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Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice
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Normale FDG-PET scan

The evolving role of PET/CT in breast cancer
Groheux ea Nuclear medicine communications 2010

PET/CT  at initial staging in large

and/or locally advanced breast

cancer

PET/CT in detection of breast tumor 

recurrence

PET/CT in response assessment

Situations in which PET/CT is not

indicated

Personalized
medicine



Significante correlatie tussen FDG opname / histologische en 
biologische parameters / slechtere prognose

ductal carcinoma >  lobular carcinoma

- hoge tumor gradering
- tumor proliferatie index ( Ki67 expression )
- hormoon receptor negatief
- triple - negatief ( ER- , PR- , geen overexpressie HER2)
- P53 mutatie
- Metaplasie

Geen correlatie tussen FDG opname en HER2 expressie ( c-erbB2 )

Correlation of high 18-FDG uptake to clinical, pathological and biological
prognostic factors in breast cancer

Groheux e.a.
EJNM July 2010

Hoger risico afstandsmetastasen, baseline PET/CT gerechtvaardigd?



Triple

-

E +, P+, her2neu -



Vrouw, 39 jaar

Klieren in hals en 
mediastinum

Onbekende primaire 
tumor



Diagnose: Borstkanker



KKleineleine tumorentumoren: : lagelage sensitiviteitsensitiviteit bijbij <  0,4  cm <  0,4  cm tumorentumoren

�� HeeftHeeft eeneen matigematige spatispatiëëlele resolutieresolutie

�� Is Is nietniet goedgoed in het in het bepalenbepalen van van contourencontouren

�� ZietZiet geengeen microscopischemicroscopische uitbreidinguitbreiding / / ingroeiingroei

NietNiet bijdragendbijdragend !!

FDGFDG--PET is PET is nietniet geindiceerdgeindiceerd

High-sensitivity dedicated PET systemen for breast imaging
Positron emission mammography PEM  



Schilling et al. Eur J Nucl Med 2011

PEM vs MRI



Eur J Nucl Med 2011

PEM niet afhankelijk van hormoon status  of dichtheid van de borst !

PEM vs MRI

Unexpected lesions ipsilateraal of contralateraal

PEM: sens 84%, spec 74 %

MRI: sens 98%, spec 48 %



Screening van Screening van axillaireaxillaire lymfklierenlymfklieren voorvoor initieleinitiele chirurgiechirurgie van van kleinekleine

tumorentumoren

NietNiet gevoeliggevoelig voorvoor aantonenaantonen mmicrometastasenicrometastasen danweldanwel kliermetastasenkliermetastasen

kleinerkleiner dandan de de spatielespatiele resolutieresolutie van het van het systeemsysteem

GeenGeen vervangingvervanging van SN procedurevan SN procedure

PositievePositieve axillaireaxillaire klierenklieren op FDGop FDG--PETPET

�� AlsAls N+ N+ beschouwenbeschouwen

�� GeenGeen SN SN meermeer doendoen

FDG-PET is niet geindiceerd



Positieve extra-axillaire klieren op FDG-PET
� Zo mogelijk bevestigen (echo/punctie)

� Anders als kliermetastasen beschouwen

EJC 2010 ( groep van Vogel, AVL) in patients with stage 2-3 breast 
cancer

Conclusie: extra-axillaire lnn bij 1/3 v.d. patienten en verandering van 
RT in 12%

PET/CT bij initiele stadiering bij “large and/or locally advanced breast cancer”

Locoregionale ziekte:





n=56

Sens, spec, acc, ppv ,npv van FDG PET: 97, 92, 95, 94, 
96%

Verandering van behandeling in 48% !
(uitgebreide chirurgie vermeden in 36 %)

Recidief / locoregionaal



Cancer 2010

N=228, stijgend CA-15 and/or CEA

PET/CT      vs conventionele beeldvorming

Sens:        95% 33%

Accuracy: 94% 48%

Verandering in behandeling: 54% !

Recidief / afstandmetastasen



Cancer 2010

Recidief / afstandmetastasen
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2010Recidief / afstandmetastasen



Pre scan september 2010

Follow-up scan januari 2011 

Response monitoringResponse monitoring



Follow-up scan jan 2011Pre scan september 2010





mixed response 

na 3 mnd hormonale therapie



Personalized medicinePersonalized medicine



NUCLEAR MEDICINE =PERSONALIZED MEDICINE !!!!!!

TOEKOMST VAN GENEESKUNDE

PERSONALIZED MEDICINE



Nuclear 

Medicine





FDG FLT FES



10 mg 89Zr-trastuzumab
3 days p.i.

50 mg 89Zr-trastuzumab
2 days p.i.

10 mg during trastuzumab
3 days p.i.

8989ZrZr--trastuzumab dose dependent trastuzumab dose dependent biodistributionbiodistribution

Dank aan Adrienne Brouwers, UMCG

Immuno PET



treatmenttreatment

Day 4Day 4

89Zr-trastuzumab HER2-PET 

(liver, skeletal, brain metastases)





Mammacarcinoom

Vele variabelen: inter-en intravariabele respons bij patiënt

- genetische heterogeniteit van de tumor
- therapie kan genenexpressie veranderen

PET Guided Therapy: patient management, avoiding over-

under     treatment

Primaire tumor: gevoelig voor herceptin, echter uitzaaiingen…

Herceptin: 40.000 euro per jaar per patient

Nucleaire Geneeskunde: maakt het verschil ! 

(scan: circa 1000 euro)



PET/CT bij mammacarcinoom

Conclusies

1.diagnostiek indien beschikbaar PEM bij onduidelijkheid
(b.v. twijfel aan MRI beelden)

2. (nog) niet bij primaire stadiering.

3. verdenking recidief/oplopende tumormarkers

4. therapie monitoring

5. personalized medicine



Dr Roberto



Nuclear 
Medicine

Radiology Radiotherapy


