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Voorwoord 

Tevreden stel ik u deze masterproef voor. Het onderwerp diabetische mastopathie  was mij 

voordien onbekend, maar gaandeweg werd mijn interesse enkel aangewakkerd.  

De grootste uitdaging bestond erin complementaire en aanvullende informatie te vinden, 

aangezien de inhoud van vele gelezen artikels vaak gelijkaardig was. Ik heb dan ook getracht 

een zo volledig en zo breed mogelijk beeld weer te geven over het onderwerp, zonder al te 

veel op te gaan in detaillistische beschrijvingen.  

Diabetische mastopathie is geen algemeen gekende aandoening. Het doel van deze 

masterproef is dan ook een review te geven over de huidige kennis omtrent dit onderwerp. 

Ook een korte lijst met beknopte uitleg over de voornaamste differentiaaldiagnoses wordt 

beschreven in deze masterproef.  

Ik hoop dat deze scriptie kan bijdragen tot een betere diagnosestelling van deze aandoening, 

teneinde onnodige chirurgische ingrepen te voorkomen. 

 

Ik wil prof. dr. R. Van den Broecke bedanken voor zijn opbouwende kritiek en zijn 

richtinggevende opmerkingen, die uiteindelijk deze masterproef als resultaat hebben 

opgeleverd.  

Ook zou ik mijn ouders willen bedanken om mij de kans te geven verder te studeren in de 

richting die mij het meest aansprak, en mij hierin te steunen. 

Mijn vrienden dienen eveneens bedankt te worden voor de nodige ontspanning en 

aanmoediging.  
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I. Abstract  

INLEIDING Diabetes mellitus is een ziekte die zich overal ter wereld meer en meer 

manifesteert. Bijgevolg worden ook steeds meer complicaties waargenomen. Een meer 

zeldzame complicatie is de diabetische mastopathie. Deze werd voor het eerst beschreven 

door Soler en Khardori in 1984. 

METHODE LITERATUURONDERZOEK De artikels werden hoofdzakelijk via Pubmed en deels 

via Web of Knowledge opgezocht. Het weerhouden van artikels gebeurde op basis van onder 

andere historische belangrijkheid, nieuwe aanvullende informatie en bepaalde specifieke 

cases. Het doel was informatie te verzamelen teneinde een zo volledig mogelijk overzicht te 

kunnen geven van de aandoening. Dit vormde het basisprincipe van de selectie.  

SITUERING: DIABETES MELLITUS De prevalentie van diabetes mellitus is wereldwijd in 

stijgende lijn en is gelinkt aan de socio-economische status van het land. Het gaat 

voornamelijk over diabetes type 2 (90-95%), die gekenmerkt wordt door insulineresistentie. 

Het betreft een chronische aandoening die tot verschillende micro- en macrovasculaire 

complicaties kan leiden, zoals nefropathie en neuropathie. Dit heeft een verhoogde morbiditeit 

en mortaliteit tot gevolg. De moleculaire effecten van diabetes mellitus worden veroorzaakt 

door hyperglycemie. Dit leidt onder andere tot de vorming van zogenaamde Advanced 

Glycation End Products (AGE’s), een accumulatie van collageen in de extracellulaire matrix 

en een gewijzigde expressie van integrines.  

RESULTATEN/CONCLUSIE Diabetische mastopathie is een goedaardige reactieve aandoening. 

Klinisch uit deze aandoening zich als een al dan niet voelbare massa in de borst. Het 

histologisch beeld is typisch een beeld van lymfocytaire periductitis, perilobulitis, 

perivasculitis en een dense fibrose. Er kunnen eventueel epithelioïde fibroblasten ingebed 

liggen in de matrix. Deze laesies kunnen zich ook voordoen buiten de setting van diabetes, 

bijvoorbeeld bij andere auto-immuunziektes. De term scleroserende lymfocytische 

mastopathie is hier dan beter op zijn plaats. Kliniek noch beeldvorming zijn in staat een 

onderscheid te maken met maligniteit, uitgezonderd DCE-MRI. De diagnose gebeurt steeds 

histologisch, meestal via core biopsie. Eens de diagnose diabetische mastopathie gesteld is, 

dient men geen verdere therapeutische stappen te ondernemen. Excisie is tegenaangewezen, 

aangezien deze aandoening vaak recidiveert, waarbij niet zelden grotere en/of contralaterale 

laesies opgemerkt worden. 
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Deze aandoening is noch maligne, noch premaligne. Wel wordt een jaarlijkse follow-up 

aangeraden.  

Diabetische mastopathie kan zich ook voordoen bij de man. Hier dient men vooral 

onderscheid te maken met vormen van gynaecomastie.  
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II. Inleiding 

Diabetes mellitus is een probleem dat zich overal ter wereld steeds meer en meer voordoet. 

De hoogste percentages vindt men als afspiegeling van de hoge industrialiseringsgraad, de 

ouder wordende bevolking en de sedentaire levensstijl. De groei van de prevalentie van 

diabetes mellitus is te zien in deze geïndustrialiseerde landen, maar stelt zich nog duidelijker 

in de landen die momenteel in een economische boost zitten. Daar zijn de veranderingen in 

industrialisatie en levensstijl zich immers momenteel aan het voordoen. Bijgevolg zijn de 

consequenties hiervan op de bevolkingsgezondheid eveneens in ontwikkeling. (1) Bepaalde 

artikels hebben het zelfs over ‘een epidemie die onderweg is’. (2, 3) 

 

Bij het ziektebeeld van diabetes mellitus zijn er de gekende complicaties zoals diabetische 

retinopathie, nefropathie, angiopathie en neuropathie. Een zeldzaam voorkomende 

complicatie is diabetische mastopathie. Deze naam is echter niet volledig correct, aangezien 

de aandoening zich ook voordoet bij andere auto-immuunziektes. Betere namen zijn 

scleroserende lymfocytische mastopathie, scleroserende lymfocytische lobulitis, of 

lymfocytische mastitis. Dit pathologisch fenomeen werd in 1984 door Soler en Khardori voor 

het eerst beschreven bij premenopauzale diabetes mellitus type 1 patiënten en kreeg toen de 

naam ‘fibrous disease of the breast’.  

Er heerst nog enige onwetendheid omtrent deze aandoening. Nochtans is het van belang dat 

bij onderzoek van de borst, zeker bij een typisch patiëntenprofiel en/of bij aanwezigheid van 

typische kenmerken (zie infra), de mogelijkheid op scleroserende lymfocytische mastopathie 

in het achterhoofd gehouden wordt. De uitwerking en behandeling zijn immers anders dan 

deze van ander borstpathologieën. Bij correcte diagnosestelling kunnen er heel wat onnodige 

chirurgische ingrepen vermeden worden.  

 

Deze verhandeling legt zich toe op allerlei aspecten van dit specifiek beeld, waaronder 

pathogenese, beeldvorming, histologie en therapie. Om zich een meer volledig beeld van de 

problematiek te kunnen vormen, wordt eerst kort een situering van diabetes mellitus 

geschetst.  
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III. Methode literatuuronderzoek 

Het zoeken van artikels werd gestart op Pubmed, met als eerste zoekterm ‘diabetic 

mastopathy’. Dit leverde echter teveel zoekresultaten op, waardoor de filter op reviews werd 

ingesteld. Zo werden de artikel Thorncroft A. et al., 2007 ; Thanarajasingam U. et al., 2011 en  

Hunfield K. et al., 1997 geselecteerd op basis van het abstract. Via gerelateerde citaties zijn 

enerzijds Valdez R. et  al., 2003 met de naar dit artikel refererende publicaties Neetu G. et al., 

2010 en Miura K. et al., 2012 weerhouden en anderzijds Ely K.A. et al., 2000.  Gerelateerd 

aan dit laatste is Camuto P.M. et al., 2000.  Sankaye S. en Kachewar S., 2012 citeert Neetu G. 

et al, 2010. 

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om recente artikels in beschouwing te nemen, maar 

omwille van de relatieve geringheid hiervan en opdat een globaal beeld gevormd zou worden 

van de evolutie van de kennis en de benadering van het topic worden ook oudere artikels 

weerhouden, als ze hieraan een bijdrage leveren.  

Intussen werd in zo goed als elk artikel Soler N.G. et al., 1984 vermeld. Aangezien dit de 

eerste vermelding van dit ziektebeeld was, is dit ook weerhouden in de literatuurlijst. 

Christiaensen E. et al., 2009 werd gevonden bij de citerende artikels. Een andere belangrijke 

publicatie die veel vermeld werd is Tomaszwewski J.E. et al., 1992. Het case report door 

Baratelli G.M en Riva C., 2004 stond bij de gerelateerde artikels van Christiaensen E. et al., 

2009. 

Uit deze eerste artikels bleken andere synoniemen voor diabetische mastopathie, die als 

nieuwe zoektermen konden functioneren: Via het synoniem ‘sclerosing lymphocytic lobulitis’ 

werden eveneens enkele artikels weerhouden, op basis van abstract en graad van 

aanvullende/bevestigende  informatie: Fong D. et al., 2006 ;  Haj M., et al., 2004 ; Dubenko 

M. et al., 2003 ; Kudva Y.C. et al., 2002 ; Naidoo P. et al., 2001 ; Lee A.H. et al., 1996 ; 

Croce S. et al., 2010 ; Douglas-Jones A.G., 2006. Gerelateerd aan Lee A.H. et al., 1996 werd 

Weinstein S.P. et al., 2001 gevonden. 

Logan W.W. en Hoffman N.Y., 1989 is een frequent geciteerd artikel, en werd omwille van 

zijn belang en betekenis aan de referentielijst toegevoegd. 

Via nog een ander synoniem ‘diabetic fibrous mastopaty’ werd de lijst nog aangevuld met 

Pereira M.A. et al., 2010 ; Murakami R. et al., 2009 ; Pereira M.A. et al., 2007 ; Lakshmanan 
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R. et al., 2007 ; Mackey S.P. et al., 2005; Tuncbilek N. et al., 2007 ; Yajima S. et al., 2001. 

Bij gerelateerde citaties van Pereira MA et al., 2010 werd Shousha, S., 2008  aanvullend 

toegevoegd.  

Wat beeldvorming betreft wordt in de artikels vooral ingegaan op mammografie en echografie. 

Om een vollediger overzicht te krijgen over de beeldvorming van deze entiteit werden nog 

aanvullende artikels gezocht ivm MR-imaging adhv de zoekterm ‘diabetic mastopathy 

magnetic resonance imaging’. Uit de resultaten werden Isomoto I. et al., 2009 ; Wong K.T. et 

al., 2002 en  Balan P. et al., 2005 weerhouden.  

Nadat bovenstaande selectie werd gemaakt op Pubmed, werd nogmaals op Web of 

Knowledge gezocht onder de zoekterm ‘diabetic mastopathy’. Zoals verwacht komen de 

resultaten grotendeels overeen met resultaten op Pubmed, maar toch werden nog enkele 

artikels opgemerkt met potentiële aanvullende informatie. Deze die werden weerhouden zijn 

Klovning J.J. et al, 2005 en Bayer U. et al., 1998. Via de zoekterm ‘Fibrous mastopathy’ werd 

het artikel Neeti B.G. et al., 2005 gevonden, met Iglesias A. et al., 2007 bij de gerelateerde 

artikels. Dit laatste was op zijn beurt gerelateerd aan Pojchamarnwiputh S. et al.,2007.  

Later bij de uitwerking van de differentiaaldiagnoses van diabetische mastopathie werd op 

Web of Knowledge het artikel Sabaté J.M. et al., 2005 weerhouden. De zoekterm die hierbij 

gebruikt werd was ‘Diabetic mastopathy differential diagnosis’. Op analoge manier werd via 

de zoekterm ‘Diabetic mastopathy etiology’ het artikel Shaheen R. et al., 2011 weerhouden. 

De zoekterm ‘Breast manifestations systemic diseases’ leverde het quasi gelijknamige artikel 

van Dilaveri C.A. et al., 2012 op.  

Voor meer informatie omtrent amyloïdose van de borst werd gezocht met de term 

‘Amyloidosis breast’, wat resulteerde in het artikel Röcken C. et al., 2001. Verder werd ook 

gebruik gemaakt van het Handboek Gynaecologie, 2011 door Dhont M. et al. voor het 

opstellen van differentiaaldiagnoses.  

  

Opvallend bij de selectie van artikels is de hoeveelheid case-reports. Deze beslaan nog steeds 

een aanzienlijk aandeel in de uiteindelijke selectie, dit omwille van de punten waarin de cases 

van elkaar verschillen. Aangezien de kennis rond de entiteit diabetische mastopathie weinig 

uitgebreid is, is het belangrijk deze vanuit een zo breed mogelijke hoek te benaderen. 

Anderzijds toont het vergelijken van cases de continuïteit en het vast patroon van deze entiteit 

aan. Vandaar de vele case-reports, die immers elk een ander licht werpen op het probleem.  
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Om bepaalde informatie beter te kunnen interpreteren was het nodig om een bijkomend artikel 

op te zoeken. Dit betreft artikel Lee A.H. et al., 1999 dat gezocht werd via de zoektermen 

‘HLA lymphocytic lobulitis’.  

Om na te gaan of er cases beschreven waren van diabetische mastopathie in het kader van een 

zwangerschap werd gezocht met de termen ‘Diabetic mastopathy pregnancy’. Uit de 

resultaten van deze zoekopdracht werd Pereira M.A. et al., 2007 weerhouden.  

Om de situering van Diabetes Mellitus te schetsen werd in de eerste plaats gebruik gemaakt 

van de informatie op de site van de International Diabetes Federation en zijn ‘Diabetes Atlas’. 

Deze vormt een goede samenvatting van het probleem op wereldvlak en beschikt over een 

eigen referentielijst, waarin de bronnen voor de atlas vermeld staan.  Voor verdere artikels 

werd begonnen met de zoekterm ‘Diabetes mellitus epidemiology’, maar daar deze oneindig 

veel en vaak irrelevante artikels opleverde werd de zoekterm meer gespecifieerd naar 

‘Diabetes mellitus epidemiology determinants’. Bij de ‘Titles with your search terms’ werd 

een artikel gevonden (Perkins I, 2004) dat interessant leek, maar helaas onbeschikbaar was. 

Bij de gerelateerde artikels stond Narayan K.M. et al., 2000. Onder de zoekterm ‘diabetes-

related complications’ werd na lang zoeken Deshpande AD, 2008 weerhouden. Hier werd bij 

de gerelateerde citaties de filter gezet op free articles, wat uiteindelijk leidde tot een lijst 

waaruit Mainous A.G. et al, 2006 weerhouden werd. Een ander artikel werd heel toevallig 

ontdekt toen in het zoekvenster bij het intikken van diabetes de term diabesity werd 

voorgesteld. Bij het onderzoeken van deze term werd uiteindelijk ook een artikel gekozen, 

met name Farag YM, 2010. 

Bij het zoeken naar bruikbare artikels hieromtrent leken artikels vaak interessant, maar bleken 

zich dan te sterk toe te spitsen op een specifiek aspect ervan en bleken minder bruikbaar om 

een globaal beeld te schetsen. Het artikel Shaw JE, 2010 werd via de termen ‘global 

prevalance diabetes estimates’ gevonden.  

Om de microbiologische effecten van diabetes mellitus toe te lichten werden nog twee artikels 

gezocht die deze materie behandelden, met name Tsilibary E.C, 2003 en Mott J.D. et al., 1997.  

Deze laatste werd gevonden bij gerelateerde citaties van de eerstgenoemde, die op zijn beurt 

gevonden werd als gerelateerd aan een artikel dat gevonden werd met de termen 

‘nonenzymatic glycation collagen diabetes mellitus’. 

In totaal werden uiteindelijk 53 referenties weerhouden als basis voor deze masterproef. 
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IV. Situering: Diabetes Mellitus 

 

1. Definities 
 

Diabetes Mellitus is een metabool-endocriene aandoening, waarbij men hoge glucosespiegels 

waarneemt in het bloed. Deze aandoening heeft verschillende varianten: 

 

Het meest voorkomende type is diabetes type 2, die wordt gekenmerkt door insulineresistentie 

en relatieve insulinedeficiëntie. Dit type omvat ongeveer 90-95% van alle diabetesgevallen.  

Type 1 diabetes wordt veroorzaakt door auto-immune vernietiging van de 

insulineproducerende B-cellen in de pancreas.  

Daarnaast is er nog de zwangerschapsdiabetes. Na de zwangerschap gaat deze tijdelijke vorm 

van glucose-intolerantie meestal over, maar ze verhoogt wel het risico op het ontwikkelen van 

diabetes type 2.  

Een voorstadium is de zogenaamde prediabetes. Hierbij zijn de glucosespiegels al gestegen, 

maar de criteria voor diabetes nog niet voldaan. (5) 

 

2. Epidemiologie 
 

De prevalentie van al hogervermelde types stijgt, in het bijzonder type 2. Wereldwijd werd in 

2011 het aantal mensen met diabetes geschat op 366 miljoen, wat overeenkomt met 8,3% van 

de volwassen bevolking. De laatste twee à drie decennia is de prevalentie verdubbeld tot 

verdriedubbeld (VS) en op bepaalde plaatsten zelfs vervijfvoudigd.(Zuid-Oost Azië) (3, 4) 

Men verwacht dat de prevalentie zal blijven stijgen, vooral in ontwikkelingslanden. Als men 

de huidige prevalentiecijfers bekijkt, liggen deze hoger dan de schattingen die men in het 

verleden heeft gemaakt. De kans dat een dergelijke onderschatting zich ook voordoet met de 

nieuwe verwachtingen voor de toekomst is reëel. Diabetes mellitus kan dus gerust een 

wereldprobleem genoemd worden  en zal zich in de toekomst alleen maar uitbreiden.(4-6) 

De grootste groep bevindt zicht in de leeftijdscategorie tussen 40 en 60 jaar. Alhoewel de 

meest voorkomende vorm bij kinderen type 1 is, wordt ook type 2 steeds meer op jongere 

leeftijd vastgesteld. Zowel een vroegere uiting van de ziekte als een steeds ouder wordende 
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bevolking leiden tot een grotere tijdspanne waarin men aan de ziekte lijdt. Ook de verbeterde 

behandeling en controle van diabetes zorgen dat mensen langer leven met de ziekte. Hierdoor 

verhoogt het risico op het ontwikkelen van complicaties, waardoor de morbiditeit verhoogt. 

Het verschil in prevalentie tussen man en vrouw is gering, maar deze is iets hoger bij mannen. 

 

Een groot nadeel van de beschikbare prevalentie- en incidentiecijfers is dat deze enkel 

rekening houden met de gediagnosticeerde gevallen. Tijdens een onderzoek in de VS door 

National Health and Nutrition Examination Surveys bleek dat bijna 30% van de patiënten die 

aan diabetes mellitus leden niet gediagnosticeerd waren met de ziekte. Dit zou betekenen dat 

de impact van diabetes op wereldniveau aanzienlijk groter is dan men aan de hand van de 

gekende cijfers inschat. 

Diabetes en zijn complicaties vormen dan ook een belangrijke oorzaak van morbiditeit onder 

de bevolking en eisen een groot deel van de gezondheidszorgkosten op. Vandaar het grote 

belang van preventie in de strijd tegen diabetes (in het bijzonder type 2), waar vooral 

verandering van levensstijl centraal staat.   

 

Naast een verhoogde morbiditeit leidt diabetes ook tot een hogere mortaliteit, meestal als 

gevolg van hartlijden en CVA (cerebrovasculair accident). Volgens de officiële 

overlijdensaktes in 2002 is diabetes de zesde meest voorkomende oorzaak van overlijden in 

de VS. Hierbij dient vermeld te worden dat diabetes vaak niet als doodsoorzaak opgegeven 

wordt, maar door de vele complicaties uiteindelijk wel tot de dood heeft geleid. (3)  

 

3. Complicaties 
 

Diabetes is een chronische aandoening. Een goede controle ervan is nodig om complicaties te 

vermijden. Deze ontstaan onder andere door de hoge glucosespiegels, geglyceerde 

eindproducten van het eiwitmetabolisme en effecten op collageen. (zie infra: 4. Moleculaire 

effecten)  Het gevaar bij type 2 diabetes is dat het zeer geleidelijk begint, waardoor de ziekte 

meestal pas na enkele jaren ontdekt wordt. De periode waarin de glucosespiegels niet 

gecontroleerd zijn dient zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Hyperglycemie is immers 

één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van complicaties, samen met een 

hoge bloeddruk en hypercholesterolemie. Roken verhoogt eveneens het risico, maar dit is een 

onafhankelijke factor. Het gebeurt niet zelden dat de diagnose van diabetes type 2 gesteld 
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wordt naar aanleiding van een onderzoek, dat gestart werd omwille van klachten van 

complicaties.  

 

Diabetes tast verschillende organen aan en kan op termijn multi-orgaanlijden veroorzaken. 

Men kan de complicaties opdelen in twee groepen.  

Enerzijds zijn er de microvasculaire complicaties, waaronder retinopathie, nefropathie en 

neuropathie. Van deze drie is retinopathie de meest voorkomende. Het ontwikkelt zich heel 

geleidelijk en leidt tot gezichtsverlies en kan uiteindelijk blindheid veroorzaken. De 

diabetische nefropathie is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak van terminaal 

nierfalen. Het wordt gedefinieerd door een persistente proteïnurie in afwezigheid van andere 

mogelijke oorzaken. De combinatie van deze twee samen, retinopathie en nefropathie, staat 

bekend als het renaal-retinaal syndroom.  De diabetische perifere neuropathie is een ander 

gevolg van de hoge glucosespiegels, die het meest vertegenwoordigd wordt door chronische 

sensori-motorische distale symmetrische polyneuropathie. Dit kan gevoelsverlies, spierzwakte 

en pijn tot gevolg hebben.  

Anderzijds zijn er de macrovasculaire complicaties die cardiovasculaire aandoeningen, CVA 

en perifere vasculaire aandoeningen omvatten. Deze eerste twee samen zijn verantwoordelijk 

voor ongeveer twee derde van de sterfgevallen bij diabetici. Zij hebben twee tot vier keer 

meer kans op een CVA. De perifere vasculaire aandoeningen uiten zich als een al dan niet 

intermittente claudicatio of als gangreen 

De microvasculaire problemen komen meer voor dan de macrovasculaire. Diabetes is dan ook 

een van de meest voorkomende oorzaken van terminaal nierfalen, hartfalen, blindheid, 

amputaties van onderste ledematen…  

De zogenaamde diabetische voet is een gecombineerde micro-en macrovasculaire 

problematiek; meer bepaald neuropathie en perifere vasculaire aantasting. Daarbij komt nog 

skeletale vervorming die kan leiden tot vorming van drukulcera. De vorming van gangreen en 

het risico op amputatie maakt de diabetische voet tot een niet te onderschatten complicatie.   

Naast deze groepen zijn er nog andere complicaties mogelijk, zoals tandproblemen en 

verminderde afweer, en macrosomie bij zwangerschapsdiabetes. (1, 3)   
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4. Moleculaire effecten 
 

Het is niet onbelangrijk om even dieper in te gaan op de mechanismen waarop diabetes 

mellitus tot dergelijke pathologieën kan leiden. De toelichting die volgt betreft vooral de 

nefropathie, maar de wijzigingen in weefsels elders in het lichaam zijn gelijkaardig. 

 

De hoge glucosespiegels leiden tot een niet-enzymatische glycatie van allerlei proteïnen, wat 

leidt tot gewijzigde eigenschappen van deze proteïnen. Deze worden Advanced Glycation 

End products (AGE’s) genoemd. Glycatie wordt ook wel nog niet-enzymatische glycosylatie 

genoemd. Glucose reageert met aminogroepen van de eiwitten en vormt een zogenaamde 

Schiff base. Deze kan op zijn beurt een omvorming ondergaan die resulteert in een ketoamine. 

Met verloop van tijd worden deze afgebroken, maar ze kunnen echter ook een laatste reactie 

ondergaan met irreversibele AGE’s als eindresultaat. Deze stapelen zich op en wijzigen zowel 

de cellulaire als extracellulaire eigenschappen van de weefsels. (7, 8) 

Eén van de doeleiwitten van deze reactie is collageen. Dit is een belangrijk onderdeel van de 

extracellulaire matrix en membranen, zoals bijvoorbeeld de glomerulaire basale membraan in 

de nier en basale membranen in het vasculair systeem. De glycatie van dit collageen zorgt 

voor een aanzienlijk verminderde afbraak ervan door metalloproteïnasen (MMP’s) en voor 

een grotere crosslinking tussen de helices, waaruit het collageen is opgebouwd. (9) De hoge 

glucosespiegels leiden tot een gewijzigde expressie van bepaalde integrines, die een rol spelen 

in de activatie van metalloproteïnasen. Door de modulatie van deze integrines daalt de 

expressie van MMP’s, wat de collageenafbraak afremt. Daar bovenop wordt bij een hoge 

glucoseconcentratie een verhoogde expressie van tissue inhibitor of metalloproteïnasen-2 

(TIMP-2) waargenomen. Dit alles resulteert in een verminderde afbraak van collageen. Deze 

stapelt zich op en is de oorzaak van de verdikking van de basale membraan en de expansie 

van de extracellulaire matrix. Een gewijzigde expressie van integrines en andere moleculen 

wordt gezien zowel op glomerulaire epitheliale cellen, als op mesangiale en proximale 

tubulaire cellen.  

Naast een uitbreiding van de mesangiale matrix ziet men ook een proliferatie van mesangiale 

cellen. Dit wordt ten  dele veroorzaakt doordat de hoge glucosespiegel de cellen gevoeliger 

maakt voor insulin-like growth factor-I. (9, 10) 
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Bovenstaande expansie van mesenchym en matrix wordt ook nog in de hand gewerkt doordat 

de binding van AGE’s aan macrofagen leidt tot een vrijstelling van cytokines. Deze doen 

dienst als groeifactoren. (7) 

De hyperglycemie tast ook de podocyten aan. Deze cellen verminderen in aantal en omvang, 

en zijn minder stevig verankerd aan de basale membraan. Dit laatste wordt wederom 

veroorzaakt door de gewijzigde expressie van integrines.  

 

Vergelijkbaar met diabetische nefropathie is er bij diabetische retinopathie eveneens een 

verdikking van basale membranen (van de retinale bloedvaten) , uitbreiding van 

extracellulaire matrix, meer collageen, verlies van pericyten, gewijzigde intergrine-

expressie… De types collageen, integrines en andere proteïnen verschillen echter wel. Deze 

pathogenese kan geëxtrapoleerd worden naar de andere weefsels, waardoor diabetes kan 

leiden tot een heel scala van complicaties, gaande van specifieke problemen zoals nefropathie 

of retinopathie tot meer diffuse problemen zoals perifere vasculopathieën. (9, 10) 
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V. Resultaten 

1. Geschiedenis 
 

Soler en Khardori waren in 1984 de eersten die een verband zagen tussen diabetes mellitus en 

bepaalde borstaandoeningen, die zich klinisch uitten als knobbeltjes in de borst. De 

onderzochte patiënten waren allemaal premenopauzale vrouwen die leden aan diabetes 

mellitus type 1, bijna allemaal met cheiroarthropathie. De groep met de aandoening vormde 

13% van al hun vrouwelijke patiëntes met diabetes type 1 tussen 20 en 40 jaar die er op dat 

ogenblik in behandeling waren (ie 88). Ook werden bij enkelen thyroïddysfuncties vastgesteld, 

wat een vermoeden stelde van een immunologische component. De hyperglycemische 

effecten op weefsels werd toen ook al verondersteld de oorzaak te zijn van zowel de 

cheiroarthropathie als de knobbeltjes ter hoogte van de borst. (11, 12) 

Tomaszewski et al. deden in 1994 verder onderzoek naar de clinicopathologische kenmerken 

van de aandoening. Dit deden ze door patiënten met langdurige diabetes type 1 met 

borstknobbeltjes te vergelijken met patiënten met fibrose en chronische mastitis die niet of 

nog maar korte tijd leden aan diabetes. Hier werd voor het eerst het begrip ‘epithelioïde 

fibroblast’ ingevoerd en werden de karakteristieke eigenschappen ontdekt die zo typerend zijn 

voor de aandoening. (7, 13) 

Naast deze twee pioniers zijn er natuurlijk nog anderen die een belangrijke rol gespeeld 

hebben in de exploratie van het onderwerp, oa Byrd et al; 1987 en Logan and Hoffman; 1889. 

Byrd et al. bevestigde de studie van Soler en Khardori, en stelde een toegenomen vastheid, 

onregelmatige perivasculaire infiltraten en een verhoogd aantal fibroblasten vast. Zij waren 

ook degenen die, 3 jaar na de ontdekking door Soler en Khardori, de term ‘diabetische 

mastopathie’ invoerden.  

 

Naargelang men nieuwe aspecten ontdekte over de aandoening veranderde de naam geregeld 

gedurende het proces. Fibreuze ziekte van de borst, diabetische mastopathie, lymfocytische 

mastitis en fibrosis en scleroserende lymfocytische lobulitis van de borst zijn allemaal namen 

voor dezelfde aandoening. (14)  
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De pathogenese is nog steeds niet volledig opgehelderd, maar er zijn enkele hypotheses die al 

enige tijd standhouden. Ook de aanpak en diagnosestelling is sterk gewijzigd met onderzoek 

en ervaring. Deze worden besproken onder de desbetreffende subtitel. 

 

2. Klinische bevindingen  
 

Patiënten presenteren zich meestal met een harde, onregelmatige massa in de borst. Dit kan 

zowel unilateraal als bilateraal zijn, solitair of multipel, synchroon of metachroon. Indien de 

laesies bilateraal zijn, wordt dikwijls gezien dat deze zich symmetrisch voordoen. De letsels 

kunnen zich snel ontwikkelen, vaak op enkele weken tijd.  De subareolaire regio zou de 

voorkeurslocalisatie zijn. Of de massa palpabel is hangt af van de afmetingen van de laesie, 

welke variëren van enkele millimeter tot een zestal centimeter of zelfs meer. (13-18)  

De massa is meestal pijnloos, maar kan soms wel een spanningsgevoel teweegbrengen. Indien 

er echter een inflammatoir proces aanwezig is met hyperemie of een abces, leidt dit wel tot 

pijn. Daarentegen zijn er toch meldingen van patiënten met pijnklachten, zelfs zonder 

dergelijke processen.  (12) 

Typisch wordt het bovengeschetst beeld aangetroffen bij vrouwelijke premenopauzale 

diabetespatiënten (langdurig diabetes type 1), die lijden aan secundaire microvasculaire 

complicaties. Neuropathie en nefropathie zijn de complicaties die het meest gelinkt zijn met      

diabetische mastopathie. Het kan ook voorkomen bij andere auto-immuunziektes, zoals 

Hashimoto thyroïditis en lupus erythematosus. Niettegenstaande kan de mastopathie eveneens 

aangetroffen worden bij personen die niet aan diabetes of auto-immuunziektes lijden, geen 

complicaties hebben, en van het mannelijk geslacht zijn.  

Op basis van de klinische bevindingen worden deze laesies vaak verward met borstkanker. Bij 

dergelijke bevindingen is het dus belangrijk om geschikte bijkomende onderzoeken te 

verrichten om de aard van het gezwel te kunnen bepalen.  

Er is geen samenhang met adenopathieën aangetoond, alhoewel er enkele case reports zijn 

waarin axillaire lymfadenopathie het eerste symptoom was en leidde tot verder onderzoek, 

wat op zijn beurt leidde tot de diagnose.  

Er zijn geen huidveranderingen zoals retracties beschreven. (19, 20) 
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3. Histopathologie 
 

Wanneer men deze massa chirurgisch verwijdert en onderzoekt, ziet men macroscopisch een 

homogeen witachtig nodulair gezwel, dat bij nader onderzoek weinig cellulair materiaal bevat. 

(14, 21) 

Soler en Khardori waren de eersten om deze aandoening te beschrijven, maar hun 

histologische omschrijving beperkte zich tot ‘dense fibrose’. (11) Tomaszweski et al. 

verfijnden deze histologische definitie tot lymfocytische periductitis en perilobulitis, 

plasmacytosis, mononucleare perivasculitis, uitgebreide fibrosis en de aanwezigheid van een 

bepaald type fibroblasten of myofibroblasten, zogenaamde ‘epithelioïde fibroblasten’. 

Deze epithelioïde fibroblasten zijn grote ronde of polygonale cellen met zeer veel cytoplasma 

en een eerder ovale nucleus, die spaarzaam verspreid liggen tussen dens bindweefsel 

(collageen). Deze cellen zijn echter geen absolute voorwaarde om van lymfocytische 

mastopathie  te kunnen spreken, maar zijn wel zeer suggestief indien ze aanwezig zijn. Waar 

vroeger gedacht werd dat deze cellen enkel voorkwamen bij diabetespatiënten, heeft men 

intussen opgemerkt dat zij ook bij andere auto-immuunaandoeningen te vinden zijn. Volgens 

Soler en Khardori wees de aanwezigheid van deze fibroblasten op een ernstigere vorm van de 

aandoening en van de diabetes, of op een later ziektestadium. Seidman et al. meenden 

daarentegen dat deze cellen vaak al aangetroffen konden worden nog voor de klinische 

diagnose werd gesteld. (7, 12-14, 17)  Echter, indien deze epithelioïde fibroblasten prominent 

aanwezig zijn, kan dit letsel soms moeilijk te onderscheiden zijn van een invasief lobulair 

carcinoma. Met bepaalde morfologische en immunocytochemische onderzoeken zou men 

echter in staat moeten zijn om deze twee van elkaar te onderscheiden. De kankercellen 

reageren bijvoorbeeld positief voor cytokeratine en epitheliaal membraan antigen, en de 

epithelioïde fibroblasten voor CD68. 

Uit onderzoek blijkt dat deze epithelioïde fibroblasten eigenlijk eerder myofibroblasten zijn 

dan echte fibroblasten of myo-epitheliale cellen. Deze cellen zijn immers negatief voor 

cytokeratine en calponine, positief voor actine en desmine. (12, 17, 18) 

In een case-report  werd er een opvallende stromale reactiviteit voor CD10 gerapporteerd, wat 

eveneens zou wijzen op een myofibroblastische component. Normaal komt CD10 niet voor in 

het stroma van de borst, enkel in myo-epitheliale cellen. CD10 positiviteit wordt ook gezien 

bij onder andere fibroadenomen, phyllodestumoren en borstcarcinomen. Of deze CD10 

positiviteit echter een consistent gegeven is bij diabetische mastopathie is nog niet bewezen.  

(22) 
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FIG 1. Histologisch preparaat met een keloïdachtig stroma, een 

periductale infiltratie met mature lymfocyten en verspreide 

epithelioïde fibroblasten. HE kleuring, vergroting x100. (17) 

 

Het stroma is zeer uitgebreid en bevat veel collageen; de fibrose is dan ook dens en vaak 

keloïd van aard. Het weefsel ter hoogte van de laesie is geïnfiltreerd met kleine mature 

lymfocyten. Deze infiltratie doet zich voor ter hoogte van de bloedvaten, de ducti, de lobuli en 

de omliggende weefsels.  

 

In tegenstelling tot niet-

diabetische mastitis, waar 

de infiltratie vooral T-

celdominant is, zijn de 

lymfocyten hier 

hoofdzakelijk B-cellen. 

Dit is een unieke 

eigenschap van 

scleroserende lymfo- 

cytische mastopathie en 

kan eenvoudig 

aangetoond worden door 

het aankleuren van 

CD20-positieve cellen. 

In sommige gevallen ligt 

de verhouding echter toch omgekeerd, hoewel het ook om een scleroserende lymfocytische 

mastopathie gaat, wat de diagnosestelling eventueel wat kan vermoeilijken. (7, 12, 14, 21, 23-

25)  

Meestal is er sprake van een focale infiltratie ter hoogte van de laesie. Een eenduidig 

antwoord op de vraag of de lymfocyten zich hier voornamelijk in aggregaten en follikels of 

vooral diffuus verspreid bevinden wordt in de literatuur niet gevonden. Er zijn er geen 

atypieën of monoclonale eigenschappen te vinden in de B-cel proliferatie, wat een belangrijk 

onderscheid is met B-lymfomen.  

Bij de perivasculitis bevinden de lymfocyten zich rond de bloedvaten en tasten de 

bloedvatwand zelf niet aan. Bij de periductitis en perilobulitis ligt dit iets anders. Frequent 

infiltreren de lymfocyten niet enkel het weefsel rond de ducti, maar dringen ze door de basale 
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membraan. Indien ze het epitheel aantasten, leidt dit tot de vorming van lymfo-epitheliale 

laesies.  (17, 19, 23, 24, 26) 

Naargelang de aandoening verder evolueert gaat de lymfocytaire infiltratie een minder 

belangrijke rol spelen en komen de fibrose en lobulaire atrofie steeds meer op de voorgrond te 

staan.(8) 

 

4. Etiopathogenese 
 

De aandoening heeft een multifactoriële oorzaak. Hoewel men het intussen eens is over 

belangrijke aspecten van de pathogenese, zijn de precieze mechanismen nog niet volledig 

ontrafeld. 

Soler en Khardori suggereerden reeds bij hun ontdekking een auto-immune component. Zij 

zagen een verband tussen diabetes, thyroiditis en de bindweefselafwijkingen. (11, 13) 

Volgens Seidman et al. was de toegediende exogene insuline de oorzaak van een 

inflammatoire en immunologische reactie gericht tegen de insuline, het vehikel of een 

contaminant ervan. Deze reactie zou dan uiteindelijk leiden tot het beeld van diabetische 

mastopathie.  Deze verklaring lijkt echter niet op te gaan, aangezien de aandoening ook bij 

patiënten wordt aangetroffen die geen exogene insuline toegediend krijgen. Kudva et al. 

waren dan ook van mening dat insulinetherapie geen rol zou spelen. (13, 14, 24) Daarentegen 

zijn er aanwijzingen dat insuline misschien toch een impact zou kunnen hebben. Er is een 

case report waarin auto-antilichamen met een kruisreactiviteit tegen insuline en ductale cellen 

ter hoogte van de borst zijn aangetoond. Een antigen-absorptietest toonde een recht 

evenredige verhouding tussen de kleuringsintensiteit en de insulineconcentratie. Deze auto-

antilichamen zouden berusten op een moleculaire mimicry, waarbij bovien insuline en 

boviene ductale cellen, aanwezig in koemelk, de oorspronkelijke triggers van het 

immuunsysteem zouden zijn. Deze piste dient echter nog verder onderzocht te worden. (23) 

 

Het staat vast dat bindweefselveranderingen veroorzaakt worden door de hyperglycemie. 

Zoals reeds beschreven in de Situering- Moleculaire effecten ( zie supra) leiden hoge 

glucosespiegels tot een accumulatie van collageen, een grotere crosslinking en een uitbreiding 

van de extracellulaire matrix.  Daarnaast fungeren de advanced glycated end products als neo-

antigenen die het immuunsysteem triggeren. Dit leidt tot een proliferatie van B-lymfocyten en 

de productie van polyclonale auto-antilichamen. Deze leiden uiteindelijk tot de infiltratie en 
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patronen van ductitis, lobulitis en vasculitis. (13, 14, 21, 27) De specifieke doelwitten van de 

immunologische reactie zijn echter nog niet gekend en zijn bron van verder onderzoek in deze 

richting.  

De auto-immune aard van de aandoening blijkt ook uit het feit dat zij zich ook manifesteert in 

patiënten met bijvoorbeeld de ziekte van Graves, het syndroom van Sjögren en Hashimoto’s 

thyroïditis. (28) Alhoewel men het erover eens is dat het een auto-immune pathologie betreft, 

is er geen HLA-typering aangetoond. Wel wordt gezien dat er meer HLA II moleculen (vooral 

DRB1) gepresenteerd worden op het borstepitheel van patiënten met diabetes mellitus type 1, 

maar dit is eerder gelinkt aan de diabetes mellitus zelf en niet zozeer aan de diabetische 

mastopathie. Bij patiënten die niet leden aan diabetes mellitus werd immers geen verhoogde 

HLA-presentatie opgemerkt, noch een specifieke HLA-typering. (11, 29, 30) Anderen menen 

toch een verband te zien tussen het HLA-type en de aandoening, maar deze zijn tot nu toe nog 

niet bevestigd geweest door studies of andere cases. (28) 

 

Vreemd genoeg hebben studies aangetoond dat er geen associatie zou zijn tussen de duur van 

diabetes en de controle van de glycemie enerzijds en het risico op het ontwikkelen van 

diabetische mastopathie en de grootte van de laesies anderzijds. (24, 31) 

Camuto et al. noteerden in hun studies een diabetesduur tussen de 4 en 43 jaar. Dit staat in 

contrast met de meeste artikels waarin men bij de criteria een langdurige diabetes melllitus 

vermeldt.  (21, 24, 32)  

Een opmerkelijke case werd beschreven door J. Kloving. Een diabetespatiënte, die leed aan 

neuropathie, eindstadium nierfalen en gastropathie, kreeg een gecombineerde nier-

pancreastransplantatie. Enkele jaren later werd een gezwel in de borst chirurgisch verwijderd. 

Het bleek hier te gaan over diabetische mastopathie. Twee jaren later werden nieuwe 

borstgezwellen vastgesteld, die door middel van core biopsie opnieuw aan diabetische 

mastopathie toegeschreven werden. De gezwellen waren nog niet aanwezig vóór de 

transplantatie, daar de vrouw toen grondig onderzocht werd. Sinds de transplantatie stond de 

vrouw onder immunosuppressiva en werd de glucose goed geregeld. Dit toont inderdaad aan 

dat een goede glycemiecontrole niet automatisch impliceert dat men de aandoening niet kan 

krijgen. Het zou ook mogelijk geweest kunnen zijn dat de laesie zich al ontwikkeld had vóór 

de transplantie, maar zich pas nadien had gemanifesteerd. Immunosuppressiva kunnen de 

progressie van een auto-immuunaandoening niet altijd voorkomen, wat hier duidelijk blijkt. 

(33) 
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Doordat de laesies dikwijls bilateraal zijn en frequent recidiveren na excisie wordt 

aangenomen dat het een lokale uiting is van een systemisch probleem. Omwille van dezelfde 

redenen wordt het ook beschouwd als een multicentrische aandoening. De reden waarom de 

laesie vaak uitgebreider terugkeert heeft waarschijnlijk te maken met een slechte wondheling 

(als gevolg van de diabetes en de histologische situatie) en het feit dat de excisie op zich leidt 

tot een exacerbatie. Maar ook hier dient nog verder onderzoek te gebeuren om dit volledig te 

kunnen opklaren.  (21, 34)  

Wat de laesies zou kunnen veroorzaken bij patiënten, waar er geen sprake is van diabetes of 

andere auto-immuunpathologieën, is niet geweten. Hier is in de literatuur ook nog niets over 

te vinden.  

De aandoening heeft noch een maligne noch een premaligne karakter. Toch is er een case 

beschreven waarin een patiënte met diabetische mastopathie een borstcarcinoom heeft 

ontwikkeld in de laesie. (30) Een ander case-report beschrijft een lymfoepithelioma-like 

carcinoma samen met scleroserende lymfocytische lobulitis. In se dezelfde aandoening als 

diabetische mastopathie dus, maar hier bezwaarlijk zo te noemen aangezien de patiënte niet 

leed aan diabetes mellitus. Hier suggereert men dat beide aandoeningen mogelijks door 

eenzelfde , waarschijnlijk immunologische, trigger veroorzaakt zouden zijn. Een andere 

verklaring zou kunnen zijn dat de scleroserende lymfocytische lobulitis is ontstaan als een 

immunologische reactie op de tumor. (35) Het histologisch beeld bij tumorgeassocieerde 

mastopathie is echter niet volledig hetzelfde als bij de klassieke diabetische mastopathie. (Zie 

infra: 6. Diagnosestelling)   

 

5. Beeldvorming 
 

Mammografie, echografie en MRI zijn de belangrijkste beeldvormende technieken die 

aangewend worden bij het onderzoek van diabetische mastopathie. Beeldvorming kan helpen 

bij diagnosestelling, maar levert geen zekerheid op over de aard van de laesie. De 

bevindingen zijn immers vaak niet te onderscheiden van maligniteiten of andere 

borstaandoeningen. De uitzondering hierop is DCE-MRI (dynamic contrast-enhanced MRI), 

die net zijn meerwaarde vindt in de mogelijkheid dit onderscheid te kunnen maken.  

Radiografie en CT hebben geen plaats in de beeldvorming van diabetische mastopathie; er is 

geen bewijs dat deze twee technieken bijdragen tot het stellen van de diagnose. CT-beelden 

leveren dezelfde kenmerken op als MRI, maar zijn inferieur aan MRI-beelden. (27, 36) 
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FIG 2 (RECHTS). Mammografie laat asymmetrische 

 opaciteiten zien in de linkerborst. (37) 

FIG 3 (BOVEN). Echografie toont een wazige, onregelmatige zone met opvallende retro-akoestische 

schaduw in de linkerborst. Kleurendoppler levert geen signaal op. (38) 

 

5.1 Mammografie 

Bij mammografie ziet men asymmetrisch heterogeen dens borstparenchym, zonder  

(micro)calcificaties.(Fig 2) Distorties kunnen opgemerkt worden, maar hierover is men het 

niet volledig eens in de literatuur.  Zelden ziet men onregelmatige, onscherp afgelijnde 

massa’s  of glandulaire opaciteiten. Het kan gebeuren dat men helemaal niets opmerkt. De 

mammografische bevindingen zijn niet te onderscheiden van maligne aandoeningen. (12, 32, 

34, 37, 38) 

 

5.2 Echografie 

Hier valt een onregelmatige, onscherp afgelijnde hypo-echogene massa op met een matige tot 

sterke retro-akoestische schaduw. Deze ontstaat door attenuatie door het sterk fibreuze 

weefsel en staat in verhouding tot de hoeveelheid en densiteit van dit weefsel.  Deze 

eigenschappen kunnen eveneens gezien worden bij maligne borstaandoeningen. Net zoals mij 

mammografie kunnen echografische bevindingen negatief zijn. 

Bij (kleuren)doppleronderzoek ziet men een aspecifiek vasculair patroon, met meestal een 

verminderde tot zelfs afwezige flow ter hoogte van de laesie. De verklaring kan hier eveneens 

gevonden worden in de dense fibrose. (Fig 3) Echografie is wel uitermate nuttig tijdens de 

opvolging en bij het begeleiden van biopsies, doordat er geen stralingsbelasting is.  (12, 16, 17, 

34, 37, 39) 
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5.3 MRI 

Er zijn geen focale dense massa’s te zien, enkel een aspecifieke verdichting van het stromaal 

weefsel. Het beeld dat verkregen wordt ziet er patchy uit, wat een weerspiegeling is van de 

fibrosehaarden.  

Een speciale vorm van MRI, de zogenaamde dynamic contrast-enhanced MRI, kan gebruikt 

worden om het onderscheid te kunnen maken tussen benigne en maligne letsels. DCE-MRI  is 

hierin dus superieur ten opzichte van de andere beeldvormingstechnieken, die dit niet kunnen. 

Bij deze techniek wordt gadopentetaat dimeglumine intraveneus toegediend in bolus. De 

manier waarop het contrast gecapteerd wordt bij diabetische mastopathie is typisch een traag 

progressieve homogene captatie zonder uitwassing. Dit kan verklaard worden door de lage 

densiteit aan bloedvaten, veroorzaakt door de dense fibrose. (12, 40) De captatie bij 

maligniteit daarentegen is snel en gevolgd door uitwassing. Dit komt door de 

neovascularisatie die gepaard gaat met de maligniteit.(32, 37, 41)  

De typische kenmerken van benigne en maligne aandoeningen op MRI-beelden staan 

weergegeven in tabellen 1 en 2. Het zijn echter suggestieve kenmerken. Er is nog steeds een 

bevestigend histologisch onderzoek nodig. (42) 

 

 

 

 

  

Morfologie  

Randen Duidelijk afgelijnd 

(50% van de omtrek 

zichtbaar) 

Vorm Rond of ovaal, 

gelobuleerd 

Contrastopname  

Aankleuringspatroon Afwezig, 

centrifugaal, 

homogeen 

Time intensity curve  

Snelheid van 

aankleuren 

Trage stijging 

 

 

Mate van stijging < 70-100 % 

Uitwassingspatroon Geen of vertraagd 

TABEL 2. Kenmerken die een maligne 

afwijking suggereren op MRI. (42) 

 

TABEL 1. Kenmerken die een benigne 

afwijking suggereren op MRI. (42) 

Morfologie  

Randen Onscherp afgelijnd 

of met uitlopers 

 

Vorm Onregelmatig 

 

Contrastopname  

Aankleuringspatroon Perifeer met 

centripetale 

progressive, ductale 

aankleuring 

Time intensity curve  

Snelheid van 

aankleuren 

Vroege, snelle 

stijging 

Mate van stijging > 70-100 % 

Uitwassingspatroon Snelle uitwassing 
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Bij MR spectroscopie worden bepaalde metabolieten, zoals bijvoorbeeld choline, gemeten. 

Dit kan ook bijdragen tot het bepalen van de karakteristieken van de laesie  en tot het stellen 

van de diagnose, maar deze techniek wordt niet standaard gebruikt. (43) 

 

6. Diagnose 
 

6.1 Diagnosestelling.  

Aangezien zowel klinisch als radiologisch meestal geen onderscheid gemaakt kan worden 

tussen diabetische mastopathie en maligne processen, althans niet met zekerheid, dient men 

andere technieken toe te passen om de definitieve diagnose te kunnen stellen.  

 

FNAC (fine needle aspiration cytology) is een handige techniek, maar door de aard van het 

letsel worden enkele problemen ondervonden bij het uitvoeren van deze aspiratie. Door de 

vaak uitgesproken fibrose is het niet eenvoudig om de naald goed te navigeren. Daar komt 

nog bij dat het letsel weinig cellulair materiaal bevat, zodat een aspiratie vaak onvoldoende 

materiaal oplevert om een goed resultaat te geven bij cytologisch onderzoek. Omwille van 

deze redenen wordt FNAC vaak als inadequaat beschouwd om de diagnose te kunnen stellen. 

Indien de collectie van materiaal toch geslaagd is, ziet men lymfocyten, groepjes ductale 

cellen, bindweefsel en eventueel epithelioïde fibroblasten.  (12, 14, 27) 

 

Een beter alternatief is core biopsie. In de literatuur verkiest men core biopsie boven FNAC. 

Ook wanneer FNAC faalt of onvoldoende blijkt, dient men over te gaan tot een core biopsie. 

In tegenstelling tot bij FNAC, wordt bij deze dikkenaaldbiopsie de histologie behouden, 

waardoor deze onderzocht kan worden.  Hier kan men de typische eigenschappen van 

diabetische mastopathie waarnemen: perivasculaire, periductale en perilobulaire infiltratie 

door lymfocyten, dense –al dan niet keloïdachtige- fibrose en eventueel epithelioïde 

fibroblasten. 
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Core biopsie is meestal voldoende om de 

diagnose vast te stellen. Door de dichte 

fibrose kan het gebeuren dat de insertie van 

de naald enige moeilijkheid oplevert. Als 

naald wordt meestal een 14-gauge naald 

gebruikt.   (12, 14, 17, 21, 27, 31)  

De patholoog dient zich er ook van bewust 

te zijn dat het klassiek histologisch beeld 

gepaard kan gaan met andere responsen, 

die niet meteen aan        scleroserende 

lymfocytische lobulitis gelinkt  worden. Zo 

is er een case report die een patiënte 

beschrijft die eerst verkeerdelijk werd 

gediagnosticeerd met de ziekte van Rosai-

Dorfman, omwille van een overmatige 

lymfohistiocytische reactie. De 

aanwezigheid van de klassieke tekenen van 

scleroserende lymfocytische lobulitis in de 

biopsie zouden echter voldoende moeten 

zijn om een correcte diagnose te kunnen 

stellen. (44)  

Core biopsies kunnen ook vals-negatief 

zijn. Zo zijn er cases beschreven waarbij 

een eerste core biopsie op een lymfocytische lobulitis wees, maar waarbij een tweede een 

invasief carcinoma toonde. Rond de tumor was er een lymfocytische infiltratie van het 

intralobulair stroma. Een perivasculaire infiltratie kon ook waargenomen worden, maar was 

niet prominent aanwezig. Hier doet de lymfocytische lobulitis zich voor als een peritumoraal 

fenomeen. Deze verschilt van de klassieke diabetische mastopathie doordat zij een minder 

uitgesproken sclerose vertoont, er weinig of geen perivasculaire lymfocytische infiltraten zijn 

en er geen epithelioïde fibroblasten aanwezig zijn.  Men dient hierop aandachtig te zijn en zo 

nodig herevalueren en een nieuwe biopsie uitvoeren. (45)  

 

Indien men aan de hand van core biopsie nog steeds niet in staat is de diagnose te stellen, 

dient men over te gaan tot een excisiebiopsie. De moeilijkheid die hier wordt gezien is het 

FIG 4: Diagnose en Follow-up  (14) 
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bepalen van het klievingsvlak. De scheiding tussen het pathologisch weefsel en normaal 

weefsel is niet duidelijk afgelijnd, wat kan leiden tot onnodig grote resecties. Indien de 

voorgaande diagnostische stappen echter geen uitsluitsel gegeven hebben over de aard van de 

laesie, is men genoodzaakt over te gaan op excisie. (12, 21) 

 

6.2 Differentiaaldiagnose 

Zoals reeds vermeld, kan men op basis van morfologische kenmerken en beeldvorming geen 

sluitende diagnose bekomen. De differentiaaldiagnose omvat heel wat aandoeningen en 

histologisch onderzoek is noodzakelijk om de correcte diagnose aan te tonen. Maligniteiten 

dienen steeds uitgesloten te worden. 

Aangezien diabetische mastopathie omschreven wordt als een fibroinflammatoir letsel, dienen 

eveneens andere fibreuze en inflammatoire aandoeningen van de borst opgenomen worden in 

de differentiaaldiagnose. (12, 14, 25, 32) 

Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele van deze aandoeningen. De 

mammografische en echografische kenmerken die vermeld worden zijn deze die het meest 

frequent gezien worden. Deze kunnen zich echter ook anders manifesteren. Hierin schuilt net 

de moeilijkheid om dergelijke letsels te kunnen herkennen en benoemen, enkel en alleen op 

basis van beeldvorming. 

 

     6.2.1 Maligniteiten 

In de eerste plaats moet invasieve borstkanker uitgesloten worden. Het kan zowel gaan om 

een ductaal als om lobulair mammacarcinoma, maar vooral dit laatste zorgt voor een 

diagnostische uitdaging. 

Deze kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Het meest typisch ziet men op 

mammografie dunne uitlopers zonder centrale massa, al dan niet met microcalcificaties. Op 

echografie presenteren deze tumoren zich gaande van een hypo-echogeen onregelmatig 

gezwel tot een iso-echogene massa met onscherpe grenzen. Een sterke desmoplastische 

reactie, waarbij er een sterke stromale collageenafzetting te zien is als reactie op de 

maligniteit, maakt het soms moeilijk om het onderscheid te kunnen maken tussen diabetische 

mastopathie en een carcinoma. Op MRI-beelden is een aankleurende massa met uitwassing te 

zien.  (25, 38, 42)  
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Er zijn echter ook cases beschreven waarin borstkanker en lymfocytische mastopathie zich op 

hetzelfde moment voordoen in dezelfde patiënt. Het ene sluit dus niet per definitie het andere 

uit. (30, 35) 

 

Een andere maligne aandoening waarvan diabetische mastopathie gedifferentieerd dient te 

worden is het lymfoom, met name vooral het B-cellymfoom. Dit is vooral het geval indien er 

sprake is van een overmatige lymfocytische infiltratie. Bij diabetische mastopathie ontbreken 

echter atypieën en bestaat de infiltratie uit mature polyclonale lymfocyten, wat niet het geval 

is bij lymfomen.  (25) 

 

      6.2.2 Fibreuze borstaandoeningen 

Bij deze letsels is de stromale component zeer uitgesproken. Daarnaast bevatten ze eveneens 

in meer of mindere mate een epitheliale component. Deze kunnen zich allemaal presenteren 

als verdachte laesies bij klinisch onderzoek en op beeldvorming, waardoor vaak verder 

onderzoek vereist is. Voorbeelden hiervan zijn fibroadenomen, phyllodestumoren, 

fibromatose, radial scar/complex scleroserend letsel en pseudoangiomateuze stromale 

hyperplasie.  

 

Fibroadenomen zijn goedaardige fibro-epitheliale gezwellen van de lobuli, die vooral 

gevonden worden bij jonge vrouwen. Afhankelijk van de samenstelling van de laesie, heeft 

men het over een sclereus of een myxomateus fibroadenoma. Op mammografie zijn 

fibroadenomen scherp afgelijnd en rond, ovaal of gelobuleerd van vorm. Ze kunnen 

calcificeren. Ook op echografie zijn deze tumoren scherp afgelijnd, hypo- tot iso-echogeen en 

homogeen. Fibroadenomen vergen geen behandeling. (42, 46, 47) 

 

Phyllodestumoren hebben hun naam te danken aan hun bladvorming groeipatroon. Zij 

ontstaan uit het periductaal stroma en zijn celrijker dan het fibroadenoom. Deze kan benigne 

of maligne zijn. De epitheliale component daarentegen is altijd benigne. Typisch zijn er 

langwerpige epitheliale spleten te zien, die doen denken aan nerven van een blad. Op 

mammografie zijn deze te zien als een grote, duidelijk afgelijnde, isodense massa. Er kunnen 

calcificaties te zien zijn. Echografisch presenteert een phyllodestumor zich als een solide 

lobulaire massa met cystische zones. De behandeling bestaat uit locale excisie met brede 

marges.(46, 47) 
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Fibromatose, ook bekend als een extra-abdominale desmoïd tumor, is een infiltrerende tumor 

bestaande uit fibroblasten en collageen. Deze ontwikkelt zich meestal in de fascia pectoralis. 

De tumor kan zich ook ontwikkelen uit het borstweefsel of uit de aponeurose van de 

schoudergordel. Op mammografie uit fibromatose zich als een rond of onregelmatig gezwel 

met wazige rand of met uitlopers. Er treden geen calcificaties op. Fibromatose wordt 

behandeld met locale excisie, maar kan recidiveren. (47, 48) 

 

Radial scar/ complex scleroserend letsel (RS/CSL) bestaan uit een fibro-elastische kern met 

cellulaire proliferatie en hyperplasie, waarrond een zone met adenose gezien wordt. Een CSL 

is groter dan een RS (> 1cm) en bevat meer proliferatief weefsel. Daardoor toont deze meer 

parenchymale distortie. Mammografisch uiten deze aandoeningen zich als een zogenaamde 

‘black star’; een stervormig letsel met lange dunnen uitlopers, zonder centrale massa. Op 

echografie is een onregelmatig hypo-echogeen gezwel te zien, met retro-akoestische schaduw. 

Excisie wordt aangeraden. (38, 42, 46, 48) 

 

Pseudoangiomateuze stromale hyperplasie (PASH) is een laesie van mesenchymale oorsprong. 

Het bevat myofibroblasten en eventueel wat glandulair weefsel. Het betreft een benigne 

proliferatie van keloïdachtige fibrose en bevat typisch kleine anostomoserende 

pseudovasculaire ruimtes. Deze letsels worden bijna uitsluitend gezien bij premenopauzale 

vrouwen en zijn vaak een toevallige vondst. Op mammografie is PASH een goed afgelijnde 

massa; echografie toont een afgelijnde hypo-echogene massa. Deze aandoening vraagt geen 

verdere behandeling. (42, 46, 47) 

 

     6.2.3 Inflammatoire en reactieve borstaandoeningen 

Aantasting van de borst door inflammatoire of reactieve aandoeningen wordt zelden gezien. 

Deze zijn klinisch en op beeldvorming evenmin te onderscheiden van een borstcarcinoma. 

Biopsie moet dan uitsluitsel geven over de aard van het letsel.  

Deze letsels kunnen een uiting zijn van een systemische aandoening. Diabetische mastopathie 

valt zelf te klasseren onder deze categorie. Ook vasculitiden, amyloïdose en sarcoïdose vallen 

hieronder. Indien primaire borstmaligniteiten en primaire goedaardige borstaandoeningen 

uitgesloten zijn, moet men overwegen om systemische oorzaken op te zoeken. (49, 50) 
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Mastitis is een infectie van de borst. Deze kan focaal of diffuus zijn en vertoont alle tekenen 

van infectie (calor, rubor, dolor, tumor). Niet zelden worden opgezette axillaire lymfeklieren 

gezien en koorts is mogelijk. De voornaamste verwekkers zijn staphylococcus aureus en 

streptokokken.  

Op mammografie wordt mastitis waargenomen als een diffuse verdikking van de huid en een 

hogere densiteit van de aangetaste borst in vergelijking met de andere. Echografisch 

manifesteert deze zich als een huidverdikking en een hypo-echogene vloeistofcollectie in het 

subcutane vetweefsel. Antibiotica vormen de basis van de behandeling. Indien er zich een 

abces heeft gevormd, dient dit chirurgisch gedraineerd te worden. (42, 46, 49)      

 

Vasculitiden van de borst zijn zeldzaam en maken meestal deel uit van een systeemvasculitis. 

Beeldvorming levert enkel resultaat op bij Wegener’s granulomatosa. Mammografisch ziet 

men hier een onregelmatige of onscherp afgelijnde massa; echografie toont een onregelmatige 

hypo-echogene massa. Bij polyarteritis nodosa en reuscelarteritis zijn geen specifieke 

bevindingen gerapporteerd. Biopsie levert de correcte diagnose op, waarna de therapie 

ingesteld kan worden. Deze bestaat uit corticosteroïden (vb. prednisolone) en al dan niet 

immunosuppressiva (vb. cyclofosfamide). Indien nodig kan het letsel eventueel chirurgisch 

verwijderd worden. (14, 49, 50) 

 

Amyloïdose van de borst wordt gekenmerkt door afzetting van amyloïdfibrillen (vooral AL 

amyloïd) rond de ducti en bloedvaten en in het interstitium. Dit kan leiden tot atrofie en 

obstructie van  deze structuren. Het kan gaan om een gelokaliseerde vorm, maar meestal is het 

een late manifestatie van een gekende ziekte. Frequent leiden de amyloïdafzettingen  tot 

focale of geclusterde (micro)calcificaties en lokken ze een reactie uit met meerkernige 

reuscellen. 

De mammografische bevindingen zijn onregelmatige massa’s, al dan niet met uitlopers. 

Amyloïdose wordt vaak gezien in associatie met benigne en maligne aandoeningen. 

Maligniteit moet dus zeker uitgesloten worden. Ook moet nagegaan worden of er sprake is 

van gegeneraliseerde amyloïdose. Dit kan immers leiden tot het slecht functioneren van een 

orgaan en zelfs orgaanfalen veroorzaken. Bij primaire amyloïdose van de borst bestaat de 

behandeling uit chirurgische excisie. Bij secundaire vormen, moet met de onderliggende 

aandoening aanpakken. (49-51) 
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Sarcoïdose is een granulomateuze aandoening, die vooral longen, lymfeklieren, ogen en huid 

aantast. In minder dan 1% is de borst betrokken, waarbij het meestal om een manifestatie van 

een reeds gekende ziekte gaat. De epithelioïde granulomen vormen nodules langs de ducti en 

lobuli. In meerkernige reuscellen kunnen er Schaumann-lichaampjes gevormd worden. 

Op mammografie zijn onregelmatige, onscherp begrensde massa’s te zien, vaak met uitlopers. 

Sarcoïdose kan zich ook manifesteren als een architecturale distortie of asymmetrie. 

Calcificaties zijn afwezig. Echografie laat onregelmatige hypo-echogene massa’s zien. De 

behandeling van sarcoïdose bestaat uit corticosteroïden. Chirurgische excisie kan overwogen 

worden bij primaire mammaire sarcoïdose, die niet reageert op corticosteroïden.  (49, 50) 

 

7. Therapie en opvolging 
 

Indien de diagnose correct is gesteld, dient de patiënt vooral gerustgesteld te worden. Het is 

een goedaardige aandoening, zonder enig maligne of premaligne karakter. Er is geen indicatie 

voor chirurgie. Sterker nog, chirurgie lijkt voor een exacerbatie te zorgen. Niet zelden ziet 

men dat het letsel na excisie recidiveert. Dit kan op dezelfde plaats zijn, maar evenzeer op een 

andere plaats en zelfs contralateraal en/of multipel. Een studie van Allen en Fisher toonde aan 

dat één derde recureerde na excisie en dit binnen de 5 jaar na de eerste manifestatie van het 

oorspronkelijk letsel.  Ely et al. spreken over 32% recurrentie. Deze studies bevestigen elkaar 

dus. De nieuwe laesies zijn vaak ook groter dan het oorspronkelijk letsel. (12, 13)  Deze kans 

op recidief is dan ook de reden waarom men bij de diagnosestelling excisiebiopsie pas als 

laatste middel gebruikt. 

Indien maligniteit niet met zekerheid uitgesloten kan worden, dient het letsel chirurgisch 

verwijderd te worden. Ook dient men rekening te houden met de wensen van de patiënt. Zo 

kan die omwille van esthetische redenen of omwille van blijvende ongerustheid toch een 

excisie wensen. (27, 31) Indien de patiënt last heeft van pijn, kan er een symptomatische 

behandeling opgestart worden voor pijnstilling. (31) 

 

Er bestaat nog geen standaardprotocol voor de opvolging op lange termijn bij deze patiënten. 

Men raadt een jaarlijkse follow-up aan met klinisch onderzoek en beeldvorming. (21, 31) Bij 

het opstellen van de follow-up houdt men rekening met de leeftijd van de patiënt en de 

klinische bevindingen. Hoewel FNAC vaak inadequaat is om de diagnose te kunnen stellen, 
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blijkt het wel geschikt te zijn voor follow-up. Indien nodig kan er opnieuw een core biopsie 

uitgevoerd worden. (12, 15)  

Volgens andere bronnen is er dan weer helemaal geen speciale follow-up nodig, eens de 

diagnose pathologisch is vastgesteld.  

Er zijn gevallen beschreven waarbij een spontane regressie werd gezien van de laesie. Het 

letsel kan zelfs spontaan volledig verdwijnen.  (12, 18, 25)  

 

Men dient er zich wel bewust van te zijn dat borstkanker zich nog altijd kan ontwikkelen, 

losstaand van de mastopathie.  Elk nieuw knobbeltje dient dan ook onderzocht te worden. 

Indien het klinisch of radiologisch verdacht lijkt, moet uitsluitsel gegeven worden aan de hand 

van een biopsie. Elk nieuw manifestatie wordt dus onderzocht als zijnde een volledig nieuw 

letsel en maligniteit moet daarbij telkens uitgesloten worden. (12, 14, 27) 

 

8. Diabetische mastopathie bij de man 
 

Bij de man is het beeld van lymfocytische mastopathie gelijkaardig aan dat bij de vrouw. Ook 

de medische achtergrond van de patiënten is gelijkaardig aan deze bij aangetaste vrouwen. 

Klinisch en radiologisch wordt veelal een indruk van gynaecomastie of maligniteit gewekt. 

Door middel van biopsie en histologie kan men echter gemakkelijk het onderscheid maken. 

(52) 

Daar waar bij vrouwen de lymfocytische lobulitis en vooral ductitis uitgesproken aanwezig 

zijn, staat bij de mannen de perivasculaire infiltratie op de voorgrond. Dit komt logischerwijs 

doordat de mannelijke borst over veel minder ducti en lobuli beschikt en relatief arm is aan 

epitheliaal weefsel. (53)  

 

Vergroting, al dan niet partieel, van de mannelijke borst wordt in 85% veroorzaakt door 

gynaecomastie, gerelateerd aan metabool-endocriene aandoeningen. Men zou lymfocytische 

mastopathie kunnen beschouwen als een speciale fibreuze vorm van gynaecomastie, die de 

kenmerken van lymfocytische mastopathie vertoont. Deze dient op dezelfde manier behandeld 

en opgevolgd worden als bij de vrouw.  (26)  
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VI. Conclusie 

Diabetische mastopathie (syn: scleroserende lymfocytische mastopathie) is een zeldzame 

aandoening, die zich hoofdzakelijk stelt bij premenopauzale vrouwen met een 

voorgeschiedenis van langdurige diabetes mellitus. Zij kan zich echter bij iedereen voordoen, 

al is er meestal wel sprake van een aanwezige auto-immuunpathologie. Klinisch uit zij zich 

als een al dan niet voelbare massa ter hoogte van de borst. Histologisch worden een 

perilobulaire, periductale en perivasculaire infiltratie met lymfocyten waargenomen met een 

dense fibrose. Eventueel kunnen er epithelioïde fibroblasten gezien worden.  

Er is een belangrijke auto-immune component aanwezig. Het immuunsysteem wordt 

getriggerd door AGE’s die fungeren als neo-antigenen. Dit leidt tot proliferatie van B-

lymfocyten. Die fibrose wordt grotendeels veroozaakt door de moleculaire effecten van de 

hyperglycemie. Er is echter geen verband aangetoond tussen de glycemiecontrole en het al 

dan niet ontwikkelen van diabetische mastopathie.  

Er zijn nog steeds enkele vragen die onbeantwoord blijven. Men weet nog niet waarom de 

aandoening bij bepaalde patiënten wel tot ontwikkeling komt en bij anderen niet. Ook heeft 

men nog geen verklaring voor het ontstaan lymfocytische mastopathie bij volstrekt gezonde 

patiënten. Genetische invloeden zouden misschien een rol kunnen spelen. Verder onderzoek is 

nodig om hierop een antwoord te kunnen geven.  

Beeldvorming beperkt zich tot mammografie, echografie en MRI. Er is steeds nood aan een 

histologische diagnose, daar kliniek en beeldvorming geen onderscheid kunnen maken met 

maligne laesies of bepaalde andere benigne borstaandoeningen. Een uitzondering  hierop is 

dynamic contrast-enhanced MRI, die een verschillend captatiepatroon weergeeft bij 

maligniteit en bij diabetische mastopathie.  

Histologisch materiaal wordt meestal bekomen via core biopsie. Indien deze ontoereikend 

blijkt voor diagnosestelling, dien men over te gaan tot excisiebiopsie. FNAC is veelal 

ontoereikend om de diagnose te stellen, maar kan een rol spelen bij de follow-up. Men moet 

maligniteit steeds uitsluiten. 

Chirurgie dient vermeden te worden, aangezien chirurgie zorgt voor een exacerbatie. Er 

worden ook vaak recidieven gezien na excisie. De laesies kunnen dus terugkomen, waarbij ze 

vaak groter en/of multipel zijn. Bij een correct gestelde diagnose dienen er geen 

therapeutische stappen ondernomen worden. De patiënt geruststellen en uitleg geven is hier 

van groot belang. Het betreft een goedaardige laesie, zonder enig maligne of premaligne 
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potentieel. Men raadt aan een follow-up te plannen. Nieuwe laesie bij een gekende patiënt 

mogen niet zomaar toegeschreven worden aan de diabetische mastopathie, maar dienen 

volledig onderzocht te worden. Dit letsel kan zich immers onafhankelijk van de diabetische 

mastopathie ontwikkeld hebben. Bijgevolg moet wederom maligniteit uitgesloten worden.  

Deze aandoening kan zich ook bij de man voordoen. Deze dient op dezelfde manier aangepakt 

worden als bij de vrouw.   
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