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INTRODUCERE
Cancerul mamar reprezintă una din cele mai des întȃlnite forme de tumori maligne la femei, cu o
incidenţă în creştere fiind a doua cauză de deces după cancerul pulmonar, la sexul feminin[1,2,3].
Prognosticul favorabil în cancerul mamar este reprezentat de stadiul în care boala este diagnosticată,
evoluţia pacienţilor depistaţi în stadii mai puţin avansate fiind mult mai bună[1].
În Romȃnia, anual sunt înregistrate peste 4400 de noi cazuri ceea ce reprezintă 22,41% din totalul
de noi cazuri de cancer diagnosticate şi 17,5% din toate decesele înregistrate în rȃndul femeilor[4].
Intervenția chirurgicală reprezintă o opţiune importantă pentru bolnavii cu cancer mamar, tipul
intervenției chirurgicale depinzand foarte mult de stadiul cancerului[5]. Pentru bolnavii cu cancer de sân
în stadiu incipient există două opțiuni uzuale disponibile reprezentate de terapia chirurgicală
conservatoare urmată de radioterapie sau de mastectomie radicala[6,7,8].
Prezenta lucrare este compusă din două părţi şi anume:
-partea generală structurată în patru capitole, prezintă elemente de anatomie chirurgicală a
sȃnului, diagnosticul si tratamentul în cancerul mamar;
-partea specială cuprinde studiul clinic, histopatologic şi imunohistochimic al cazurilor cu cancer
mamar operate atȃt conservator cȃt şi cu mastectomie radicală din două clinici universitare craiovene,
precum şi analiza recidivelor locale, regionale şi la distanţă ale celor două tipuri de intervenţii
chirurgicale, elaborată în patru capitole.
PARTEA GENERALĂ
CAPITOLUL I
ANATOMIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI
Sunt prezentate elemente

de anatomie a sȃnului şi axilei, fasciile sȃnului şi ale axilei,

vascularizaţia sȃnului, circulaţia limfatică a sȃnului cu staţiile ganglionare axilare, precum şi fiziologia
glandei mamare, toate acestea avȃnd un rol important în tratamentul chirurgical al cancerului mamar.

CAPITOLUL II
METODE DE DIAGNOSTIC ÎN CANCERUL MAMAR
Sunt redate procedee de diagnostic în cancerul mamar. Screening-ul mamar are drept scop
descoperirea bolii înainte de apariţia manifestărilor clinice sau în stadii incipiente, în care rata de
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vindecare este ridicată.[9] Mamografia s-a dovedit a fi cea mai eficientă, simplă şi cu o sensibilitate
apropiată de 100% dintre toate metodele de screening propuse.[10]
Anamneza trebuie să culeagă informaţii cu privire la factorii de risc, data primului simptom şi al
primului examen medical efectuat, data precizării diagnosticului şi luării în tratament[11]. Examenul
clinic al sȃnului, conform unor studii, dacă este realizat de specialişti poate avea valoarea mamografiei şi
poate fi încercat ca şi metodă de screening [12,13,14].
Tehnica examinării sȃnului include inspecţia şi palparea întregului sȃn cȃt şi a staţiilor
ganglionilor limfatici de drenaj .
Dintre explorarile imagistice, mamografia si ecografia mamara sunt cele mai utilizate in
diagnosticarea tumorilor mamare, fiind folosite in mod frecvent si in realizarea biopsiilor gidate.
Puncţia leziunilor mamare poate fi citologică ce a pierdut teren în ultimii ani[15], histologică cu
fragment mic (microbiopsie) [16] sau fragment mare (macrobiopsie)[17], diagnosticul histologic fiind
standardul actual. Sunt prezentate forme clinice particulare, diagnosticul diferential, factori prognostici şi
predictivi, precum şi stadializarea cancerului mamar.

CAPITOLUL III
TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR
Capitolul debutează cu prezentarea cronologică a evoluţiei tratamentului chirurgical în cancerul
mamar, trecȃnd de la mastectomia radicală Halsted la mastectomia radicală modificată Madden şi de la
chirurgia conservatoare introdusă catre sfȃrşitul secolului XX de către Bernard Fischer şi Umberto
Veronesi la apariţia şi promovarea în prezent a conceptului chirurgiei oncoplastice cu ţesut autolog sau
implant, cu un important impact psiho-social şi estetic asupra pacientelor diagnosticate cu cancer mamar.
Chirurgia conservatoare a sȃnului reprezintă tratamentul de elecţie pentru cancerul de sȃn în stadiile I şi II
şi include excizia chirurgicală a tumorii cu limfadenectomie axilară urmată de radioterapia sȃnului
[18,19] cu rezultate similare mastectomiei radicale în urma numeroaselor studii randomizate efectuate în
ultimele decenii [20,21,22].
Sunt prezentate indicaţiile tratamentului chirurgical conservator, problemema tumorii primare
precum si chirurgia ganglionilor axilari în cancerul mamar. În ultima parte a acestui capitol sunt
prezentate tipurile de intervenţii chirurgicale radicale, cel mai utilizat tip de intervenţie este în prezent
mastectomia radicală modificată Madden.
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CAPITOLUL IV
TRATAMENTUL ONCOLOGIC ÎN CANCERUL MAMAR
Prin radioterapie se urmăreşte sterilizarea tumorilor folosind radiaţii ionizante. Radioterapia
preoperatorie este indicată în cancerele avansate loco-regional, în care tratamentul chirurgical nu
reprezintă prima opţiune terapeutică, iar chimioterapia neoadjuvantă este ineficientă. Radioterapia după
chirurgia conservatoare reduce rata recidivelor la 20 de ani de la 40% la pacientele fără iradiere, la 14%
la pacientele iradiate. Indicaţiile radioterapiei post-mastectomie sunt reprezentate de tumora peste 5 cm
sau cu margini de rezecţie pozitive şi ganglioni axilari neinvadaţi, tumori sub 5 cm, cu margini de
rezecţie sub 1 mm, tumori sub 5 cm, cu margini de rezecţie peste 1 mm, 1-3 ganglioni axilari invadaţi, 4
ganglioni axilari invadaţi: radioterapia peretelui toracic (44Gy) şi aria ganglionară supraclaviculară
(50Gy).
Tratamentul chimioterapeutic neoadjuvant are indicaţii în stadiile incipiente dar şi în unele stadii
de boală local avansate (stadiile IIB sau IIIA), stadii în care intervenţia chirurgicală este cu intenţie de
curativitate. Tratamentul adjuvant al cancerului glandei mamare este reprezentat de chimioterapie
sistemică administrată postoperator la pacienţii fără semne de boală, dar cu risc de recidivă locală sau la
distantă. Chimioterapia adjuvantă este indicată în stadiile incipiente de boală, precum şi în stadii localavansate care au beneficiat într-un anumit moment al evoluţiei de tratament chirurgical cu intenţie de
curativitate. Chimioterapia paleativă este indicată în stadiile local avansate (stadiile III B sau III C),
metastaze sau recidive loco-regionale după tratament adjuvant, obiectivele tratamentului chimioterapic
paleativ fiind prelungirea supravieţuirii şi ameliorarea calităţii vieţii pacientului. Ultima parte a
capitolului se refera la hormonosensibilitatea cancerului mamar si hormonoterapia in cancerul mamar.

PARTEA SPECIALĂ
CAPITOLUL V
TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR- STUDIUL CLINIC
Debutează cu analiza clinică a cazurilor cu cancer mamar operate atȃt conservator cȃt şi radical
din două clinici universitare craiovene: Clinica IV Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic CF Craiova şi
Clinica I Chirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova după un studiu retrospectiv pe o
perioadă de 18 ani între 1995-2012 .
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În acest studiu au fost incluşi pacienţii aflaţi în stadiile 0, I, II şi III la care intervenţia chirurgicală
a fost efectuată în scop curativ, respectiv un număr de 1358 de cazuri operate atȃt conservator cȃt şi
radical şi s-au analizat următorii parametri clinici privind ponderea celor două tipuri de intervenţii
chirurgicale (operaţia conservatoare versus mastectomia radicală): stadializarea clinică TNM, vȃrsta
pacienţilor, mediul de provenienţă, topografia tumorilor, intervalul de timp de la intervenţia chirurgicală
la apariţia complicaţiilor, precum şi asocierile dintre aceşti parametri clinici cu recidivele locale,
regionale şi sistemice.
Cazurile supuse studiului au fost repartizate în două loturi: lotul A cuprinde 502 cazuri (36,97%)
cu mamectomii conservatoare şi lotul B care cuprinde 856 cazuri (63,03%) cu mamectomii totale cu
intenţie de radicalitate. În studiul realizat am întȃlnit 45 cazuri (3,31%) cu recidivă locală : 26 cazuri
(5,18%) după chirurgia conservatoare ( lotul A) si 19 cazuri (2,22%) după mamectomia totală (lotul B).
Recidiva regională a fost înregistrată în 11 cazuri: 5 cazuri după operaţiile conservatoare şi 6 cazuri după
mamectomiile radicale.
Determinarile secundare la distanta au fost întȃlnite la un numar de 87 cazuri (6,40%), 28 cazuri (5,57%)
fiind înregistrate după chirurgia conservatoare şi 59 cazuri (6,89%) după chirurgia radicală.

CAPITOLUL VI
ANALIZA HISTOPATOLOGICĂ
Analiza histopatologica a inclus cele 1358 cazuri operate atât conservator cât şi radical şi au fost
analizate din punct de vedere al tipului histologic, gradului de diferenţiere, dimensiunilor tumorilor(pT),
statusului ganglionilor limfatici(pN), asocierii tumorilor invazive cu o componentă de carcinom in situ
(în special cazurile cu o componentă in situ de tip extensiv), pTNM, statusului marginilor chirurgicale,
vârstei pacienților şi de asemenea, s-au urmărit asocierile existente între aceşti parametrii morfo-clinici cu
recidivele locale, regionale şi la distanță.

CAPITOLUL VII
ANALIZA IMUNOHISTOCHIMICĂ
In cadrul analizei iminohistochimice au fost selectate 112 cazuri cu carcinom mamar infiltrativ
operate conservator din totalul de 502 cazuri, iar din lotul pacienților operați radical, am selectat pentru
studiul imunohistochimic 188 de cazuri cu carcinom mamar infiltrativ din totalul celor 856 cazuri cu
mastectomie totală. În total au fost prelucrate imunohistochimic în vederea determinării expresiei
receptorilor hormonali şi a Her2, un număr de 300 de cazuri. Precizăm că în acest lot analizat
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imunohistochimic au fost incluse şi cele 25 cazuri de carcinom mamar de tip invaziv care au recidivat
ipsilateral după intervenția conservatoare, precum și cele 19 cazuri care au fost operate radical și au
prezentat recurențe locale. Trebuie menţionat că nu au fost incluse în studiul imunohistochimic tumorile
in situ.
CAPITOLUL VIII
CONCLUZII
Pentru stadiile incipiente (I si IIA) predomină ca tip de intervenţie chirurgicală tipul conservator,
iar pentru stadiile local-avansate predomină mastectomia radicală , diferenţa dintre cele două tipuri de
intervenţii chirurgicale fiind înalt semnificativă statistic (p< 0,001).
Pacientele operate conservator sunt mai tinere comparativ cu pacientele cu mastectomie radicală
( sub 40 de ani am întȃlnit 8,57% paciente operate conservator faţă de 4,67 % operate radical, p=0,003).
Repartiţia pe medii de provenienţă arată valori procentuale sensibil egale în cele două loturi (p
Chi pătrat=0,773 >0,05) atȃt pentru mediul urban (62,35% -lotul A şi 61,57%-lotul B) cȃt şi pentru
mediul rural (37,65%-lotul A şi 38,43%-lotul B), cu o incidenţă crescută a cazurilor din mediul urban
pentru ambele loturi.
În raport cu topografia tumorii primare predomină localizarea la nivelul cadranului supero-extern
în ambele loturi (43,82% în lotul operat conservator şi 43,22% în lotul operat radical. Topografia tumorii
primare la nivelul cadranului central reprezintă 4,98% dintre cazurile operate conservator şi 7,82% dintre
cele operate radical, diferenţa de repartiţie în funcţie de localizarea tumorii este semnificativă statistic,
rezultatul testului Chi pătrat fiind p=0,031 .
Braţul gros, o complicaţie specifică chirurgiei cancerului mamar, a fost întȃlnit în 3,59% din
cazurile aparţinȃnd lotului conservator şi în 4,32 % din cazurile lotului radical, diferenţa dintre cele două
loturi fiind nesemnificativă din punct de vedere statistic, testul Chi pătrat returnȃnd valoarea p=0,506
>0,05.
Rata recidivei locale este mai mare în rȃndul pacientelor cu intervenţie conservatoare (5,18%)
comparativ cu cazurile după mastectomie radicală (2,22%), diferenţa observată fiind semnificativă din
punct de vedere statiatsic (p Chi pătrat=0,003 < 0,05).
Recidiva locală a fost mai frecvent întȃlnită în primii 5 ani de la intervenţia chirurgicală,
respectiv 4,78% după chirurgia conservatoare şi 1,87% după mastectomia radicală, procentajul pentru
lotul conservator fiind semnificativ mai mare decȃt pentru lotul radical, p Chi pătrat=0,002 < 0,05.
Absenţa radioterapiei creşte semnificativ riscul de recidivă locală după chirurgia conservatoare.
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Complicaţiile nespecifice chirurgiei cancerului mamar sunt mai frecvent întȃlnite în lotul destinat
cazurilor cu mastectomii radicale (14,36% lot B versus 5,57% lot A).
Rata metastazelor la distanta este de 5,57% după chirurgia conservatoare şi 6,89% după chirurgia
radicală (p Chi pătrat=0,339>0,05 - diferenţă nesemnificativă statistic).
Atȃt pentru lotul A, cȃt şi pentru lotul B, analizȃnd legatura dintre stadiul TNM şi probabilitatea
recidivei am obiectivat că, dacă stadiul este mai avansat, posibilitatea de recidivă este mai mare, relaţia
fiind mai puternică pentru lotul A (p Chi pătrat=0,002 < 0,001) decȃt pentru lotul B (p=0,023 <0,05).
O serie de parametri morfo-clinici printre care: vârsta pacienților la momentul diagnosticării
tumorii mamare primare, dimensiunile tumorilor primare, statusul ganglionilor limfatici, tipul și gradul
histologic al tumorilor primare, statusul marginilor de rezecţie chirurgicală și existența unei componente
extensive de tip carcinom “in situ” , reprezintă, cu o valoare statistică variabilă, factori de risc asociați cu
apariția recurențelor loco-regionale și la distanță după intervenția chirurugicală conservatoare și cea
radicală în cancerul mamar.
Recurențele locale se asociază înalt semnificativ statistic (p=0,0047) cu vȃrsta pacienţilor la
momentul diagnosticării cancerului mamar, aceste recurențe fiind mult mai frecvente la pacienții cu
vârsta ≤40 de ani, operați conservator. Acest parametru se asociază semnificativ statistic și cu recidivele
regionale (p=0,023) și metastazele la distanță (p=0.0045) la pacienții operați conservator din aceeași
grupă tânără de vârstă. La cazurile operate radical acest parametru este asociat doar cu apariția
recurențelor regionale (p=0,039).
Dimensiunile tumorilor peste 2 cm reprezintă un factor asociat înalt și foarte înalt semnificativ
statistic cu orice tip de recurență după chirurugia conservatoare și nu pare a se corela cu apariția
recurențelor sau a metastazelor după chirurgia radicală.
Prezența de ganglioni limfatici pozitivi la pacienții operați pentru cancer mamar se asociază cu
riscul apariției metastazelor la distanță indiferent de tipul intervenției chirurgicale (conservatoare p=0,019
sau mastectomie p=0,0019),
Statusul marginilor de rezecție chirurgicală reprezintă parametrul cu cea mai mare semnificație
statistică în aparița recurențelor locale indiferent de tipul intervenției chirurgicale (conservator p=0,00033
sau radical p=0,000053).
Dintre caracteristicile microscopice ale tumorilor mamare primare, tipurile histologice ductal și
lobular sunt implicate în dezvoltarea metastazelor la distanță, atât la pacienții operați conservator cât și la
cei operați radical (p=0,0065 și p=0,0003) comparativ cu celelalte tipuri histologice de carcinom mamar
dar nu se corelează cu recurențele loco-regionale.
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Tumorile mamare slab diferențiate (G3) se corelează semnificativ statistic cu apariția recidivelor
locale și a metastazelor la distanță la ambele loturi studiate, în timp ce gradul histologic nu pare să
influențeze apariția recurențelor regionale.
Carcinoamele mamare infiltrative care prezintă asociat o componentă “in situ” de tip extensiv
(peste 25% din tumoră) prezintă risc ridicat de dezvoltare a recidivelor locale, atât la pacienții operați
conservator (p=0,026), cȃt și la pacienţii la care s-a practicat mastectomia radicală (p=0,00068).
În lotul pacienților operați conservator parametrii cu cea mai mare valoare statistică sunt
reprezentați de statusul marginilor de rezecție și dimensiunile tumorilor, ei fiind asociați cu apariția
recurențelor locale și respectiv a metastazelor la distanță (p=0,000333 și respectiv, p=0,00003), iar în
lotul pacienților operați radical tot statusul marginilor de rezecție este cel mai important parametru
asociat cu recurențele locale (p=0,000053) și repectiv statusul ganglionilor limfatici care se asociază cu
metastazele la distanță (p=0,0019).
Alegerea tipului de intervenție chirurugicală la bolnavii cu cancer de sȃn trebuie să se facă după o
analiză atentă a carateristicilor morfo-clinice ale tumorilor care să favorizeze personalizarea optimă a
metodei chirurgicale și a terapiei ulterioare.
Carcinoamele mamare exprimă receptori ER și PR în majoritatea cazurilor (aproape două treimi
din cazuri), fără diferenţe semnificative privind rata de pozitivitate a ER și a PR la pacienții operați
conservator comparativ cu cei operați radical (p=0,864 și p=0,890).
Pozitivitatea la Her2 se ascociază mai frecvent cu absența receptorilor progesteronici (fenotipul
ER+PR-) această asociere fiind semnificativă statistic atât pentru cazurile operate conservator (p=0,0085)
și cât și pentru cazurile operate radical (p= 0,00028).
Absenţa Her2 se asociază mai frecvent cu prezența ambilor receptori hormonali (fenotipul
ER+PR+), această asociere fiind fără semnificație statistică (p=0,758 pentru cazurile operate conservatosr
și p= 0,552 pentru cele operate radical).
Recidivele locale sunt semnificativ statistic mai frecvente la pacientele cu receptori estogenici
absenţi comparativ cu pacientele cu receptori estrogenici prezenţi în tumora primară, indifferent de tipul
intervenției chirurgicale (p=0,0078 pentru lotul conservator și p= 0,0014 pentru cel operat radical).
În mod similar, tumorile mamare cu receptori progesteronici absenţi recidivează semnificativ
statistic mai frecvent comparativ cu cele cu receptori progesteronici prezenţi indiferent de tipul
intervenției chirurgicale (p=0,039 pentru lotul operat conservator și p=0,0054 pentru cel operat radical).
Fenotipurile cu ambii receptori hormonali absenţi (ER -/PR -) și cele cu ambii receptori prezenți
(ER +/PR +) au fost singurele care au recidivat, indiferent de tipul intervenției chirurgicale, recidivele
9

corelându-se semnificatv cu fenotipul cu ambii receptori negativi indiferent de tipul intervenției
chirurgicale (p=0,00041 pentru lotul conservator și p=0,0096 pentru cel operat radical).
Pacientele Her2 pozitive prezintă mult mai frecvent recidive locale comparativ cu pacientele Her
2 negativ, indiferent de tipul intervenției chirurgicale, corelația statuslui Her 2 cu recidivele fiind
semnificativă statistic (p=0,024 pentru lotul pacienților operati conservator și p=0,026 pentru cel al
pacienților operați radical).
Un număr mic de markeri imunohistochimici, reprezentat de receptorii hormonali pentru estrogen
și progesteron și de oncoproteina Her2, poate fi foarte util pentru identificarea pacienților ce prezintă un
risc crescut al recurențelor locale după chirurgia conservatoare și cea radicală a cancerului mamar.
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