
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology : application to
diagnosis and treatment

Deurloo, E.E.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Deurloo, E. E. (2005). Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology :
application to diagnosis and treatment. [Thesis, fully external, Universiteit van Amsterdam].
s.n.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/correlation-of-diagnostic-breast-imaging-data-and-pathology--application-to-diagnosis-and-treatment(92bff222-dc47-476b-a672-b7e5b57b8424).html


Summaryy / samenvatting 





Summary y 167 7 

Summary y 

BB
reastt imaging (mammography, ultrasonography and contrast-enhanced magnetic 
resonancee imaging [MRI] ) is used to detect and diagnose breast cancer, but is also 
appliedd to select the most appropriate treatment for breast cancer patients. The 
abilityy of imaging to detect breast cancer (sensitivity) and to differentiate between 

benignn and malignant lesions (specificity) should be as high as possible. If the sensitivity is 
low,, the disease will be frequently missed. Low specificity, on the other hand, will result in 
aa high rate of biopsies on lesions that turn out to be benign. An additional problem is that 
biopsiess are not always feasible. For example, dedicated MRI-compatible breast biopsy coils 
aree needed to biopsy lesions that have been detected at MRI and are not visible at conven-
tionall  imaging. These biopsy coils are, however, not widely available and experience with 
thesee devices is limited. Furthermore, small lesions remain difficult to biopsy. Methods to 
increasee the specificity of imaging will result in a reduction in the number of difficult biopsies 
andd biopsies on benign tissue. 

Highh sensitivity and specificity are required for the detection and diagnosis of breast cancer, 
ass well as for the selection of the optimal treatment plan of individual patients with breast 
cancer.. Two types of treatment are most commonly used: breast-conserving therapy and 
mastectomyy (complete removal of the breast tissue). Breast-conserving therapy consists of 
locall  excision of the tumor with a margin of healthy tissue around it followed by radiotherapy 
off  the entire breast. Accurate assessment of the extent of breast cancer is required to select 
patientss that are suitable for breast-conserving therapy. If imaging underestimates the extent 
off  the disease, the tumor will be incompletely excised and reexcisions have to be performed. 
Iff  tumor extent is overestimated, too much healthy tissue will be removed, resulting in a poor 
cosmeticc result. Conventional imaging and clinical examination are currently used to decide 
whetherr or not a patient is suitable for breast-conserving therapy. Conventional imaging has, 
however,, moderate sensitivity for the detection of multinodular disease and underestimates 
thee extent of the disease in approximately 35% of patients. 

Inn the first part of this thesis, imaging techniques that are used for the diagnosis of breast 
cancerr were evaluated. The reported difference in sensitivity of stereotactic (mammographic) 
breastt biopsy between mass lesions and lesions consisting of microcalcifications only was 
explainedd by needle and tissue displacements that occur during this procedure. A comput-
erizedd analysis system was developed for the characterization of lesions detected at MRI. 
Thiss system automatically delineates (segments) the lesion in three dimensions after manu-
allyy selecting a point in the lesion and automatically calculates several features of the lesion. 
Basedd on a combination of four features the probability of malignancy for new lesions is 
calculated.. The performance of computerized analysis in characterizing lesions detected at 
MRII  was comparable to that of a well-trained radiologist. We also showed that by combining 
thee results of a well-trained radiologist with the results of the computer system (combined 
model)) a better performance was obtained than of either one alone. By using this combined 
model,, a reduction in the number of biopsies on benign lesions may be obtained. 
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Inn the second part of this thesis, imaging techniques that are used for the treatment plan-
ningg of breast cancer patients were evaluated. Because conventional imaging is inaccurate 
inn the assessment of tumor extent in a fair number of patients and contrast-enhanced MRI 
hass a high sensitivity for breast cancer, the use of MRI to assess tumor extent was studied in 
patientss eligible for breast-conserving therapy. Approximately 1 out of every 4 patients had 
meritt of MRI: MRI was found to be more accurate to visualize tumor extent than conven-
tionall  imaging in these cases. Our analyses showed that young patients with a large differ-
encee in tumor extent measured at mammography and ultrasonography, and with irregular 
lesionn margins have the largest chance to benefit from preoperative MRI. Not only malignant 
lesionss are, however, detected by MRI. Additional findings were detected in more than 40% 
off  patients eligible for breast-conserving therapy. Most of these additional findings led to 
additionall  biopsies but only half of these lesions turned out to be malignant. The use of the 
combinedd model (combination of the result of radiological reading and the result of com-
puterizedd analysis) significantly improved the specificity for these additional lesions. In other 
words,, the combined model recognized benign lesions more accurately prior to biopsy. The 
usee of the combined model may thus reduce the number of biopsies on benign lesions in the 
future. . 

Inn addition to the treatment of the breast, the lymph nodes of the axilla are examined and 
removedd if they contain tumor cells. Currently, this is performed by the sentinel lymph node 
procedure,, which includes the injection of radioactive material in the tumor, nuclear imaging 
off  the breast and the axilla in three sessions, and injection of blue dye in the tumor prior to 
surgery.. We found that axillary ultrasonography in combination with fine-needle aspiration 
cann be used to detect lymph node metastases prior to surgery and can thus be used to omit 
thee sentinel node procedure in these cases. Instead of performing fine-needle aspirations on 
alll  visible nodes, lymph node characteristics (e.g., cortex thickness) may be used to increase 
thee specificity of this method and thus reduce the number of fine-needle aspirations on 
lymphh nodes without metastases. 

Computerizedd analysis and the combined model (combination of radiological reading and 
computerizedd analysis) are currently validated in a prospective setting. Computer-aided 
diagnosis,, where the radiologists use the result of computerized analysis as a second opinion, 
wil ll  be addressed in the near future. Guidelines that indicate which patients will benefit from 
preoperativee contrast-enhanced MRI prior to breast-conserving therapy are also currently 
validatedd in a prospective setting. Preoperative ultrasonography combined with fine-needle 
aspirationn for staging of the axilla has been clinically implemented in our hospital several 
yearss ago. Approximately 500 patients have been examined with axillary ultrasonography 
sincee then. 
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BB
orstkankerr is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de westerse 
wereld.. In Nederland krijgt 1 op de 9 vrouwen borstkanker. Radiologische beeld-
vormingstechniekenn worden gebruikt voor het opsporen, diagnosticeren en bepa-
lenn van de optimale behandeling van borstkanker en voor de controle van de beide 

borstenn na behandeling. De beeldvormingstechnieken die gebruikt kunnen worden voor 
hett in beeld brengen van de borsten zijn: mammografie (hierbij wordt gebruik gemaakt van 
röntgenstraling),, echografie (hierbij wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven) en magneti-
schee resonantie met contrastmiddel (MRI, hierbij wordt gebruik gemaakt van magnetische 
eigenschappenn van weefsel). 

Hett vermogen van beeldvorming om borstkanker te detecteren (sensitiviteit) en om onder-
scheidd te maken tussen goedaardige en kwaadaardige afwijkingen (specificiteit) zou zo hoog 
mogelijkk moeten zijn voor een adequate benadering van borstafwijkingen. 
Alss de sensitiviteit van beeldvorming laag is, betekent dit dat de aanwezigheid van borstkan-
kerr vaak niet onderkend zal worden. 
Indienn de specificiteit laag is, betekent dit dat als een afwijking in de borst ontdekt wordt, het 
onduidelijkk is of deze goedaardig is en dus geen behandeling behoeft of kwaadaardig is en 
well  behandeling behoeft. Een lage specificiteit leidt tot de noodzaak van het wegnemen van 
weefsell  uit de afwijking (biopt) om te onderzoeken of het een goedaardige of kwaadaardige 
afwijkingg betreft. Helaas is het nemen van een biopt niet altijd gemakkelijk. Een voorbeeld 
hiervann is een afwijking die ontdekt is met MRI en niet zichtbaar is op mammografie of 
echografiee en ook niet voelbaar is. In dit geval zou een biopt genomen moeten worden op 
geleidee van de MRI-beelden. Hiervoor zijn speciale attributen nodig, die wereldwijd alleen 
inn een beperkt aantal ziekenhuizen aanwezig zijn. De ervaring met deze manier van biopten 
nemenn is dan ook beperkt. Verder zijn er gevallen waarbij het nemen van een biopt niet altijd 
wenselijkk is, bijvoorbeeld bij vrouwen die een veel hogere kans hebben op een goedaardige 
dann op een kwaadaardige afwijking. 

Niett alleen voor de detectie en diagnose van borstkanker zou de sensitiviteit en specificiteit 
zoo hoog mogelijk moeten zijn, maar ook voor het plannen van de optimale behandeling 
vann borstkanker. Er zijn twee mogelijkheden voor de behandeling van borstkanker: ablatie 
(waarbijj  de hele borst wordt verwijderd) en borstsparende therapie. Bij borstsparende the-
rapiee wordt de afwijking lokaal uit de borst weggehaald met eromheen een rand van gezond 
borstweefsel.. Na de operatie wordt de gehele borst bestraald. De keuze tussen ablatie en 
borstsparendee behandeling hangt af van de uitgebreidheid van de tumor. Bij borstsparende 
behandelingg moet er een evenwicht zijn tussen het ruim genoeg weghalen van de tumor en 
hethet cosmetische resultaat. De keus voor borstsparende behandeling hangt dus o.a. af van de 
uitgebreidheidd van de tumor en de grootte van de borst. Als beeldvorming de uitgebreidheid 
vann de tumor niet goed afbeeldt, kan dit leiden tot het weghalen van onvoldoende weefsel (als 
dee uitgebreidheid van de tumor is onderschat door beeldvorming) of tot het weghalen van 
tee veel gezond weefsel (als de uitgebreidheid van de tumor is overschat door beeldvorming). 
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Hett vermogen van beeldvorming voor het afbeelden van de exacte tumor uitgebreidheid 
(sensitiviteit)) is dus heel belangrijk. Momenteel wordt de combinatie van lichamelijk onder-
zoekk door de chirurg, mammografie en echografie gebruikt om te bepalen of een patiënt met 
borstkankerr in aanmerking komt voor borstsparende therapie. Het is echter zo dat bij zo'n 
35%% van de patiënten de combinatie van mammografie en echografie de uitgebreidheid van 
dee tumor onderschat. 

Ditt proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden verschillende aspecten van 
beeldvormingg met betrekking tot de diagnose van borstkanker onderzocht. In het tweede 
deell  wordt de beeldvorming gerelateerd aan de behandeling van borstkanker belicht. 

Beeldvormingg en de diagnose van borstkanker 

Bioptenn worden meestal genomen met behulp van echografie. Tijdens dit onderzoek wordt 
mett behulp van de echografische beelden de naald naar de tumor toegebracht. Niet alle afwij-
kingenn in de borst zijn echter te zien met echografie. Een voorbeeld hiervan zijn kalkspatjes 
diee gezien kunnen worden op het mammogram en in veel gevallen kunnen worden veroor-
zaaktt door borstkanker of een voorloperstadium van borstkanker. Om een biopt te kun-
nenn nemen van deze kalkspatjes wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde 'stereotactische 
bioptiemethodes'.. Hierbij wordt met behulp van röntgenstraling berekend op welke lokatie 
dee kalkspatjes zich bevinden in de borst. Vervolgens kan dan een naald naar die lokatie wor-
denn gebracht. De positie van de naald wordt gecontroleerd met röntgenfoto's en als de naald 
zichh op de juiste plaats bevindt, kan een biopt worden genomen. Meerdere onderzoekers 
hebbenn gerapporteerd dat in het geval van kalkspatjes de juiste diagnose minder vaak wordt 
gesteldd dan in het geval van een knobbel in de borst. In hoofdstuk 2 hebben we gezocht naar 
eenn verklaring voor dit verschil. Er blijken twee verschillende dingen te gebeuren bij een 
(stereotactische)) biopsie-procedure. Bij het inbrengen van de naald verschuift het gezonde 
borstweefsel,, maar ook de afwijking, met enkele millimeters. De lokatie die van te voren 
berekendd was, is dus niet meer juist. Tevens buigt de naald tijdens de procedure ook wat af 
naarr beneden, waardoor de naaldpunt niet geheel op de juiste plaats arriveert. In geval van 
eenn knobbel in de borst hebben deze kleine verschuivingen van naald en weefsel niet zo'n 
groott effect. In het geval van kalkspatjes echter wel, omdat deze zeer klein zijn. Een kleine 
afwijkingg van de naald of verschuiving van de kalkspatjes kan dan resulteren in het nemen 
vann een biopt net naast de afwijking. 

Inn hoofdstuk 3 en 4 onderzoeken we een methode om de radioloog te assisteren in het 
onderscheidenn van goedaardige en kwaadaardige afwijkingen in MRI van de borsten. Deze 
methodee bestaat uit een computersysteem dat de MRI beelden afbeeldt en dat afzonderlijk 
vann de radioloog allerlei kenmerken van afwijkingen kan berekenen. Hiertoe dient een radi-
oloogg een punt in de afwijking aan te wijzen, zodat de computer weet om welke afwijking het 
gaat.. Vervolgens bepaalt de computer automatisch tot hoe ver de afwijking in 3 dimensies 
doorr loopt. Hierna berekent hij verschillende kenmerken. De computer is in staat om met 
eenn combinatie van vier verschillende kenmerken de kans op kwaadaardigheid te voorspel-
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len.. Het computersysteem lijk t op een radioloog: hij moet eerst leren hoe goedaardige en 
kwaadaardigee afwijkingen eruit zien. Hiertoe werd het systeem eerst getraind. Vervolgens 
werdd het systeem getest op nieuwe afwijkingen, die niet gebruikt waren om het systeem 
tee trainen. In hoofdstuk 3 hebben we het systeem ontwikkeld en berekend dat het gebruik 
vann het systeem kan leiden tot een verbetering in het onderscheiden van goedaardige en 
kwaadaardigee afwijkingen en daarmee tot een afname van het aantal biopten op goedaardige 
afwijkingen.. In hoofdstuk 4 hebben we vervolgens onderzocht hoe het computersysteem zich 
gedraagtt ten opzichte van radiologen. Het blijkt dat de computer net zo goed onderscheid 
kann maken tussen goed- en kwaadaardig als een goed getrainde radioloog. Als de mate van 
kwaadaardigheidd die door de computer is berekend echter middels een wiskundig model 
wordtt toegevoegd aan de mate van kwaadaardigheid zoals die door de radioloog is bepaald, 
blijktt dat deze combinatie beter is in het onderscheiden van goedaardig en kwaadaardig. Het 
iss dus zo dat de kenmerken die de computer bepaalt een aanvulling zijn op de kenmerken 
diee de radioloog bepaalt. De meerwaarde van de combinatie van beide (het gecombineerde 
model)) zit met name in die gevallen die moeilijk zijn voor de radioloog. 

Beeldvormingg en de behandeling van borstkanker 

Inn de literatuur is vaak beschreven dat MRI met contrastmiddel in vrijwel alle gevallen aan-
wezigee borstkanker detecteert. Er is dan ook voorgesteld om bij alle vrouwen met bewe-
zenn borstkanker een MRI te doen om de uitbreiding van kanker en de mogelijk aanwezige 
borstkankerr op andere plekken in de borst aan te tonen. Er zijn tot op heden echter geen 
studiess gedaan met MRI bij vrouwen die in aanmerking komen voor borstsparende therapie. 
Inn hoofdstuk 5 evalueren we het gebruik van MRI bij patiënten met borstkanker die op basis 
vann mammografie, echografie en lichamelijk onderzoek in aanmerking komen voor borst-
sparendee therapie. We evalueren bij hoeveel patiënten er extra afwijkingen worden gevon-
den,, hoe vaak die leiden tot het doen van extra onderzoek en hoe vaak de therapie wordt 
veranderdd naar aanleiding van deze bevindingen. Het blijkt dat bij ongeveer 40% van de 
patiëntenn extra afwijkingen worden gedetecteerd met MRI. In het merendeel van de gevallen 
leidtt dit tot extra onderzoek en extra biopsieën. Ongeveer de helft van de extra afwijkin-
genn blijkt uiteindelijk goedaardig te zijn. Vervolgens hebben we onderzocht of het gebruik 
vann het eerder beschreven computersysteem (beschreven in hoofdstuk 3 en 4) kan leiden 
tott een vermindering van het aantal goedaardige afwijkingen dat extra onderzoek vereist. 
Doorr gebruik van het gecombineerde model (combinatie van radiologische beoordeling en 
beoordelingg door het computersysteem) kan het aantal extra onderzoeken voor goedaardige 
afwijkingenn inderdaad gereduceerd worden. 

Inn hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of MRI meerwaarde heeft voor het bepalen van de 
uitgebreidheidd van de tumor bij patiënten die in aanmerking komen voor borstsparende 
therapiee en, indien MRI meerwaarde heeft, bij welke patiënten. Als van te voren bekend is 
welkee patiënten meerwaarde zullen hebben van MRI, hoeven alleen die patiënten MRI te 
ondergaan.. Bij ongeveer 1 op de 4 patiënten die in aanmerking komen voor borstsparende 
therapiee blijkt MRI beter in staat te zijn de uitgebreidheid van de tumor te bepalen, dan 
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mammografiee en echografie samen. Vervolgens hebben we een voorspellingsmodel gemaakt 
mett als doel die patiënten die meerwaarde gaan hebben van MRI van te voren te identifice-
ren.. Hiervoor hebben we analyses gedaan met een heleboel klinische (zoals leeftijd), mam-
mografischee (bijvoorbeeld tumorgrootte, vorm van de tumor en aanwezigheid van kalkspat-
jes)) en echografische (bijvoorbeeld tumorgrootte en vorm van de tumor) kenmerken. Jonge 
patiënten,, met een onregelmatige begrenzing van de tumor op mammografie en een groot 
verschill  in tumorgrootte tussen mammografie en echografie hebben 3 keer meer kans op een 
beteree bepaling van de uitgebreidheid van de tumor door MRI dan door mammografie en 
echografiee dan andere patiënten. We denken dan ook dat bij deze patiënten in ieder geval 
MRII  gedaan zou moeten worden. 

Inn hoofdstuk 7 tenslotte, hebben we onderzocht of echografie van de oksel in staat is om 
uitzaaiingenn naar de oksellymfklieren te ontdekken. De prognose van borstkanker hangt 
namelijkk samen met of er uitzaaiingen zijn naar de oksellymfklieren. Vroeger werden tijdens 
dee operatie de lymfklieren uit de oksel verwijderd om dit te onderzoeken. Tegenwoordig 
wordtt steeds vaker gebruik gemaakt van de schildwachtkliermethode. De theorie achter deze 
methodee is dat borstkanker afvloeit op 1 lymfklier in de oksel, de schildwachtklier. Vanuit 
dezee klier kunnen uitzaaiingen zich verder verplaatsen naar andere lymfklieren in de oksel. 
Alss deze schildwachtklier tijdens de operatie wordt verwijderd en geen uitzaaiingen bevat, 
hoeftt de rest van de lymfklieren niet verwijderd te worden. Als de schildwachtklier wel uitzaai-
ingenn bevat, worden vervolgens de overige oksellymfklieren ook verwijderd. Om de schild-
wachtklierr te herkennen tijdens de operatie moeten een aantal handelingen plaatsvinden. De 
dagg voor de operatie wordt een radioactieve stof in de tumor ingespoten. Deze verplaatst zich 
vervolgenss met de lymfestroom naar de schildwachtklier. Op drie tijdstippen wordt er een 
scann van de borst en van de oksel gemaakt op de afdeling nucleaire geneeskunde. Hierop kan 
dee eerste klier die het radioactieve materiaal opneemt dan worden geïdentificeerd. De plaats 
vann deze klier wordt dan gemarkeerd op de huid. Vlak voor de operatie spuit de chirurg een 
blauwee verfstof in de tumor. Deze verplaatst zich ook via de lymfbanen naar de schildwacht-
klier.. Tijdens de operatie gebruikt de chirurg een soort kleine geigerteller om de schildwacht-
klierr op te sporen, deze bevat immers radioactief materiaal. De blauwe kleurstof helpt de 
chirurgg ook om de schildwachtklier te identificeren. Omdat de schildwachtklierprocedure 
eenn kostbare en logistiek ingewikkelde methode is, hebben we onderzocht of echografie van 
dee oksel kan helpen om patiënten met uitzaaiingen naar de lymfklieren te vinden. Het aantal 
schildwachtklierproceduress zou dan verminderd kunnen worden. Uit onze studie blijkt dat 
bijj  ongeveer 1 op de 7 patiënten echografie gecombineerd met punctie leidt tot de ontdekking 
vann uitzaaiingen naar de oksellymfklieren. Van alle patiënten die uiteindelijk lymfklieruit-
zaaiingenn bleken te hebben, konden we 41% voor de schildwachtklierprocedure ontdekken. 
Dezee patiënten hoefden dus geen schildwachtklierprocedure meer te ondergaan. Vervolgens 
hebbenn we onderzocht of er bepaalde lymfklierkenmerken bestaan die met echografie zicht-
baarr zijn en die kunnen voorspellen of een lymfklier uitzaaiingen bevat. We vonden dat de 
diktee van de schors van een lymfklier samenhangt met de aanwezigheid van uitzaaiingen. 
Indienn de schors dikker is dan een bepaalde maat, neemt de kans op uitzaaiingen toe. Door 
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alleenn in die klieren te prikken die een verdikte schors hebben, neemt het aantal puncties op 
klierenn zonder uitzaaiingen af. 

Momenteell  wordt het computersysteem zoals beschreven in hoofdstuk 3, 4 en 5 en het 
gecombineerdee model (de combinatie van computer en radioloog) verder getest. Computer-
aidedd diagnose, waarbij de radioloog het resultaat van de computer gebruikt als een second 
opinion,, zal in de nabije toekomst getest gaan worden. 
Richtlijnenn voor het bepalen welke patiënten meerwaarde gaan hebben van MRI vooraf-
gaandd aan borstsparende therapie worden momenteel ook getest. 
Preoperatievee echografie met punctie voor het stageren van de oksel is enkele jaren geleden 
ingevoerdd in ons ziekenhuis. Tot nu toe zijn ongeveer 500 patiënten op deze manier onder-
zocht. . 




