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Introducere:   
 Augmentarea mamară implică în mod 

obișnuit inserarea unui implant pentru a modifica 

forma și dimensiunea sânului. În momentul de față 

sunt disponibile diferite tipuri de implante care sunt în 

general împărțite în funcție de forma implantului 

(rotund sau anatomic), fie de textura suprafeței (netedă 

sau texturată) sau de soluția utilizată pentru umplerea 

implantului (soluție salină sau silicon ) (1). 

Implanturile mamare din silicon sunt în prezent cele 

mai populare și utilizate dar riscul de apariție a 

contracturii capsulare reprezintă un subiect de 

actualitate in cercetarea de specialitate. 

Scales et al. (cit. 2) au definit termenul de 

implant ideal ca fiind un material care nu produce nici 

o modificare fizică asupra țesutului, este inert chimic, 

necarcinogen, non-alergic, fără reacție de corp străin, 

care respectă rezistența forțelor mecanice și se 

adaptează formei dorite. Din păcate nu există un astfel 

de implant, dar s-au făcut multe progrese, de la 

introducerea sa în 1962 de către Cronin și Gerow, până 

la implanturile generației actuale ( cit.3). 

Implantele cu suprafață texturată și acoperite 

cu poliuretan sunt cele mai utilizate. Toate materialele 

introduse în corpul uman suferă o reacție de corp 
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Abstract 

 Breast augmentation with silicone implants is one of the most common procedures performed by plastic 

surgeons around the world. Capsular contracture is one of the complication in breast augmentation that requires 

invasive reparation surgery. The inflammatory response to the breast implants appears to be directly associated with 

capsular contracture. 

In addition to the type of material (saline vs. silicone) used and it’s texture (smooth vs. textured), a number 

of factors were detected related to their position and the existence of a history of radiotherapy after cancer treatment 

for breast cancer. It tries to identify ideal methods to prevent and minimize the risk of developing capsular 

contracture.  

Among the methods currently used were described: placement of the implant in the retropectoral plane, 

dissection of a larger pocket, performing a rigorous hemostasis, use of implants with textured surface, minimizing 

the exposure time, contact and handling of the implant, irrigation of the pocket with antiseptic solutions (5% 

betadine) or broad-spectrum antibiotic solution to prevent the infectious process, the use of talc-free gloves, the use 

of corticosteroids, immuno-modulators and anti-inflammatory drugs. 
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străin, care conduce la formarea unei capsule fibroase 

în jurul său (4). În tehnicile de mărire a sânilor care 

utilizează proteze mamare, complicația tardivă cea 

mai frecventă este contractura capsulară. Această 

situație se caracterizează prin dureri la nivelul sânului, 

disconfort, deformări, rigiditate, iar schimbarea 

implantului şi capsulotomia sau capsulectomia sunt 

adesea necesare pentru rezolvarea problemei (2,3). 

Incidența contracturii variază în funcție de 

tipul de înveliș a implantului de silicon, aceasta fiind 

la cele cu poliuretan de aproximativ 1%,  cu suprafața 

texturată în jur de 10%; sau cu suprafața netedă la rate 

care depășesc  50%. Din acest motiv utilizarea 

implantelor netede este  din ce in ce mai limitată 

(5,6,7). 

Etiologia contracturi capsulare este încă 

neclară şi prin urmare ea asociază mai mulți factori, 

din care menționăm: proprietățile fiziochimice ale 

implantului; disecția buzunarului; poziționarea 

implantului; iradierea în cazul pacientelor cu 

neoplasm, fiind cunoscut faptul că razele X activează 

factorii de creștere și citokinele, iar transforming 

growth factor β1 (TGF-β) în particular activează 

fosforilarea care induce apariția contracturi capsulare 

(8). 

 

Aspecte morfopatologice 
 Patogeneza contracturii capsulare este 

multifactorială, fiind în esență o reacție fibrotică 

excesivă față de corpul străin care apare după 

implantare (9,10).  

Histologic membrana capsulei prezintă trei 

straturi : stratul intern - format din fibre de colagen 

fasciculare, fibrocite si histocite ; stratul mijlociu - 

format din mănuchiuri de colagen dens cu fibrele 

dispuse paralel intre ele; stratul extern - format din 

țesut conjunctiv lax. În 50% din cazuri  pot apărea 

metaplazii sinoviale cu punct de plecare în stratul 

mijlociu al capsulei (11,12). 

 Tipul de celule care predomina la nivelul 

capsulei periprotetice sunt fibroblaştii,  macrofagele și 

limfocitele.  

Fibroblaştii se acumulează la „zona de 

contact” a implantului și a capsulei (9,13,14) și s-a 

raportat că numărul de fibroblaşti din capsulă se 

corelează cu gradul de contractură Baker, un număr  

mai crescut fiind găsit în contractura capsulară de 

gradul IV în comparație cu gradul I (15). Datorită 

rolului lor in producerea de colagen, aceștia au fost 

legați de formarea inițială a capsulei. Evaluarea 

histologică a țesutului capsular a arătat că majoritatea 

țesutului este alcătuit din fibre de colagen distribuite 

uniform (15,16). Orientarea și organizarea fibrelor de 

colagen suferă o  schimbare  pe măsură ce severitatea 

contracturii sporește: fibrele devin mai groase și se 

stabilesc în pachete care se orientează perpendicular 

pe fibroblaşti pentru a produce o orientare elicoidală 

pe măsură ce severitatea crește (17). 

Studii recente au demonstrat rolul 

mastocitelor prezente în număr semnificativ la nivelul 

capsulei. Acestea au un rol important în formarea 

reacției cicatriciale contratile periprotetice prin 

contribuția lor la formarea țesutului fibrotic. 

Mastocitele prezintă pe suprafața lor celulară 

mediatori profibrotici (renina-ANG-II, histamina si 

TGF-β) care activează receptorii (ATıR, AıR si TGF-

βRI) aflați pe suprafața fibroblaştilor din vecinătate,  

prezenți şi ei în ţesutul capsular. Aceste celulele sunt 

responsabile de producerea și depozitarea inițială a 

colagenului, determinând ulterior formarea țesutului 

fibrotic (18). 

Rolul miofibroblaştilor în dezvoltarea 

contracturii capsulare a fost, de asemenea, investigat. 

Miofibroblaştii sunt fibroblaste contractile despre care 

se crede că oferă o forță contractilă care scade 

suprafața capsulei în timp ce matricea de colagen se 

remodelează și stabilizează contractura. S-a constatat 

că aceste celule exprimă receptorul de estrogenα 

(ERα) și / sau β (ERβ), asupra cărora acționează 17β-

estrodiol pentru a-și crește forța contractilă (19). În 

același studiu, Persichetti et al. (18) au investigat 

efectul terapiei anti-estrogenice prin administrarea de 

tamoxifen. În grupul de tratament, s-a înregistrat 

scăderea producției de TGFβ și contracția 

miofibroblaştilor, indicând un rol al hormonilor 

estrogeni. Prin urmare, terapia anti-estrogenică poate 

ajuta la reducerea severității sau poate preveni 

dezvoltarea contracției capsulare.  

Pe lângă TGFβ, alte molecule care au fost 

asociate incluzând factorul de necroză tumorală 

(TNFα), metaloproteinaza matrice 2 (MMP2) și 

inhibitorii săi endogeni, inhibitori tisulari ai 

metaloproteinazelor 1 și 2 (TIMP1 și TIMP2). S-a 

raportat că TNFα este exprimat pe fibroblaşti, 

macrofage și extracelular aproape de proteză, iar 

prezența sa este asociată cu un grad crescut de 

contractură Baker (13). În mod similar, expresia 

MMP2 este semnificativ crescută odată cu gradele mai 

severe de clasificare Baker, cu un raport redus de 

MMP la TIMP, situație similară s-a observat în alte 

tulburări fibrotice progresive (20).  

Alți agenți imunologici au fost, de asemenea, 

raportați ca având un rol în dezvoltarea contracturii 

capsulare. Acestea includ factorul de creștere a 

țesutului conjunctiv și interleukinele 4, 6, 10, 13 și 21, 

cu rol in procesul de formare a fibrozei (21). Kyle et 

al. (22) au cercetat Interleukina8 ca potențial 
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biomarker  şi au raportat rolul promotor al acesteia 

împreună cu matricea metalopeptidază 12. De 

asemenea, Wolfram et al.(23) au constatat că, la 

cazurile cu implante mamare din silicon, complexele 

imune circulante, anticorpii antipolimerici și molecula 

de adeziune intercelulară solubilă 1 erau  prezente iar 

nivelurile lor erau corelate cu dezvoltarea fibrozei. 

Celulele stem izolate din ţesutul adipos subcutanat 

inhibă secreţia de citokine inflamatorii produse de 

celulele T CD4+ şi CD8+,  stimulează producţia de 

citokine antiinflamatorii IL-10 secretate de monocite 

şi celulele T şi induc generarea de celule T antigen-

specifice. În plus ele exercită proprietaţi 

imunomodulatorii şi protecţie faţa de rejecţia acută a 

implantului (24).  Celulele stem izolate din ţesutul 

adipos subcutanat au beneficii multiple în îngineria 

tisulară şi medicina regenerativă. Cănd sunt introduse 

într-un țesut traumatizat pot stimula vindecarea prin 

secreţia de citokine şi factori de creştere; ele pot 

modula nişa de celule stem a ţesutului gazda prin 

stimularea recrutării endogene de celule stem şi 

promovarea diferenţierii lor către acele tipuri celulare 

specializate necesare pentru regenerare sau vindecare 

(25). 

 Deși majoritatea dovezilor actuale par să 

susțină rolul sistemului imunitar, cercetările clinice 

susțin că contractura capsulară poate rezulta dintr-un 

răspuns inflamator exagerat cauzat de un hematom sau 

infecție. 

Rolul speciilor de stafilococi negativ 

coagulază a fost investigat cu un anumit interes, cu 

mult accent pe implicarea Stafilococului epidermidis, 

unde sa constatat că prezența sa pe suprafața 

implantului în modele animale determină o presiune 

crescută a capsulei și o capsulă mai groasă care are o 

densitate crescută de colagen și angiogeneză crescută, 

toate acestea fiind ulterior asociate cu contractura 

capsulară (26). Într-un studiu, s-a constatat că irigarea 

triplă a buzunarului cu antibiotice nu este asociată cu 

o reducere semnificativă a severității contracturii 

capsulare, cu rate publicate la 3,7% și 3,6% cu și fără 

irigare cu antibiotice (27), indicând faptul că formarea 

biofilmului poate fi o constatare incidentală, mai 

degrabă decât o cauză și efect în cadrul contracturii 

capsulare. Acest lucru indică faptul că infecția și 

răspunsul inflamator ulterior, deși poate crește rata la 

care se dezvoltă contractura capsulară nu o provoacă 

de fapt. 

 

Strategii de prevenție  și tratament 
 Pentru prevenţia şi reducerea riscului de 

formare a capsulei contractile au fost folosite 

următoarele metode:  plasarea implantului în plan 

retropectoral, disecţia unui buzunar mai larg, 

efectuarea unei hemostaze riguroase,  folosirea 

implantelor cu suprafaţă texturată, reducerea la 

minimum posibil a timpului de expunere, contact  şi 

manipulare a implantului, irigarea buzunarului cu 

soluții anitiseptice (betadină 5%) sau cu soluţie de 

antibiotic cu spectru larg pentru a preveni procesul 

infecțios, utilizarea unor mânuși fără talc, folosirea 

corticoterapiei, imuno-modulatoarelor și a 

antiinflamatoarelor. Ca metodă suplimentară de 

prevenţie a capsulei contractile este menționată 

învelirea implantului într-un strat de matrice dermală 

acelulară, care are rol de reducere a stratului de 

miofibroblaşti format în jurul implantului. Astfel se 

obține reducerea ratei de proliferare a 

miofibroblaştilor şi a procesului inflamator ceea ce 

scade riscul dezvoltării reacției cicatriciale contractile 

periprotetice, al formării capsulei contractile pe 

termen lung (28,29,30). 

 

Tipul de implant  
Există o mare varietate de implanturi care 

sunt disponibile pentru chirurgia mamară bazată pe 

implant, fiecare dintre acestea având proprietăți ușor 

diferite. Acestea pot fi separate în general dacă 

suprafața implantului este netedă sau texturată sau 

dacă sunt umplute cu gel de silicon sau soluție salină 

și dacă implantele sunt rotunde sau anatomice.  

Siliconul ca material de umplere are o serie 

de avantaje: se crede că implantele acționează mai 

mult ca țesutul mamar natural și datorită dezvoltării 

extinse a implantelor din silicon, sunt mai inovate 

tehnologic. Cu toate acestea, soluția salină este încă o 

opțiune pentru paciente. Implantele saline oferă, de 

asemenea, o serie de avantaje, principalul avantaj este 

că implantul salin evită îngrijorările cu privire la 

ruperea implantului. Dacă implantele saline se rup, 

fluidul este absorbit inofensiv în organism, totuși 

expunerea la gelul de silicon este considerată a fi mai 

periculoasă (31). Există mai puțină varietate 

disponibilă cu implantele saline și acestea au rămas 

relativ neschimbate în ultimii ani. În ceea ce privește 

riscul de contractură capsulară, un studiu prospectiv de 

zece ani al implanturilor cu soluție salină a constatat o 

incidență a contracturii capsulare de 20,8% (32), 

indicând un risc mult mai mare decât în cazul 

implanturilor cu silicon. Acest lucru este în contrast cu 

o metaanaliză efectuată în 2008, care a raportat un risc 

de două ori mai mare de contractură capsulară după 

augmentarea cu implante cu gel siliconic, spre 

deosebire de soluția salină.  

 S-a constatat că textura suprafeței 

implantului are un efect asupra incidenței contracturii 

capsulare. În ceea ce privește suprafața implantului, s-

a stabilit că implantele texturate sunt asociate cu un 
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risc mai mic de contractură capsulară semnificativă 

din punct de vedere clinic, așa cum este raportat de un 

număr de meta analize (33,34). Implantele texturate au 

fost introduse ca urmare a faptului că implanturile 

acoperite cu poliuretan au dus la o suprafață mai 

texturată și acestea au avut o incidență mai mică a 

contracturii capsulare (35). Un studiu controlat 

randomizat a constatat că, odată cu plasarea sub 

musculară a implantului, pacienții aveau simptome 

reduse de contractură atunci când a fost utilizat un 

implant texturat (36,37). 

Implantele cu o suprafață macrotexturată s-au 

dovedit a reduce semnificativ riscul contracturii 

capsulei, iar capsula formată imită senzația de 

fermitate naturală a sânilor (38). Cercetări recente au 

constatat că, prin comparație, implantele texturate au 

avut mai multe șanse să conducă la formarea 

biofilmului (39). Cu toate acestea, rata generală de 

incidență mai mare găsită la implantele netede 

sugerează că producția de biofilm nu poate juca, de 

fapt, un rol important în dezvoltarea contracturii 

capsulare. Implantele texturate pot fi asociate cu o 

incidență mai mică a contracturii capsulare din cauza 

modului în care interacționează cu țesutul din jur. Se 

crede că suprafața texturată perturbă forțele contractile 

din jurul implantului (40). O înțelegere mai 

aprofundată a patogenezei și dezvoltării contracturii 

capsulare la nivel molecular ar conduce la o înțelegere 

a modului în care implantele interacționează cu țesutul 

înconjurător și prin urmare, ar ajuta la evaluarea celei 

mai bune opțiuni în ceea ce privește alegerea 

implantului.  

Implantele mamare acoperite cu poliuretan 

oferă o suprafață exterioară texturată și au fost 

cercetate recent datorită incidenței raportate a 

contracturii capsulare. Un studiu recent realizat de 

Pompei și colab. (41) a analizat utilizarea lor după 

radioterapie, un factor de risc recunoscut asociat cu 

contractura capsulară. Ei au descoperit că contractura 

capsulară a apărut la 6,3% dintre pacientele care au 

folosit implante acoperite cu poliuretan, în timp ce cei 

care au introdus implante cu textură extinsă au raportat 

o rată de 21,7%. Un studiu privind utilizarea lor în 

mărirea sânilor a constatat că incidența contracturii 

capsulare a fost de doar 1% (42). Autorii au emis 

ipoteza că această rată scăzută se datorează defalcării 

învelișului poliuretanic, determinând resturile de 

material care să fie reținute în capsulă, provocând 

împletirea fibrelor de colagen. Examenul histologic a 

constatat, de asemenea, că în capsulele din jurul 

implantelor poliuretanice există mai puțin țesut 

fibrotic și mai puțin colagen de tip 3 decât se observă 

la implantele texturate (43). 

 

Tehnica chirurgicală  
Deciziile privind procedura chirurgicală au 

un efect asupra incidenței contracturii capsulare. 

Amplasare submusculară în spatele mușchiului mare 

pectoral, se asociază cu o incidență mai mică a 

contracturii capsulare decât atunci când implantul este 

plasat subglandular (37,44,45,). O metaanaliza recentă 

a constatat că ratele globale ale contracturii capsulare 

cu amplasarea subglandulară au fost de 8,6%, în timp 

ce pentru plasarea submusculară a fost de doar 2,8% 

(46). Cu toate acestea, aceste constatări nu sunt 

universale, unele studii nu găsesc nicio diferență între 

localizarea anatomică a buzunarului și ratele 

contracturii capsule (47).  

În mod tradițional, contractura capsulară este 

tratată chirurgical, deși este important de menționat că 

tratamentul este indicat doar în contractura capsulară 

de gradele III și IV. Tratamentul standard este  

capsulectomie cu sau fără capsulotomie şi înlocuirea 

implantului (48). Deși s-a constatat că capsulotomia 

este un tratament chirurgical eficient pentru contracția 

capsulară, pot fi necesare mai multe proceduri pentru 

a menține consistența normală a sânilor (49). 

Tratamentul chirurgical este asociat cu un risc 

semnificativ de recurență a contracturii care se apropie 

de 25% în primul an, ceea ce poate duce la o cascadă 

de proceduri (50). Cel mai frecvent tratament 

chirurgical a fost raportat a fi o capsulectomie totală 

cu o modificare a locului buzunarului atunci când este 

indicat (51), cu toate acestea, atunci când contractura 

a avut loc în planul submuscular, acest lucru poate fi 

dificil și poate duce la mai multe complicații (52). A 

fost propusă o nouă tehnică de management 

chirurgical, care implică formarea unui nou buzunar în 

care se plaseaza implantul. Aceasta implică crearea 

unui nou plan submuscular dar superficial fata de 

capsula anterioară, care este lăsat intact pentru a evita 

deteriorarea ulterioară a țesuturilor. Aceasta permite 

utilizarea capsulei existente și se face de obicei printr-

o incizie inframamară (53). Un studiu retrospectiv a 

198 de pacienți, dintre care 69,7% au prezentat 

contractură capsulară, si au fost tratați utilizând 

această tehnică, a constatat o rată de succes ridicată în 

reducerea contracturii (54).  Acesta ar putea fi un nou 

standard de tratament pentru contractura capsulară, 

deoarece permite utilizarea capsulei existente, dar 

oferă un nou buzunar vascularizat în care să se 

introducă un nou implant texturat. Cu toate acestea, în 

prezent, acest lucru este fezabil numai în plasarea 

submusculară, deoarece există suficient țesut pentru a 

permite crearea unui nou plan. Alte metode 

chirurgicale care au fost discutate ca strategii de 

tratament pentru contractura capsulară includ 

utilizarea transferului autolog de grăsime. Aceasta 
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poate lua una din cele două forme: lipofilling pentru a 

încerca și trata contractura capsulară sau o grefă de 

grăsime plasată în procedura inițială împreună cu 

implantul şi acoperindul pe jumătate.  

Salgarello et al. (55) a constatat că atunci 

când grefele de grăsime au fost utilizate la 6 luni după 

radioterapie, urmate de plasarea implantului 3 luni mai 

târziu, a existat o incidență redusă a complicațiilor 

postoperatorii, incluzând contractura capsulară la 15 

luni de urmărire. Aceste rezultate au fost confirmate 

într-un mic studiu efectuat pe 28 de paciente care au 

avut lipofilling la 6 luni după radioterapie urmată de 

plasarea implantului 3 luni mai târziu, nu a existat 

niciun caz de contractură capsulară de gradul III / IV 

la 17 luni de urmărire (56).  

Deși acestea s-au concentrat pe cazuri de 

reconstrucție mamară, aceasta este o tehnică care ar 

putea fi adaptată pentru utilizare în augmentarea 

primară.  

Utilizarea matricelor dermice acelulare a fost 

investigată, deoarece se crede că acestea pot modifica 

procesele reactive la interfața implantului tisular, zona 

numită de contact și prin urmare, reduc dezvoltarea 

contracturii (57,58). Într-un studiu in care s-au folosit 

matrici dermice celulare pentru a preveni contractura 

capsulară, nici o pacientă din grupul preventiv nu a 

dezvoltat contractură capsulară, ceea ce i-a determinat 

să concluzioneze că utilizarea sa scade semnificativ 

incidența contracturii capsulare în primii 3-5 ani după 

plasare (58). Utilizată ca tratament pentru contractura 

capsulară constituită, acoperirea completă a 

implantului cu matrice dermică acelulară s-a dovedit a 

fi o strategie eficientă de management a contracturii 

capsulare de gradul III până la IV, fără a se observa o 

recurență ulterioară (57,58). 

Metode medicale  
Deși etiopatogenia contracturii capsulare nu 

este pe deplin cunoscută, răspunsul inflamator pare să 

aibă un rol important. Prin urmare, se crede că 

modificarea răspunsului inflamator prin medicație 

poate reduce incidența contracturii capsulare. 

Antagonişti ai leucotrienelor au fost folosiți pentru a 

investiga dacă au un efect asupra dezvoltării 

contracturii. Studiile pe animale au constatat că atunci 

când 5 mg / kg pe zi de inhibitor de leucotriene a fost 

injectat în jurul implantelor cu silicon texturat, 

capsulele au fost mai subțiri și mai vasculare, cu o 

densitate mai mică de colagen (59,60), indicând faptul 

că medicamentul poate preveni dezvoltarea 

contracturii capsulare. Mai multe studii au constatat o 

reducere a gradării Baker a contracției capsulare 

folosind o doză de 20 mg de două ori pe zi administrată 

pe cale orală (61,62), însă nu au existat studii care sa 

ateste rolul preventive. 

S-a raportat că toxina botulinică A este 

eficientă în reducerea cicatricilor cheloide. Capsulele 

implantului s-au dovedit a fi similare din punct de 

vedere histologic, astfel că a fost investigat recent 

pentru a vedea dacă poate reduce contractură sau poate 

preveni dezvoltarea acesteia. Un studiu pe șobolani 

care a implicat injectarea a 0,5 ml (5 unități) de toxină 

botulinică A în buzunarul implantului a raportat că, în 

analiza histologică a capsulei după 6 săptămâni, 

grosimea capsulară a fost redusă, cu un număr scăzut 

de celule inflamatorii și cu o  expresie TGFβ1 scăzuta 

cu un model de colagen slab și bine organizat în grupul 

experimental în comparație cu martorul, cărora li s-a 

injectat 0,5 mL de soluție salină (63). 

 

Concluzii 
Contractura capsulară este cea mai frecventă 

complicație în urma intervenției chirurgicale de 

augmentare mamară. Această revizuire a literaturii a 

încercat să sublinieze unele dintre cercetările recente 

referitoare la contractura capsulară după intervenția 

chirurgicală, pentru a identifica factorii de risc și 

strategiile potențiale de management. . Rezultatele 

acestei revizuiri se pot adăuga la practica clinică 

actuală, oferind mai multe informații femeilor cu 

privire la riscurile legate de operația de mărire a 

sânilor și ajutând la consimțământul complet informat. 

În viitor, se recomandă efectuarea unei meta analize 

amănunțite care să ia în considerare toți factorii care 

pot afecta incidența contracturii capsulare: plasarea 

anatomică a implantului, textura suprafeței 

implantului și tipul de bază al implantului precum și 

un istoric de radioterapie la sân. 
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