receptor waren bijna significante 
prognostischee factoren voor de progressievrije overleving. 
Inn hoofdstuk 4 wordt het resultaat beschreven van een fase II studie met drie 
achtereenvolgendee kuren hoge dosis chemotherapie, 'tiny CTC' (tCTC, bestaande uit twee-
derdee van de dosis van de standaard CTC kuur: cyclofosfamide, thiotepa and carboplatin) bij 
patiëntenn met een gemetastaseerd mammacarcinoom. In deze studie werd bij 41 patiënten de 
effectiviteitt en toxiciteit van het volgende behandelingsschema geëvalueerd: twee kuren 
FE120C,, waarvan de tweede kuur werd gebruikt voor het oogsten van stamcellen, gevolgd door 
driee kuren tCTC, elk gevolgd door teruggave van autologe stamcellen. Drieëndertig van de 41 
patiëntenn ontvingen in totaal 86 tCTC kuren. De belangrijkste bijwerkingen waren naast 
myelosuppressie,, hemorrhagische cystitis (bloederige ontsteking van de blaaswand, 
gediagnosticeerdd bij zes patiënten), langdurige gastro-intestinale toxiciteit (drie patiënten) en 
'veno-occlusivee disease' (afwijking aan de kleine bloedvaatjes in de lever, gediagnosticeerd 
bijj  twee patiënten). Eén patiënt overleed, waarschijnlijk als gevolg van de therapie, maar een 
duidelijkee doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld. 
Twintigg patiënten (49%) hadden een complete, negen patiënten (22%) een partiele response en 
driee patiënten stabiele ziekte (7%) na HD-CT. Na vier jaar was de algehele en ziektevrije 
overlevingg voor de gehele groep 23 en 30%. De resultaten waren beter in de groep patiënten 
diee respondeerden op de FEC inductie kuren, met een mediane progressie-vrije (PFS) en 
algehelee overleving (OS) van respectievelijk 32 en 36%. In de patiënten groep met een PFS 
langerr dan 18 maanden hadden alle patiënten beperkt gemetastaseerde ziekte (gedefinieerd als 
uitzaaiingenn in een of twee organen) en minder vaak bot of lever metastasen in vergelijking 
mett de gehele patiënten groep (33 vs. 51%). De studie laat zien dat dit behandelschema met 
driee kuren tCTC een acceptabele toxiciteit heeft met de potentie om een langdurige complete 
remissiee te bewerkstelligen in de subgroep van patiënten met beperkt gemetastaseerde ziekte 
diee een response hebben op conventionele inductie chemotherapie. 
Eenn immuunreactie tegen de tumor zou een rol kunnen spelen bij de controle van minimale 
hoeveelheidd achtergebleven ziekte (minimaal residuale ziekte). Het is belangrijk de cellulaire 
immuniteitt na HD-CT te bestuderen, omdat vertraging in het herstel van de cellulaire 
immuniteitt in theorie zou kunnen leiden tot een verminderde controle van de minimale 
residualee ziekte. 
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Inn hoofdstuk 5 worden onze resultaten met betrekking tot de cellulaire immuniteit vergeleken 
mett de studie van Porrata et al. Deze retrospectieve studie van 29 patiënten, die behandeld zijn 
mett HD-CT gevolgd door autologe stamcel transplantatie voor een gemetastaseerd 
mammacarcinoom,, laat zien dat een absoluut lymfocytengetal van meer dan 500 cellen per u.1 
opp dag 15 na stamceltransplantatie een voorspellende factor was voor een significant betere 
algehelee en progressie-vrije overleving. We bekeken retrospectief een soortgelijke groep van 
411 patiënten met een hormoon-refractair gemetastaseerd mammacarcinoom, die behandeld 
warenn in een fase II studie (deze studie wordt in hoofdstuk 3 beschreven). We analyseerden bij 
dezee groep eveneens het aantal lymfocyten voor de start van de chemotherapie, omdat het 
mogelijkk is dat de patiënten met een lager lymfocytengetal op dag 15 al voor de start van de 
chemotherapiee een lager lymfocytengetal hadden. Bij drieëndertig van de 41 patiënten werd 
HD-CTT toegediend. Er was geen significant verschil tussen de overlevingscurven van 
patiëntenn met een absoluut lymfocyten getal op dag 15 van groter of kleiner dan 500 cellen/ul 
Analysee van de relatie tussen absoluut lymfocyten aantal voor start van de inductie 
chemotherapie,, voor de hoge dosis chemotherapie, op de 29e dag na transplantatie en 
overlevingg liet geen significante verbanden zien. Onze studie is echter klein en het is mogelijk 
dat,, indien er wel kleine verschillen zouden bestaan, deze niet worden gevonden. 
Opp grond van de eerdere studies wordt het CTC schema tegenwoordig gebruikt in 
verschillendee studies in en buiten Nederland. Het is dus van belang om de vroege en late 
toxiciteitt van dit schema goed te kennen. In hoofdstuk 6 wordt de directe en late toxiciteit 
beschrevenn van de eerste 100 CTC kuren die zijn toegediend in het Nederlands Kanker 
Instituutt te Amsterdam (met de volledige dosis: Cyclophosphamide 6000 mg/m2, Thiotepa 
4800 mg/m2, Carboplatin 1600 mg/m2, gevolgd door perifere autologe stamcel transplantatie). 
Dee meeste patiënten hadden een hoog-risico mammacarcinoom (dat wil zeggen dat er op 
grondd van de kenmerken van de tumor een grote kans is dat de ziekte later recidiveert) (n=86) 
off  een gemetastaseerd mammacarcinoom (n=4). Acht patiënten hadden een kiemceltumor, één 
patiëntt een medulloblastoom en één een aesthesioneuroblastoom. Zoals verwacht was 
beenmergdepressiee de belangrijkste toxiciteit. Het grootste deel van de patiënten werd 
behandeldd met perifere stamceltransplantatie gevolgd door granylocyte-colony stimulating 
factorr (G-CSF), een groeifactor voor met name de neutrofiele granulocyten (een subgroep van 
dee witte bloedcellen die betrokken zijn bij de afweer tegen bacteriën) totdat er herstel was van 
dee witte bloedcellen. De mediane tijd tot het herstel van de neutrofiele granulocyten tot boven 
dee 500xl06/l en het onafhankelijk zijn van een bloedplaatjes transfusie waren respectievelijk 
100 dagen (range 8-25) en 13 dagen (range 8-60). De therapie gerelateerde sterfte was 1%. De 
meestt frequente toxiciteit bestond uit koorts tijdens de periode van beenmerg onderdrukking, 
bloedingenn en klachten van misselijkheid, braken en/of diarree. Zes patiënten hadden 
reversibelee cardiale toxiciteit (schade aan het hart) en zeven hadden pulmonale bijwerkingen 
(zess patiënten hadden een pneumonie (longontsteking) en één patiënt een longembolie). De 
conclusiee is dat behandeling met het CTC regime als HD-CT in vergelijking met andere 
regimess gepaard gaat met een acceptabele, meestal reversibele toxiciteit. De meest 
voorkomendee late complicatie van radiotherapie na HD-CT was radiatie pneumonitis 
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(ontstekingsbeeldd van de long, samenhangend met de radiotherapie), reversibel in alle 
patiëntenn na behandeling met corticosteroïden. In de follow-up periode werd bij vijf patiënten 
eenn tweede kwaadaardige aandoening gediagnosticeerd (twee melanomen, één 
plaveiselcelcarcinoomm van de huid en een mixed müllerian tumor van het ovarium). Bij twee 
patiëntenn werd een myelodysplasie gediagnosticeerd (in retrospectie had een van deze 
patiëntenn reeds myelodysplasie voor start van HD-CT). 
Doorr de recente ontwikkelingen van de hormonale en cytotoxische therapie, zijn de 
mogelijkhedenn van een palliatieve behandeling voor patiënten met een gemetastaseerd 
mammacarcinoomm toegenomen. Het merendeel van de patiënten krijgt een recidief na 
behandelingg met HD-CT. Als palliatieve therapie na HD-CT minder effectief of meer toxisch 
zouu zijn, zou dit de behandelingsmogelijkheden beperken en daardoor de overleving en 
kwaliteitt van leven kunnen verminderden.In hoofdstuk 7 wordt een analyse gepresenteerd van 
allee patiënten die behandeld zijn met palliatieve chemotherapie wegens een recidief 
mammacarcinoomm na HD-CT. We hebben 148 patiënten geanalyseerd die behandeld zijn met 
HD-CTT wegens een primair of gemetastaseerd mammacarcinoom. Negenenzeventig patiënten 
uitt deze groep kregen een recidief of progressieve ziekte en 41 van deze patiënten werden 
behandeldd met palliatieve chemotherapie. De meest gebruikte chemotherapie schema's waren 
CMFF (cyclophosphamide, methotrexaat, 5-fluorouracil) en docetaxel. Beide regimes gingen 
gepaardd met een acceptabele toxiciteit. Het hoogste response-percentage werd gezien voor 
docetaxell  (69%), maar CMF had ook een objectief response-percentage van 23 %. De 
conclusiee is dat palliatieve chemotherapie na HD-CT veilig en nog relatief effectief is. 
Inn hoofdstuk 8 wordt de relatie tussen amplificatie en overexpressie van HER-2 en Topo-
isomerasee II alpha (Topo 2a) geanalyseerd en tevens onderzocht of er een relatie is tussen 
HER-22 en Topo 2a en de respons op chemotherapie en overleving bij het gemetastaseerd 
mammacarcinoom.. HER-2 is een eiwit dat functioneert als tyrosine-kinase receptor en de 
overexpressiee van het eiwit is het gevolg van amplificatie van het HER-2 gen dat codeert voor 
hett receptor eiwit. Er zijn sterke aanwijzingen dat HER-2 amplificatie in tumoren geassocieerd 
iss met een slechte prognose, maar er is wel een dosis afhankelijke respons op anthracycline 
bevattendee chemotherapie schema's. De veronderstelling is dat deze relatieve anthracycline 
gevoeligheidd ontstaat door co-amplificatie van het Topo 2a gen samen met het HER-2 gen, als 
gevolgg van het feit dat deze genen dicht bij elkaar liggen op chromosoom 17. Topo 2a is een 
sleutelenzymm in de replicatie van DNA en een aangrijpingspunt voor anthracycline 
chemotherapie.. Meerdere studies hebben laten zien dat amplificatie van het HER-2 gen een 
negatieff  voorspellende factor is voor de response op hoge dosis alkylerende chemotherapie. In 
dee tumoren van 59 patiënten die behandeld waren met HD-CT voor een gemetastaseerd 
mammacarcinoomm werd zowel de overexpressie van HER-2 en Topo 2a (met 
immunohistochemistryy (IHC)) als de amplificatie van beide genen (met Chromogene In Situ 
Hybridizationn (CISH)) bepaald. Zoals ook in de literatuur wordt vermeld, hadden alle tumoren 
diee bij de IHC een sterke aankleuring lieten zien (3+) ook amplificatie bij de CISH methode. 
Slechtss vijf tumoren lieten Topo 2a amplificatie zien en al deze tumoren hadden ook 
amplificatiee van het HER-2 gen. Er was geen Topo 2a amplificatie in de HER-2 negatieve 
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tumoren.. Dit ondersteunt de hypothese dat Topo 2a amplificatie ontstaat door co-amplificatie 
mett het HER-2 gen. Er was geen duidelijke correlatie tussen Topo 2a en HER-2 overexpressie 
off  amplificatie met overleving en ook niet met de response op anthracycline-bevattende 
inductiee chemotherapie. De conclusie was dat de eerder gesuggereerde relatie tussen HER-2 
amplificatiee en het resultaat van de behandeling niet sterk genoeg is om in deze kleine 
retrospectievee studie tot uiting te komen. 
Hett laatste decennium zijn vele artikelen verschenen over de controverse rond HD-CT bij 
solidee tumoren en in het bijzonder bij het mammacarcinoom. Op dit moment is het wel 
duidelijkk dat HD-CT niet zo veelbelovend is als aanvankelijk werd gedacht. De prognose van 
hett gemetastaseerd mammacarcinoom blijf t slecht. De data van zeven gerandomiseerde studies 
betreffendee HD-CT bij gemetastaseerde ziekte zijn inmiddels gepubliceerd. De overleving 
werdd in slechts vier studies geëvalueerd, omdat de andere studies een cross-over design 
hadden.. In deze vier studies was de overleving gelijk in de HD-CT en de standaard dosis 
chemotherapiee groep, maar de progressie-vrije overleving was verbeterd in zes van de zeven 
onderzoeken.. Het vertragen van de progressie van de ziekte is wel een belangrijk element in 
dee behandeling van gemetastaseerde ziekte, omdat genezing niet mogelijk is. Alle studies 
warenn klein en hebben niet genoeg statistische kracht voor belangrijke conclusies. Voor een 
goedee evaluatie zal dan ook de meta-analyse moeten worden afgewacht (deze wordt verwacht 
inn 2005). 
Borstkankerr is een heterogene ziekte en het is duidelijk dat niet alle patiënten baat hebben van 
dezee behandeling. Het is echter heel goed mogelijk dat deze intensieve therapie een voordeel 
heeftt voor een subgroep van patiënten. Recente data laten zien dat jonge leeftijd en negatieve 
HER-22 receptor gunstige factoren zijn voor HD-CT als adjuvante therapie bij 
mammacarcinomenn met een hoog risico op latere metastasering. De studies in dit proefschrift 
latenn aanwijzingen zien dat behandeling met HD-CT kan resulteren in een langdurige 
progressie-vrijee overleving in een subgroep: de patiënten met beperkt gemetastaseerde ziekte, 
diee reageert op (inductie) chemotherapie. De HD-CT kan gebruikt worden om de tumormassa 
tee reduceren in deze geselecteerde subgroep van patiënten en nieuwe behandelingstrategieën 
zullenn ontwikkeld moeten worden om de minimale hoeveelheid achtergebleven ziekte onder 
controlee te houden. Het is ook mogelijk dat genezing na HD-CT alleen te bereiken is bij 
patiëntenn met zeer beperkt gemetastaseerde ziekte ("oligometastatic disease"), waarmee wordt 
bedoeldd dat het mogelijk is om al het macroscopisch aanwezige tumor weefsel te verwijderen 
d.m.v.. chirurgie en/of bestraling. In deze situatie is de HD-CT alleen nodig voor de 
behandelingg van microscopische ziekte, net als in de adjuvante situatie waarin voordeel is 
aangetoondd voor behandeling met HD-CT. Concluderend is het te vroeg om het concept van 
HD-CTT voor het gemetastaseerd mammacarcinoom te verwerpen, omdat het waarschijnlijk is 
datt een geselecteerde groep patiënten wel degelijk baat heeft van deze therapie. De uitdaging 
voorr de toekomst is om deze patiëntensubgroep met nieuwe technieken (onder andere door 
DNAA analyse van de tumor) beter te definiëren. 
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