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PREZENTARE DE CAZ 

R.C. Tiutiuca, Iuliana Tiutiuca, C. Ivaşcu 
Clinica Chirurgie, Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. I. Czihac” Iasi 

 
 

PERITONEAL CARCINOSIS FROM  MALIGNANT BREAST CANCERS (ABSTRACT): 
Metachronous abdominal and pelvic metastases from breast cancer may appear many years following 
initial diagnosis. It is of great value a precise histopathological examination for the differential diagnosis 
with the primitive neoplasia of the ovary, fallopian or peritoneum, in special in the BRCA syndrome. 
Histopathology is also of great value in coordinating the subsequent therapy. At the admition the 
simptomatology may vary. We present a case of previously right breast cancer operated woman, with 
curative intention at the first surgical attempt. They were readmitted at 7 years after the first operation 
with intestinal obstruction due to peritoneal carcinosis. She was operated and reevaluated for the 
peritoneal implants. 
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INTRODUCERE 
Metastazele metacrone pelvine şi abdominale ale cancerului de sân pot apare la 

un interval de timp destul de important de la diagnosticul iniţial. În general 
simptomatologia clinică la prezentare a pacientei impune intervenţia chirurgicală . [1]. 
Vârsta medie a bolnavelor la internare este de 50-53,5 [2] (cu un interval de 27–79 ani). 
Intervalul mediu de la diagnosticul cancerului de sân la explorarea pentru patologia 
abdomino-pelvină este de 80 luni (cu un interval de 9–264 luni).  

Rolul rezecţiei chirurgicale a leziunilor metastatice din abdomen şi pelvis, cu 
punct de plecare la nivelul unui cancer de sân, este încă în discuţie, provocând 
numeroase controverse. În funcţie de situaţia lezională se pot indica diverse procedee ce 
includ, laparotomii exploratorii cu salpingo-ooforectomii, histerectomii, citoreducţii 
tumorale de diverse grade sau numai laparoscopii cu biopsii. Schema poate fi 
completată cu chimioterapie adjuvantă [2].  

O urmărire medie de 14,2 luni  a unui lot de paciente cu acest diagnostic a 
indicat o supravieţuire globală medie de 24,1 luni. Pacientele fără boală reziduală în 
abdomen au avut o durată de supravieţuire medie de 41,6 luni, în timp ce, pe lotul 
studiat, durata medie de supravieţuire a celor cu boală reziduală important cu diametru 
sub 2 cm (16,1 luni) nu a fost diferită semnificativ de cea a celor cu leziuni peste 2 cm 
(18,4 luni) [1].  

Pe alt lot durata medie de supravieţuire a fost de 30 luni [2], iar pacientele cu 
citoreducţie optimală fără boală reziduală vizibilă macroscopic au avut o durată de 
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supravieţuire de 82 luni comparativ cu 33 luni pentru cele cu citoreducţie optimală dar 
cu boală reziduală vizibilă macroscopic [2].  

 
PREZENTARE DE CAZ 
Pacienta U.V. în vârstă de 58 de ani se interneză în urgenţă pentru dureri 

abdominale difuze, distensie abdominală, vărsături alimentare, absenţa tranzitului, stare 
generală influenţată, simptomatologie pe care bolnava o afirmă a fi instalată de 48 de 
ore.  

Din antecedente reţinem o mastectomie radicală pentru un neoplasm de sân 
drept, urmată de secvenţă terapeutică radiochimioterapică, efectuată în urmă cu 7 ani. 

Examenul obiectiv la internare relevă stare generală influenţată, tegumente 
palide, transpirate, limba saburală, astenie, TA 100/60 mmHg, puls 105/minut. 
Abdomenul este destins de volum, dureros difuz cu clapotaj a jeun, ficatul si splina sunt 
nepalabile, iar la tuşeul rectal fundul de sac douglas se dovedeşte nedureros şi notăm 
absenţa materiilor fecale în ampula rectală. Examenul radiologic pe gol indică nivele 
hidroaerice în mezogastru, flancul drept şi flancul stâng cu o calcificare de 22/18 mm în 
flancul drept. Ecografia abdominală detectează un ficat cu aspect ecografic normal, 
colecist destins hipoton cu pereţi îngroşaţi, cu calculi multiplii, mobili de 9-18 mm. 
Rinichii sunt de aspect normal ecografic iar ansele intestinale sunt destinse, 
hiperkinetice. Analizele de laborator la internare sunt în limite normale. 

După reechilibrare volemică, aspiraţie digestivă şi antibioterapie se intervine 
chirurgical. Laparotomia exploratorie decelează anse intestinale subţiri destinse de 
volum cu conţinut lichidian şi gaze, lichid de ascită în cantitate medie, ficatul şi splina 
normale la inspecţie şi palpare. Pe peritoneul parietal anterior la nivelul fosei iliace 
drepte câteva formaţiuni de 4-5 mm, albicioase, dure. Colonul stâng de aspect normal, 
clonul drept nedestins. Explorarea decelează prezenţa la nivelul ultimei anse ileale a 
unui bloc tumoral de 4/6 cm ce realizează compresie externă şi înglobare parţială a 
ansei, leziune ce constituie şi cauza ocluziei (Fig. 1A). Palparea evidenţiază multiple 
adenopatii la nivelul trunchiului celiac, hilului hepatic, emergenţei arterei mezenterice 
superioare şi pe tot traiectul ei până la terminare, ganglioni limfatici duri în jurul anselor 
ileale (Fig. 1B) precum şi pe traiectul arterei colice drepte. Implanturi tumorale de 4-5 
mm la nivelul omentului mare.  

 

Fig. 1. Aspecte intraoperatorii 
Tumora ileală ocluzivă, anse ileale destinse cu conţinut lichidian şi gaze, cec şi asendent de aspect 
normal, implanturi neoplazice omentale; ganglioni limfatici grupaţi în jurul ultimelor anse ileale. 

A B 
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Se recoltează biopsii din ganglionii de pe traiecul arterei mezenterice superioare, 

unul de la originea acesteia şi unul din vecinătatea ansei ileale. Se practică o derivaţie 
internă, ileo-transverso-anastomoză latero-laterală în două planuri cu fire separate, 
drenaj peritoneal şi se închide cavitatea peritoneală în planuri anatomice. 

Evoluţia postoperatorie este simplă cu externare în ziua a 10-a postoperator.  
Examenul anatomopatologic al piesei de biopsie indică doi limfoganglioni cu 

infiltrare carcinomatoasă cu zone solide, alveolare, trabeculare de tip comedocarcinom. 
Celulele tumorale sunt nesecretante de mucus (alcian negativ). 

 
DISCUŢII 
Carcinomatoza peritoneală, definită drept diseminare apărută de la cancerele 

colorectale, apendiculare, gastrice, neoplazii maligne ginecologice sau mezotelioame 
peritoneale, este un semn de tumoră avansată sau de recurenţă a bolii, în general 
asociată unui prognostic extrem de nefavorabil [3].  

Metastazele metacrone pelvine şi abdominale ale cancerului de sân pot apare la 
un interval de timp destul de important de la diagnosticul iniţial. Deşi rar diagnosticată 
în urmă cu 10-15 ani, situaţia menţionată devine destul de frecventă în prezent [4]. 
Intervalul mediu de la diagnosticul cancerului de sân la explorarea pentru patologia 
abdominopelvină este de 80 luni (cu un interval de 9–264 luni). După unele studii se 
pare că tipul celular lobular invaziv are tropism mai mare pentru organele digestive şi 
genitale comparative cu cel canalicular invaziv, mai ales cazurile positive pentru 
receptorii hormonali [5]. Astfel este apreciat că 14% din carcinoamele lobulare 
infiltrative sunt predispuse la dezvoltarea unei carcinomatoze faţă de numai 1% din cele 
ductale invazive. 

Unii autori opiniază pentru biopsie cu ac fin ca alternativă a laparoscopiei pentru 
diagnosticul afecţiunii, ridicând posibilitatea dezvoltării unei alte tumori primare 
ovariene, falopiene sau peritoneale. Această situaţie este posibilă mai ales la pacientele 
cu mutaţie la nivelul genelor BRCA. La aceste bolnave riscul de cancer de sân şi 
ovarian este de 80% respectiv 54% (la cazurile cu BRCA1) şi de 80% şi respective 23% 
la cele cu BRCA2(6,7). Se cunoaşte că ovarectomia în momentul intevenţiei 
chirurgicale pentru neoplasmul de sân reduce riscul producerii carcinomatozei cu 1-5% , 
dar fără a-l elimina complet [7]. 

Folosirea laparoscopiei în diagnosticul şi stadializarea carcinomatozei 
peritoneale este unanim acceptată în prezent [8,9]. Procedura permite stabilirea cu mare 
acurateţe a originii neoplasmului, a indexului neoplazic peritoneal, aspecte legate de 
implicarea intestinului şi a mezenterului, apreciază fesabilitatea unei intervenţii 
chirurgicale precum şi magnitudinea citoreducţiei ce poate fi atinsă şi identifică 
necesitatea rezecţiilor multiorgan. Se recomandă tehnic efectuarea ei cu introducerea 
prin tehnica deschisă a primului trocar. Prin bascularea mesei operatorii şi a folosirii 
ecografiei intraoperatorii pot fi explorate majoritatea sectoarelor peritoneale şi poate fi 
apreciată structura oganelor parenchimatoase. 

Vârsta medie a bolnavelor la internare este de 50-53,5ani  
(extreme 27–79 ani) [2]. În general simptomatologia clinică la prezentare a pacientei 
impune intervenţia chirurgicală [1], dar poate fi nespecifică pentru o lungă perioadă de 
timp sau complet asimptomatică dar semnalată de o creştere a markerilor 
 tumorali [7]. 
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Rolul rezecţiei chirurgicale a leziunilor metastatice din abdomen şi pelvis, cu 
punct de plecare la nivelul unui cancer de sân, este încă în discuţie, provocând 
numeroase controverse. În funcţie de situaţia lezională se pot indica diverse procedee ce 
includ laparotomii exploratorii cu salpingo-ooforectomii, histerectomii, citoreducţii 
tumorale de diverse grade sau numai laparoscopii cu biopsii. După citoreducţie este 
necesară o evaluare imunohistochimică care să vizeze o serie de markeri de diagnostic 
precum CK7, CK20, ER, PR, CA125, CA15-3, BCA-225 şi GCDFP-15 (7). 

Schema poate fi completată cu chimioterapie adjuvantă [2]. O urmărire medie de 
14,2 luni  a unui lot de paciente cu acest diagnostic a indicat o supravieţuire globală 
medie de 24,1 luni. Pacientele fără boală reziduală importantă postchirurgicală în 
abdomen au avut o durată de supravieţuire medie de 41,6 luni, în timp ce, pe lotul 
studiat, durata medie de supravieţuire  a celor cu boală reziduală importantă dar sub 2 
cm diametru(16,1 luni) nu a diferit semnificativ de cea a celor cu peste 2 cm (18,4 luni) 
[1]. Pe alt lot durata medie de supravieţuire a fost de 30 luni [2], iar pacientele cu 
citoreducţie optimală fără boală reziduală vizibilă macroscopic au avut o durată de 
supravieţuire de 82 luni comparativ cu 33 luni pentru cele cu citoreducţie optimală dar 
cu boală reziduală vizibilă macroscopic [2]. Unele studii apreciază că pattern-ul de 
apariţie al determinărilor secundare peritoneale nu influenţează supravieţuirea, dar 
rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât recurenţa abdominală apare mai tardiv şi cu cât 
gradul de citoreducţie obţinut postchirurgical este mai bun [10]. Combinarea actului 
chirurgical cu chimioterapia şi hormonoterapia a dus, după unele raportări, la o remisie 
parţială sau completă a tumorii [11]. 

 
CONCLUZII 
Deşi rar citate în urmă cu 10 ani, în prezent, cazurile de carcinomatoza 

peritoneală cu origine la nivelul neoplaziilor mamare sunt o realitate din ce în ce mai 
frecventă. Modalitatea de prezentare poate fi variată, de la simptomatologie nespecifică 
la complicaţii ce necesită intervenţie chirurgicală în urgenţă. În cazul unei rate crescute 
de suspiciune diagnosticul poate fi precizat precoce prin monitorizarea markerilor 
tumorali, investigaţii imagistice sau laparoscopie diagnostică. Metodele de tratament 
moderne bazate pe principiile citoreducţiei tumorale şi tratamentelor adjuvante 
postoperatorii se consideră că ameliorează prognosticul vital. 
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