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English summary

The aim of this thesis was to investigate different interventional oncology 
procedures for the management of local control in liver metastatic breast 
cancer (LMBC) patients (Part I) and patients with renal cell carcinoma (RCC) 
(Part II).

Part I: Intra-arterial therapies for liver metastatic breast cancer
In chapter 2, we performed a systematic review to assess the evidence of 
intra-arterial therapies in LMBC patients on response rate, adverse events 
(AEs) and overall survival (OS). We described that the 29 included studies 
show promising results although high level evidence is lacking. The outcomes 
differed widely between all studies, due to a pronounced heterogeneity of 
the patient populations, treatment protocols and response evaluation which 
impaired direct comparison between the therapies. The combination of an intra-
arterial therapy and systemic treatment yielded the longest OS, probably due 
to lead-bias, but suggest the opportunity for the combination of intra-arterial 
therapy and systemic chemotherapy.

In Chapter 3 we analyzed the safety, efficacy and factors influencing outcome 
of Mitomycin C (MMC) infusion in 176 heavily pre-treated LMBC patients of the 
University Hospitals (UZ) Leuven between 2000 and 2017. We showed that 
hepatic disease control was obtained in 58% with only 17.5% AEs grade ≥3 and 
a median OS of 7.8 months. An increased number of prior therapies, a higher 
liver tumour burden and elevated levels of bilirubin and ALT were associated 
with a worse OS. These findings may help to improve patient selection in future 
studies. Fifty percent of the patients was eligible for systemic therapy after 
the MMC infusions. We therefore concluded that MMC infusion is a safe and 
effective treatment option in advanced LMBC patients.

Chapter 4 shows the results of a feasibility study performed in UZ Leuven of the 
sequential treatment of intra-arterial MMC infusion in four escalating cohorts 
after selective internal radiation therapy (SIRT) using Yttrium-90 (90Y) resin 
microspheres in LMBC patients. The sequential treatment was possible in 12 
out of the 16 patients with no additional AEs after the escalating MMC infusions. 
One grade 3 AE occurred after 90Y SIRT and consisted of a gastrointestinal 
ulcer with consequently exclusion of further MMC infusions. We concluded that 
sequential treatment of intra-arterial infusion of MMC after 90Y SIRT is feasible 
when MMC is administrated in different escalating dose cohorts. However, 
caution is needed to prevent reflux after 90Y SIRT in LMBC patients.
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English summary

Part II: Percutaneous ablation in renal cell cancer
In Chapter 5 the difference between renal mass biopsy (RMB) performed 
either before or during the ablation procedure was assessed in a multi-center 
retrospective analysis of 714 patients. Patients that underwent an RMB before 
the planned ablation with a benign pathology result decided to not undergo 
the ablation in 80%. Performance of an RMB during the ablation procedure 
led to potentially unnecessary ablation of renal masses in 32.5%. Performing 
an RMB before the planned ablation therefore reduces overtreatment and 
allows patients and physicians to adjust clinical management according to the 
histological RMB results.

In chapter 6, we evaluated the efficacy and safety of microwave ablation (MWA) 
in 100 patients with stage cT1 renal cell carcinoma (RCC). MWA was a safe and 
effective treatment in cT1a tumours and a significantly lower primary efficacy 
and safety was found in cT1b lesions whereby 48% of the T1b lesions received 
another treatment for local control. The m.R.E.N.A.L nephrometry score 
showed a significant independent association with an incomplete ablation. 
Five patients developed an urinary tract stenosis in central lesions whereby 
close monitoring of the urinary tract is recommended in ablation of tumours 
adjacent to the urinary tract.

In Chapter 7, we show the results of nine patients with a renal mass treated by 
cryoablation (CA) for their residual or recurrent disease after prior MWA. CA 
showed a complete ablation in 8 patients with only two minor AEs in a cohort 
of challenging lesions. During a follow-up of at least one year, 66% of the 
patients remained disease free and therefore CA offered a minimally invasive 
nephron sparing treatment option in most patients with the attempt to avoid 
radical nephrectomy and preservation of kidney function.

In Chapter 8, we reviewed the current evidence of the combination of CA with 
immunomodulatory drugs (immunotherapy). A total of 41 out of 45 publications 
show favorable effects for CA when combined with other therapies, potentially 
enhancing the anti-cancer immune response. RCC and NSCLC were the 
neoplasms where CA and its synergy with immunotherapy are predominantly 
studied. Both, immunostimulants for the innate and adaptive immune system 
demonstrate feasibility and effectiveness. For the translation of the results 
seen in animals and small groups of patients, larger prospective trials need to 
be designed to first study safety and efficacy before moving into randomized 
controlled settings.
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Nederlandse samenvatting

Het doel van deze thesis was om verschillende oncologische interventie 
procedures te evalueren op effectiviteit en veiligheid in borstkanker patienten 
met levermetastasen en niercelcarcinoom. Deel I evalueert verschillende 
intra-arteriële therapieën voor de behandeling van borstkanker patienten met 
levermetastasen. In deel II onderzochten wij de rol percutane ablatie in de 
behandeling van niercelcarcinoom.

Deel I: Intra-arteriële therapieën voor borstkanker patienten met lever-
metastasen
Hoofdstuk 2 geeft een systematisch overzicht weer van de beschikbare literatuur 
van intra-arteriële therapieën in borstkanker patienten met levermetastasen op 
de uitkomsten effectiviteit, veiligheid en algemene overleving. Wij concluderen 
dat de 29 geïncludeerde studies veelbelovende resultaten bevatten, hoewel 
gerandomiseerd bewijs momenteel ontbreekt. De uitkomsten van de studies 
waren uiteenlopend met onder andere, heterogene patiënten populaties, 
behandelprotocollen en respons beoordelingen, waardoor vergelijking niet 
mogelijk was. De combinatie van een intra-arteriële therapie en systemische 
behandeling resulteerde in de langste algemene overleving, waarschijnlijk door 
lead-time bias, echter suggereert dit een potentiële kans voor een succesvolle 
combinatie therapie.

In hoofdstuk 3 hebben wij de effectiviteit en veiligheid van Mitomycine C (MMC)-
infusies geanalyseerd in 176 hevig voorbehandelde borstkanker patienten met 
levermetastasen patiënten in het universiteit ziekenhuis (UZ) Leuven van 2000-
2017. De MMC-infusies resulteerden in een lokale ziekte controle van 58% met 
slechts graad 3 complicaties of hoger bij 17.5% en een mediane algemene 
overleving van 7.8 maanden. Een verhoogd aantal eerdere systemische 
therapieën, een hogere levertumorbelasting en verhoogd niveau van bilirubine 
en ALAT waren geassocieerd met een slechtere mediane overleving. Deze 
bevindingen kunnen bijdragen aan een verbetering in de patiëntenselectie van 
toekomstige studies. Vijftig procent van de patiënten kwam in aanmerking voor 
systemische chemotherapie na de MMC-infusies. We concludeerden daarom 
dat MMC-infusies een veilige en effectieve behandelingsoptie is bij gevorderde 
lever gemetastaseerd borst kanker patiënten.

Hoofdstuk 4 toont de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de 
sequentiële behandeling van intra-arteriële MMC-infusies in 4 escalerende 
cohorten na selectieve interne radiatie therapie (SIRT) met behulp van 
Yttrium-90 (90Y) harsmicrosferen in borstkanker patienten met levermetastasen 
patiënten uitgevoerd in UZ Leuven. De sequentiële behandeling was mogelijk 

BrigitAarts_BNW.indd   160BrigitAarts_BNW.indd   160 08/09/2020   14:28:0608/09/2020   14:28:06



161

Nederlandse samenvatting

in 12 van de 16 patiënten zonder additionele complicaties na escalatie van de 
MMC infusies. Slechts één graad 3 complicatie trad op na 90Y SIRT bestaande 
uit een maagulcus met als gevolg uitsluiting van verdere MMC-infusies. We 
concludeerden dat sequentiële behandeling van intra-arteriële infusie van 
MMC na 90Y SIRT haalbaar is wanneer MMC wordt toegediend in verschillende 
escalerende dosiscohorten. Voorzichtigheid is echter geboden om reflux na 90Y 
SIRT bij borstkanker patienten met levermetastasen te voorkomen.

Deel II: Percutane ablatie voor de behandeling van renaal cel carcinoom
Hoofdstuk 5 analyseert het verschil tussen het uitvoeren van een biopsie 
vóór of tijdens de ablatieprocedure op overbehandeling en follow-up, in een 
multicenter retrospectieve analyse van 714 patiënten met een niermassa. 
Patiënten die vóór de geplande ablatie een biopsie ondergingen met een 
goedaardig histologisch resultaat, besloten in 80% de ablatie niet te ondergaan. 
Biopten tijdens de ablatieprocedure leidden tot een potentieel onnodige ablatie 
van niermassa’s in 32,5%. Het uitvoeren van een biopt vóór de geplande ablatie 
vermindert daarom overbehandeling en stelt patiënten en artsen in staat de 
klinische behandeling aan te passen aan de histologische biopsie resultaten.

In hoofdstuk 6 evalueerden we de werkzaamheid en veiligheid van 
microgolfablatie (MWA) in 100 patiënten met stadium T1 renaal cel carcinoom. 
MWA was een veilige en effectieve behandeling voor T1a tumoren. Een 
significant lagere primaire effectiviteit werd gezien in T1b tumoren, waarbij 48% 
van de T1b tumoren (>4cm) nog een additionele behandeling moest ondergaan 
voor lokale controle. De m.R.E.N.A.L-nefrometrie score toonde een significante 
onafhankelijke associatie met een onvolledige ablatie. Vijf patiënten met een 
centrale laesie ontwikkelden een urinewegstenose, met nierfunctie verlies in 
twee patiënten. Voorzorg is daarom geadviseerd in centrale laesies met een 
nauwe relatie tot het pyelocalicieel systeem.

Hoofdstuk 7 toont de resultaten van negen patiënten behandeld met cryoablatie 
(CA) vanwege hun residuele of terugkerende renaal cel carcinoom na het 
eerder falen van MWA. CA liet een complete ablatie zien in 8 van de 9 patiënten 
met slechts laaggradige complicaties in een serie met gecompliceerde laesies. 
Tijdens een follow-up van ten minste één jaar bleef 66% van de patiënten lokaal 
ziektevrij. CA bood een minimaal invasieve nefronsparende behandelingsoptie 
voor de meeste patiënten met als doel een radicale nefrectomie te voorkomen 
en de nierfunctie te behouden.
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In hoofdstuk 8 hebben we de beschikbare literatuur uiteen gezet over de 
combinatie van CA met immunomodulerende geneesmiddelen (waaronder 
immunotherapie). In totaal toonden 41 van de 45 publicaties gunstige effecten 
voor CA in combinatie met immunomodulerende geneesmiddelen en een 
versterkend immuunrespons werd gesuggereerd bij de combinatie van CA met 
immunotherapie. Niercelcarcinoom en niet-kleincellig longcarcinoom waren de 
kankersoorten waarin CA en de synergie met immunotherapie voornamelijk 
werd bestudeerd. Immunomodulerende geneesmiddelen voor zowel het 
aangeboren als adaptieve immuunsysteem toonden haalbaarheid en effectiviteit 
aan in combinatie met CA. De geïncludeerde studies bestonden vooral uit 
preklinische studies of zeer kleine klinische studies, waarbij grotere prospectieve 
onderzoeken nodig zijn om de veiligheid en werkzaamheid aan te tonen voordat 
deze combinatie in een gerandomiseerde setting kan worden bestudeerd.
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