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Voorwoord 

Al wie geconfronteerd wordt met het verdict van een zeldzame aandoening wordt ongetwijfeld  

overvallen door een gevoel van onrechtvaardigheid.  De gedoodverfde vraag ‘waarom ik?’, die 

ongetwijfeld ook rijst bij ernstige prevalente aandoeningen, zal - zo mogelijk - nog zwaarder 

doorwegen bij een zeldzame aandoening zoals borstkanker bij mannen.  Het gevoel eerder de 

uitzondering dan de regel te zijn, kan een belangrijke bron van frustratie en onbegrip zijn voor 

deze patiënten.  Bovendien is bij zeldzame aandoeningen veel minder kennis voorhanden.  In 

die zin heeft de medische sector dergelijke patiënten dan ook ‘minder’ te bieden .  Het is net die 

onrechtvaardige balans die mij ertoe heeft aangezet om aan dit onderwerp mijn scriptie te 

wijden.  Ik hoop hiermee alvast mijn bijdrage te leveren, al is het maar om een overzicht te 

bieden van de kennis die dan wél voorhanden is. 

Deze scriptie was alvast niet mogelijk geweest zonder de medewerking van mijn promotor, 

Prof. Dr. Véronique Cocquyt.  Ik wil haar dan ook graag bedanken voor de regelmatige 

feedbackmomenten die zij heeft willen inlassen tijdens de voorbije twee jaar van onze 

samenwerking.  Naar mijn gevoel hield zij het juiste evenwicht tussen vrijheid enerzijds, 

verhelderende kennis en opbouwende kritiek anderzijds. 

Ook tot mijn ouders wil ik graag een woordje van dank richten: voor hun luisterbereidheid en 

hun aanmoedigingen, en voor hun geduld en volharding bij het nalezen van mijn scriptie. 

Tenslotte wil ik nog mijn waardering uitdrukken voor mijn vrienden en medestudenten.  Zij 

waren eveneens een onmisbare steun en toeverlaat gedurende dit project. 
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1. Abstract 

Inleiding.  In vergelijking met borstkanker bij vrouwen is borstkanker bij mannen een zeldzame 

aandoening.  Het wordt verantwoordelijk geacht voor grosso modo 1% van alle borstkankers en 

minder dan 1% van alle kankers bij de man in de Verenigde Staten.  Gezien het contrast in de 

vergaarde kennis tussen mannen en vrouwen met borstkanker is de huidige behandeling bij 

mannen grotendeels overgenomen van protocollen die gebruikt worden bij vrouwen.  Als 

borstkanker bij mannen een andere ziekte zou zijn dan borstkanker bij vrouwen, dan zou men 

dit echter kunnen aanvechten.  Dit illustreert het belang om na te gaan of de geïdentificeerde 

gelijkenissen tussen borstkanker bij mannen en vrouwen voldoende draagkracht hebben om een 

dergelijke extrapolatie van de behandeling van vrouwen naar mannen te verantwoorden.  

Omgekeerd impliceert dit eveneens dat de klinische relevantie van de aangehaalde verschillen 

achterhaald moet worden.  Verder zal een vergelijking van borstkanker bij mannen en vrouwen 

hiaten in onze kennis aan het licht brengen, wat toelaat een aantal doeleinden te formuleren voor 

toekomstig onderzoek. 

Resultaten en discussie.  Naast onmiskenbare gelijkenissen tussen borstkanker bij mannen en 

vrouwen, kunnen een aantal opvallende verschillen weerhouden worden.  Zij situeren zich 

voornamelijk op het gebied van epidemiologie en biologie.  Binnen het domein van de biologie 

treft men deze verschilpunten hoofdzakelijk aan op het vlak van genetica en biomerkers.  Daar 

waar een verschil in frequentieverdeling van BRCA1- en BRCA2-mutaties bij mannen en 

vrouwen met borstkanker misschien niet direct implicaties heeft voor de behandeling, heeft een 

verschillende frequentieverdeling van een aantal biomerkers dit mogelijks wel.  Denk maar aan 

hoe het minder tot expressie komen van Her-2/Neu bij mannen, vergeleken met vrouwen met 

borstkanker, implicaties kan hebben voor de rol van Trastuzumab in de behandeling van 

borstkanker bij mannen.  Fundamenteler is echter dat men er niet in slaagt een eenduidig 

verband aan te tonen tussen een positieve ER- en PR-receptorstatus en een betere prognose bij 

mannen met borstkanker.  Dit staat  alvast in schril contrast met de situatie bij de vrouw.  Een 

positieve hormoonreceptor status is bij vrouwen met borstkanker immers een centraal 

uitgangspunt in de behandelingskeuze.  Het blijft dan maar de vraag of we bij mannen met 

borstkanker hetzelfde uitgangspunt voor de behandeling kunnen hanteren. 

Conclusie.  Op basis van de huidige evidentie moet men ervan uitgaan dat borstkanker bij 

mannen een andere ziekte is dan borstkanker bij vrouwen.  Het niet kunnen weerleggen van de 

aangehaalde verschillen in biologie verplicht u op z’n minst een alternatieve carcinogenese voor 

borstkanker bij mannen in overweging te nemen.  Men moet zich dan ook afvragen of 
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doorgedreven onderzoek naar eigenschappen die intrinsiek verschillend zijn tussen mannen en 

vrouwen met borstkanker niet een behandeling aan het licht zou kunnen brengen die nog 

doeltreffender is dan het huidige protocol. 
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2. Inleiding  

‘Borstkanker’ wordt bij de overgrote meerderheid van de bevolking automatisch gelinkt aan het 

vrouwelijk geslacht.  Weinigen zijn zich bewust van het feit dat dit geen onafscheidelijk duo is 

en dat er ook zoiets bestaat als borstkanker bij mannen.  Het is weliswaar een veel zeldzamere 

aandoening, maar daarom niet minder ernstig.  Daarenboven wordt er een stijging van de 

incidentie waargenomen, waardoor het aantal overlijdens ten gevolge van deze aandoening 

oploopt.  Dit onderstreept het belang om er meer onderzoek naar te voeren. 

Omwille van zijn zeldzaamheid is kennis omtrent etiologie, biologie en meest doeltreffende 

behandeling relatief beperkt.  Dit staat in contrast met borstanker bij vrouwen wat - onder meer 

gezien de hogere prevalentie - veel aantrekkelijker is voor onderzoek.  Het hoeft dan ook niet te 

verbazen dat de behandeling van borstkanker bij mannen grotendeels afgeleid is van protocollen 

gebruikt bij vrouwen.  De onderzoeksvraag die hieruit volgt is of de vergelijking tussen 

borstkanker bij mannen en vrouwen en de daaruit volgende extrapolatie wel degelijk opgaat.  

Gaat het niet om 2 intrinsiek verschillende aandoeningen die om een fundamenteel andere 

aanpak vragen?  Het is een discussie die volop aan de gang is in de literatuur en die gevoed 

wordt door een aantal gedocumenteerde verschillen.  Hierbij kan men zich steeds de vraag 

stellen of de aangehaalde verschilpunten wel degelijk klinisch relevant zijn. 

Borstkanker bij vrouwen is in 70% van de gevallen hormoonreceptor-positief met als gevolg dat 

die vrouwen in aanmerking komen voor een adjuvante hormonale therapie.  Die behandeling is 

zeer doeltreffend gebleken en het zal dan ook cruciaal zijn om na te gaan of bij mannen 

hetzelfde mechanisme aan de grondslag ligt en dus de hormoonreceptor status te evalueren.  Het 

belang daarvan wordt benadrukt door de bevinding dat vrouwen die met deze medicatie 

behandeld kunnen worden een duidelijk betere prognose hebben. 

Deze thesis heeft tot doel om de reeds verworven kennis over gelijkenissen en verschilpunten 

tussen borstkanker bij mannen en vrouwen toe te lichten.  Anderzijds beoogt de scriptie om de 

discussiepunten onder de aandacht te brengen waar in de toekomst verder onderzoek naar moet 

gebeuren.  De onderzoeksdomeinen die daarbij achtereenvolgens aan bod zullen komen zijn: 

epidemiologie, diagnose, etiologie, biologie, behandeling en - tot slot - prognose.  
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3. Methodologie 

Vooraleer de literatuurstudie aan te vangen werden op Pubmed de relevante Mesh-termen 

opgezocht.  De gevonden Mesh-termen zijn : ‘Breast Neoplasm’, ‘Breast Tumors’, ‘Breast 

Cancer’, ‘Cancer of the Breast’. 

Voor de zoektocht naar relevante literatuur werd steeds vertrokken vanuit Web of Science of 

Pubmed.  Een aantal artikels werden weerhouden door de referenties na te kijken van een ander 

toepasselijk artikel, of door na te gaan door welke artikels de betreffende referentie reeds 

geciteerd was.  Ook de zoekoptie ‘gerelateerde citaties’ leidde vaak tot relevante resultaten. 

Gezien borstkanker bij mannen een relatief zeldzame pathologie is, zijn er geen 

gerandomiseerde gecontroleerde studies voorhanden.  Mits een paar uitzonderingen werden er 

dan ook enkel retrospectieve studies geïncludeerd. 

De zeldzaamheid van de aandoening impliceert eveneens dat ook studies met kleine 

streekproefaantallen opgenomen werden in deze scriptie.  Desalniettemin werd gepoogd om 

zoveel mogelijk grootschalige studies te integreren. 

Wat betreft exclusiecriteria werden enkel artikels in rekening gebracht die gepubliceerd zijn in 

het Nederlands, vanaf het jaar 2000.  Impactfactor en citaties werden nagekeken om een 

inschatting te kunnen maken over het belang van het tijdschrift, respectievelijk het artikel in de 

literatuur.  Uiteraard werd hierbij in acht genomen dat een zeer recente publicatie minder kans 

heeft om reeds geciteerd te zijn dan een eerder gepubliceerd artikel. 

De uitverkoren 52 artikels werden geselecteerd door gebruik te maken van volgende 

zoektermen: ‘Breast Tumor Men’, ‘Male Breast Cancer’, ‘Male Cancer of Breast AND 

Comparison Female Cancer of Breast’, ‘Male Cancer of Breast AND Differences Female 

Cancer of Breast’, ‘Cancer of Male Breast AND Cancer of Female Breast’, ‘Male Breast Cancer 

AND Diagnosis’, ‘Male Breast Cancer AND Biology’, ‘Male Breast Cancer AND Biomarker’, 

‘Male Breast Cancer AND Oncogenes’. 
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4. Resultaten 

4.1. Epidemiologie 

In afwezigheid van prospectieve evidence-based data om de extrapolatie van de behandeling 

van borstkanker bij vrouwen te onderbouwen is men genoodzaakt om op zoek te gaan naar 

alternatieve informatiebronnen.  In dat kader kunnen epidemiologische vergelijkingen ons 

bijzonder waardevolle inzichten verschaffen.(1)  Als de carcinogenese hetzelfde zou zijn bij 

mannen en vrouwen met borstkanker, dan verwachten we immers gelijkaardige patronen qua 

incidentie.  Gelijkenissen in epidemiologie kunnen op die manier gelijkenissen in biologie doen 

vermoeden.  Omgekeerd kunnen verschilpunten een belangrijk argument zijn in het 

uitgangspunt dat borstkanker bij mannen een andere ziekte is dan borstkanker bij vrouwen. 

Een manifest verschil tussen borstkanker bij mannen en vrouwen is dat borstkanker bij mannen 

een vrij zeldzame aandoening is.  In de Verenigde Staten vertegenwoordigt het slechts 1% van 

alle borstkankers en minder dan 1% van alle maligniteiten bij mannen.(2)  Globaal is het 

verantwoordelijk voor minder dan 1% van de mortaliteit bij mannen.(3)  Dit komt er uiteindelijk 

op neer dat borstkanker ongeveer 100 keer minder frequent is bij mannen dan bij vrouwen.(4)  

Er zijn echter grote geografische verschillen.(2, 5)  Zo bedraagt de incidentie in Oeganda en 

Zambia respectievelijk 5 en 15%.  Die hogere cijfers worden toegeschreven aan endemische 

infectieuze aandoeningen die leverschade veroorzaken en resulteren in een situatie van 

hyperoestrogenisme.  In Japan daarentegen bedraagt de incidentie minder dan 1 op 1.000.000, 

parallel met de lagere incidentie van borstkanker bij vrouwen in dit land.  Joodse mannen zijn 

de enige raciale groep met een hogere incidentie dan gemiddeld, onafhankelijk van het feit of ze 

in Israël leven of in de Verenigde Staten.(2, 6, 7)  Het risico op borstkanker lijkt aldus in zekere 

mate beïnvloed te worden door etnische en omgevingsfactoren.(5) 

De meerderheid van de geselecteerde studies beweren dat de incidentie van borstkanker bij 

mannen toeneemt.(2, 4, 8-19)  Dit zou onder meer het resultaat kunnen zijn van een toegenomen 

levensverwachting van de hele bevolking.  Leeftijd is immers een belangrijke risicofactor voor 

de meeste solide tumoren.(2)  De toename van de incidentie bij mannen zou evenwel minder 

groot zijn dan de toename in incidentie die waargenomen wordt bij vrouwen met borstkanker.  

Een mogelijke verklaring hiervoor is de toenemende dekkingsgraad van de mammografische 

screening bij vrouwen.(8)  Deze verklaring impliceert dat screening borstkankerpatiënten 

identificeert die zonder screening nooit aan het licht zouden gekomen zijn.  Dit is een argument 

dat aangehaald wordt door critici die gekant zijn tegen borstkankerscreening.  Anderzijds is het 

uiteraard ook dankzij deze vroegtijdige detectie dat men er bij vrouwen in geslaagd is het aantal 
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gevorderde borsttumoren significant terug te dringen.  Dit staat alvast in schril contrast met de 

situatie bij mannen met borstkanker.(11)  De toename van borstcarcinoom bij mannen situeert 

zich echter niet in de gevorderde, maar eerder in de vroege stadia.  Meer bepaald ziet men een 

toename van de niet-invasieve en vroege stadia van de invasieve tumoren.  Misschien ligt een 

toenemend bewustzijn over borstkanker in het algemeen aan de basis van een vroegtijdigere 

detectie bij mannen met symptomatische in situ en gelokaliseerde tumoren.  Ook zijn kleine 

laesies bij mannen gemakkelijker te detecteren dan bij vrouwen, aangezien zij 

verhoudingsgewijs minder borstweefsel hebben.  Deze bevindingen voor in situ borstkanker bij 

de man suggereren dat een deel van de toename van de in situ tumoren bij de vrouw ook 

mogelijks kan toegeschreven worden aan andere factoren dan mammografische screening.(4, 

12) 

Net zoals bij vrouwen stijgt de incidentie van borstkanker bij mannen naarmate de leeftijd 

toeneemt.  In tegenstelling tot bij vrouwen, is er bij mannen geen sprake van een afvlakking van 

die leeftijdsspecifieke incidentie na de leeftijd van 50 jaar.(1, 6, 20-22)  Het ontbreken van een 

dergelijke bimodale distributie bij de man wordt toegeschreven aan de afwezigheid (of meer 

graduale instelling) van hormonale veranderingen bij mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar.  Dit 

staat in contrast met de situatie bij vrouwen, waar de menopauze een prominente plaats inneemt 

onder de vorm van de ‘Clemmesens menopausale hoek’(zie ‘Figuur 1’).  Dit referentiepunt laat 

toe om bij vrouwen een onderscheid te maken in premenopausale en postmenopausale 

borstkanker.(1, 8, 20, 21)  Dezelfde tendens wordt waargenomen voor wat betreft 

mortaliteitscijfers.  Bij vrouwen lopen die op tot de leeftijd van 50 jaar, waarna de curve afvlakt 

en trager stijgt.  Bij mannen is er geen afvlakking van de curve.(1) 
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Figuur 1.  Vergelijking leeftijdsspecifieke incidentie tussen mannen en vrouwen met 

borstkanker.  Illustratie ‘Clemmesens menopausale hoek’.(1) 

 

Naast de indeling in premenopausale en postmenopausale borstkanker maakt men ook een 

onderscheid in hormoonreceptor-positieve en hormoonreceptor-negatieve borsttumoren.  Ook 

daarin kunnen epidemiologische trends onderscheiden worden.  Zo blijkt bij mannen de 

incidentie van oestrogeenreceptor(=ER)-positieve tumoren gestaag te stijgen met de leeftijd.  

Voor wat betreft de incidentie van ER-negatieve tumoren is het moeilijker om een patroon te 

herkennen.  Zij lijken echter ook te stijgen, maar aan een trager tempo dan ER-positieve 

tumoren.  Bij de vrouw volgt de incidentie van ER-positieve tumoren dezelfde trend als de 
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algemene incidentie van borsttumoren bij de vrouw.  De incidentie van ER-positieve tumoren 

neemt m.a.w. snel toe tot de leeftijd van 50 jaar en stijgt dan trager bij oudere vrouwen.  De 

incidentie van ER-negatieve tumoren bij de vrouw neemt eveneens snel toe tot de leeftijd van 

50 jaar, maar vlakt dan af, en daalt mogelijks na de leeftijd van 70-75 jaar.(21)  Dit verschillend 

gedrag van ER-positieve en ER-negatieve tumoren is suggestief voor een verschillende 

etiologie.  Bij mannen is die divergentie minder duidelijk.  Bij hen is het dan ook moeilijk te 

interpreteren, omdat er veel minder mannen zijn met ER-negatieve borsttumoren dan met ER-

positieve borsttumoren, waardoor men in studies met te kleine steekproefaantallen kampt.  Op 

vlak van hormoonreceptor status kan in ieder geval gesteld worden dat borstkanker bij mannen 

meer gelijkenis vertoont met postmenopausale borstkanker bij vrouwen.(1, 11, 21)  Die 

gelijkaardige trend in epidemiologie suggereert dat er gemeenschappelijke risicofactoren aan de 

basis liggen van ER-positieve borstkankers bij mannen en vrouwen.(1, 21) 

De ‘unimodale’ leeftijdsdistributie van borstkanker bij mannen piekt op de leeftijd van 71 jaar.  

Die piek is hoofdzakelijk toe te schrijven aan hormoonreceptor-positieve tumoren.  Binnen die 

overwegend unimodale leeftijdsdistributie kunnen we weliswaar een kleine ‘blip’ weerhouden 

rond de leeftijd van 50 jaar.  Wellicht is dit de reflectie van het kleine aandeel ‘early-onset’ 

borsttumoren bij mannen.  Bij vrouwen toont de ‘bimodale’ leeftijdsdistributie een eerste 

piekincidentie op 52 jaar (= ‘early-onset’) en een tweede piek op 71 jaar (= ‘late-onset’).  

Hierbij kan opgemerkt worden dat de eerste piek bij de vrouw niet in verhouding staat met de 

‘blip’ die gedetecteerd werd bij de man.  De leeftijdsdistributie bij de vrouw resulteert dan ook 

in een lagere gemiddelde leeftijd bij diagnose in vergelijking met mannen met borstkanker.  

Naast hormoonreceptor status toont borstkanker bij mannen dus ook op vlak van 

leeftijdsdistributie meer gelijkenis met postmenopausale (=‘late-onset’) borstkanker bij 

vrouwen.  Opmerkelijk is dat zwarte mannen met borstkanker - net zoals vrouwen - een 

‘bimodale’ leeftijdsdistributie vertonen met een eerste duidelijke piek op 56 jaar (= ‘early 

onset’) en een tweede piek op 71 jaar (= ‘late onset’).(14, 21) (zie ‘Figuur 2’ en ‘Figuur 3’) 
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Figuur 2.  Illustratie unimodale leeftijdsdistributie bij mannen versus bimodale 

leeftijdsdistributie bij vrouwen, gebaseerd op de SEER database 1992-2000.(21) 

 

 

Figuur 3.  Illustratie bimodale leeftijdsdistributie zwarte mannen versus 

unimodale leeftijdsdistributie blanke mannen, gebaseerd op de SEER database 

1992-2000.(21) 
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Wanneer we de vergelijking tussen borstkanker bij mannen en vrouwen verruimen tot een 

vergelijking tussen blanke en zwarte vrouwen versus blanke en zwarte mannen dan krijgen we 

een bijkomende schat aan epidemiologische informatie.  Tot de leeftijd van 45 jaar is de 

incidentie van borstkanker, zowel bij mannen als bij vrouwen, hoger bij zwarten dan bij 

blanken.  Na de leeftijd van 45 jaar (= na de perimenopausale periode) kruist de curve bij 

vrouwen en stelt men een hogere incidentie vast van borsttumoren bij blanke vrouwen dan bij 

zwarte vrouwen.(3, 15, 20)  Bij mannen vindt er geen kruising van de curve plaats.  De 

incidentie van borstkanker bij blanke mannen is m.a.w. voor alle leeftijden lager dan bij zwarte 

mannen.(3, 15, 21, 22) (zie ‘Figuur 4’)  Voor deze laatste bevinding zijn er twee mogelijke 

verklaringen.  Enerzijds zou dit te wijten kunnen zijn aan een verschil in screening tussen het 

zwarte en het blanke ras.  Anderzijds zou dit een genetische predispositie voor deze aandoening 

kunnen suggereren.  Prostaatkanker (eveneens een maligniteit met een hormonale predispositie) 

komt immers ook meer voor bij zwarte mannen dan bij blanke mannen.  Die genetische 

predispositie zou zich o.a. kunnen uiten in verschillen in androgeenmetabolisme tussen het 

blanke en zwarte ras.(3) 

 

 

Figuur 4.  Leeftijdsspecifieke incidentie van invasieve borstkanker.  Vergelijking tussen blanke 

en zwarte mannen en vrouwen.(3) 

 

Zwarte mannen en vrouwen ontwikkelen borstkanker op jongere leeftijd dan blanke mannen en 

vrouwen.  Dit sluit aan bij de waarneming dat zwarte mannen en vrouwen gediagnosticeerd 

worden met agressievere fenotypes dan  blanke mannen en vrouwen.  Dit heeft als gevolg dat 

zwarte mannen en vrouwen een slechtere prognose hebben, vergeleken met blanke mannen en 
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vrouwen.(3, 15, 21)  Bij beide geslachten lijkt er dus zowel op vlak van incidentie als 

overleving een ongelijkheid te bestaan tussen borstkanker bij zwarten en blanken.  Een beter 

inzicht in die patronen zou kunnen leiden tot het blootleggen van fundamentele etiologische 

mechanismen.(20, 21) 

4.2. Diagnose en klinische karakteristieken 

De diagnose van borstkanker bij mannen wordt net zoals bij vrouwen gesteld aan de hand van 

de zogenaamde ‘tripel diagnostiek’.  Dit omvat drie belangrijke peilers: kliniek, beeldvorming 

en histo/cytopathologie.(2, 7, 10) 

4.2.1. Kliniek 

Wat betreft de eerste peiler is de meest voorkomende klacht waarmee mannen met borstkanker 

zich presenteren een pijnloos subareolair knobbeltje.(6, 7, 10, 20)  Veranderingen ter hoogte van 

de huid of tepel worden vastgesteld bij 1/3
de

 van de mannelijke borstkankerpatiënten.  Hierbij is 

tepelafscheiding sterker gecorreleerd met maligniteit dan bij vrouwen.  Naast tepelsecreet zijn 

retractie en ulceratie van de tepel weliswaar zeldzame, maar vroege symptomen.(2)  De ziekte 

van Paget wordt aangetroffen bij 5% van de mannen met borstkanker en is hiermee frequenter 

dan bij vrouwen.(10)  Volgens I.S. Fentiman et al.(2) is dit fenomeen slechts aanwezig bij 1% 

van de patiënten.  Verder worden klachten zoals mastalgie, gevoeligheid van de borsten, jeuk, 

mastitis, diffuse vergroting en inflammatoire kanker als zeldzaam bestempeld.(10) 

Gemiddeld wordt borstkanker 5 tot 10 jaar later gediagnosticeerd bij mannen dan bij 

vrouwen.(6, 20)  Dit zou het resultaat kunnen zijn van het ontbreken van een mammografische 

screening bij de man.  Daarnaast zou ook een algemeen gebrek aan kennis over borstkanker bij 

mannen, zowel bij patiënten als bij artsen, mee aan de basis kunnen liggen hiervan. 

Hun hogere leeftijd bij diagnose heeft als gevolg dat de impact van comorbiditeit en secundaire 

neoplasma’s groter is dan bij vrouwen.  Bovendien zou de laattijdige diagnose verantwoordelijk 

kunnen zijn voor de bevinding dat borsttumoren bij de man vaker slecht gedifferentieerd zijn en 

dat lymfeklieren vaker ingenomen zijn dan bij de vrouw.  Ook metastasen op afstand en 

tumoren groter dan 1 cm werden frequenter vastgesteld bij mannen.(1, 2, 8, 25) 

Anderzijds zou het vinden van meer vergevorderde tumoren bij de man ook te wijten kunnen 

zijn aan een andere factor dan de laattijdige diagnose.  Zo zou het verschil in 

tumoreigenschappen tussen mannen en vrouwen met borstkanker ook het gevolg kunnen zijn 

van een intrinsiek agressiever karakter van borstkanker bij mannen.  De nabijheid van huid en 

tepel bij de man vergemakkelijkt immers invasie van de dermale lymfevaten, evenals de 

verspreiding naar axillaire lymfeknopen.(6, 10, 23-26) 
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Over de zojuist aangehaalde verschillen in tumorkarakteristieken bij mannen en vrouwen met 

borstkanker is men het evenwel niet in alle studies eens.  Zo konden A. Piñero et al.(14) geen 

noemenswaardige verschillen in TNM stagering detecteren tussen mannen en vrouwen met 

borstkanker. 

4.2.2. Beeldvorming 

Net zoals bij vrouwen met borstkanker ligt bij mannen met borstkanker de belangrijkste rol van 

de mammografie in de bevestiging van de diagnose, als aanvulling bij - en niet ter vervanging 

van - het klinisch onderzoek.  Bij vrouwen is daarenboven voor de mammografie een rol 

weggelegd in de screening.  Op die manier is men in staat om met een sensitiviteit van 92% en 

een specificiteit van 90% een onderscheid te maken tussen kwaadaardige en goedaardige 

aandoeningen van de borst.  Screening d.m.v. mammografie lijkt echter geen optie bij mannen.  

Gezien de lage incidentie van borstkanker bij mannen, kan dit immers nooit kosteneffectief zijn.  

De meest voorkomende mammografische bevinding bij mannen met borstkanker is een 

welomschreven massa met spiculaire randen.  Dit gaat vaak gepaard met enige architecturale 

distorsie.  Microcalcificaties zijn daarentegen uitzonderlijk en zeldzamer dan bij vrouwen.(2, 

10, 20, 27) 

Na het vinden van een verdachte mammografie bij de man, kan aanvullend een echografie 

uitgevoerd worden om de laesie verder te onderzoeken.  Voor dit onderzoek hanteert men 

dezelfde indicaties als bij vrouwen met borstkanker.  Een invasieve kanker doet zich op 

echografie voor als een solide massa en alle solide laesies vereisen dan ook een biopsie.  Ook 

het vinden van een gecompliceerde cyste is een indicatie voor biopsie.(2, 10, 20) 

Op MR vertonen goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van de borst gelijkaardige 

karakteristieken bij mannen en vrouwen met borstkanker.  Net zoals bij vrouwen met 

borstkanker heeft beeldvorming van de borst d.m.v. MR als belangrijke tekortkoming dat het 

resulteert in een aanzienlijk aantal vals positieve resultaten.  Dit heeft als gevolg dat MR geen 

plaats heeft in de routine uitwerking van een palpabele borstmassa.(10, 28) 

4.2.3. Histo/Cytopathologie 

De zekerheidsdiagnose van borstkanker bij mannen wordt geleverd aan de hand van de 

cyto/histopathologie, meer bepaald met behulp van dunnenaald-aspiratiecytologie (FNAC) en 

dikkenaaldbiopsie (Core biopsy).  Zij hebben dezelfde indicatie, toepassing en karakteristieken 

als bij de vrouw.(10, 20) 
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4.3. Etiologie/Risicofactoren 

Net zoals bij vrouwen met borstkanker is het proces van maligne transformatie bij mannen 

onderhevig aan hormonale beïnvloeding van het borstweefsel.(3, 19).  Veel risicofactoren die in 

verband worden gebracht met borstkanker bij mannen zijn dan ook te herleiden tot situaties die 

resulteren in een onevenwicht in de oestrogeen/testosteronratio. 

Omstandigheden waarin een hyperoestrogeen klimaat domineert, brengen bijgevolg een 

verhoogd risico met zich mee.  Voorbeelden hiervan zijn: levercirrose (al of niet als gevolg van 

alcohol, wat een risicofactor op zichzelf is), gebruik van exogene oestrogenen, gynaecomastie 

en obesitas.(2, 7, 22, 29)  Die laatste risicofactor zou één van de meest voorkomende oorzaken 

zijn van hyperoestrogenisme bij de man en zou een verdubbeling van het risico met zich 

meebrengen.(2) 

Anderzijds zou ook een androgeendeficiëntie het risico op borstkanker in negatieve zin 

beïnvloeden.  Zo zou een hoge mate van fysieke activiteit tijdens de adolescentie - geassocieerd 

met hoge androgeenlevels - het risico op borstkanker bij mannen kunnen doen dalen.(3, 20, 22, 

29)  Testiculaire anomalieën zoals cryptorchidie, congenitale hernia inguinalis, uni/bilaterale 

orchiëctomie of bof na de leeftijd van 20 jaar zouden daarentegen het risico verhogen.(2, 3, 7, 

10)  In dit kader haalt men ook het syndroom van Klinefelter aan als risicofactor.  Die patiënten 

worden gekenmerkt door testiculaire dysgenese, een laag testosterongehalte, toegenomen 

concentratie van gondadotrofines en vertonen in 1/3
de

 van de gevallen gynaecomastie.(20, 22, 

29, 30)  De associatie tussen het syndroom van Klinefelter en borstkanker bij mannen zou 

anderzijds ook te wijten kunnen zijn aan de vooropgestelde behandeling met exogeen 

testosteron.  Dit wordt op zijn beurt in de periferie omgezet tot oestrogenen.  Het resultaat is in 

ieder geval een hoge oestrogeen/testosteronratio wat aanleiding zou kunnen geven tot een 

abnormale celproliferatie van het ductaal eptitheel van de borst.(22)  Dit syndroom zou een 20 

tot 50 keer verhoogd risico met zich meebrengen.(2, 10, 22, 29) 

Tot slot vermeldt men in de literatuur ook nog risicofactoren die resulteren in een lage 

oestrogeen/testosteronratio.  Zo werd de diagnose van borstkanker reeds gesteld bij mannen met 

osteoporotische fracturen.  Dit is alvast in tegenstrijd met de situatie bij de vrouw waar 

dergelijke fracturen, als kenteken van een oestrogeen-armklimaat, eerder een beschermend 

effect lijken te hebben.(20, 29)  L.A. Brinton et al.(29) schrijven deze bevinding bij de man toe 

aan het feit dat osteoporotische fracturen niet alleen geassocieerd zijn met lage 

oestrogeenspiegels, maar ook met lage testosteronspiegels.  Testosteron is net zoals oestrogeen 

van belang voor het behoud van de botdensiteit en neemt af bij een toenemende leeftijd.  De 

discrepantie met de situatie bij de vrouw is met deze verklaring echter niet opgehelderd.  Los 

hiervan zou ook het roken van sigaretten een licht verhoogd risico met zich meebrengen.  Men 
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schrijft dit eveneens toe aan de negatieve invloed van sigarettenrook op de oestrogeen- en 

testosteronspiegel.(20)  Ook een hyperprolactinemie, als gevolg van een adenoom in de 

hypofyse, wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op borstkanker.(2)  Dit kan op 

zijn beurt verklaard worden doordat de negatieve feedback op LH en FSH resulteert in een 

oestrogeen- en testosterondeficiëntie. 

Zoals eerder vermeld spelen ook etnische en omgevingsfactoren een rol.  Voor wat betreft 

omgevingsfactoren zou blootstelling aan ioniserende straling het risico in dezelfde mate 

beïnvloeden als bij vrouwen.(7, 13, 20, 31)  Daarnaast worden ook bepaalde beroepen in 

verband gebracht met een toegenomen risico.(10)  Zo zou een werkomgeving met hoge 

temperaturen het risico op borstkanker verhogen, doordat dit aanleiding kan geven tot 

testiculaire insufficiëntie bij de man.  Mannen en vrouwen die vaak blootgesteld worden aan 

uitlaat- en verbrandingsgassen lopen eveneens een verhoogd risico.  Het agens dat 

verantwoordelijk wordt gesteld zijn de polycyclische aromatische koolwaterstoffen, die ook in 

sigarettenrook aanwezig zijn.  Zij zouden een carcinogeen effect uitoefenen op de borstklier.(2, 

18, 31) 

De aanwezigheid van een erfelijke predispositie wordt voorgesteld als belangrijkste risicofactor 

voor borstkanker bij de man.  Het gaat hier met name over mutaties in het BRCA2-gen en - in 

mindere mate - van het BRCA1-gen, die een sterke overerving kennen.  Een positieve familiale 

anamnese - zowel van borstkanker als van ovariumkanker - moet dus aanleiding geven tot extra 

waakzaamheid.(13, 18, 20, 30)  Hierbij zouden patiënten die een zus met borstkanker 

rapporteren een hoger risico hebben dan patiënten die een moeder met borstkanker rapporteren.  

Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.  Patiënten die zowel een zus als een moeder hebben 

met een verleden van borstkanker zouden een 10 keer hoger risico hebben.(23, 29)  Los hiervan 

wordt ook een anamnese van goedaardige borstaandoeningen in verband gebracht met een 

toegenomen risico.(6, 23) 

Naast mutaties in het BRCA1- en BRCA2-gen, is er ook voor een aantal andere mutaties een 

relatie beschreven met borstkanker.(2)  Zij verklaren weliswaar slechts een minderheid van de 

erfelijke borstkankers.  Zo is een mutatie in het PTEN-tumorsuppressorgen verantwoordelijk 

voor het Cowden syndroom.  Dat syndroom wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

hamartomen op de huid, muceuze membranen, borst en schildklier.  Vrouwen met het Cowden 

syndroom hebben 25 tot 50% kans om in de loop van hun leven borstkanker te ontwikkelen.  

Ook bij mannen met het Cowden syndroom werd borstkanker gerapporteerd.  Het lijkt echter 

geen belangrijke oorzaak te zijn, vooral niet wanneer die mannen geen fenotypische kenmerken 

van dit syndroom tot expressie brengen.(2, 19, 20) 
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Ook mannen met een (1100delC) mutatie in het CHEK2-gen lopen een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van borstkanker.  Dit CHEK2-gen codeert voor CHECK-point kinase in de 

celcyclus dat samen met BRCA1- en BRCA2-eiwit een rol speelt in DNA herstel.  Zelfs in 

afwezigheid van een BRCA1/2-mutatie hebben die mannen een 10 keer hoger risico op het 

ontwikkelen van borstkanker.(2, 18-20, 30) 

Mutaties in het PALB2-gen zouden dan weer een 2 tot 4 keer hoger risico met zich meebrengen.  

Dat gen speelt een cruciale rol bij de lokalisatie en stabilisatie van het BRCA2-gen in het 

chromatine van de kern.  Dit is essentieel voor het goed functioneren van het BRCA2-eiwit bij 

het herstel van dubbelstrengige DNA breuken.(18) 

Ook mutaties in het androgeenreceptor (=AR) gen zouden het risico op borstkanker verhogen, 

maar tot op heden is men er niet in geslaagd om de significantie hiervan aan te tonen.(2, 19, 30) 

Tot slot zijn er studies die een verband suggereren tussen borstkanker bij mannen en mutaties in 

het CYP17-gen.  Het CYP17-gen codeert voor een enzym dat instaat voor 17alfa-hydroxylatie 

en 17,20 lyase-activiteit en speelt een sleutelrol in de steroïdsynthese.  Hiervoor is echter nog 

geen sluitend bewijs.(2, 19) 

D. Palli et al.(31) suggereren dat er een verband bestaat tussen genetische predispositie enerzijds 

en blootstelling aan omgevingsfactoren anderzijds.  In het bijzonder heeft men het dan over hoe 

de uitoefening van een bepaald beroep het risico op de ontwikkeling van borstkanker kan 

verhogen bij dragers van kiembaanmutaties in het BRCA1/2-gen.  Zo vond men onder andere 

dat de combinatie van een BRCA1/2-mutatie en het beroep van vrachtwagenchauffeur een 25 

keer hoger risico inhoudt dan het onafhankelijk effect van het genotype alleen, vermenigvuldigd 

met het onafhankelijk effect van blootstelling alleen.  Een dergelijk verhoogd risico werd 

eveneens gerapporteerd bij politie-agenten en taxichauffeurs.  Mogelijks speelt de interactie 

tussen een hoger dan gemiddelde blootstelling aan polyclyclische aromatische koolwaterstoffen 

onder de vorm van uitlaatgassen enerzijds en BRCA1/2-mutaties anderzijds hierbij een rol.  

Ook hormonale factoren zoals een oestrogeenoverwicht (bijv. onder de vorm van obesitas) of 

deprivatie (bijv. bij rokers) zouden - in het bijzonder bij BRCA1-mutatiedragers - het risico op 

borstkanker beïnvloeden. 

Borstkanker bij mannen vertoont zowel op het vlak van hormoonreceptor status als op het vlak 

van leeftijdsdistributie meer gelijkenissen met ‘late onset’ borstkanker dan met ‘early onset’ 

borstkanker bij de vrouw.  Vanuit die redenering heeft blootstelling aan risicofactoren voor ‘late 

onset’ borstkanker een grotere impact op de uiteindelijke balans van mannelijke slachtoffers.  

Dit betekent dat lange termijn blootstelling aan omgevingsfactoren en/of andere niet-hormonale 

risicofactoren belangrijker zijn als risicofactor voor borstkanker bij mannen dan de 
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risicofactoren voor ‘early-onset’ borsttumoren.  Het risico op ‘early-onset’ borstkanker wordt 

voornamelijk beïnvloed door blootstelling aan hormonen, reproductieve variabelen en 

dergelijke, en lijkt specifieker voor borstkanker bij vrouwen.  ‘Early-onset’ borstkanker bij 

mannen komt weliswaar wel degelijk voor.  Denk maar aan patiënten met het syndroom van 

Klinefelter of patiënten met een genetische predispositie voor borstkanker.  Zij lijken echter 

slechts een minderheid van de borstkankers bij mannen te kunnen verklaren.(1) 

Een gevorderde leeftijd is een onafhankelijke risicofactor voor veel maligniteiten en er kan met 

grote zekerheid gesteld worden dat borstkanker daarbij geen uitzondering is.(6, 20)  Veel van de 

andere genoemde risicofactoren zijn weliswaar omstreden.(10, 20)  Zo lijken een aantal studies 

niet met zekerheid te kunnen bevestigen of gynaecomastie wel degelijk een risicofactor is.  

Gynaecomastie zou een aantal gemeenschappelijke risicofactoren hebben met borstkanker bij 

mannen, wat aan de basis zou kunnen liggen van enige verwarring.(20)  In een studie van L.A. 

Brinton et al.(22) bleef de associatie tussen gynaecomastie en borstkanker bij mannen nochtans 

wel overeind na correctie voor obesitas.  Een studie die gepubliceerd werd in de Lancet vond 

dan weer geen hogere incidentie van gynaecomastie bij mannen met borstkanker vergeleken met 

de hele bevolking.(2)  Gynaecomastie is echter slechts één van de talloze voorbeelden.(20)  Zo 

is ook de invloed van alcohol en electromagnetische velden controversieel.(2, 10, 29)  Evenzeer 

werden risicofactoren zoals rook-gerelateerde omstandigheden (~COPD), levercirrose en 

fracturen/osteoporose niet door alle studies bevestigd.(22, 31) 

4.4. Biologie 

4.4.1. Histopathologie 

Er duiken een aantal verschilpunten op wanneer we de distributie van de histologische subtypes 

van borstkanker bij mannen vergelijken met borstkanker bij vrouwen.  Net zoals bij vrouwen 

met borstkanker is het ductaal carcinoom evenwel het meest frequente type.  Bij de man zijn de 

meerderheid van die ductale carcinomata invasief en matig tot slecht gedifferentieerd.(8, 11, 32, 

33)  Daartegenover staat dat bij vrouwen vaker in situ tumoren gediagnosticeerd worden.(3, 4)   

Het 2
de

 meeste voorkomende type bij de man is het papillair carcinoom.  Dit in tegenstelling tot 

borstkanker bij vrouwen, waar het lobulair carcinoom op de 2
de

 plaats komt.(8)  M.T. Goodman 

et al.(3) nuanceren dit en beweren dat het lobulair carcinoom weliswaar zeldzamer is bij 

mannen dan bij vrouwen, maar dat het ook bij mannen het 2
de

 meest frequente subtype is.  Over 

één zaak is men het dus eens: het papillair carcinoom komt meer voor bij mannen dan bij 

vrouwen en het omgekeerde geldt voor het lobulair carcinoom.(3, 4, 8, 20) 
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Subtypes zoals het medullair en tubulair carcinoom worden - net zoals bij vrouwen - als 

zeldzaam bestempeld.(10) 

De bevinding dat het papillair carcinoom vaker voorkomt bij mannen wordt toegeschreven aan 

de architectuur van de ducti.  Zij zijn in de mannelijke borst proportioneel langer dan bij de 

vrouw.(14)  Dat het lobulair carcinoom dan weer zeldzamer is bij mannen is te wijten aan het 

feit dat de mannelijke borst enkel bestaat uit epitheliale ducti en in normale omstandigheden 

geen terminale lobuli tot expressie brengt.  Een verklaring voor de bevinding dat het lobulair 

carcinoom wel degelijk voorkomt bij mannen - zij het dan in mindere mate dan bij vrouwen - is 

dat terminale lobuli zich kunnen ontwikkelen onder invloed van oestrogeenblooststelling.(2-4, 

8)  Het wordt dan ook gerapporteerd bij mannen in het kader van het syndroom van Klinefelter, 

gynaecomastie en hormonale stimulatie.(3, 10) 

4.4.2. Genetica 

Hoewel borstkanker in de meerderheid van de gevallen niet het gevolg is van een erfelijke 

predispositie kan een significant deel van de kwaadaardige borsttumoren bij de man 

toegeschreven worden aan mutaties in het BRCA2-gen.(20, 23, 33, 34)  Concreet zouden 

dergelijke mutatiedragers ongeveer een 80 keer hoger risico lopen dan de algemene bevolking.  

De frequentie van dat dragerschap bij mannen met borstkanker wordt geschat op 4 tot 40%.(13, 

34)  Mutaties in het BRCA1-gen worden eveneens gerapporteerd bij mannen met borstkanker, 

maar zijn veel minder frequent dan mutaties in het BRCA2-gen.  Bij vrouwen met borstkanker 

komen mutaties in het BRCA1-gen dan ook vaker voor dan bij mannen.(13, 18, 23, 34)  

Dergelijke BRCA1- en/of BRCA2-genen worden bestempeld als genen met een hoge 

penetrantie, aangezien zij een autosomaal dominante overerving kennen.  Daarnaast bestaan er 

de frequenter voorkomende mutaties met een lage penetrantie, die een minder hoog risico met 

zich meebrengen.  Mutaties in het BRCA1- en BRCA2-gen kunnen dus slechts 

verantwoordelijk gesteld worden voor een klein deel van de familiale borstkankers en globaal 

gezien voor een minderheid van de mannelijke borstkankerpatiënten.(2) 

Net zoals bij vrouwen worden bij mannen verschillende eigenschappen toegewezen aan 

BRCA1- en BRCA2-positieve borsttumoren.  Bij vrouwen worden borsttumoren met BRCA1-

mutaties in verband gebracht met een hoge graad van ER-, PR- en Her-2/Neu-negativiteit.  Bij 

mannen worden BRCA1-positieve tumoren eveneens in verband gebracht met een hogere 

frequentie van hormoonreceptor-negativiteit. 

Vrouwelijke dragers van mutaties in het BRCA2-gen zijn eerder ER-, PR- en Her-2/Neu-

positief.(5)  Dezelfde onderzoeksgroep publiceert echter 6 jaar later dat dergelijke tumoren bij 
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de vrouw vaker Her-2/Neu-negatief zijn.(13)  Bij de man zouden BRCA2-positieve tumoren 

minder gedifferentieerd zijn en gediagnosticeerd worden in een verder gevorderd stadium dan 

BRCA2-negatieve tumoren.(5, 18, 23)  Een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen met 

borstkanker is m.a.w. dat hooggradige tumoren bij de vrouw in verband worden gebracht met 

BRCA1-positieve tumoren, terwijl deze eigenschap bij de man eerder samenhangt met BRCA2-

positieve tumoren.(5)  Overigens werd bij mannen geen verschil gevonden wat betreft 

hormoonreceptorgevoeligheid in vergelijking met BRCA2-negatieve tumoren.  Dit betekent dus 

dat - net zoals bij vrouwen - BRCA2-positieve tumoren bij de man vaak ER- en PR-positief 

zijn.(23)  L. Ottini et al.(13) zijn het hier niet volledig mee eens.  Zij vonden een associatie 

tussen BRCA2-positieve tumoren bij de man en PR-negativiteit.  In deze studie bleken die 

tumoren bij de man daarenboven vaker Her-2/Neu-positief.  Wetende dat mannen met 

borstkanker algemeen gezien voornamelijk PR-positief zijn en Her-2/Neu-negatief, zouden deze 

resultaten - als we ze voor ‘waar’ aannemen - kunnen suggereren dat er specifieke fenotypische 

karakteristieken geassocieerd zijn met BRCA2-positieve tumoren bij mannen met 

borstkanker.(5, 13)  Dat verschil in fenotype wordt bevestigd door het feit dat mutatiedragers op 

jongere leeftijd borstkanker ontwikkelen, vergeleken met de algemene populatie van 

borstkankerpatiënten.(5, 13, 23)  Als men die redenering doortrekt, dan zouden fenotypische 

karakteristieken aangewend kunnen worden om BRCA2-positieve borsttumoren bij mannen te 

identificeren.(5)  De klinische relevantie van die bevindingen schuilt in het gegeven dat een 

tumorfenotype gekenmerkt door PR-negativiteit, Her-2/Neu-positiviteit en een hoge graad 

suggestief is voor een agressief tumoraal gedrag.(13) 
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 Eigenschappen Vrouwen Mannen 

BRCA1-positieve tumoren 

Hormoonreceptor 

status 

ER-negatief 

PR-negatief 

ER-negatief 

PR-negatief 

Her-2/Neu-status Negatief Geen gegevens 

Biologisch gedrag Hooggradig Laaggradig 

BRCA2-positieve tumoren 

Hormoonreceptor 

status 

ER-positief 

PR-positief 

ER-positief 

PR-negatief 

Her-2/Neu-status Negatief Positief 

Biologisch gedrag Laaggradig Hooggradig 

 

Tabel 1.  Overzicht eigenschappen BRCA1/2-positieve tumoren.  (Bij tegenstrijdige resultaten werd het 

resultaat uit de meest grootschalige studie voor ‘waar’ aangenomen.) 

 

Bij vrouwen werd een verband gevonden tussen de lokalisatie van mutaties in het BRCA2-gen 

en het risico op borst en/of ovariumkanker.  Mutaties die centraal gelokaliseerd zijn in het gen 

bleken geassocieerd met een toegenomen risico op ovariumkanker en/of een afgenomen risico 

op borstkanker.  Die centrale lokalisatie wordt bestempeld als de ‘ovariumkankerclusterregio’.  

Een dergelijke genotype-fenotype correlatie werd bij mannen echter (nog) niet aangetoond.(2, 

34) 

Globaal is men het eens dat een diagnose van borstkanker bij een man een indicatie is voor 

erfelijkheidsonderzoek.  Familiaal voorkomen van borst- en/of ovariumkanker wordt gemeld bij 

ongeveer 1/5
de

 van de borstkankerpatiënten.  Het spreekt dan ook voor zich dat het bevragen van 

de familiale geschiedenis een cruciaal onderdeel zal zijn van de anamnese.(20)  

Borstkankerpatiënten met een positieve familiale anamnese testen vaker positief voor mutaties 

in het BRCA1- of BRCA2-gen.(13, 30)  Hierbij mag men echter niet uit het oog verliezen dat 

tot 50% van de risicovolle mutaties geïdentificeerd wordt bij mannen met borstkanker zonder 

enige familiale geschiedenis.  Daarom moet screening naar mutaties aanbevolen worden aan 

elke man die gediagnosticeerd is met borstkanker en dus ook aan diegene zonder positieve 

familiale anamnese.(13, 18)  Bij vrouwen ligt de situatie ietwat anders aangezien de frequentie 

van BRCA2-mutaties bij patiënten zonder familiale voorgeschiedenis minder dan 0,5% 
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bedraagt.  Bij vrouwen heeft een familiale geschiedenis dus een sterkere voorspellende waarde 

voor dragerschap van mutaties dan bij mannen.  In tegenstelling tot mannen worden vrouwen 

dan ook enkel onderworpen aan screening voor BRCA1- of BRCA2-mutaties als zij een 

positieve familiale anamnese hebben.(18) 

Mannen die geïdentificeerd zijn als drager van een BRCA1- of BRCA2-mutatie, maar waarbij 

(nog) geen borstkanker werd vastgesteld, worden geadviseerd de richtlijnen van het ‘National 

Comprehensive Cancer Network’ te volgen.  Die richtlijnen behelzen onder meer dat voor deze 

patiënten een vorm van educatie moet voorzien worden en dat zij hun borst regelmatig aan 

zelfonderzoek moeten onderwerpen.  Daarnaast stellen zij voor de borst twee keer per jaar 

klinisch te laten onderzoeken.  Tot slot kan een jaarlijkse mammografie overwogen worden bij 

mannen met gynaecomastie of dens klierweefsel in de borst.(20) 

Uit een vergelijkende genanalyse blijkt dat tot 1000 genen verschillend tot expressie komen bij 

mannen en vrouwen met borstkanker.  De modulatie van een aantal belangrijke biologische 

processen verloopt intrinsiek anders bij de twee geslachten.  Dit gaat van energiemetabolisme, 

regulatie van translatie en matrix remodellering tot recrutering van het immuunsysteem.  

Biologische interpretatie van deze resultaten wees op de relevantie van die verschillen.  Bijna 

alle geïdentificeerde processen die verschillend gemoduleerd worden, blijken immers een 

gekende rol te spelen in de carcinogenese en kankerprogressie.  In sommige gevallen zouden de 

waargenomen verschillen zelfs belangrijke implicaties kunnen hebben voor de 

behandelingskeuze.(19) 

 

 

Tabel 2.  Samenvatting verschil in biologische karakteristieken tussen borsttumoren bij mannen en 

vrouwen.(19) 
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Op moleculair vlak kunnen borsttumoren bij de vrouw onderverdeeld worden in een aantal 

subgroepen.  Zij worden op hun beurt in verband gebracht met een bepaalde prognose.  Men 

onderscheidt een ‘luminal simple’, ‘luminal complex’, ‘basal complex’, ‘17q12’ subgroep en tot 

slot nog ‘gemengde’ subtypes.  I. Johansson et al.(35) hebben gepoogd ook bij mannen met 

borstkanker dergelijke subtypes te identificeren.  Zij konden 2 subgroepen weerhouden, nl. de 

‘male complex’ en ‘male simple’ subgroep.  De meeste borsttumoren bij de man behoorden tot 

de ‘male complex’ groep.  Deze subgroep werd bij de man gecorreleerd met een slechte 

metastasevrije overleving.  Interessant is dat men opmerkelijke gelijkenissen kon aantonen 

tussen de ‘male complex’ groep bij de man en de ‘luminal complex’ groep bij de vrouw.  Zo 

behoorden bijvoorbeeld alle mannelijke borstkankerpatiënten met mutaties in het BRCA2-gen 

tot de ‘male complex’ groep, net zoals alle vrouwelijke borstkankerpatiënten met mutaties in het 

BRCA2-gen teruggevonden werden in de ‘luminal complex groep’.  De ‘male simple’ subgroep 

bij de man leek daarentegen een totaal nieuw subtype te vertegenwoordigen, dat enkel gezien 

wordt bij mannen met borstkanker.  Wanneer we daarenboven de twee ‘complex’ subgroepen 

bij de man en vrouw in extenso vergelijken kunnen daarin - naast analogieën - ook 

verschilpunten weerhouden worden.  Zo kwam amplificatie van totale chromosoomarmen vaker 

voor bij de ‘complex’ subgroep bij mannen dan bij vrouwen.  Het genomisch profiel van de 

‘male complex’ subgroep bleek daarenboven minder homogeen in vergelijking met de ‘luminal 

complex’ subgroep bij de vrouw.  Dit suggereert dat de ‘male complex’ subgroep mogelijks 

verschillende subtypes behelst en nog verder ingedeeld moet worden. 

Bij een vergelijkende analyse van het genoom van mannen en vrouwen met borstkanker 

ontdekte men - los van de verschillende subtypes - dat amplificatie van genen meer voorkwam 

bij mannen met borstkanker dan bij vrouwen met borstkanker.  Vaak waren daarbij volledige 

chromosoomarmen betrokken, wat men eerder reeds had vastgesteld bij de vergelijking van de 

‘complex’ subgroepen tussen de twee geslachten.  Omgekeerd kon men minder gendeleties 

detecteren bij mannen dan bij vrouwen met borstkanker.  Deze auteurs beweren dan ook dat 

onderliggende mechanismen voor genetische afwijkingen verschillend zouden kunnen zijn bij 

mannen en vrouwen met borstkanker. 

C. Rudlowski et al.(33), die eveneens een comparatieve genoomhybridisatie hebben uitgevoerd 

bij de man, trekken een andere conclusie uit hun onderzoek.  Deze studie vond geen 

fundamenteel verschil in frequentieverdeling van amplificaties en deleties tussen mannen en 

vrouwen met borstkanker.  Een vergelijkende analyse met CGH data bij vrouwen met 

borstkanker toonde eerder een gelijkaardig patroon van chromosomale afwijkingen.  Zowel bij 

mannen als bij vrouwen met borstkanker kon men immers volgende afwijkingen weerhouden: 

+1q, -8p, +8q, -13q, +16p, -16q, +17q en +20q.  Voor wat betreft +8q en -16q vond men alvast 
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een klinisch verband met grotere tumoren.  Daarnaast werd een deletie op 16q ook geassocieerd 

met een lage proliferatieve activiteit en beter gedifferentieerde tumoren.  Een opmerkelijk 

verschil tussen mannen en vrouwen met borstkanker was dat men bij mannen vaker 

amplificaties vond op de lange en korte arm van het X-chromosoom dan bij vrouwen.  De 

mogelijkheid van X-gebonden overerving zou nader onderzocht moeten worden. 

N. Orr et al.(36) vonden ook voor wat betreft single nucleotide polymorfismen een aantal 

gelijkenissen tussen mannen en vrouwen met borstkanker.  In hun case control studie 

onderzochten zij of de 12 single nucleotide polymorfismen die vandaag het sterkst geassocieerd 

worden met borstkanker bij vrouwen, ook het risico beïnvloeden bij mannen.  Vijf ervan bleken 

statistisch significant geassocieerd met borstkanker bij mannen.  Het betreft genetische 

varianten op chromosoom 2q35, 5p12, 6q25.1, 10q26.13 (=FGFR2) en 16q12.1 (=TOX3). 

Ondanks de verschillen die op genetisch vlak gedetecteerd worden, suggereren de gelijkenissen 

dat de sleutelgenen die betrokken zijn bij de evolutie en progressie van borstkanker wellicht 

gelijkaardig zijn bij mannen en vrouwen met borstkanker.(35) 

4.4.3. Biomerkers 

Op moleculair niveau wordt borstkanker gekarakteriseerd d.m.v. biomerkers.  Bij vrouwen met 

borstkanker zijn er een aantal biomerkers erkend als indicatoren voor de prognose en respons op 

behandeling, vandaar het belang om er onderzoek naar te voeren bij mannen met borstkanker.  

Waargenomen verschillen in biomerkers zouden kunnen suggereren dat er een verschillende 

carcinogenese aan de basis ligt van borstkanker bij mannen en vrouwen.(37)  Lang niet alle 

resultaten hieromtrent waren echter even consistent.  Hieronder volgt een uiteenzetting van een 

aantal opmerkelijke bevindingen in de literatuur. 

Een positieve hormoonreceptor status is bij vrouwen met borstkanker een gunstig teken op 

prognostische en predictief vlak.  Een dergelijke positieve status voorspelt immers een antwoord 

op een hormonale behandeling en is bij vrouwen met borstkanker gecorreleerd met beter 

gedifferentieerde tumoren.  Bij mannen vindt men echter- vaker dan bij vrouwen - ER-positieve 

tumoren die tegelijk hooggradig zijn.(10, 20, 25, 32)  De link tussen een ER-positieve status en 

een betere prognose lijkt bij mannen dan ook minder evident.  De vraag die hieruit volgt is of 

het therapeutisch voordeel om deze hormoongevoelige tumoren met Tamoxifen te kunnen 

behandelen prognostisch opweegt tegenover de bevinding dat je - vaker dan bij vrouwen - te 

maken hebt met slechter gedifferentieerde tumoren.  Over de prognostische waarde van de 

hormoonreceptor status bij mannen met borstkanker bestaan dan ook tegenstrijdige 

gegevens.(11) 
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Ook de prognostische waarde van de AR-status is nog onderwerp van controverse.  Sommige 

studies beweren dat een positieve AR-status geassocieerd is met een gedaalde ziektevrije en 

globale overleving en dus met een slechte prognose bij mannen met borstkanker.  

Androgeenreceptor expressie wordt in die studies naar voor gebracht als een onafhankelijke 

prognostische factor bij mannen met borstkanker.(2, 23)  C. Dimitrakakis et al.(38) beweren 

daarentegen dat AR-negatieve tumoren geassocieerd zijn met een slechte prognose omwille van 

hun bevinding dat die tumoren groter zijn, hooggradiger en vaker gepaard gaan met een 

positieve nodale status.  De achterliggende verklaring hierbij is dat androgenen, in tegenstelling 

tot oestrogenen, een anti-proliferatieve invloed uitoefenen op de epitheliale cellen van de borst.  

Borstkankergroei zou dan ook geïnhibeerd worden via stimulatie van de AR, ofwel direct, ofwel 

indirect, via downregulatie van andere receptoren zoals de ER of PR. 

Een analyse van genen die coderen voor steroïdreceptoren brengt een aantal bijkomende 

discrepanties aan het licht tussen mannen en vrouwen met borstkanker.  Deze analyse suggereert 

namelijk dat de PR een minder belangrijke rol vervult bij de man dan bij de vrouw.  Hoewel 

borsttumoren bij de man vaak PR-positief zijn, vond men bij mannen met borstkanker immers 

minder PR-gecorreleerde genen dan bij vrouwen met borstkanker.  Omgekeerd vond men bij 

mannen met borstkanker veel meer AR-gecorreleerde genen dan bij de vrouw.  Daarenboven 

kon een immunohistochemische analyse aantonen dat de ER minder functioneel is bij mannen 

dan bij vrouwen met borstkanker.  Hieruit kan men twee conclusies trekken.  Enerzijds zou dit 

kunnen betekenen dat de ER, PR en AR een andere rol vervullen bij mannen dan bij vrouwen.  

Anderzijds zouden deze bevindingen een shift van de hormonale behandeling gericht op de AR, 

eerder dan op de ER, kunnen verantwoorden.(19) 

De biomerker c-erbB2 - ook gekend als Her-2/Neu - komt minder tot expressie bij mannen dan 

bij vrouwen.(11, 19, 32, 39)  Bij vrouwen wordt de sterke biologische rol van Her-2/Neu 

gereflecteerd in het hoge aantal correlerende genen.  Bij mannen met borstkanker worden 10 

keer minder genen teruggevonden die coderen voor het Her-2/Neu-eiwit.  Bij vrouwen wordt 

een overexpressie van het Her-2/Neu-eiwit alvast in verband gebracht met een slechtere 

differentiatiegraad, grotere tumoren en een ER-negatieve status.(32, 39, 41)  De omgekeerde 

relatie tussen Her-2/Neu-positiviteit enerzijds en ER-positiviteit anderzijds, is iets wat men bij 

mannen met borstkanker niet heeft kunnen aantonen.  De hypothese dat oestrogeenreceptoren 

Her-2/Neu-expressie zouden beïnvloeden lijkt dan ook niet van toepassing te zijn bij de 

man.(31)  Er werd bij mannen met borstkanker wel een correlatie gevonden tussen Her-2/Neu-

overexpressie en hooggradige tumoren.(41)  Verder vond men in de literatuur een sterke 

associatie tussen Her-2/Neu-positiviteit en de ziekte van Paget (zowel mammair als 
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extramammair) wat zou kunnen suggereren dat Her-2/Neu in vivo de intraepitheliale spreiding 

van adenocarcinomacellen bevordert.(5) 

Bij vrouwen met borstkanker heeft Her-2/Neu-expressie, naast zijn prognostisch belang, ook 

zijn waarde als predictieve factor voor het antwoord op therapie.  Hoewel amplificatie van dit 

oncogen bij vrouwen gepaard gaat met een slechte prognose, kan het wel als doelwit gebruikt 

worden in de behandeling.  De voorkeursbehandeling voor tumoren die overexpressie vertonen 

van het Her-2/Neu-eiwit is namelijk Trastuzumab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen 

de Her-2/Neu-receptor.  Verder voorspelt overexpressie van het Her-2/Neu-eiwit een respons op 

anthracyclinegebaseerde chemotherapie, een gereduceerd voordeel van CMF-gebaseerde 

therapie en een gebrekkig antwoord op een behandeling met Tamoxifen.(39)   

Voor de rol van Trastuzumab in de behandeling van borstkanker bij mannen wordt verwezen 

naar partim ‘4.5 Behandeling’. 

NRG1 (= een glycoproteïne die Her-2/Neu-fosforylatie bevordert), GRB2 (= een eiwit dat 

interageert met de EGFR) en MET (= een groeifactorreceptor) zijn downgereguleerd bij 

mannen met borstkanker.  FGFR2 daarentegen komt meer tot expressie bij mannen met 

borstkanker dan bij vrouwen.(19) Voor wat betreft pRb werd dan weer geen statistisch 

significant verschil gevonden tussen mannen en vrouwen.(37) 

P53-overexpressie komt minder voor bij mannen dan bij vrouwen.(11, 32)  Daar waar bij 

vrouwen p53- en Her-2/Neu-negativiteit hand in hand gaan met beter gedifferentieerde tumoren 

lijkt het alsof die lijn bij mannen niet kan doorgetrokken worden.  Ondanks het feit dat men 

vaker p53- en Her-2/Neu-negatieve borsttumoren aantrof bij mannen, waren die tumoren vaker 

hooggradig dan bij de vrouw.(32, 42)  Verder werd ook geen verband gevonden tussen p53-

overexpressie enerzijds en grootte van de tumoren, ER-status en overleving anderzijds.(42) 

De bevinding dat het p53-eiwit minder tot expressie zou komen bij mannen is echter wel 

onderwerp van controverse.  Zo moet men niet alleen rekening houden met de lage sensitiviteit 

van een immunohistochemische p53-evaluatie, maar ook met een gebrek aan consensus over 

wat men beschouwt als een significante accumulatie van het p53-eiwit.(32) 

P21
waf1

 is een downstreameffector van p53.  Deze biomerker wordt opgereguleerd door p53 en 

inhibeert vervolgens cycline dependente kinasen en dus de celcyclusprogressie.  Het is een 

essentieel onderdeel van de p53-gemedieerde groeiarrestpathway die geïnitieerd wordt door 

DNA-schade.  Daarnaast kan P21
waf1

 ook opgereguleerd worden door een p53-onafhankelijk 

mechanisme. 
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P21
waf1

-immunoreactiviteit was hoger bij mannen met borstkanker dan bij vrouwen.  In de 

literatuur wordt een hoog niveau van p21
waf1

 in verband gebracht met een meer indolent type 

van borstkanker en een langere ziektevrije overleving.  Een lage p21
waf1

-expressie wordt 

geassocieerd met p53 overexpressie, hoge tumor graad, een kortere ziektevrije en globale 

overleving.  Men vond echter bij mannen met borstkanker geen correlatie tussen p21
waf1

-

immunoreactiviteit en stadium of graad van de tumoren.  Wel werd een statistisch significante 

omgekeerde relatie gevonden tussen p21
waf1

-immunoreactiviteit en Her-2/Neu-overexpressie.  

Zo kwam P21
waf1

 frequenter tot expressie in Her-2/Neu-negatieve patiënten.  Data over het 

prognostisch belang van p21 zijn echter tegenstrijdig.(40) 

P27
kip1

 is - net zoals P21
waf1

 - een inhibitor van cycline dependente kinasen.  P27
kip1

-expressie 

komt meer voor bij mannen met borstkanker dan bij vrouwen.  Het wordt zowel geassocieerd 

met proliferatieve activiteit als met differentiatie.  Hoge expressie wordt gevonden in tumoren 

met een lage S-fase fractie en een hoge ER-expressie.  Anderzijds wordt een lage expressie van 

P27
kip1

 in verband gebracht met een slechte overleving bij vrouwen met borstkanker.  Bij 

mannen werd een significante correlatie gevonden tussen AR-status en P27
kip1

.  Daarenboven 

vond men vaker immunoreactiviteit voor p27
kip1

 bij bcl-2 positieve tumoren.(40) 

Bcl-2 is een merker voor apoptose.  Tumoren met bcl-2-expressie worden gekenmerkt door een 

lage proliferatieve activiteit en een langere celoverleving.(41) 

Borsttumoren bij de man waren vaker bcl-2-positief dan bij de vrouw.(19)  D. Muir et al.(32) 

spraken dit echter tegen.  Zij vonden geen statistisch significant verschil in bcl-2-overexpressie 

bij mannen en vrouwen met borstkanker.  Los van deze discussie werd expressie van het bcl-2-

eiwit in verband gebracht met PR-positiviteit en een positieve nodale status.(41)  Daarnaast was 

het opvallend dat bij mannen met borstkanker een hoge expressie van bcl-2 gepaard ging met 

een hoge AR-expressie.  Dit staat in contrast met de vaststellingen bij vrouwen, waar een hoge 

expressie van bcl-2 gepaard ging met een hoge expressie van de ER en een lage expressie van 

de AR.(19)  Prognostisch kenden mannen met bcl-2-positieve tumoren een betere 5-

jaarsoverleving.(41) 

 

C-myc, prototype van een oncogen, zal bij een mutatie aanleiding geven tot ongecontroleerde 

celgroei.  Bij vrouwen met borstkanker wordt c-myc-expressie enerzijds in verband gebracht 

met grote tumoren, maar anderzijds met een betere overleving.  Een gelijkaardige trend werd 

waargenomen bij mannen met borstkanker.  Niettegenstaande c-myc-overexpressie geassocieerd 

leek met grotere tumoren vond men ook hier een lagere incidentie van nodale metastasen en een 

betere ziektevrije overleving.(6) 
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Ki-67 is een merker voor celproliferatie.  Een hoge Ki-67-index correleert bij vrouwen met 

hooggradige tumoren.  Aangezien borsttumoren bij de man vaker vergevorderd zijn dan bij de 

vrouw zou je verwachten dat een hoge Ki-67-expressie vaker voorkomt bij de man dan bij de 

vrouw.  Dit werd ook aangetoond in een studie uitgevoerd door A. Piñero et al.(14).  Anderzijds 

vonden S. André et al.(37) in hun studie geen statistisch significant verschil in Ki-67-expressie 

tussen mannen en vrouwen met borstkanker. 

Een opvallende discrepantie tussen mannen en vrouwen was dat ER- en PR-positieve tumoren 

bij de man een hogere proliferatieve index hadden dan ER- en PR-negatieve tumoren.  Bij 

vrouwen is dit net het tegenovergestelde, wat opnieuw een argument kan zijn voor een 

verschillende rol van die receptoren bij mannen vergeleken met vrouwen.(19) 

Bij mannen hadden tumoren met een lage fractie van Ki-67-positieve tumorcellen vaker een 

negatieve nodale status en waren ze vaker kleiner dan 2 cm.  Omgekeerd leken tumoren met een 

hoge fractie van Ki-67-positieve tumorcellen geassocieerd met grotere tumoren, maar dit was 

niet statistisch significant.  Verder werd de combinatie van een Ki-67-positieve status en AR-

negativiteit in de literatuur in verband gebracht met een slechte prognose.  Daarnaast is men er 

niet in geslaagd een correlatie aan te tonen tussen PCNA en Ki-67, beiden merkers voor 

proliferatie.(6)  Aangezien men daarenboven geen significant verband kon aantonen tussen Ki-

67-expressie, tumor stadium en ziektevrije overleving, blijft de prognostische waarde van de Ki-

67-index bij mannen met borstkanker controversieel. 

De incidentie van DNA aneuploïdie, geassocieerd met een slechte klinische outcome, is 

significant hoger bij mannen met borstkanker dan bij vrouwen.  Daaruit zouden we kunnen 

afleiden dat er een grotere mate van genomische instabiliteit is, suggestief voor de aanwezigheid 

van specifieke chromosomale afwijkingen.(37) 

Bij mannen met borstkanker is er op basis van de huidige bevindingen in de literatuur nog te 

weinig evidentie om het gebruik van moleculaire merkers als onafhankelijke prognostische 

factoren te ondersteunen.(41) 

4.5. Behandeling 

De behandeling van borstkanker bij mannen is afgeleid uit protocollen gebruikt bij 

vrouwen.(19-21, 33)  We kunnen verschillende luiken onderscheiden met als belangrijke 

peilers: chirurgie, radiotherapie en systemische behandeling.  Enkel die laatste modaliteit zal 

aangewend worden voor de behandeling van borstkanker bij mannen in een gevorderd stadium. 
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4.5.1. Chirurgie 

Net zoals bij vrouwen is de standaardbehandeling voor mannen met gelokaliseerde borstkanker 

een gemodificeerde radicale mastectomie.  In tegenstelling tot de radicale mastectomie worden 

hierbij de borstspieren intact gelaten.(2, 10, 20, 26)  Gezien de kleine hoeveelheid borstweefsel 

zal een brede excisie bij een man met borstkanker bijna altijd betekenen dat de tepel mee 

gereseceerd moet worden.  In die gevallen kan reconstructie van de tepel door chirurgie of door 

tatoeage aangeboden worden om het zelfbeeld te herstellen.  Bij invasieve borstkanker wordt 

gewoonlijk de axilla gedisseceerd.  Hierbij kan men ofwel een beroep doet op het principe van 

de sentinelprocedure, ofwel zal men van meet af aan een volledige okseluitruiming uitvoeren.(2)  

De sentinel lymfeklier biopsie zal wellicht in de toekomst de standaardbenadering worden voor 

mannen met kleine tumoren en een klinisch negatieve nodale status.(2, 20, 26)  Hierbij zijn het 

slaagpercentage en de morbiditeit die gepaard gaat met deze procedure vergelijkbaar met deze 

bij vrouwen met borstkanker.(20, 26, 43) 

4.5.2. Systemische behandeling 

Mannen met borstkanker ondervinden voordeel van een adjuvante systemische behandeling.  De 

overlevingscijfers liggen bij deze aanpak beduidend hoger dan de cijfers die de louter 

chirurgische benadering weerspiegelen.(2, 9, 44, 45)  In aansluiting op een mastectomie kunnen 

drie vormen van systemische behandeling overwogen worden: de adjuvante hormonale 

behandeling, de adjuvante chemotherapie (waarbij veelal de anthracycline gebaseerde regimes 

gebruikt worden) en - tot slot - de doelgerichte therapie met Trastuzumab.(2, 7, 9, 46) 

4.5.2.1. Adjuvante hormonale behandeling 

Aangezien 90% van de mannen met borstkanker ER-positieve tumoren hebben, is de hormonale 

benadering veruit de belangrijkste peiler.  Adjuvante hormonale therapie is gecorreleerd met een 

statistisch significante verbetering in globale en ziektevrije overleving.(2, 9, 10, 16)  Hierbij 

wordt het anti-oestrogeen Tamoxifen vooropgesteld als de gouden standaard voor de 

behandeling van hormoongevoelige tumoren bij de man.  Hoewel een adjuvante behandeling 

met aromatase inhibitoren een gevestigde waarde is in de behandeling van borstkanker bij 

postmenopausale vrouwen, is hun positie in de behandeling van borstkanker bij mannen nog 

onduidelijk.(2, 10)  Het feit dat 20% van het circulerend oestrogeen bij de man geproduceerd 

wordt door de testes en niet beïnvloed wordt door perifere aromatisatie is daarvoor de meest 

doorslaggevende reden.(10)  Als men toch overweegt om aromatase inhibitoren te gebruiken in 

de behandeling van borstkanker bij mannen worden ze dus best gecombineerd met een 

chirurgische of medische (= d.m.v. LHRH-agonisten) orchiëctomie.(20) 
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4.5.2.2. Adjuvante chemotherapie 

De rol van adjuvante chemotherapie bij mannen is minder duidelijk dan bij vrouwen.  Bij 

mannen met positieve lymfenodi was adjuvante chemotherapie geassocieerd met een lager 

risico op sterfte, maar dat verschil was niet statistisch significant.  Omwille van de 

onomstotelijke bewijzen van een voordeel van adjuvante chemotherapie bij vrouwen met 

borstkanker en de positieve trends van adjuvante chemotherapie in kleine studies bij mannen, 

zal adjuvante chemotherapie toegepast worden bij mannen met intermediaire of hoog risico 

primaire borsttumoren.  Dit betekent dat mannen met hormoonreceptor-negatieve borstkanker, 

grote tumoren (>2cm) en/of een positieve nodale status in aanmerking komen voor deze 

behandeling.(10, 12, 15, 20) 

4.5.2.3. Doelgerichte therapie 

De rol van Trastuzumab in de behandeling van Her-2/Neu-positieve borsttumoren bij de man is 

nog onzeker.(2, 10)  Gezien het belangrijk therapeutisch voordeel dat waargenomen wordt bij 

vrouwen met Her-2/Neu-positieve borstkanker, kan deze behandeling wel overwogen worden 

bij mannen met hoog risico Her-2/Neu-positieve borsttumoren.(2) 

4.5.3. Radiotherapie 

Radiotherapie heeft net zoals bij de vrouw als doel het risico op lokaal recidief te reduceren.  Bij 

vrouwen is men er reeds in geslaagd om aan te tonen dat radiotherapie post-mastectomie het 

risico op lokaal recidief met 2/3
de

 doet dalen en - belangrijker - dat het een winst in overleving 

met zich meebrengt.(2, 10)  Bij mannen kon men echter door de kleine steekproefaantallen nog 

geen effect op de mortaliteit aantonen.  Aangezien borstkanker bij mannen vaker 

gediagnosticeerd wordt in een vergevorderd stadium wordt adjuvante radiotherapie frequenter 

toegediend aan mannen dan aan vrouwen met borstkanker.(2)  Er is echter geen evidentie dat de 

indicaties voor radiotherapie verschillend zouden moeten zijn bij mannen vergeleken met 

vrouwen.(2, 20)  F. Marchal et al.(17) zijn het met deze stelling echter niet eens.  Zij beweren 

dat de indicaties voor adjuvante bestraling wel degelijk uitgebreider zouden moeten zijn voor 

mannen met borstkanker dan voor vrouwen.  De redenering die daarachter schuil gaat, is dat 

hun onderzoeksresultaten uitwijzen dat mannen een hoger risico hebben op lokaal recidief dan 

vrouwen en dat verbetering van de locoregionale controle een impact kan hebben op de lange 

termijn overleving.  Volgens deze auteurs zouden - naast T3 en T4 tumoren - ook T2 tumoren of 

T>1cm opgenomen moeten worden als indicatie omwille van 

de quasi constante betrokkenheid van de retro-areolaire topografie bij mannen.  
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Net zoals bij vrouwen bedraagt de standaarddosis voor straling bij de man 50 gy verdeeld over 

25 fracties en bestaat de behandeling uit het toedienen van tangentiële fotonen 

bestralingsbundels op de borst of thoraxwand.  Bestraling van de lymfeklieren omvat zowel een 

bestraling van de axilla als van de supraclaviculaire regio en de nodi die gelegen zijn in de borst 

zelf.  Bij mannen met borstkanker in een gevorderd stadium geniet een regionale bestraling van 

de lymfeklieren de voorkeur.  Die benadering beperkt zich tot het bestralen van de bovenste 

axillaire lymfenodi en de keten van lymfenodi in de borst.  Aangezien borstkanker bij mannen 

op oudere leeftijd gediagnosticeerd wordt dan bij vrouwen hebben die patiënten vaker 

cardiovasculaire en pulmonaire comorbiditeit.  Aan de hand van specifieke technieken zal men 

er dan ook alles aan doen om onnodige bestraling van hart en long te vermijden.(2) 

 

 

Figuur 5.  Overzicht behandelingsalgoritme voor operabele borsttumoren 

bij de man.(2) 
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4.5.4. Behandeling van gemetastaseerde borstkanker 

Tot op vandaag blijft een hormonale therapie met Tamoxifen de belangrijkste peiler in de 

behandeling van gemetastaseerde borstkanker bij mannen.(2, 7, 16, 20)  Hoewel de rol van de 

aromatase inhibitoren nog niet onomstotelijk vastligt, kunnen zij alsnog overwogen worden bij 

mannen met gemetastaseerde borstkanker die resistent zijn aan Tamoxifen.  Dit gebeurt dan 

steeds in combinatie met een chirurgische of medische orchiëctomie.  Die laatste interventie is 

ook op zichzelf een effectieve therapeutische maatregel bij gemetastaseerde borsttumoren.  

Andere ablatieve therapieën zoals adrenalectomie en hypofysectomie zijn eveneens doeltreffend 

gebleken om gemetastaseerde ziekte te controleren bij mannen met borstkanker.  In het huidig 

protocol worden zij weliswaar verdrongen door Tamoxifen als eerste keuze.(2, 16, 20)  

Systemische chemotherapie wordt gewoonlijk gereserveerd voor tweede- en 

derdelijnsbehandeling, aangezien de meeste mannen zullen reageren op een hormonale 

manipulatie.  Het kan als palliatieve behandeling overwogen worden bij mannen met 

hormoonrefractaire borstkanker.  Net zoals bij vrouwen met gevorderde borsttumoren geniet 

sequentieel gebruik van endocriene en chemotherapie de voorkeur boven simultaan gebruik van 

die modaliteiten. 

De rol van Trastuzumab in de behandeling van gemetastaseerde borstkanker moet nog 

gedefinieerd worden.(2, 7, 20) 

4.6. Prognose 

De relatieve overleving van mannen met borstkanker, die corrigeert voor leeftijd en stadium bij 

diagnose, is gelijk aan die van vrouwen met borstkanker.  Geslacht is m.a.w. geen significante 

predictor voor overleving.(11, 17, 19, 20)  De gerapporteerde ongunstigere globale overleving 

bij mannen met borstkanker wordt toegeschreven aan een verder gevorderd stadium en hogere 

gemiddelde leeftijd bij diagnose.  Het stadium bij diagnose is dan ook één van de meest 

significante prognostische factoren bij mannen met borstkanker.(2, 6, 25) 

Tumorgrootte, tumorgraad, leeftijd en nodale status worden net zoals bij vrouwen met 

borstkanker in verband gebracht met het risico op overlijden.  Hiervan zijn tumorgrootte en 

nodale status erkend als onafhankelijke predictoren voor de globale overleving.(2, 8, 12, 32)  

Algemeen blijkt dat tumorgrootte en nodale status gunstiger zijn bij postmenopausale vrouwen 

dan bij mannen en premenopausale vrouwen.  Een hoge differentiatiegraad en een positieve 

hormoonreceptor status - reflectief voor tumorbiologie - komen dan weer meer voor bij mannen 

en postmenopausale vrouwen dan bij premenopausale vrouwen.(21)  Voor wat betreft de leeftijd 
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als prognostische factor hebben zowel mannen als vrouwen jonger dan 50 jaar een hoger risico 

op de ontwikkeling van borstkanker in een gevorderd stadium.(11) 

Mutaties in het BRCA2-gen worden erkend als onafhankelijke prognostische factor bij mannen 

met borstkanker.(2, 23)  Zij zijn geassocieerd met een gedaalde ziektevrije en globale 

overleving bij mannen met borstkanker.  Daarnaast bleek ook microvasculaire densiteit positief 

gecorreleerd met gevorderde tumoren bij de man.  Dit zou een argument zijn om dit criterium 

als prognostische factor te gebruiken, maar voorlopig is dit nog niet als dusdanig erkend.(42) 

De mogelijke prognostische waarde van een aantal relevante biomerkers werd reeds eerder in 

kaart gebracht.  Een belangrijke discrepantie hierbij is alvast dat - in tegenstelling tot bij 

vrouwen met borstkanker - de prognostische en predictieve waarde van een positieve ER-, PR- 

en Her-2/Neu-status niet onomstotelijk vastligt bij mannen met borstkanker.(10, 47) 

Het risico op de ontwikkeling van secundaire kankers bij mannen met borstkanker is sterk 

verhoogd en zou hoger zijn dan bij vrouwen.(6, 10, 20)  De meest frequent gerapporteerde 

secundaire maligniteiten bij de man zijn kankers van de prostaat, pancreas, maag, colon, genito-

urinaire tractus en leukemieën.(20, 48)  Voor wat betreft het risico op lokaal recidief werden 

tegenstrijdige resultaten gepubliceerd.(17, 20)  Zoals eerder vermeld beweren sommige auteurs 

dat lokaal recidief wel degelijk frequenter voorkomt bij mannen met borstkanker.  Zij schrijven 

dit toe aan het kleinere borstvolume bij de man, met als gevolg een gemakkelijkere toegang tot 

lymfevaten en directe uitbreiding naar de spieren van de thoraxwand.(17) 

Hoewel de incidentie van borstkanker bij mannen en vrouwen toeneemt, is de mortaliteit als 

gevolg van deze aandoening afgenomen in de voorbije decennia.  Die gunstige evolutie is 

evenwel meer uitgesproken voor vrouwen dan voor mannen met borstkanker.(1, 20)  Een 

vroegere detectie en interventie zal cruciaal zijn om deze gunstige trend in prognose verder te 

zetten.(27) 
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5. Discussie 

Borstkanker bij mannen is voor wat betreft de incidentie het ‘kleine broertje’ van borstkanker 

bij vrouwen.  In een vergelijkende analyse van de epidemiologische trends kunnen zowel 

discrepanties als gelijkenissen weerhouden worden.  Dat die trends geen identieke kopieën van 

elkaar zijn hoeft ook niet te verbazen.  Borstkanker is immers een hormoonafhankelijke 

aandoening en het hormonaal milieu in een man is nu eenmaal intrinsiek anders dan bij een 

vrouw.  Bij de postmenopausale vrouw stellen we echter op het eerste zicht een meer 

vergelijkbare hormonale situatie vast als bij de man.  In beide entiteiten heb je namelijk te 

maken met een oestrogeen-arm klimaat en de epidemiologische trends lijken die vergelijking te 

ondersteunen.  Toch kunnen ook tussen postmenopausale vrouwen en mannen met borstkanker 

verschilpunten weerhouden worden.  Hoewel borstkanker bij postmenopausale vrouwen - net 

zoals borstkanker bij mannen - vaker hormoonreceptor-positief is, lijken hormoonreceptor-

positieve tumoren bij de man immers andere eigenschappen te vertonen dan bij de vrouw.  Denk 

maar aan de bevinding dat een ER-positieve status bij de man, in tegenstelling tot bij de vrouw, 

niet onlosmakelijk gekoppeld wordt aan een betere prognose.  Een plausibele verklaring 

hiervoor is de mogelijkheid dat steroïdreceptoren een andere rol vervullen bij vrouwen dan bij 

mannen.  Hoe verklaar je echter - vanuit een gereduceerde functionaliteit van de 

oestrogeenreceptor bij mannen met borstkanker (zoals M. Callari et al.(19) afleiden uit een 

immunohistochemische analyse, zie ‘4.4.3 Biomerkers’) - dat Tamoxifen doeltreffend is in de 

behandeling van borstkanker bij mannen?  In dat opzicht dringt zich een vergelijkende studie op 

naar een mogelijk verschil in effectiviteit van hormonale behandeling tussen mannen en 

vrouwen met borstkanker. 

Een alternatief voor de hypothese van een verschil in ‘functie’ van de ER bij mannen en 

vrouwen, zou kunnen zijn dat we te maken hebben met een ander ‘soort’ ER.  Zo beschrijven 

C.E. Murphy et al.(49) de aanwezigheid van een ER-bèta, naast het bestaan van een ER-alfa.  

Die laatste werd historisch als eerste ER geïdentificeerd en is het huidig doelwit van Tamoxifen.  

Behalve een hoge expressie van ER-alfa, PR en AR, vond men bij mannen met borstkanker in 

deze studie ook een hoge expressie van ER-bèta.  Zo’n hoge expressie van ER-bèta is iets wat 

niet teruggevonden werd bij vrouwen met borstkanker, waar de ER-bèta-expressie eerder 

gereduceerd was ten voordele van de ER-alfa-expressie.  Door het kleine steekproefaantal van 

de studie is het moeilijk te beoordelen of deze differentiële expressie van ER-bèta al of niet 

significant is.  Er werden ook geen andere studies gevonden die deze differentiële expressie 

bevestigen.  Toch werd bijvoorbeeld ook reeds bij longkanker een geslachtsspecifieke expressie 

van ER-alfa en ER-bèta beschreven.  Bij longkanker is het alvast zo dat vrouwen vaker ER-alfa 
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tot expressie brengen dan mannen, en dit zowel in tumorweefsel als in normaal weefsel.  Verder 

werden longtumoren die zowel ER-alfa als ER-bèta tot expressie brengen in verband gebracht 

met een agressief fenotype en dus met een slechte prognose.(50)  Het is dan ook niet 

ondenkbaar dat bij mannen met borstkanker de tegenstrijdige resultaten die gevonden werden 

m.b.t. de prognostische waarde van een ER-positieve status gevoed worden door een mogelijk 

verschil in prognostische waarde van ER-bèta versus ER-alfa.  Het lijkt dan ook relevant om in 

toekomstige studies onderscheid te maken tussen ER-alfa en ER-bèta-positiviteit bij het 

beoordelen van de prognostische waarde van de oestrogeenreceptor status. 

Complexer wordt het wanneer je daarenboven in acht neemt dat er verschillende isovormen van 

de ER-bèta kunnen onderscheiden worden.  A.M. Shaaban et al.(51) hebben alvast bij vrouwen 

met borstkanker een poging ondernomen om de prognostische waarde van ER-bèta1, ER-bèta2 

en ER-bèta5 te valideren.  Uit hun onderzoek bleek dat het belangrijk is een onderscheid te 

maken tussen nucleaire en cytoplasmatische immunoreactiviteit van de ER-bèta, aangezien dit 

verschillende prognostische implicaties met zich meebrengt bij vrouwen met borstkanker.  Dit 

bleek vooral uit de analyse van de prognostische rol van ER-bèta2.  Zo zou een positieve 

nucleaire ER-bèta2-status een gunstige prognostische en predictieve factor zijn voor ziektevrije 

en globale overleving, alsook voor respons op hormoontherapie.  Detectie van cytoplasmatische 

immunoreactiviteit van ER-bèta2 bleek daarentegen geassocieerd met een daling van de globale 

overleving.  Volgens deze auteurs zou de cellulaire lokalisatie van receptoren dan ook een 

kritische determinant kunnen zijn voor de uiteindelijke functie die ER-bèta op zich zal nemen.  

Voor toekomstig onderzoek naar de prognostische waarde van de hormoonreceptor status bij 

mannen met borstkanker moet men m.a.w. niet alleen rekening houden met een mogelijks 

verschil in prognostische waarde van ER-bèta versus ER-alfa, maar ook met het bestaan van 

verschillende isovormen van ER-bèta en - tot slot - met een mogelijks verschillende 

prognostische waarde van een nucleaire versus cytoplasmatische lokalisatie van die receptor. 

Ook de discussie i.v.m. de prognostische waarde van de AR bij de man zou mogelijks de 

reflectie kunnen zijn van een verschillende prognostische waarde van de AR bij mannen en 

vrouwen met borstkanker.  Dit zou dan opnieuw het resultaat kunnen zijn van een verschillende 

‘rol’ van de AR, ofwel van het bestaan van verschillende ‘soorten’ androgeenreceptoren bij 

mannen en vrouwen.  C. Dimitrakakis et al.(38) geven namelijk een overzicht van de rol van de 

AR in de algemene populatie van borstkankerpatiënten.  Zij maken hierbij geen onderscheid 

tussen mannen en vrouwen.  Wetende dat borstkanker bij mannen wereldwijd slechts 1% van 

alle borstkankers vertegenwoordigt, kan men er dan ook van uitgaan dat zij zich voor hun 

oordeel voornamelijk gebaseerd hebben op vrouwen met borstkanker.  De studies die het 
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omgekeerde standpunt innemen m.b.t. de prognostische waarde van een positieve AR-status(2, 

23) hebben het daarentegen specifiek over borstkanker bij mannen.  De tegenstrijdige meningen 

zouden dus te wijten kunnen zijn aan het feit dat we mannen met vrouwen aan het vergelijken 

zijn, eerder dan mannen als een afzonderlijke groep te beschouwen.  In tegenstelling tot de 

situatie bij de oestrogeenreceptoren is het bestaan van verschillende vormen van 

androgeenreceptoren iets wat in de huidige literatuur niet beschreven staat.  Misschien is dit dan 

ook een interessante hypothese voor toekomstig onderzoek. 

Een bijkomend argument voor een verschillende rol van de AR bij mannen en vrouwen met 

borstkanker vinden we in het resultaat dat een hoge AR-expressie gevonden wordt in associatie 

met andere biomerkers bij vrouwen dan bij mannen met borstkanker.  Denk maar aan de 

rechtevenredige associatie tussen een hoge AR-expressie en een hoge bcl-2-expressie bij 

mannen met borstkanker, terwijl die associatie bij vrouwen juist omgekeerd evenredig was.(19) 

De mogelijks prominente rol voor de AR in de pathogenese van borstkanker is in ieder geval 

iets wat verder uitgeklaard en onderzocht moet worden.  Hierbij zou het interessant zijn - zowel 

bij mannen als bij vrouwen - de AR-status te evalueren bij ‘early’ en ‘late onset’ 

borstkankerpatiënten.  Daarbij kan dan gezocht worden naar analogieën met de tot dusver 

geïdentificeerde gelijkenis tussen ER- en PR-positieve ‘late onset’ borstkanker bij de vrouw en 

ER- en PR-positieve borstkanker bij de man.  Hierin kan immers een verklaring schuilen voor 

de associatie die E. Kwiatkowska et al.(23) vonden tussen een positieve AR-status en een 

ongunstige prognose.  Androgenen hebben weliswaar een anti-proliferatieve invloed op de 

epitheliale cellen van de borst, maar - naar analogie met een positieve ER-status - hoeft een 

positieve AR-status misschien niet noodzakelijk gecorreleerd te zijn met een androgeen-rijk 

hormonaal milieu.  Een ER-positieve status kan bijvoorbeeld ook wel degelijk voorkomen in het 

oestrogeen-arm milieu van bijvoorbeeld de postmenopausale vrouw.  Een dergelijk verband 

moet men ook nagaan voor de AR-status. 

Deze hypothese is alvast in tegenstrijd met wat C. Dimitrakakis et al.(38) beweren.  Zij vonden 

een associatie tussen een positieve AR-status en een gunstige prognose.  Zij worden hierin 

bijgetreden door S. Shin et al.(52).  Die studies gaan er van uit dat signalisatie via de AR een 

anti-proliferatief effect heeft op het borstweefsel.  De ontwikkeling van borstkanker wordt 

volgens hen dan ook tegengegaan via stimulatie van de AR.  Beide studies baseren hierop hun 

suggestie dat mutaties in het BRCA1- en/of BRCA2-gen de effecten van de AR zouden 

afstompen.  Zowel voor het BRCA1-gen als voor het BRCA2-gen is immers een relatie 

beschreven met de AR.  De eiwitten die ze tot expressie brengen zijn door deze studies 

geïdentificeerd als co-activatoren van de AR en zouden AR-gemedieerde effecten 

potentiëren.(38, 52)  Wanneer uit toekomstig onderzoek zou blijken dat een AR-positieve status 
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ook kan voorkomen in een androgeen-arm hormonaal milieu, bestaat de mogelijkheid dat de 

relatie tussen mutaties in het BRCA1- en BRCA2-gen en de AR anders geformuleerd moet 

worden.  In ieder geval kan men dan het anti-proliferatief effect van signalisatie via de AR niet 

langer toeschrijven aan het anti-proliferatief effect van androgenen die inwerken op die 

receptor. 

De studies die een relatie beschreven tussen de AR en het BRCA1- en BRCA2-gen verkregen 

hun resultaten uit onderzoek in een dierexperimentele setting.  Extrapolatie naar de mens in het 

algemeen moet aldus nog onderzocht worden.  Hierbij in acht genomen dat er geen eenduidige 

resultaten werden gevonden m.b.t. de prognostische waarde van de AR bij mannen en vrouwen 

met borstkanker lijkt het dan ook aangewezen dit onderzoek te herhalen op humane borstcellen, 

waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen cellen afkomstig van mannen of 

vrouwen.  Mogelijks zal een toename in kennis omtrent de AR ons dan in de toekomst toelaten 

geneesmiddelen te ontwikkelen die hiertegen gericht zijn.  Zij zouden dan - naast de huidig 

beschikbare anti-oestrogene geneesmiddelen - kunnen overwogen worden in de behandeling van 

borstkanker bij mannen en/of vrouwen. 

Borstkanker bij mannen wordt gemiddeld 5 tot 10 jaar later gediagnosticeerd dan borstkanker 

bij vrouwen, met een nefaste invloed op de prognose als gevolg.  Het lijkt dan ook verleidelijk 

om de systematische screening door middel van mammografie - zoals die vandaag bestaat voor 

vrouwen - uit te breiden naar mannen.  Dit is echter een bijzonder onrealistische suggestie.  In 

tijden van economische crisis is immers zelfs de screening naar borstkanker bij vrouwen 

onderhevig aan enige kritiek, terwijl die verhoudingsgewijs veel meer gezondheidswinst 

oplevert.  Om de prognose voor mannen met borstkanker te verbeteren is het in eerste instantie 

noodzakelijk dat het bewustzijn omtrent het bestaan van de aandoening significant toeneemt.  

Preventieve campagnes voor borstkanker bij vrouwen zijn alom tegenwoordig, maar nog nooit 

was een man deel van het uithangbord.  Dit zou er nochtans toe kunnen leiden dat ook zij sneller 

alarm slaan van zodra ze iets ‘afwijkends’ voelen.  Uiteraard kunnen hiervoor ook 

tegenargumenten geformuleerd worden.  Een man als uithangbord voor een preventieve 

campagne tegen borstkanker zou de indruk kunnen wekken dat dit een prevalente aandoening is.  

Dit zou op zijn beurt kunnen leiden tot een vorm van ongerustheid die niet in verhouding staat 

tot de kans op het krijgen van de aandoening.  Anderzijds zou het besef dat borstkanker bij 

mannen bestaat - zonder meer - reeds aanleiding kunnen geven tot een belangrijke toename van 

opmerkzaamheid.  Daar kan men aan toevoegen dat een eenvoudig klinisch onderzoek van de 

borst (door de patiënt zelf of door de arts) mogelijks sneller iets oplevert bij een man dan bij een 

vrouw.  Het is immers eenvoudiger een abnormaliteit te detecteren in een mannelijke borst 

omwille van de geringere hoeveelheid borstweefsel. 
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Eens borstkanker gediagnosticeerd is bij de man, wordt aanbevolen te screenen naar mutaties in 

het BRCA1- en BRCA2-gen.  Dit is in tegenstelling tot de situatie bij vrouwen, waar enkel 

gescreend wordt naar BRCA1- en BRCA2-mutaties als er sprake is van een positieve familiale 

anamnese.  Daar waar men voor screening m.a.w. reeds andere richtlijnen handhaaft voor 

mannen dan voor vrouwen, is dit voor wat betreft de behandeling veel minder het geval.  

Momenteel wordt er immers qua behandeling geen fundamenteel onderscheid gemaakt tussen 

een man en een vrouw met borstkanker.  Vanuit de hypothese van een verschil in functie van 

hormoonreceptoren en/of een mogelijke differentiële expressie van bepaalde soorten 

steroïdreceptoren tussen mannen en vrouwen, zou men dit nochtans kunnen verwerpen en 

wedijveren voor een geslachtsspecifieke benadering.  Wetenschappelijk onderzoek heeft echter 

uitgewezen dat extrapolatie van de behandeling van vrouwen naar mannen, ook bij het 

mannelijk geslacht mensenlevens redt en finaal is het dat wat telt.  Anderzijds moet men in 

overweging nemen dat - uitgaand van een geslachtsspecifieke benadering - mogelijks meer 

doeltreffende targets geïdentificeerd kunnen worden. 

Daarnaast moet gezegd worden dat de huidige keuze van de behandeling bij mannen wel 

degelijk reeds gestaafd wordt aan eigenschappen die intrinsiek zijn aan borstkanker bij mannen.  

De huidige positie van de aromatase inhibitoren in de behandeling van mannen is daar een 

illustratie van.  Hoewel Anastrozole en Letrozole bij de postmenopausale vrouw het oestradiol 

kunnen reduceren tot een niet-detecteerbaar niveau bij standaardanalyse, bleef het oestradiol bij 

de man detecteerbaar na inwerking van die geneesmiddelen.  Zo’n behandeling met aromatase 

inhibitoren wordt dan ook niet standaard toegepast bij mannelijke borstkankerpatiënten.  Een 

aanpassing van de behandeling d.m.v. een associatie met een medische of chirurgische 

orchiëctomie wordt voorgesteld.  Daaruit volgend kan men zich de vraag stellen waarom het 

gebruik van aromatase inhibitoren bij de vrouw voorlopig enkel een indicatie heeft bij 

postmenopausale vrouwen.  Premenopausaal worden aromatase inhibitoren bij de vrouw wel 

degelijk ‘overruled’ door de ovariële oestrogeenproductie.  Waarom stelt men echter 

premenopausaal - naar analogie met het voorstel bij de man - geen blokkade voor d.m.v. een 

bilaterale ovariëctomie of (beter) d.m.v. LHRH agonisten?  Vanuit dit oogpunt is het niet 

ondenkbaar dat een toename in kennis over borstkanker bij mannen naar de toekomst toe ook 

een extrapolatie in de omgekeerde richting kan toelaten.  Uitgaand van de belangrijke 

gelijkenissen tussen borstkanker bij mannen en vrouwen, zou grootschalig onderzoek in een 

mannelijke populatie van borstkankerpatiënten namelijk ook kunnen leiden tot nieuwe inzichten 

in het gebruik van behandelingsprotocollen bij de vrouw.  Dat onderstreept het belang van 

dergelijk onderzoek.  Dit maakt de studie naar borstkanker bij mannen immers aantrekkelijker, 
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omdat je vanuit gezondheidseconomisch standpunt veel meer gezondheidswinst kan boeken dan 

wanneer de inspanningen enkel iets zouden opleveren voor mannen met borstkanker. 

In de literatuur zijn er heel wat tegenstrijdigheden gepubliceerd m.b.t. de fenotypische 

eigenschappen die toegekend worden aan BRCA2- en BRCA1-positieve borsttumoren bij 

mannen en vrouwen.  Daar waar bij vrouwen algemeen aanvaard wordt dat BRCA2-positieve 

tumoren vaker hormoonreceptor-positief zijn en BRCA1-positieve tumoren vaker 

hormoonreceptor-negatief, is dit bij de man nog onderwerp van controverse.  Het staat vast dat - 

net zoals bij de vrouw - verschillende fenotypische eigenschappen kunnen onderscheiden 

worden.  Zoals vermeld staat in deze scriptie (zie ‘4.4.2 Genetica’) suggereren L. Ottini et al.(5) 

op basis van hun resultaten dat fenotypische karakteristieken aangewend kunnen worden om 

BRCA2-positieve borsttumoren bij mannen te identificeren.  Hierbij kan men een aantal 

bedenkingen formuleren.  Een eerste is dat de huidige studies weliswaar richtinggevend zijn 

inzake welke mutatie welke eigenschappen oplevert, maar de gepubliceerde resultaten zijn nog 

zeer verscheiden.  Zij hebben tot op heden nog onvoldoende bewijskracht om als fundering te 

dienen om dergelijke mutaties louter op basis van hun fenotypische eigenschappen te 

identificeren.  Daarnaast is het maar de vraag of die eigenschappen voldoende afgebakend en 

verschillend zijn ten opzichte van tumoren zonder BRCA1- of BRCA2-mutatie.  Die bedenking 

kan overigens zowel gemaakt worden voor mannen als voor vrouwen. 

Naast een verschil in frequentieverdeling tussen BRCA1- en BRCA2-positieve tumoren bij de 

man - wat niet of in mindere mate wordt waargenomen bij de vrouw - zijn er ook heel wat 

gelijkenissen geïdentificeerd in de risicofactoren voor mannen en vrouwen met borstkanker.  De 

meerderheid van de erkende risicofactoren resulteren namelijk bij beide geslachten in een hoge 

oestrogeen/androgeenratio.  M.T. Goodman et al.(3) beweren dan ook dat borstkanker bij 

mannen, net zoals bij vrouwen, gedreven wordt door een oestrogeenoverwicht enerzijds en een 

androgeendeficiëntie anderzijds (= ‘hypothese 1’).  Dit lijkt echter in tegenstrijd met de 

gelijkenis die beschreven wordt tussen borstkanker bij mannen en postmenopausale vrouwen.  

Bij beiden vertrek je immers per definitie vanuit een oestrogeen-arm klimaat.  Ook het 

overhellen van de balans tussen oestrogenen en androgenen in de omgekeerde richting lijkt 

m.a.w. het risico op borstkanker te beïnvloeden.  D. Muir et al.(32) formuleren dan ook de 

hypothese dat er zoiets bestaat als een ‘oestrogeendependente route’.  Daarbij gaat men er van 

uit dat hormoonreceptor-positieve borsttumoren het gevolg zijn van het opreguleren van 

steroïdreceptoren in een oestrogeen-arm milieu (= ‘hypothese 2’). 

Beide hypothesen hoeven elkaar echter niet tegen te spreken.  Men zou immers kunnen stellen 

dat de eerste hypothese aan de basis ligt van een groot aandeel van de ‘early onset’ 
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hormoonreceptor-negatieve borsttumoren bij de man.  Zoals eerder vermeld verklaren zij echter 

slechts een minderheid van borstkankers bij mannen.  Aanvullend zou de tweede hypothese dan 

ook een verklaring kunnen zijn voor de ‘late onset’ hormoonreceptor-positieve tumoren bij de 

man.  Zo zwart-wit kunnen deze hypothesen echter niet van elkaar gescheiden worden.  Het 

blijft immers de vraag binnen welke hypothese een obese man van middelbare leeftijd (of een 

postmenopausale obese vrouw) met borstkanker dan past?  Obesitas, als prototype voor 

risicofactoren die resulteren in een hyperoestrogenisme, is immers wel degelijk erkend als 

risicofactor voor borstkanker bij postmenopausale vrouwen.(53, 54)  Kan ‘hypothese 1’ m.a.w - 

behalve voor de ‘early onset’ tumoren - ook verantwoordelijk gesteld worden voor een deel van 

de ‘late onset’ borstkankers?  Kunnen obese patiënten van middelbare leeftijd daarenboven geen 

hormoonreceptor-positieve tumoren ontwikkelen, omdat zij niet vertrekken vanuit een 

oestrogeen-arm klimaat?  Deze laatste stelling lijkt alvast in tegenstrijd met de bevinding dat 

obesitas wel degelijk voorkomt bij postmenopausale vrouwen en dat postmenopausale 

borsttumoren vaker hormoonreceptor-positief zijn.  Heel wat vragen blijven met andere 

woorden onbeantwoord en moeten verder onderzocht worden.  Daarbij zou het interessant zijn 

om in een prospectieve onderzoekssetting, uitgaande van een oestrogeen-arm hormonaal milieu, 

zowel bij mannen als vrouwen na te gaan welke invloed langdurige blootstelling aan 

oestrogenen heeft op de hormoonreceptor expressie.  Mogelijks levert dit waardevolle inzichten 

op die ons zowel een stap verder helpen bij het maken van de brug tussen de twee aangehaalde 

hypothesen als bij het identificeren van mogelijke verschillen in pathogenese tussen mannen en 

vrouwen met borstkanker. 

In kader van ‘hypothese 2’ kan men zich verder de vraag stellen wat de mogelijke trigger(s) 

zou(den) kunnen zijn van een opregulatie van steroïdreceptoren.  Louter het bestaan van een 

oestrogeen-arm hormonaal milieu kan hiervoor niet verantwoordelijk geacht worden, aangezien 

de overgrote meerderheid van de mannen en postmenopausale vrouwen geen borstkanker zullen 

ontwikkelen.  Een andere hypothese zou dan ook kunnen zijn dat je bij mannen en 

postmenopausale vrouwen die borstkanker krijgen - in tegenstelling tot een ‘gezonde’ populatie 

van mannen en postmenopausale vrouwen - niet te maken hebt met een oestrogeen-arm milieu, 

maar met een oestrogeenoverwicht.  Dit zou alvast verklaren waarom obesitas een risicofactor is 

voor borstkanker bij postmenopausale vrouwen.  Dit is echter in strijd zijn met de bevinding in 

de literatuur dat endogene hormonen ogenschijnlijk belangrijker zijn als risicofactor voor 

premenopausale borstkanker dan voor postmenopausale borstkanker.  Die laatste stelling doet 

alvast vermoeden dat de trigger(s) voor de opregulatie van steroïdhormonen bij mannen en 

postmenopausale vrouwen eerder buiten het hormonaal milieu moet(en) gezocht worden.  Ook 

hier dringt verder onderzoek zich op. 
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De verschillen tussen borstkanker bij mannen en vrouwen op het gebied van histopathologie 

kunnen grotendeels toegeschreven worden aan geslachtsspecifieke verschillen in anatomie en 

hormonale status.  Misschien is echter ook hiermee niet alles gezegd.  De bevinding dat 

hooggradige ductale carcinomata bij de man  - in tegenstelling tot bij de vrouw - de neiging 

hebben zowel ER- en PR- positief als Her-2/Neu- en p53-negatief te blijven, zou immers ook de 

reflectie kunnen zijn van het bestaan van alternatieve pathways van carcinogenese.  Dit zou 

onder meer betekenen dat behandelingsstrategieën gericht tegen de Her-2/Neu-receptor 

(prototype Trastuzumab) minder van toepassing zijn bij mannen met borstkanker.(6, 19)  S. 

Andre et al.(37) ondersteunen die hypothese van een verschillende carcinogenese bij mannen en 

vrouwen met borstkanker.  Volgens hen is de bevinding dat DNA aneuploïdie significant meer 

voorkomt bij mannen met borstkanker dan bij vrouwen, een argument voor een verschillende 

genetische evolutie van de carcinogenese bij mannen en vrouwen met borstkanker.  Dit zou je 

kunnen doortrekken naar de verschillende genomische subtypes die geïdentificeerd werden bij 

borstkanker.  Tumoren van mannen uit de ‘male simple’ groep kenden namelijk een lagere 

frequentie van aneuploïdie dan tumoren uit de ‘male complex’ groep.(35)  Dit zou dus 

betekenen dat ook voor wat betreft de ‘male complex’ en ‘male simple’ subgroep bij mannen 

met borstkanker mogelijks een andere pathway van tumorigenese aan de basis ligt.  Eventuele 

therapeutische implicaties moeten onderzocht worden. 

Tal van inconsistenties werden gepubliceerd omtrent een al of niet verschil in voorkomen van 

biomerkers tussen mannen en vrouwen met borstkanker.  De tegenstrijdigheden vinden hun 

oorsprong op verschillende niveaus.  Zo hanteren niet alle studies dezelfde cut-off waarde bij 

het beoordelen van een significante accumulatie van een eiwit.  Door de zeldzaamheid van 

borstkanker bij mannen moeten veel studies zich bovendien tevreden stellen met kleine 

steekproefaantallen met een brede waaier aan (al of niet significante) resultaten als gevolg.  Als 

je die resultaten bundelt, dan kunnen sommige weliswaar richtinggevend zijn, maar als bewijs 

voor een verschil in biologisch gedrag kunnen ze niet of moeilijk gehanteerd worden.  Het niet 

kunnen weerleggen van de aangehaalde verschilpunten verplicht u dan ook op z’n minst om de 

mogelijkheid van een alternatieve carcinogenese voor borstkanker bij mannen in overweging te 

nemen. 

Een aantal biologische processen zoals energiemetabolisme, regulatie van translatie en matrix 

remodellering en recrutering van het immuunsysteem lijken alvast andere karakteristieken te 

vertonen in borsttumoren bij de vrouw dan bij de man.(19)(zie ‘4.4.2 Genetica’)  Daarbij in acht 

genomen dat in de literatuur andere associaties gevonden werden tussen biomerkers onderling 

bij mannen en vrouwen met borstkanker, lijkt het aangewezen om in de toekomst de 
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prognostische waarde van biomerkers, geïdentificeerd bij vrouwen met borstkanker, niet te 

extrapoleren naar mannen met borstkanker.  Dit is iets wat in de huidige literatuur nochtans wel 

degelijk gebeurt en wat - in de vergelijking met resultaten die specifiek verkregen werden bij 

mannen met borstkanker - opnieuw aan de basis kan liggen van tegenstrijdigheden.  Een 

illustratie hiervan is dat A. Piñero et al.(14) een significant hogere expressie van Ki-67 konden 

aantonen bij mannen met borstkanker dan bij vrouwen met borstkanker.  Op basis van de 

prognostische waarde die men bij vrouwen toekent aan een hoge Ki-67-index werd dit dan 

gecorreleerd met een hoger risico op metastasering en globaal met een slechtere prognose voor 

borsttumoren bij de man.  Los van het feit dat dit wel degelijk juist kan zijn, zou men die 

redenering kunnen weerleggen op basis van voorgaande bevindingen.  Een dergelijke conclusie 

mag men pas trekken wanneer na onderzoek bij mannen met borsttumoren met een hoge Ki-67-

index meer metastasen gedetecteerd werden, vergeleken met borsttumoren met een lage Ki-67-

index.  Dit geldt niet enkel voor conclusies m.b.t. de prognostische waarde van biomerkers, 

maar globaal voor alle onderzoeksdoeleinden die verschillen en/of gelijkenissen willen aantonen 

tussen borstkanker bij mannen en vrouwen. 

De twee studies, geïntegreerd in deze scriptie, die een comparatieve genoomhybridisatie hebben 

uitgevoerd bij mannen met borstkanker trekken andere conclusies uit hun onderzoeksresultaten.  

In de afweging welke van de twee conclusies het dichtst bij de waarheid aanleunt, moeten we in 

acht nemen dat I. Johansson et al.(35) een array CGH hebben uitgevoerd, daar waar C. 

Rudlowki et al.(33) zich beperkt hebben tot een ‘gewone’ CGH.  De eerstgenoemde methode 

heeft een hogere resolutie.  Op zich is het echter niet verwonderlijk dat de twee studies niet 

identiek dezelfde onderzoeksresultaten naar voor brengen.  Bij een vergelijkende 

genoomanalyse zullen veel van de gedetecteerde afwijkingen immers kaderen binnen de 

‘normale genetische variatie’ tussen individuen.  Het is dan ook allesbehalve evident om te 

achterhalen welke afwijkingen dan mogelijks wel causaal verband houden met de pathologie.  

Daarom is het ook zo belangrijk om voor een dergelijk onderzoek in een (inter)nationale context 

te werken.  Op die manier kan men beroep doen op grootschalige databanken om na te gaan of 

andere onderzoeksgroepen reeds dezelfde afwijking gerapporteerd hebben.  Hoe meer studies 

bij mannen met borstkanker een afwijking rapporteren die niet waargenomen wordt bij de 

controlegroep, hoe waarschijnlijker het is dat het gaat om een causale afwijking.  Ook voor wat 

betreft de vergelijking tussen borstkanker bij mannen en vrouwen zal men m.a.w. pas in staat 

zijn een eindoordeel te vellen over verschillen in het genoom, als men de conclusies van zeer 

veel individuele studies ten opzichte van elkaar afweegt. 
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Wat betreft de onderzoeksetting voor toekomstige studies kan men de kanttekening maken dat 

het momenteel wellicht niet realistisch is om te wedijveren voor een grootschalig prospectief 

onderzoek bij mannen met borstkanker.  Toch is het misschien iets waar naar gestreefd moet 

worden.  Hoewel de toenemende incidentie van borstkanker bij mannen tot nog toe 

ontoereikend is, opent de stijging mogelijks perspectieven voor dergelijk onderzoek in de 

toekomst.  Desalniettemin zal borstkanker bij mannen wellicht nog lange tijd het ‘kleine 

broertje’ blijven van borstkanker bij vrouwen.  Om prospectief onderzoek mogelijk te maken zal 

men daarom genoodzaakt zijn om patiënten in gespecialiseerde centra te bundelen en 

grensoverschrijdend tussen die centra informatie uit te wisselen.  De eerste stap in die richting 

werd reeds gezet, aangezien op internationale schaal reeds multidisciplinaire vergaderingen 

georganiseerd werden met als doel expertise rond borstkanker bij mannen uit te wisselen.  Een 

institutie-overschrijdend prospectief gerandomiseerd onderzoek is weliswaar nog een stap 

verder, maar is anderzijds ook niet ondenkbaar.  Het veronderstelt in ieder geval een adequate 

communicatie, organisatie en kortom een goede verstandhouding tussen de centra onderling.  

Het is dan ook niet meteen de meest voor de hand liggende doelstelling, maar wel een mooi 

ideaal.  
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6. Conclusie 

Op basis van de huidige evidentie moet men er van uitgaan dat borstkanker bij mannen een 

andere ziekte is dan borstkanker bij vrouwen.  Zolang er immers verschilpunten in biologie 

kunnen aangehaald worden die niet kunnen verworpen worden, kan je niet beweren dat het 

dezelfde ziekte is.  Daarbij moet men wel rekening houden met het feit dat het globaal gezien 

moeilijker is om aan te tonen dat iets hetzelfde is dan om dit te verwerpen.  Dit betekent ook 

niet dat er geen belangrijke gelijkenissen bestaan tussen beide aandoeningen die aangegrepen 

kunnen worden als uitgangspunt voor een extrapolatie van de behandeling van vrouwen naar 

mannen.  De huidige behandeling voor vrouwen met borstkanker is immers wel degelijk 

effectief gebleken voor het behandelen van mannen met borstkanker.  Het is allesbehalve 

verkeerd om - in afwezigheid grootschalige prospectieve gerandomiseerde evidentie bij de man 

- gebruik te maken van de jarenlange ervaring die opgebouwd is bij vrouwen met borstkanker 

en een extrapolatie van de behandeling door te voeren op subgroepen van patiënten die 

gemeenschappelijke fenotypische tumorkarakteristieken vertonen.  Men moet zich gewoon de 

vraag stellen of doorgedreven onderzoek naar eigenschappen die intrinsiek verschillend zijn 

tussen mannen en vrouwen met borstkanker, niet een nog veel doeltreffendere behandeling aan 

het licht zou kunnen brengen.  Ontwikkeling van medicatie gericht tegen de androgeenreceptor 

of tegen oestrogeenreceptor-bèta zijn hierbij mogelijks interessante hypothesen. 

Een evidente tekortkoming in deze scriptie is het zojuist aangehaalde gebrek aan grootschalige 

prospectieve gerandomiseerde studies.  Omwille van de zeldzaamheid van de aandoening zijn er 

immers quasi louter retrospectieve studies voorhanden.  Er bestaan drie soorten retrospectieve 

studies: het cross-sectioneel onderzoek, het cohorte onderzoek en de case control studies.  

Daarvan zijn de case control studies erkend als een geschikt studie-design voor zeldzame 

aandoeningen.  Nadeel van dergelijke observationele studies is echter dat ‘bias’ (= vertekening) 

en ‘confounders’ (= verstorende variabelen) moeilijker in bedwang kunnen worden gehouden 

dan in gerandomiseerde studies.  Soorten bias die kunnen optreden in de geïntegreerde 

retrospectieve studies zijn o.a. ‘informatiebias’, ‘recall bias’ en ‘selectie bias’.(55)  Samen met  

het besef dat kleine steekproefaantallen als uitgangspunt voor onderzoeksdoeleinden vaak 

kampen met een ontoereikende power om een significant verschil of gelijkenis aan te tonen, zijn 

dit allemaal zaken waarmee rekening moet gehouden worden bij de interpretatie van de 

onderzoeksresultaten. 

In een literatuurstudie die borstkanker bij mannen en vrouwen vergelijkt zijn weinig 

onderzoeksresultaten volledig onomstreden.  Deze scriptie heeft een aantal bestaande 
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hypothesen toegelicht en heeft zich anderzijds de vrijheid genomen om over diezelfde 

hypothesen verder te speculeren.  De kans dat zij een perfecte weergave zijn van de 

werkelijkheid is gering.  Aan de hand van de huidig beschikbare puzzelstukken trachten zij vat 

te krijgen op het volledige plaatje.  Ze zullen echter altijd een theoretische vereenvoudiging 

blijven van de veel complexere realiteit.  Het belang van die hypothesen ligt dan ook niet in de 

eerste plaats in het weergeven van de waarheid, maar wel - en vooral - in het identificeren van 

hiaten in de tot nog toe vergaarde kennis.  Dit heeft op zijn beurt geleid tot het formuleren van 

nieuwe targets voor onderzoek, hetgeen één van de doelstellingen was van deze scriptie. 
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