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Prezenta teză de doctorat a avut ca și scop un studiu retrospectiv asupra tehnicilor
chirurgicale moderne aplicabile la pacinetele cu cancer de sân. Am avut de studiat un lot de
paciente de 255 de cazuri de cancere de sân internate și operate în Spitalul Clinic Județean de
Urgență Brașov, Secția Chirurgie 2, între anii 2009 – 2014, în diferite stadii evolutive,
repartizate astfel:
-

74 de cazuri tumori de sân în stadiu I (29%)

-

110 cazuri de tumori de sân în stadiu II (43%)

-

24 cazuri tumori de sân în stadiu IIIA (9%)

-

47 de cazuri tumori de sân în stadiu IIIB, IIIC și IV ( 19%) [1], [2], [4]

Dintre cele 255 de cazuri tumori de sân operate, doar 197 de cazuri au fost selecționate și
operate prin chirurgie conservatare.
Prin acest studiu, am încercat să demonstrez căci, chirurgia conservatoare a sânului, care
până în prezent se utiliza la pacientele cu cancer de sân în stadiile I și II cu tumoră de până la
4 cm dimensiune, se poate aplica și pacientelor cu cancer de sân în stadiul IIIA de boală , cu
dimensiunea tumorii de până la 7 cm dimensiune. Rezultatele studiului meu au arătat noile
criterii de operabilitate prin chirurgie conservatoare, la care pe langă criteriile deja existente
am modificat dimensiunea tumorii pa care am extinso de la 4 cm pana la 7 cm. De asemenea
studiul meu a aratat ca asocierea chirurgiei conservatoare a sanului, în stadiile IIIA, cu radio
chimio și chiar hormono terapie postoperatorie, a avut rezultate bune la 4 ani post operator,
fără recidive, la pacientele din lotul studiat. Chiar dacă perioada de urmărire postoperatorie a
fost mică, rezultatele încurajatoare obținute, vin să susțină introducerea chirurgiei
conservatoare și în cazul bolnavelor aflate în stadiul IIIA al bolii. [5],[6]
În ceea ce privește chirurgia conservatoare a sânului în stadiile I și II al bolii, și asociat cu
radioterapie cu sau fără chimioterapie, acest lucru este demn de urmat, în defavoarea
chirurgiei mutilante a sânului, având rezultate oncologice si estetice satisfacatoare pentru
pacienta. [1], [2], [4], [7]
De asemenea tratamentul chirurgical conservator al sânului a avut un impact mult mai bun
asupra psihicului pacientelor, datorită faptului că, aspectul fizic al acestora nu a fost mutilat,
dându-le astfel încredere în aspectul lor fizic, și făcându-le să se adapteze ușor la viața
sexuala și permitând astfel, o reintegrare socio profesională mult mai rapidă, fiind
încrezătoare în propriile lor forțe. ,[3], [8],[9]
Un alt punct forte în studiul meu, l-a reprezentat și scăderea costurilor medicale la pacientele
la care s-a practicat chirurgie conservatoare a sânului, astfel că ele au fost scutite de o nouă
reinternare pentru analize și reconstrucție a sânului , astfel că și perioada de spitalizare a lor
s-a micșorat. ,[3], [8],[9]
Pentru studiul genetic am avut la dispoziție un lot de 50 de paciente, dintre cele 255 de
paciente care au avut tumori maligne de sân în diferete stadii si care au fost operate în
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Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Secția Chirurgie 2, în aceeași perioadă 2009 –
2014.
În ceea ce privește studiul genetic efectuat pe lotul de paciente studiate, este util de știut că
testarea genetică ar trebui să facă parte integrantă din tratamentul cancerului de sân, mai ales
la femeile sănătoase din cadrul familiilor cu încărcare genetică de cancer de sân. Rezultatele
studiului au arătat principalele mutații genetice ce au apărut la pacientele examinate, prin cele
două paneluri, BRCA1/2 și panelul multigenic, cele doua tipuri de teste completându-se unul
pe celălat si realizând astfel un profil genetic al cancerului de sân, specific zonei noastre.
Tot prin cele doua tipuri de teste genetice, am putut identifica și unele mutații genetice care
nu sunt caracteristice cancerului de sân, ajutând astfel la o reorientare a tratamentului acestor
paciente, pentru prevenirea recidivelor și pentru un prognostic al supravietuirii la 5 și 10 ani
bun. .[10], [11], [12], [13], [14]
De menționat că toate cazurile supuse studiului genetic au fost descoperite în stadiile I, II,
IIIA al bolii și au beneficiat toate de tratament chirurgical conservator, excepție făcând cele 8
cazuri testate cu panelul multigenic, la care datorită mutațiilor apărute și datorită gradului de
diferențiere al tumorilor , s-a practicat mastectomie radicală. .[10], [11], [12], [13], [14]
Studiul genetic a mai arătat și prezența de mutații pe alte gene, pe langă mutțtiile pe genele
BRCA1și BRCA2, prin studierea cazurilor cu panelul multigenic, astfel că am avut o asociere
la aceste paciente, a cancerului de sân cu alte tipuri de cancer , și asociind astfel mai multe
sindroame cum ar fi, sindromul cancerului ereditar de sân și de ovar, sindromul LiFraumeni,
Sindromul Peutz-Jeghers. În această situație trebuie rezolvate atât cancerul de sân cât și
celelalte tipuri de cancer. .[10], [11], [12], [13], [14]
Tot studiul genetic a arătat și o asociere a celei mai frecvente mutații din cancerul de sân
c.3067.C>T cu tipul bazal de cancer mamar (ER-,PR-,HER2-), asociere întâlnită în 28 de
cazuri, din cele 40 de cazuri supuse studiului, care reprezintă peste jumătate din cazurile
studiate, ceea ce ar putea reprezenta un nou etalon în acest tip de mutație, pentru cancerul de
sân, atât pentru Romania cât și pentru Brașov. [15], [16], [17], [18],[19], [20]
Pentru studiul hormonal am avut la dispoziție un lot de paciente de 90 de paciente din cele
255 de paciente cu tumori maligne de sân în diferete stadii, internate și operate în perioada
2009 – 2014 în Secția Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov.
Referitor la studiul hormonal efectuat de mine în cazul tezei de doctorat, am analizat în
primul rând aparitia cancerului de sân in funcție de unii factori etiologici, precum vârstă,
instalarea menstruatiei , instalarea menopauzei, consumul de contraceptive, numărul de
sarcini, alăptarea, iar rezultatele studiului s-au încadrat în parametrii deja cunoscuți pentru
cancerul de sân. . [21], [22], [23],
Legat de studiul hormonal în cancerul de sân, efectuat de mine am adus în discuție un lucru
deja știut, adică faptul că în lotul studiat, a predominat tipul de cancer estrogen receptor
pozitiv cu starea HER2 -, adica dezvoltarea lui este estrogen dependenta, astfel ca se
încadreaza în standardele actuale ale cancerului de san. Acest lucru este destul de important
în special pentru terapia hormonală de urmat postoperator la aceste paciente, întrucât este
știut faptul că formele HER2 – sunt mai puțin agresive decât formele HER2+, iar în aceste
cazuri și terapia de urmat trebuie să fie mai agresivă pentru prevenirea recidivelor și scăderea
mortalității. [24],[30]
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Tot în cadrul studiului hormonal am identificat și principalii factori de risc cu influență
hormonală în cancerul de sân, încercând astfel să aduc un ajutor medicului oncolog și
pacientelor, pentru terapia hormonală ce poate fi administartă acestor paciente pe viitor.
.[25],[30]
Atât studiile genetice cât și cele hormonale , ar trebui să facă parte obligatoriu din bateria
testelor de screening al cancerului de sân, lucru pe care am incercat să il implementăm pe
viitor, în pachetul de teste obligatorii care trebuie făcut pacientelor cu cancer de sân, dar și
membrelor sănătoase ale familiilor cu antecedente de cancer de săn, în scopul preveniriri
apariției cancerului de sân la aceste persoane. [25], [26], [27], [28], [29], [30]
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