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Introducere 
  Până nu demult, chiar și astăzi, tratamentul 
cancerelor mamare de dimensiuni mici era realizat prin 
mastectomie radicală Halsted, Madden sau mastectomie 
modificată Patey [1,2,3].  
Dezvoltarea biologiei cancerului mamar și asocierea chimio, 
radio și imunoterapiei au dus la reorientarea actului operator, 
către tratamentul chirurgical conservator în cancerul de sân,  
fără a afecta statistic supraviețuirea la 5 ani [4].  
Am încercat tratamentul chirurgical conservator, urmat de 
radio, chimio sau hormonoterapie, pentru tumorile mamare 
în stadiile I, II și IIIA în acest caz tumora mai mare  de 5 cm, 
dar nu mai mult de 6-7 cm,  fără invazia peretelui toracic sau 
a tegumentului sânului [2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  
Material și metodă 
În perioada 2009 – 2014 în Secția Chirurgie II a Spitalului 
Clinic Județean de Urgenț[ Brașov, au fost internate și 
operate  375 paciente cu tumori de sân; dintre acestea, 255 
de paciente au avut tumori maligne de sân în diferite stadii 
evolutive, reprezentate astfel:  
-74 de cazuri tumori de sân în stadiu I (29%) 
-110 cazuri de tumori de sân în stadiu II (44%) 
-24  cazuri tumori de sân în stadiu IIIA (9%) 
-47 de cazuri tumori de sân în stadiu IIIB, IIIC și IV ( 18%).    
Stadializarea cazurilor de tumori de sân a fost făcută 
preoperator pe baza  examenului clinic și a examenelor 
paraclinice – imagistice ( mamografie, ecografie) și a 
examenlor histopatologice. Din totalul de 255 cazuri de 
tumori de sân au fost selectionate pentru taratment 
chirurgical conservator 197 cazuri.  

Au fost excluse din studiu 3 cazuri de tumori de sân situate 
în sanțul submamar, 8 cazuri din cadranele inferointern și 
superointern , la care după o urmărire in prealabil  a 
evoluției tumorii de sân prin mamografie, s-a observat o 
dublarea a diametrului tumorii ce a crescut de la 2,6 cm 
initial până la aproximativ 5 cm, în două luni. De asemenea 
cele 47 cazuri de tumori de sân în stadiu IV, au fost excluse 
din studiu pentru tratamentul chirurgical conservator, 
datorită metastazelor locoregionale și la distanță.  
Rezultate: 
Din punct de vedere al vârstei pacientelor, aceasta a fost 
cuprinsă în intervalul 35-70 ani, din care 74 cazuri sub 50 
ani , restul de 123 cazuri peste 50 ani. Din totalul cazurilor 
operate, 140 cazuri au fost din mediul urban, iar 57 din 
mediul rural. 
Ca și localizare a tumorii la nivelul sânului, în cazul celor 
197 paciente operate prin tratament chirurgical conservator, 
am notat următoarea localizare a tumorii:  
 
- Cadran supero-extern – 107 cazuri ( 55%) 
- Cadran supero-intern –    41 cazuri  (21%) 
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Abstract 

Not long ago, even today, the treatment of small breast cancers was carried out by radical masectomy, 
Madden or modified  Patey. We have tried the conservative surgical treatment followed by radio, chemo or 
hormonal therapy for breast tumors in stages I, II and IIIA in this case tumors more than 5 cm, but not more 
than 6-7 cm, without invasion of the chest wall or skin. In the period 2009 - 2014 in Surgery Department of 
Emergency Hospital Brasov, 375 patients with breast tumors have been admitted and operated; of these, 
255 patients had malignant breast tumors in different developmental stages; of which only 197 have been 
selected for conservative surgical treatment. The result of the study was to show that not only breast tumors 
at stages I and II can benefit from conservative surgical treatment but also breast tumors at stage IIIA, of a 
size between 5 and 7 cm. The favorable post-operative evolution was also due to the association of 
conservative surgeons, of radio treatment and chemotherapy.The results at 4 years post operator though 
few, still seem encouraging, to implement conservative surgery in the breast cancer stage III A. 
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- Cadran infero-intern –    32 cazuri  (16%) 
- Cadran infero-extern -      15 cazuri  (8%) 
- Zona centrală a sânului - 2 cazuri ( 1%) 
      Legat de stadializarea bolii avem urmatoarea 
repartizare a cazurilor, din totalul celor 197 de cazuri ce au 
fost selecționate pentru tratament chirurgical conservator – 
74 cazuri stadiu I, 110 cazuri stadiu II și 13 cazuri stadiu 
IIIA.  
De menționat că aproximativ 79 de cazuri de cancer mamar 
în stadiile I și II, au primit la indicația oncologului, 
chimioterapie neoadjuvantă preoperator, astfel că, din aceste 
cazuri, la 39 de paciente s-a obseravat o reducere a tumorii 
cu aproximativ 1,2 cm  evidențiabilă pe examenul 
mamografic , iar la restul de 40 de cazuri,  aflate în stadiu 
T1aN0M0 și T1bN0M0 s-a obținut o conversie a tumorii la 
T0.  
Cele 24 cazuri de tumori de sân în stadiu IIIA (T0-3 N1-2 
M0), au fost supuse unui tratament chimio, radio și 
hormonoterapic preoperator de reconversie, obținându-se o 
remisie a formațiunii tumorale de pana la 1,5 cm 
(remisiunea a fost vizibilă pe examenele mamografice și 
ecografice efectuate pe parcursul terapiei).  
       Atât tumorile în stadiile I și II cât și tumorile în 
stadiu IIIA, supuse tratamentului oncologic complex 
preoperator, au fost selecționate atent, după ce, în prealabil 
,toate cazurile au fost supuse examenului medical clinic și 
paraclinic, de către o comisie medicală complexă, formată 
din chirurg, oncolog, radiolog, endocrinolog și medic ATI. 
       Intervenția chirurgicală s-a practicat sub anestezie 
generală cu IOT, fără incidente. Tehnicile chirurgicale 
conservatoare au fost variate , mai restrânse sau mai extinse, 
în funcție de volumul tumorii, de stadiul bolii și de vârsta 
pacientelor.  
În stadiu IIIA de boală, tehnica chirugicală conservatoare a 
constat în sectorectomie lărgită, cu margini mari de rezecție 
în țesut mamar aparent sănătos peritumoral ( până la 3,5 cm 
),  asociată cu limfadenetctomie axilară homolaterală. În 
profunzime, extirparea de țesut peritumoral a mers până pe 
planul muscular.  
       În cazul în care s-a făcut tumorectomie, marginile 
de rezecție din țesutul mamar normal macroscopic 
peritumoral, au fost de minim 1,5 cm. Tegumentul 
supraiacent formațiunii tumorale a fost excizat în 27 de 
cazuri, când am avut o localizare superficială a tumorii, din 
rațiuni oncologice (evitarea de recidive tumorale 
tegumentare),  iar în 38 de cazuri a fost excizat din 
considerente estetice.  
       Limfadenectomie axilară homolaterala a fost 
practicată și în cazul tumorilor situate în CSE, pe aceeași 
incizie prelungită axilar, iar în cazul în care tumora a fost 
localizata intr-un alt cadran,  limfadenectomia s-a  practicat 
pe o incizie separată, pe marginea externă a marelui 
pectoral.  
       Toate cazurile au beneficiat de drenaj aspirativ al 
plăgii postoperator - tip Redon, care s-a suprimat în a doua 
sau a treia zi postoperator, pentru plagile de san din regiunea 
pretoracică, (experiența Clinică Chirurgie 2, Spit. Clinic. 
Județean BV). 
       În cazurile cu limfadenectomie axilară, s-a asociat 
acelși drenaj aspirativ - tip Redon, în axilă, acesta fiind 
suprimat la aproximativ 10-15 zile postoperator , în funcție 
de cantitatea de limfă drenată  (dacă timp de 2 zile 
consecutive am avut un drenaj mai mic de 20 ml, drenajul s-
a suprimat - experiența noastră în clinica chirurgie 2).   
      În cele 104  cazuri, adică la 53% din cazuri, la care 
s-a practicat limfadenectomie axilara ( 24  cazuri stadiu IIIA 

si 80 de cazuri stadiu II), numărul de ganglioni extirpați a 
fost de 7-10 ganglioni pentru fiecare caz, ganglionii făcând 
parte din stațiile ganglionare 1 și 2 Berg-conform 
examenului histopatologic.  
Examenul histopatologic a arătat urmatoarele rezultate: 85 
cazuri adenocarcinom lobular infiltrativ (43%); 62 cazuri 
carcinom nediferențiat (G3) (32%); 40 cazuri 
adenocarcinom moderat  diferențiat (G2) (20%); 10 cazuri 
microtrabecular invaziv  (5%). 
        Postoperator o mare parte din paciente ( 80 de 
cazuri stadiu II- 41% si 24 de cazuri stadiu IIIA- 12% din 
totalul cazurilor operate - 197 de cazuri), au fost supuse 
terapiei oncologige adjuvante, adică s-a practicat 
radioterapiei externă, cu 50 Gy pe sânul operat , asociată sau 
nu cu chimio sau hormonoterapie , acaestă indicatie 
terapeutică postoperatorie, fiind indusă de medicul oncolog, 
ca urmare a existenței unor factor de risc (antecedente 
familiale, examen histopatologic de adenocarcinom 
nediferențiat sau  moderat diferențiat, invazia ganglionilor 
axilari).  
Rezultate 

Postoperator pacientele au fost evaluate din punct 
de vedere al evoluției imediate și tardive inregistrandu-se 
urmatoarele rezultate: 
     a. Morbiditatea postoperatorie (rezultatele 
imediate) a fost de 27,9%:  
- 40 de cazuri de colecții, din care 10 colecții axilare, dupa 5 
zile de la suprimarea tubului de dren axilar și 30 de seroame 
ale plăgii pretoracice (care au fost rezolvate prin puncție și 
incizie evacuatorie) și   
- 15 edeme lifatice ale brațului.  
     b. Rezultatele postoperatorii tardive sunt 
reprezentate de rata de supraviețuire fără recidivă, precum și 
prin rata de supraviețuire totală. Urmărirea postoperatorie a 
pacientelor se face cu dificultate , din mai multe 
considerente de tip economico social, fapt care face dificil 
studiu retrospectiv și evaluarea la distanță a eficacității 
tratamentului complex, în cancerul de sân operat.  
       În lotul nostru, format din 197 paciente, am 
pierdut din urmărire 83 cazuri ( 42%). În schimb,  pentru 
cele 114 cazuri (58%), ce le-am putut urmări prin prezentări 
periodice la consult chirurgical, asociat cu consult 
oncologic, media de urmărire în timp,  a fost de 4 ani, 
perioadă în care nu a fost înregistrată nici o recidivă.  
În 4 cazuri a fost observat un scleredem dezvoltat pe un 
edem al sânului, ca urmare probabil a radioterapiei 
postoperatorii, ce a apărut la un interval de 3 ani și 5 luni de 
la operatie , precum și 6 cazuri de limfedem al brațului, la 
pacientele la care s-a practicat limfadenectomia axilară 
homolaterală, intervalul de timp la care a apărut aceatsă 
complicatie, fiind de 3 ani ți 9 luni postoperator; aceste 
pacientele au  beneficiat la indicația oncologului, de o nouă 
cură de  radioterapie, cu o  doza de radiație de 30Gy, pe 
axila evidată la primul timp operator, cu rezultate 
satisfacatoare post radioterapie suplimentară ( reducerea 
edemului limfatic al bratului la un interval de 2 săptămâni de 
la radioterapia suplimentară). 
Discutii: 
După mulți ani de studii și urmărire, s-a observat și s-a 
demonstart că, chirurgia conservatoare de sân, asociată cu 
radioterapia adjuvantă, a avut rezultate bune, atât din punct 
de vedere oncologic, cât și din punct de vedere estetic [4, 10, 
11, 12]. 
     Multiple studii nerandomizate, au arătat, că pe 
loturi de paciente cu tumori de sân în stadiu I, II și conform 
studiului nostru și stadiul IIIA, rezultatele oncologice sunt 
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comparabile între chirugia radicală, mutilantă ( mastectomie 
radicală) și tratamentul chirurgical conservator combinat cu 
iradierea sânului, cu o doza minima de 45-50 Gy. [1, 12]. 
      S-a observat că, chirurgia conservatoare singură, 
fără să fie asociată cu terapia adjuvantă pe sânul operat, este 
urmată de recidive locale, chiar dacă chirurgia tumorii, a fost 
făcută cu margini de siguranță peritumorală de aproximativ 
1,5 cm , ceea ce denotă că, în sânul ramas restant, există 
focare tumorale multicentrice, ce sunt responsabile de 
recidivele locale și care prin radioterapia adjuvantă de 50 
Gy, pe sânul operat, sunt inactivate de aceasta [12, 13].     
Eficacitatea chimio și hormonoterapiei, este optimizată de 
indepărtarea tumorii primare; de asemenea nici radioterapia 
utilizată singură , fără îndepărtarea tumorii primare nu are 
eficienta, deoarece prin prezența tumorii primare, este 
nevoie de o doza mai mare de iradiere, care ar produce 
fibroză, teleangiectazii și hiperpigmentare pe sânul 
conservat, compromițând aspectul estetic al acestuia. Avem 
și un risc oncologic crescut, când dozele de iradiere sunt 
mari: de notat că radioterapia poate induce alt cancer în zona 
iradiată, la aproximativ 8-10 ani după aplicarea ei, riscul 
mare fiind mai ales la pacientele tinere.  
Chimioterapia în 6 cure, dupa protocolul CMF, după 
tratament chirurgical și radioterapie, a permis scăderea 
procentului de recidivă de la 10% la 6%. Astfel, asocierea 
radio și chimioterapiei, a permis restrângerea actului 
chirurgical, dar nu și excluderea lui. [14, 15, 16, 17]. 
Limfadenectomia axilară homolaterală asociată 
tumorectomiei, sectorectomiei sau sectorectomiei lărgite, 
oferă urmatoarele avantaje:  
- este cel mai important procedeu de stadializare a bolii;  
- în funcție de stadializarea bolii, post limfadenectomie, se 
aplica dozele de iradiere pe sânul operat: 
- prin limfadenectomie, în cazul cancerului de sân, se evită 
și dezvoltarea unui bloc tumoral axilar compresiv în axilă 
[18, 19]. 
În ceea ce privește recidivele tumorale, acestea au fost nule, 
în intervalul de 4 ani de urmărire postoperatorie, dar suntem 
constienti ca intervalul de urmărire al cazurile este încă mic 
[4, 10, 20]. Chiar dacă vor aparea recidive locale, 
prognosticul vital nu este afectat, întrucat se poate intervenii 
fie conservator, printr-o noua tumorectomie, sau radical, 
prin ablația sânului [15, 20]. 

 Concluzii:  
Criteriile de operabilitate prin chirurgie conservatoare sunt: 
volumul tumorii mai mic sau egal cu 7 cm, absența 
cancerului multicentric, mărimea sănului in raport cu 
mărimea tumorii 
Rezultatele clinice obținute de studiul meu, vor face posibilă 
renunțarea în viitorul apropiat, la chirurgia radicală, 
mutilantă a sănului și introducerea  tratamentului chirurgical 
conservator, pentru tumoriile în stadiul IIIA, cu dimensiune 
cuprinsă între 5 și 7  cm, asociat cu radioterapia 
postoperatorie, chimio sau hormonoterapie adjuvantă cu 
rezultate oncologice și estetice satisfacatoare.   
Tratamentul chirurgical conservator al sânului a avut un 
impact mult mai mare asupra psihicului pacientelor, cât și 
asupra aspectului fizic al acestora, făcându-le mult mai usor 
să se integreze în mediul socio – profesional din care au 
provenit și de asemenea redându-le încrederea în aspectul 
fizic, care nu este astfel mutilat de intervenția chirurgicală 
conservatoare.  
Costurile pentru reintegrarea socio profesională a 
pacientelor, a fost mult mai mici la pacientele care au suferit 
intervenții chirurgicale conservatoare, spre deosebire de cele 
la care s-a făcut amputația de sân, unde postoperator, a fost 

nevoie de cheltuieli suplimentare , pentru internări în secțiile 
de specialitate (chirurgie plastică și reconstructivă),  pentru 
reconstrucția sânului, toate acestea prelungind perioada de 
convalescență a pacientelor și împiedicând astfel 
reintegrarea socio-profesională.  
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