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CANCERUL MAMAR

Această brosură este scrisă pentru paciente și rudele
lor din dorinţa de a le ajuta să inţeleagă mai bine boala.
Se bazează pe informaţii din ghidurile de tratament
ale cancerului de sân și se dorește un suport pentru
discuţia cu medicul curant. Veţi putea găsi informaţii
cu privire la prevalenţa, cauzele, prevenirea și
tratamentul cancerului mamar.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi:
http://www.iocn.ro/
http://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides
https://www.cancer.gov/types

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă”

Cancerul mamar este cea mai frecventă afectiune
malignă a femeilor. Poate ﬁ intâlnit și la bărbaţi dar numărul
de cazuri este mic, reprezintă 1% din totalul cancerelor
mamare.
Este o afecţiune în care o parte din celulele ce alcătuiesc
sănii încep să crească anormal și necontrolat.
Statistic, 1 din 8 femei in America și 1 din 10 femei în
Europa, va dezvolta un cancer de san pe parcursul vieţii ei.
Global, numărul de cazuri nou diagnosticate este în creștere.
Asta se datorează îmbătrânirii populaţiei dar și eforturilor
de a descoperi cancerele în stadii incipiente. Veștile bune
sunt că mortalitatea este în scădere în parte pentru ca
stadiile incipiente sunt mai usor de vindecat și pentru că
tratamentele și-au imbunătăţit rezultatele.
Care este cauza aparitiei cancerului de sân?
O cauză deﬁnitorie, exactă, nu se cunoaste dar sunt
cunoscuţi o serie de factori de risc.
Riscul este dat în primul rând de statutul de femeie.
Hormonii feminini joacă un rol esenţial în apariţia bolii.
Astfel s-au identiﬁcat următorii factori de risc:
-înaintarea în vârstă (incidenţa crește odată cu înaintarea
în vârstă după 40 de ani),
-apariţia primului ciclu menstrual devreme (înainte de 12
ani)
-menţinerea ciclurilor menstruale peste 55 de ani
-tratamentul post-menopauzal cu hormoni de
substituţie, sunt factori de risc în apariţia bolii.
- istoricul familial – prezenţa rudelor de gradul 1 (părinţi,
fraţi/surori, copii) diagnosticate cu cancere (san, ovar, colon,
gastric, etc) mai ales dacă au fost diagnosticate înaintea
vârstei de 40 de ani.
-Absenţa sarcinilor
-Absenţa alăptării
-Stilul de viaţă: obezitatea, lipsa exercitiilor ﬁzice,
consumul de alcool.
-Cancer de sân în antecedente personale
Care sunt semnele/simptomele ce nu trebuie ignorate?
În faze incipiente, de debut, cancerele de sân pot să nu
prezinte nici un fel de semne/simptome. Apariţia de
modiﬁcari la nivelul sânilor/axilelor, cum ar ﬁ:
-nodul recent aparut
-prezenţa unei scurgeri mamelonare
-modiﬁcari la nivelul pielii sanilor (zonă de roșeaţă,
îngroșare, retracţie)

-leziuni/cruste sau retracţie la nivelul mamelonului
-modiﬁcare de mărime sau formă a sânului necesită
prezentare imediată la medic.
Ulterior medicul poate face o serie de recomandări care
completează examenul clinic (mamograﬁe, ecograﬁe, RMN
sân) și în cazul în care suspiciunea prezenţei cancerului de
sân persistă, diagnosticul va ﬁ făcut prin recoltarea unui
fragment din zona suspectă (biopsie). Acest fragment va ﬁ
examinat la microscop pentru a conﬁrma sau inﬁrma
diagnosticul de cancer de sân (examen histopatologic).
Odată stabilit diagnosticul de cancer de sân, va ﬁ nevoie
de o serie de investigaţii suplimentare care vor ajuta la
stabilirea unui plan de tratament adaptat bolii
dumneavoastră (analize de laborator, radiograﬁe de torace,
eventual tomograﬁe, scintigraﬁe, testări genetice etc).
Un cancer de sân poate ﬁ inclus în unul din cele 5 stadii:
-stadiul 0 – pre-invaziv, modiﬁcarea este localizată în
ductele din sân sau în lobuli și nu are abilitatea de a se
răspândi
-stadiul I – nodulul măsoară 2 cm sau mai puţin și nu
sunt ganglioni afectaţi
-stadiul II – nodulul din san masoară între 2 și 5 cm și
sunt afectaţi până la 3 ganglioni axilari
-stadiul III – leziunea din sân măsoară mai mult de 5 cm,
există afectare a pielii, sau a peretelui toracic și a ganglionilor
din vecinatate
-stadiul IV – sunt prezente leziuni și la nivelul oaselor sau
plămânilor sau a altor organe, situate la distanţă de sân
Opţiunile terapeutice sunt discutate într-o comisie
multidisciplinară formată din medici specializaţi în
tratamentul cancerului de sân, după ce sunt cunoscute
caracteristicilor histopatologice ale cancerului diagnosticat
(grad tumoral, prezenţa receptorilor hormonali, scorul
HER2, KI67) și stadiul bolii.

În esenţă tratamentul unui cancer de sân poate implica:
-chirurgia (rezecţia formaţiunii tumorale, mastectomia
radicală, chirurgie reconstructivă)
-radioterapia (ajută distrugerea posibilelor celule
maligne rămase după chirurgie)
-chimioterapia
-terapia moleculară ţintită
-hormonoterapia (ultimele 3 opţiuni terapeutice
acţionează sistemic, la nivelul întregului organism)
Toate mijloacele terapeutice folosite pot să prezinte și
efecte adverse nedorite. Întrebaţi medicul dumneavoastră
curant despre aceste efecte adverse și despre posibilităţile
de ameliorare a simptomatologiilor nedorite.
De asemenea, suportul psihologic în oricare dintre
etapele de tratament vă poate ajuta în adaptarea la acest
diagnostic.
Cum se poate preveni un cancer de sân?
-menţinerea unei greutati ideale pe toată durata vieţii, cu
atentie mare în perioada instalării menopauzei.
-includerea exerciţiilor ﬁzice în programul zilnic de viaţă
-evitarea consumului excesiv de alcool.
-planiﬁcarea familială, pentru femeile care doresc să
devină mame este de dorit ca prima sarcină să ﬁe inainte de
30 de ani și nou nascutul sa ﬁe alaptat la sân.
Nu uitaţi, importanţa efectuării unui control
mamograﬁc 1 data pe an!

