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Ki67 als predictieve marker



• Adjuvante therapie: geen toegevoegde waarde

• Neoadjuvant therapie: hogere Ki67 (>15%) grotere kans
op respons op chemotherapie; lagere Ki67 (<15%), 
betere respons op Tamoxifen behandeling

• Behandeling gemetastaseerd mammacarcinoom: 
nagenoeg geen studies 

Yerushalmi R. Lancet Oncol 2010 Feb;11(2):174-183.



Ki67 als prognostische marker



Borstkanker intrinsieke subtypen

Perou et al. Nature. 2000 Aug 17;406(6797):747-52

Prat et al. Ann Oncol. 2012 Nov;23(11):2866-73.





Luminal A vs Luminal B obv Ki67

Cheang M C U et al. J Natl Cancer Inst 2009;101:736-750

Afkappunt Luminal A vs Luminal B: 13,4%



Richtlijnen
• Sankt Gallen 2015

• Ki67 <10% = luminal A
• Ki67 >20-29% = luminal B
• Tussenliggend grijs gebied

• Sankt Gallen 2017: onderwerp niet meer besproken

• Richtlijn mammacarcinoom 2018
• Klassieke prognostische factoren [..] Daarnaast kan ook de 

proliferatie-index als prognostische factor gebruikt worden.

Coates AS et al. Ann Oncol. 2015 Aug;26(8):1533-46.
Burstein et al. Ann Oncol. 2021 Oct;32(10):1216-1235. 

Sankt Gallen 2021: “When polled, the Panel could not
define a consistent Ki67 threshold between 10% and 25%
for recommending chemotherapy in ER-positive, node negative
breast cancer, and a large fraction of the Panel
believe that such a threshold was simply not known”



Harbeck et al. Ann Oncol. 2021 Dec;32(12):1571-1581. doi: 10.1016/j.annonc.2021.09.015.
Onco Targets Ther Oct 2016. doi: 10.2147/OTT.S77033 CC BY 3.0.

Abemaciclib (CDK4/6 remmer)

• Combinatietherapie met endocriene therapie

• In VS nu FDA goedgekeurd voor ER+HER2-
mammacarcinoom met KI67≥20% 

• Echter: geen verschillen in respons op therapie, wel in 
prognose



Het bepalen van de Ki67 
proliferatieindex in mammacarcinoom



Noodzaak tot standaardisatie

Pathologen moeten duidelijke afspraken maken om zoveel mogelijk variatie te voorkomen

• Preanalytische factoren
• Korte warme ischaemietijd
• Juiste fixatieduur (analoog aan ER en HER2)
• Wellicht dus voorkeur voor bepaling op biopten

• Gebruikt antilichaam
• MIB1 (Dako), 30-9 (Ventana), K2 (Leica)

• Meedoen aan kwaliteitsrondzending (NordiQC of UK-NEQAS)

Scoringsmethode!

Dowsett et al, J Natl Cancer Inst. 2011;103(22):1656-64.
Nielsen et al, J Natl Cancer Inst. 2021; 113 (7): 808-819.



International Working Group on Ki67 in breast cancer

Nielsen et al, J Natl Cancer Inst. 2021; 113 (7): 808-819.



https://www.ki67inbreastcancerwg.org/



• Klinisch gevalideerde prognostische marker in ER+HER2- mammacarcinoom
• Gevalideerde scoringsmethode is effectief
• Klinische toepasbaarheid echter suboptimaal

• KI67<5%: laag proliferatief, wellicht chemotherapie achterwege laten
• KI67≥30%: hoog proliferatief, indicatie voor chemotherapie

• Verdere ontwikkeling beeldanalyse algoritmes om huidige beperkingen op te 
lossen

Nielsen et al, J Natl Cancer Inst. 2021; 113 (7): 808-819.

IKWG consensus meeting 2019



Geautomatiseerde scoring

Koopman et al, Breast Cancer Res Treat. 2018;169(1):33-42.



Geautomatiseerde scoring

Rimm et al, Mod Pathol. 2019 Jan;32(1):59-69.

0.83 (95% CI: 0.73–0.91) 0.63 (95% CI: 0.44–0.80)

14 laboratoria, 7 verschillende coupescanners en 10 softwareplatformen



Geautomatiseerde scoring

Virtual Dual Staining Deep Learning (in ontwikkeling)



• Predictieve rol van Ki67 is beperkt
• Ki67 immuunhistochemie kan gebruikt voor risicostratificering van ER 

positief mammacarcinoom 
• Er is een grijs gebied waar de consensus is dat Ki67 wellicht minder 

bruikbaar is
• Standaardisatie van pre-analytische factoren is noodzakelijk
• Standaardisatie van scoringsmethoden leidt tot acceptabele handmatige 

tellingen
• Geautomatiseerd tellen van Ki67 zal leiden tot hogere betrouwbaarheid 

(lagere intra- en interobserver variatie)

Conclusies
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