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Introductie

Adjuvant systemische therapieën (AST) reduceren borstkanker mortaliteit, maar zijn geassocieerd met korte- en 
lange termijn toxiciteit. Zorgvuldige selectie van patiënten die baat hebben bij AST is nodig.

Methode

Patiënten in de EORTC-10041/BIG3-04 MINDACT-studie met ER+/HER2-, lymfklier negatieve tumoren ?2cm 
die geen AST kregen werden 1:1 gematched met patiënten met soortgelijke tumorkarakteristieken die 
endocriene therapie (ET) kregen, middels propensity score matching en exact matching op leeftijd, genomisch 
risico (MammaPrint) en graad. 95% had een klinisch en genomisch laag risico, 76% was >50 jaar. Metastasevrij 
interval (DMFI) en overleving (OS) werden geëvalueerd middels Kaplan Meier analyses en Cox regressie 
modellen. Cumulatieve incidenties van locoregionaal recidief (LRR) en contralaterale borstkanker (CBC) 
werden geëvalueerd middels competing risk analyses.

Resultaten

Op 8 jaar was de DMFI 94.8% (95%CI 92.7-96.9) in 509 patiënten zonder AST, en 97.3% (95%CI 95.8-98.8) in 
509 gematchte patiënten met ET (absoluut verschil: 2.5%, HR 0.56 (95%CI 0.30-1.03)). Er werd geen 
significant verschil gezien in OS, 95.4% (95%CI 93.5-97.4) in patiënten zonder AST, en 95.6% (95%CI 93.8-
97.5) in patiënten met ET (absoluut verschil: 0.2%, HR 0.86 (95%CI: 0.53-1.41)). Cumulatieve incidenties van 
LRR en CBC waren 4.7% (95%CI 3.0-7.0) and 4.6% (95%CI 2.9-6.9) in patiënten zonder AST versus 1.4% 
(95%CI 0.6-2.9) en 1.5% (95%CI 0.6-3.1%) in patiënten met ET.

Conclusie

In stadium I laag-risico borstkanker patiënten was het effect van ET op de 8-jaars OS beperkt (cave korte follow-



up), de incidentie van metastasen, LRR en CBC was lager in patiënten die ET kregen, welke voordelen wel 
kunnen leiden tot OS voordeel op lange termijn.

Disclosure / Conflict of interest (COI): Nee
Presentatievoorkeur: Oral presentatie


