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Introductie

Neoadjuvante systemische therapie (NST) wordt toenemend toegepast bij de behandeling van borstkanker en 
leidt met name bij triple negatief (TN) en HER2+ borstkanker tot een pathologisch complete respons (pCR). De 
bijdrage van chirurgie aan lokale controle bij patiënten met een pCR is waarschijnlijk beperkt. In de MICRA 
studie zijn de huidige beeldvorming- en biopsietechnieken voor het vaststellen van een pCR na NST niet 
nauwkeurig genoeg gebleken. Aangezien de trend van de-escalatie van lokale behandeling na NST conflicteert 
met de toenemende mogelijkheden voor adjuvante behandelingen bij restziekte na NST, zijn de pathologie 
resultaten van de MICRA-patiënten nader geanalyseerd.

Methode

In de MICRA studie ondergingen patiënten met een partiële of complete radiologische respons na NST 
echogeleide 14G biopten gevolgd door chirurgie. In deze studie zijn de pathologie resultaten van deze patiënten 
nader geanalyseerd. 

Resultaten

De pathologie resultaten van 167 patiënten werden geanalyseerd. Bij 69 patiënten was sprake van residuale 
invasieve ziekte (RIZ). Bij 4 van deze patiënten waren de biopten niet representatief. De FNR van 65 
representatieve biopten was 30.8%. De mediane grootte van gemiste RIZ was bij hormoonreceptor positieve 
(HR+)/HER2- patiënten 9 mm (IQR 3-18), bij HR+/HER2- patiënten 5 mm (IQR 2 - 8), bij HR-/HER2+ 
patiënten 5 mm en bij TN patiënten 6 mm (IQR 1 – 12).



Conclusie

Aangezien adjuvante therapie bij TN en HER2+ patiënten met restziekte leidt tot een betere overleving is het 
van belang dat alle restziekte gedetecteerd wordt. Post-NST biopten blijken onnauwkeurig bij het vaststellen 
van de vaak beperkt aanwezige restziekte, verdere de-escalatie van chirurgie moet daarom worden 
heroverwogen.
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