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Chapter 10
Summary

The aims of this thesis were to investigate practical ways to enhance the role of
diffusion-weighted imaging (DWI) in daily rectal cancer staging and restaging and
to find ways to facilitate the role of quantitative MRI and DWI image analysis in
rectal cancer.
Part I Diffusion-weighted imaging for daily rectal staging
Chapter 2 explores the measuring of the tumour length and height with DWI as an
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alternative to the commonly used standard T2-Weighted imaging (T2W) sequences. In previous studies, it was shown that T2W-MRI tends to overestimate tumour
length. DWI may help to overcome this problem. Indeed we found that the tumour
length was significantly smaller when measured on DWI instead of standard T2W,
both at primary staging as well as for restaging after chemoradiotherapy. This consequently translated into a larger tumour height when measured on DWI, particularly at restaging. However, differences were small and probably will have limited
impact on treatment decision-making.
In chapter 3 we tested whether use of DWI could aid in differentiating between
patients with and without residual nodal metastases in the restaging setting, after
completion of chemoradiotherapy. We hypothesized that – given the known excellent sensitivity of DWI to detect lymph nodes – the absence of nodes on DWI after
CRT would be proof that all metastatic nodes have vanished. We indeed found in a
group of 90 patients that the 10 patients (14%) who did not had any visible nodes
on the b1000 DWI scans all had a confirmed yN0 status (resulting in a sensitivity
of 100% for DWI). Unfortunately, this does not work as well the other way around:
most patients with an yN0 status still had visible lymph nodes on DWI resulting in a
low specificity of only 14%. We thus concluded that – although it is not a frequent
finding – the absence of lymph nodes on a restaging DWI can play a supporting
role in the selection of node-negative patients which is an important factor when
considering patients for organ-preservation after CRT.
In chapter 4, we explored how expert teaching can be used to improve the diagnostic performance of general or resident radiologists when assessing DWI to evaluate the response of rectal tumours after neoadjuvant treatment. Results showed
that after training by an expert readers with approximately 50 cases non-expert
readers are able to achieve a diagnostic accuracy of around 85% to differentiate
between patients with a complete response and residual tumour, similar to those
previously reported for experts. Furthermore, we documented five main interpretation pitfalls that may serve as a reference to teach future readers interested in
the use of DWI for rectal tumour response evaluation.
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Part II – Quantitative analysis of rectal cancer imaging – a practical approach
In chapter 5 we reviewed all available literature on tumour size and volume measurements on standard T2-weighted MR for rectal tumour response assessment
after CRT. From these results we extracted reported size and volume threshold,
which we then tested and validated in a new prospective multicenter cohort to
determine their potential clinical value to assess and predict response. We tested
3 different reported measurement methods: one-dimensional tumour length, 3
dimensional measurements (length x height x width) and whole tumour volumetry. Results showed that whole tumour volume measurements provided the best
results and might be helpful in rectal cancer response assessment when using selected cut-off values, with accuracies up to 80%. MRI whole tumour volumetry
was mainly accurate to assess a complete tumour response (ypT0) after CRT, but
less helpful to assess T-downstaging or TRG1-2. Measurements of tumour length
or three-dimensional tumour size are not useful with accuracies ranging only between 48% and 56%.
In chapter 6 we subsequently focussed on whole tumour volumetry using DWI
instead of T2-weighted MRI. Previous studies have shown that DWI-volumetry is
more useful than standard T2W-volumetry to assess response, but the typically
used manual segmentation methods required to calculate tumour volumes are far
too time consuming to be useful in daily practice. For this project we studied the
use of automated segmentation techniques (that can be performed by non-radiologists) and a semi-automated method (where automatically generated volumes
are manually adjusted by expert radiologists) and compared this to manual tumour
segmentation. We found that there is excellent agreement between the manual
delineation method and the (semi) automated segmentation tools, with Intraclass
coefficients (ICCs) ranging from 0.80-0.91 at primary staging and 0.53-0.66 after
CRT for the automated segmentation, and 0.91-0.97 (staging) and 0.61-0.75 (after
CRT) for the semi-automated segmentation. Moreover, both methods can save the
radiologist a considerable amount of time compared to manual delineation (especially for the primary staging MRI) with a decrease in measurement time of up to 18
minutes per patient for both the semi-automated and automated approach. Given
the superior reproducibility (compared to manual delineation) of the semi-automated method, this strategy could have real potential to provide a good alternative to
manual DWI tumour volumetry for rectal tumour response assessment. Future studies should focus on further optimising DWI image acquisition and segmentation
algorithms as well as on integrating these tools into clinical viewing systems to allow
implementation in daily practice and further improve time efficacy.
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Manual whole-volume tumour delineations are also typically used to obtain tumour Apparent Diffusion Coefficient (ADC) measurements, the main quantitative
measure of DWI reflecting tumour cellularity. In chapter 7 we investigated an alternative way to overcome the fact that these delineations are time consuming
and cumbersome. We investigated whether none-precise delineation combined
with histogram analysis (to compensate for delineation inaccuracies) could provide the same ADC information as when derived from precise delineations. Moreover, we investigated whether the addition of histogram analysis would provide
valuable extra information to predict prognostic tumour profiles and response.
We found that the 45th percentile of the ADC histogram derived from non-precise
delineation correlated well with the mean ADC derived from exact manual tumour
delineation, and may thus be used as an alternative measure whilst considerably
saving time in the delineation process. We could unfortunately not confirm results
previously reported that ADC measurements have potential as a clinical prognostic
biomarker. Moreover, addition of histogram ADC analysis did not offer any additional prognostic information. The only parameter found to correlate with important
prognostic features (N+ and MRF+ status), was the DWI tumour volume.
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Chapter 10
Samenvatting

De doelstellingen in deze thesis waren om te onderzoeken of er een praktische
manier is om de rol van diffusie gewogen MRI (DWI) te vergroten in de dagelijkse
praktijk bij zowel primaire stadiëring als bij de respons evaluatie van het rectumcarcinoom, en daarnaast om te kijken of het mogelijk is om het gebruik van kwantitatieve analyse van MRI en specifiek DWI bij het rectumcarcinoom te faciliteren.
Deel I Diffusie gewogen MRI in de dagelijkse praktijk voor de stadiëring van
rectumcarcinomen
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In hoofdstuk 2 wordt onderzocht of het meten van de tumorlengte en –hoogte
op DWI een goed alternatief is voor het meten hiervan op de standard gebruikte
T2-gewogen (T2W) sequentie. Eerdere studies hebben laten zien dat op T2W MRI
de lengte van de tumor kan worden overschat. DWI kan dit probleem wellicht verhelpen. We vonden inderdaad dat de tumorlengte significant kleiner was wanneer
deze werd gemeten op DWI in plaats van standaard T2W MRI beelden. Dit was
zowel het geval bij de primaire stadiëring als bij respons evaluatie na behandeling
met chemoradiotherapie (CRT). Dit had als gevolg dat de tumor hoogte op DWI
beelden groter werd gemeten, met name bij respons evaluatie. Echter, de gemeten verschillen waren klein en waarschijnlijk is de invloed beperkt voor de besluitvorming rondom behandeling.
In hoofdstuk 3 hebben we getest of het gebruik van DWI zou kunnen helpen bij
het differentiëren of patiënten wel of geen lymfeklier metastasen hebben op het
moment van de respons evaluatie na de neoadjuvante behandeling met CRT. Onze
hypothese was, gezien het feit dat DWI heel sensitief is voor het detecteren van
lymfeklieren, dat de afwezigheid van klieren op DWI bewijs zou kunnen zijn voor
het feit dat alle lymfeklier metastasen zouden zijn verdwenen. We vonden inderdaad in een groep van 90 patiënten dat de 10 patiënten (14%) bij wie geen klieren
meer werden gezien op de b1000 DWI scans allemaal een yN0 status hadden (wat
maakt dat de sensitiviteit 100% was voor DWI). Jammer genoeg werkt dit niet
andersom: bij de meeste patiënten met een yN0 status waren nog lymfeklieren
zichtbaar op de DWI, waardoor de specificiteit van deze bevinding slechts 14%
is. Derhalve hebben we geconcludeerd dat, ook al komt het niet vaak voor, de
afwezigheid van lymfeklieren op de DWI scan voor respons evaluatie een ondersteunende rol kan hebben voor het selecteren van patiënten met een yN0 status.
Dit is een belangrijke factor voor het bepalen of een patiënt in aanmerking komt
voor orgaan-preservatie na CRT.
In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of scholing door experts kan worden gebruikt om de diagnostische vaardigheden bij het beoordelen van DWI voor respons evaluatie van het rectumcarcinoom van algemene radiologen of artsen in
154 |

opleiding tot radioloog te verbeteren. De resultaten lieten zien dat na een scholing
door experts van ongeveer 50 casussen ervoor zorgde dat een diagnostische accuraatheid van 85% werd gehaald voor het onderscheiden van patiënten met of
zonder complete tumorrespons door de niet-experts. Dit is vergelijkbaar voor de
accuratesse van experts die in eerdere studies werd beschreven. Bovendien hebben we de vijf belangrijkste valkuilen gedocumenteerd van de interpretatie van
DWI, die als referentie kunnen worden gebruikt om in de toekomst radiologen te
scholen die zijn geïnteresseerd in het gebruik van DWI voor tumorrespons evaluatie bij rectumtumoren.
Deel II – Kwantitatieve analyse van MRI bij rectumcarcinoom – een praktische
benadering.
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur over het
meten van tumor grootte en volume op standaard T2W MRI voor de respons evaluatie na CRT. Uit deze resultaten werden verschillende grootte en volume afkappunten gehaald, die vervolgens prospectief werden getest en gevalideerd in een
nieuwe multicenter cohort. Hier werd bij 3 verschillende meetmethoden (lengte,
3D-grootte en volume) bepaald wat de klinische waarde was van deze afkappunten om de respons evaluatie te bepalen en voorspellen. Er werd gevonden dat het
meten van het tumorvolume de beste resultaten liet zien en dat dit bruikbaar kan
zijn wanneer de juiste afkapwaarden worden gebruikt, met een accuratesse tot
80% voor het bepalen van de tumorrespons. Hierbij lijkt het meten van het volume
van de tumor vooral bruikbaar om te bepalen of de patiënt een complete tumorrespons heeft na CRT (ypT0). De accuratesse van het meten van tumorlengte en
3D volume op T2W liet lage accuratesse zien (tussen 48% en 56%) .
In hoofdstuk 6 lag de focus vervolgens op het bepalen van tumor volume op DWI
beelden in plaats van de T2W beelden. Eerdere studies lieten al zien dat volumemetingen op DWI geschikter zijn voor het bepalen van respons na CRT, maar
doorgaans wordt het volume gemeten door het handmatig intekenen van de tumorgrenzen op de beelden. Deze methode kost te veel tijd om in de dagelijkse
praktijk te gebruiken. Derhalve hebben we in dit project onderzoek gedaan naar
het gebruik van geautomatiseerde segmentatie technieken en semi-automatische
methoden (waarbij de radioloog het automatisch gegenereerde volume handmatig aanpast). We vonden hierbij date er sprake is van een uitstekende overeenstemming tussen de handmatige en de (semi-)automatische methoden, waarbij
de Intraclass coefficients (ICCs) tussen 0.80-0.91 lagen bij primare tumoren en
tussen 0.53-0.66 na CRT voor de automatische methode en voor de semi-automatische methode tussen 0.91-0.97 (primair) en 0.61-0.75 (na CRT). Bovendien,
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beide methodes besparen de radioloog een aanzienlijke hoeveelheid tijd vergeleken met de handmatige methode. Dit geldt vooral voor d volume metingen bij
primaire tumoren, waar tot wel 18 minuten per patient werd bespaard met zowel
de automatische als semi-automatische methode. Omdat de semi-automatische
een betere reproduceerbaarheid had (vergeleken met de handmatige method),
heeft deze meetmethode potentie om een goed alternatief te worden voor de
handmatige tumor volume metingen voor respons evaluatie.
Bij het bepalen van handmatige tumor volumes op DWI, kan ook de Apparent
Diffusion Coefficient (ADC) worden bepaald, wat een kwantitatieve meting is voor
de cellulariteit van de tumor. In hoofdstuk 7 is onderzocht of er een alternatieve
manier is voor deze handmatige, tijdrovende methode om de tumor ADC te bepalen. Hierbij is onderzocht of ruime omlijning van de tumor gecombineerd met Histogram analyse (om te compenseren voor ruis) vergelijkbare ADC informatie kan
verschaffen als de exacte tumor delineatie methode. Daarbij werd ook onderzocht
of het toevoegen van histogram analyse wellicht meer informatie kan verschaffen
over het prognostische tumorprofiel dan de standaard gebruikte gemiddelde ADC
waarde. Hierbij vonden we dat het 45e percentile van de ruime delineatie het beste overeenkomst met het gemiddelde ADC van de exacte delineatie method. Dit
betekent dat de ruime delineatie de 45e percentile kan worden gebruikt als tijdbesparend alternatief. We konden helaas het eerder gerapporteerde potentieel van
ADC als klinische prognostische biomarker bevestigen in deze studie. Ook bleek
dat het toevoegen van ADC histogram analyse geen toegevoegde waarde had. De
enige parameter die correleerde met belangrijke prognostische factoren (N+ en
MRF+ status), was het volume van de tumor op DWI.
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