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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Partea generală a tezei de doctorat reprezintă o sinteză a noțiunilor clasice și a
celor mai noi date din literatura de specialitate privind cancerul mamar și tehnicile de
reconstrucție mamară, bazată pe o bibliografie ce cuprinde 268 de titluri de lucrări clasice şi
articole recente, precum și indicații weblografice.

Această parte a lucrării este sistematizată în două capitole:
I. Noțiuni privind cancerul de sân, ce cuprinde noțiuni privind particularitățile de

dezvoltare și structură ale glandei mamare, cu implicații în carcinogeneză și chirurgia mamară,
precum și noțiuni privind cancerul mamar, respectiv reperele istorice, epidemiologia,
mecanismele procesului carcinogenetic mamar și factorii de risc ai acestuia și o scurtă prezentare
a tipurilor de mastectomii.

II. Strategiile chirurgicale în reconstrucția de sân, capitol ce prezintă tehnicile clasice și
moderne de reconstrucție mamară, precum și tehnicile chirurgicale complementare.

Partea de contribuţiile personale este reprezentată de două studii originale, unul
anatomic și unul clinic:

I. Studiul embriologic și anatomic al ramurilor perforante ale arterei epigastrice
inferioare, subâmpărțit în:

 Studiul dezvoltării mușchiului drept abdominal și al arterelor epigastrice, ce
evidențiază cauzele ontogenetice ale particularităților de vascularizație ale mușchiului
drept abdominal

 Studiul anatomic al ramurilor perforante ale arterei epigastrice inferioare, ce
reprezintă o cercetare originală care fundamentează o hartă a perforantelor de la nivelul
peretelui abdominal, hartă ce stă la baza conceperii unui lambou de o complexitate
ridicată, care se utilizează pentru reconstrucția de sân - lamboul DIEP.

II. Studiul clinic al reconstrucției sânului după mastectomie

I. Studiul embriologic și anatomic al ramurilor perforante ale
arterei epigastrice inferioare

Motivație Prin multiplele surse vasculare și bogăția anastomozelor dintre ele, regiunea
peretelui abdominal a devenit rapid regiune de interes maxim ca zonă donatoare, pentru chirurgia
reconstructivă.  Prezența unui panicul adipos dezvoltat face ca regiunea abdominală inferioară să
fie zona donatoare standard pentru lambourile utilizate în reconstrucția mamară.

Acest fapt a reaprins interesul chirurgilor pentru detaliile anatomice ale vascularizației
acestei regiuni, interes centrat pe studiul nivelului originii, traiectului și localizarea ramurilor
perforante musculocutanate ale arterei epigastrice inferioare1.

În lumina acestor date, cunoașterea aprofundată a arterei epigastrice inferioare, cu
raporturile, distribuția, tributarele și anastomozele sale, precum și a ramurilor sale perforante
devine esențială pentru proiectarea și disecarea lambourilor.

Studiile anatomice privind ramurile perforante ale arterei epigastrice inferioare, existente în
literatura de specialitate, oferă date discordante, atât în ceea ce privește modul de ramificare al
arterei, cât și al dominanței ramurilor perforante mediale și laterale. Ele nu fac decât să sublinieze

1 Rozen W.M., Ashton M.W., Taylor G.I. - Reviewing the vascular supply of the anterior abdominal wall: redefining
anatomy for increasingly refined surgery. - Clin Anat.; 21(2):89-98, 2008
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marea variabilitate de ramificare și distribuție a ramurilor arterei epigastrice inferioare, chiar și
între cele două hemiabdomene.

Mai mult, aceste studii nu oferă nicio explicație și nicio predictibilitate.
Logica în anatomie este embriologia, mecanismele dezvoltării fiind singurele care ne pot

oferi cheia înțelegerii detaliilor de structură, vascularizație și inervație.  Cum există foarte puține
studii privind dezvoltarea vaselor epigastrice și relația lor cu mușchiul drept abdominal, am
considerat utilă includerea unui subcapitol alocat acestui subiect.

I. A. Studiul dezvoltării mușchiului drept abdominal și al arterelor
epigastrice

Metodologie: Studiul embriologic și anatomic al ramurilor perforante ale arterei
epigastrice inferioare a fost efectuat în cadrul Disciplinei de Anatomie, a Departementului de
Științe Morfologice al U.M.F. Carol Davila, cu acordul d-lui Prof. Dr. Florin M. Filipoiu, pe lame
preparate din embrioni și feți umani, de diferite vârste.

Lamele au fost examinate la microscopul optic şi fotografiate.
Pentru aspecte ale vascularizației fetale, am studiat preparate recoltate de la feți la care s-a

efectuat injectarea pe vena ombilicală cu o soluţie încălzită de gelatină-tuş de China.
Rezultate și discuții:
Toți mușchii striați se dezvoltă din mezodermul paraaxial sau somitic. Mezodermul

paraaxial se fragmentează într-o serie de formaţiuni rotunjite, dispuse metameric, numite somite,
din care se diferenţiază scheletul axial, musculatura somitică şi dermul.

Fig. C.P. I. 1. Coloraţie  Hematoxilină ferică  Ob. 20  Embrion de 2,5 mm  Std. 9 Carnegie
(săptămâna a 4-a)

1. cavitate amniotică  2. placă neurală  3. șanț neural  4. mezoderm paraxial (somitic)  5.
ectoderm  6. mezoderm lateral  7. aortă dorsală dreaptă  8. mezoderm axial (notocord)

La sfârşitul S5, materialul miotoamelor se împarte în:
 epimer, porţiune mică dorsală, ce va rămâne în relaţie cu ramura dorsală primară a

nervului segmentar anexat somitei.
 hipomer, porţiune mare ventrală, ce va rămâne în relaţie cu ramura ventrală primară a

nervului segmentar anexat somitei.
Din mezodermul hipaxial (al hipomerelor) se dezvoltă mm care vor fi inervaţi de ramurile

ventrale ale nervilor spinali.
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Hipomerele se dezvoltă ventral (paralel cu dezvoltarea coastelor) şi invadează
somatopleura. Cu excepţia zonei anterioare, care rămâne neclivată (nelaminată), hipomerele se
clivează în trei straturi extern, intermediar şi intern.

Din zona neclivată se formează sistemul muscular longitudinal dintre menton şi pube: mm
suprahioidieni (numai mm geniohioidieni) și mm infrahioidieni, mm sternali (când există,
respectiv la 8-15% din populație2), mm drepţi abdominali și mm piramidali.

Din zona clivată se formează cele trei straturi ale mm intrinseci ai toracelui şi ale mm laţi ai
abdomenului. La nivelul toracelui, mezodermul hipaxial clivat păstrează dispoziţia metamerică şi
mm vor fi inervaţi de ramurile ventrale ale nervilor spinali toracali - nn intercostali.
La nivelul abomenului, muşchii laţi ai abdomenului se formează prin fuzionarea mezodermului
hipaxial din mai multe miotoame, iar muşchii astfel formaţi vor primi ramuri ventrale de la mai
mulţi nervi intercostali.

Deși, din punct de vedere chirurgical, după clasificarea Mathes și Nahai, mușchiul drept
abdominal este considerat mușchi de tip III, având doi pediculi separați, ambii dominanți,
proveniți din artere diferite3: artera epigastrică superioară, care provine din artera mamară internă
și artera epigastrică inferioară, care provine din artera iliacă externă.4, embriologic, situația este
net diferită.

După cum remarcăm, mușchiul drept abdominal se dezvoltă din partea nelaminată a
mezodermului hipaxial, care invadează mezodermul somatopleural și migrează ventral, fiind
însoțit de ramurile ventrale ale nervilor spinali corespunzători (T6-L2) și arterele intersegmentare
– viitoarele artere intercostale și lombare, ce-i asigură vascularizația. Aceste artere sunt singurele
surse vasculare ale mușchiului pe tot parcursul migrației sale, până ajunge în poziția definitivă,
când ajunge în relații anatomice și funcționale (de vascularizație) cu arterele epigastrice,
superioară și inferioară.

Se crează astfel o situație unică, fiind singurul mușchi ai cărui pediculi principali nu se
dezvoltă în concordanță cu necesitățile metabolice ale mușchiului. Mai mult, cele două artere
epigastrice, superioară și inferioară, se dezvoltă complet separat de mușchiul drept abdominal,
dar în strânsă corelație cu rețeaua vasculară dermală, pe care o alimentează și au o cu totul altă
destinație, pe care o voi detalia ulterior.

În săptămâna a 6-a, std. 17-18 Carnegie, porțiunea dorsală a hipomerului se delaminează în
trei straturi, formând primordiile mușchilor lați ai abdomenului. Încă din acest stadiu se observă
că vasele sunt situate în interstițiul dintre primordiile mușchilor oblic intern și transvers
abdominal.

Vase intercostale depășesc anterior nivelul mușchilor abdominali, extinzându-se spre linia
mediană. De asemenea, în zona în care se vor diferenția dermul și hipodermul, pot fi observate o
serie de vase secționate, corespunzătoare primei trepte de organizare a plexului vascular dermal.

La nivelul primordiilor mușchilor abdominali, celulele sunt nediferențiate, unicelulare,
dispuse mai compact în regiunile din apropierea pericondrului costal, unde stabilesc puncte de
inserție. Pe secțiuni seriate cranio-caudal, se observă că diferențierea în trei straturi progresează
atât dorso-ventral, cât și cranio-caudal, etajul supraombilical având un avans asupra celui
infraombilical, ceea ce era de altfel de așteptat, în contextul evoluției cranio-caudale a somitelor.
Atât supraombilical, cât și subombilical, celulele mioblastice sunt mononucleate, nediferențiate.

În săptămâna a 7-a, std. 20 Carnegie, mușchiul drept abdominal ajunge în apropierea
arterei epigastrice inferioare.

2 Georgiev G. P., Jelev L., Ovtscharoff A.V. - On the clinical significance of the sternalis muscle. - Folia Medica; 51
(3): pg. 53–56, 2009
3 Mathes S. J., Nahai F. Clinical Applications for muscle and Musculocutaneous Flaps. St. Louis: Mosby, 1979, 24
4 Mathes S. J., Nahai F. – op. cit.
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În acest stadiu se remarcă diferențierea mioblaștilor în fascicule de fibre musculare, chiar și
la nivel subombilical.

Fig. C.P. I. 2. Col. hematoxilină-eozină.  Ob. 20.  Secţiune transversală prin embrion
uman .  Std. 20 Carnegie

1. plex dermal  2. derm  3. hipoderm  4. m oblic extern  5.  m oblic intern  6. m transvers
abdominal  7. arteră intersegmentară  8. m drept abdominal  9. m piramidal  10. a epigastrică
inferioară  11. a ombilicală 12 canalul alantoidian  13. mezoul vezicii urinare

În săptămâna a 8-a, std. 21 Carnegie, supraombilical, mușchiul drept abdominal este situat
în apropierea arterei epigastrice superioare. Anterior și posterior de mușchi (mai puțin evident)
începe să se formeze teaca muschiului drept abdominal.

La sfârșitul săptămânii a 8-a, raporturile dintre artera epigastrică inferioară și m drept
abdominal sunt cele definitive. Aceste date corespund cu cele din studiul lui Yang D.J și col5.

Datorită diastazisului fiziologic al drepților abdominali în etajul supraombilical, artera
epigastrică superioară ajunge mult mai târziu în raport direct cu m drept abdominal.

În perioada fetală (după săptămâna a 8-a) au loc doar procese de diferențiere a structurilor
musculo-aponevrotice. În luna a treia, fibrele musculare se maturizează, devin polinucleate și se
organizează în fascicule. Mezenchimul nediferențiat se va diferenția în structuri stromale
caracteristice mușchiului (matricea extracelulară specifică, endomisium, perimisium și
epimisium). Crește cantitatea de colagen, mai ales la nivelul aponevrozelor și a tecii dreptului
abdominal. Toate acestea au loc în special sub influența factorilor mecanici, reprezentați de
mișcările active fetale. Din luna a 4-a, aspectul microscopic al mușchiului striat fetal este
asemănător cu cel al adultului.

Trebuie remarcat faptul că structura peretelui abdominal este extrem de complexă și este
determinată genetic, ca efect al evoluției.

Dacă există un tipar general de organizare a structurilor peretelui abdominal la vertebratele
terestre, există totuşi diferențe nete între vertebratele inferioare și cele superioare, mamifere,
legate de adaptarea la perioada de gestație, care a dus la:

- atrofia coastelor din regiunea lombară, cu formarea proceselor costiforme
- modificarea formei aperturii toracice inferioare și a celei superioare a pelvisului
- formarea unui mecanism de întărire a peretelui anterior al abdomenului prin formarea

tecii dreptului abdominal.
Dacă luăm în considerare și modificările induse, de-a lungul timpului, de bipedalism este

evident că studiile efectuate la animale de laborator nu pot fi extrapolate la om6.

5 Yang D.J., Hwang P.H., Kim H.J., Rodríguez-Vázquez J.F., Abe S.I., Murakami G., Cho H.B. - Development of
the Rectus Abdominis and Its Sheath in the Human Fetus - Yonsei Med J 53(5):1028-1035, 2012
6 Yang D.J., Hwang P.H., Kim H.J., Rodríguez-Vázquez J.F., Abe S.I., Murakami G., Cho H.B. – op. cit.
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Pentru realizarea rolului de presă abdominală, mm lați ai abdomenului exercită un efect de
tracțiune asupra tecii dreptului abdominal. Efectul gravitației asupra viscerelor explică de ce teaca
este mai groasă în partea inferioară a foiței anterioare, deoarece la acest nivel viscerele exercită
presiune maximă pe perete.

Poziția bipedă explică de ce, deși teaca dreptului abdominal este o structură prezentă la
toate mamiferele, structura sa este diferită la om față de alte specii (deși există diferențe și între
diferitele specii de mamifere patrupede).

Pentru creșterea eficienței, la nivelul dreptului abdominal s-au dezvoltat intersecțiile
tendinoase (cel mai frecvent câte 3 de fiecare parte) care au un multiplu rol7, 8, 9: ancorează foița
anterioară a tecii, asigură gradele variate de flexie anterioară ale coloanei vertebrale lombare (în
lipsa lor ar fi necesari mai mulți mușchi) și cresc forța de contracție a mușchiului.

Contrar părerii că ar fi un vestigiu al originii mușchiului din mezodermul mai multor
somite, intersecțiile tendinoase apar tardiv în viața fetală (după săptămâna 17), de sus în jos și
dinspre lateral spre medial.

Vascularizația mușchiului drept abdominal

La făt, ramurile vasculare intrafasciculare sunt mult mai numeroase și de calibru mai mare
decât la adult, unde sunt reprezentate doar de capilare.

Explicația acestei situații rezidă în modul de dezvoltare al vascularizației mușchiului.
Mușchiul scheletic este un țesut complex, a cărui dezvoltare depinde de dezvoltarea

simultană a vascularizației, a inervației și a matriciei extracelulare specifice.
În mușchii striați, vasculogeneza pornește de la mezenchimul învecinat blastemului

procondral costal și din plexul vascular subectodermal, ce dau naștere capilarelor din
epimisiumul muscular, în curs de dezvoltare.

În mușchii striați, vasele formate prin procesul de vasculogeneză in situ, cu pereți slab
diferențiați, se conectează prin anastomoze temporare cu rețeaua vasculară epimisială, formată
pornind de la mezenchimul angioformator învecinat blastemului procondral costal și din plexul
vascular subectodermal.

Ulterior, rețeaua epimisială ajunge să fie alimentată de vasele magistrale, formate prin
procesul de angiogeneză și care, în cazul acesta, sunt reprezentate de arterele intersegmentare.

Aceste vase au pereții bine delimitați, cu tunicile corespunzătoare arterelor.
Vasele intramusculare cresc gradual, în strânsă corelație cu diferențierea septurilor

interfasciculare și cu diferențierea fibrelor musculare.
Pe măsura dezvoltării vaselor intrafasciculare, se pierde legătura cu vasele epimisiale.

Rețeaua vasculară capilară se dezvoltă în strânsă legătură cu suprafața fibrelor musculare.  Vasele
și fibrele musculare cresc proporțional și, astfel, devin evidente trăsăturile rețelei vasculare
intramusculare.

7 Meenakshi S., Manjunath K.Y. - The tendinous intersection of rectus abdomines muscle. - Journal of Mahatma
Gandhi Institute of Medical Sciences.; 13(1):34–39, 2008.
8 Anita A., Haque M., Gupta A., Nasar A. - Variation in Tendinous Intersections of Rectus Abdominis Muscle in
North Indian Population with Clinical Implications. - J Clin Diagn Res.; 9(6):AC10-2,, 2015.
9 Last R.J., Sinnatamby C.S. - The Abdomen, RJ. Last Anatomy Regional and Applied, 7th Edition, Chapter 5. -
China: Elsvier; pp. 221–325, 1985.
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Fig. C.P. I. 3. Secțiune din piesă injectată cu geletină-tuș de china, transparentizată
1. r din artera intersegmentară  2. capilare intrafasciculare  3. rețea epimisială  4. ramuri

anastomotice între rețeaua epimisială și vasele intrafasciculare

Maturarea rețelei vasculare musculare presupune vaste procese de remodelare, constând în
modificarea tiparului rețelei capilare, ale cărei ochiuri devin alungite, paralele cu fibrele
musculare și dispariția celei mai mari părți a anastomozelor cu rețeaua dermală, ce alimenta
rețeaua intramusculară, înainte de a fi preluată de vasele magistrale.  Anastomozele ce persistă
devin perforante fasciocutane și musculocutane.

În cazul mușchiului drept abdominal, procesul este mult mai complex, deoarece, de la
sfârșitul săptămânii a 8-a, mușchiul înglobează arterele epigastrice superioară și inferioară,
inclusiv ramurile lor pentru rețeaua dermală. Din acest motiv, pe secțiuni, apar multe vase
intrafasciculare de calibru mare.

Pe măsura dezvoltării, rețeaua vasculară a mușchiului drept abdominal e preluată, în cea
mai mare parte, de vasele epigastrice, fără a pierde, însă, conexiunea cu arterele intercostale și
lombare. Astfel, mușchiul drept va avea doi pediculi vasculari principali, reprezentați de cele
două artere epigastrice, dar și o multitudine de pediculi secundari, reprezentați de arterele
intercostale 6-12 și lombare.

În ceea ce privește originea arterelor epigastrice, după Cronenwett și Johnston10, ele s-ar
forma ca un sistem de anastomoze verticale între ramurile ascendente și descendente ale arterelor
intersegmentare, care se conectează la ramurile formate prin angiogeneză ale arterelor mari,
subclavie (segmentul derivat din a 7-a arteră segmentară) și iliacă externă.

Având în vedere lipsa ramificărilor evidente și faptul că sunt identificabile pe secțiuni
înainte ca arterele intersegmentare să ajungă la linia mediană, este mai plauzibilă formarea lor
prin mecanism angiogenetic, cu aport secundar din ramurile vaselor intersegmentare.

Indiferent de origine, cele două perechi de artere epigastrice îndeplinesc un rol esențial:
constituie un dublu sistem de siguranță. Interconectate între ele și cu aorta descendentă, prin
arterele intersegmentare, permit dirijarea fluxului sanguin spre orice teritoriu ischemic de la
trunchi și membre (mai ales cele inferioare), în situația unei obstrucții arteriale progresive, ce se
instalează lent.

10 Cronenwett L. J., Johnston K.W. - Rutherford's Vascular Surgery - Elsevier Health Sciences, 2014
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I. B.  Studiul anatomic al ramurilor perforante ale arterei epigastrice
inferioare profunde

Metodologie: Studiul anatomic a fost efectuat pe 5 cadavre formolizate (3 bărbați și 2
femei), din sălile de disecție ale Disciplinei de Anatomie a UMF Carol Davila și pe 5 cadavre
proaspete (10 hemiabdomene), în cadrul Institutului de Medicină Legală “Mina Minovici”, din
București, cu aprobarea Consiliului Institutului și a Comisiei de etică, precum și cu respectarea
normelor în vigoare.

La cadavrele formolizate au fost efectuate disecții detaliate pentru evidențierea originii,
traiectului, raporturilor și ramurilor arterei epigastrice inferioare profunde.

La cadavrele proaspete, pozitionate în decubit dorsal, s-a practicat descoperirea arterei
epigastice inferioare profunde, care a fost ligaturată distal de originea ramurilor colaterale, apoi s-
a efectuat un lavaj abundent al acesteia, cu ser fiziologic și soluție de heparină, 10 UI/ ml de ser.

Ulterior, în artera epigastrică inferioară profundă a fost injectat un amestec de BIODUR®
S 14 Red, polimer de silicon cu vâscozitate scăzută, aparținând clasei substanțelor flexibile,
special concepute pentru studiul vaselor sanguine și întăritor S 1, în proporție de 10%11, preparat
extemporaneu.

Cadavrele au fost lăsate 24 ore, la temperatura camerei, pentru a se putea polimeriza soluția
injectată în artere.

Disecția arterei și a ramurilor sale perforante a fost realizată mezoscopic, cu ajutorul lupei
operatorii. Ramurile perforante au fost disecate atent și s-a notat numărul perforantelor cu calibru
mai mare de 0,4 mm, localizarea exactă (raportată la ombilic) și calibrul acestora (măsurat cu
șublerul electronic), la nivelul unde perforau teaca dreptului abdominal.

Apoi s-a realizat incizia tecii dreptului abdominal și disecție intramusculară pentru a
identifica distanța până la vasul sursă.

Au fost de asemenea măsurate, pe marginea laterală a dreptului abdominal, distanța de la
ombilic la pubis, de la pubis la intersecția cu traiectul arterei epigastrice inferioare profunde și de
la pubis la prima perforantă.

Rezultate și discuții:

1. Studiul arterei epigastrice inferioare profunde pe cadavre formolizate

La toate cele 5 cadavre disecate, artera epigastrică inferioară avea originea pe fața
superioară a arterei iliace externe, la 1,5-3,5 cm proximal de ligamentul inghinal.

Nivelul originii sale este supus multor variații12, 13.  În literatură sunt raportate atât cazuri
de origine înaltă, la 6-7 cm proximal de ligamentul Falopio, cât și joasă, la câțiva cm distal de
ligament, din artera femurală, singură, sau din trunchi comun cu artera circumflexă iliacă
superficială, sau chiar din artera femurală profundă, singură sau din trunchi comun sau cu artera
circumflexă femurală medială14.

11 www.biodur.de/en/products/polymers_chemicals/siliconepolymers.html
12 Bergman A.R., Thompson S.A., Afifi A.K., Saadeh F.A. - Compendium of Human Anatomic Variation: Text,
Atlas, and World Literature - Urban & Schwarzenberg, 1988
13 http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/Cardiovascular/Text/Arteries/EpigastricInferiorSuperior.shtml
14 Sañudo JR, Roig M, Rodriguez A, Ferreira B, Domenech JM. - Rare origin of the obturator, inferior epigastric and
medial circumflex femoral arteries from a common trunk. - J Anat.;183 ( Pt 1):161-3, 1993
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De asemenea, încă din 194015, în literatura de specialitate există numeroase articole privind
originea arterei epigastrice inferioare profunde din artera iliacă internă, singură sau din trunchi
comun cu artera obturatoare16, 17. Uneori, artera epigastrică inferioară poate fi chiar ramură din
artera obturatoare18.

În fine, în 1% din cazuri, artera epigastrică inferioară poate fi dublă, una dintre artere având
originea în artera iliacă externă, iar cealaltă, din artera iliacă internă19.

Această mare variabilitate a originii arterei (30% din cazuri) se datorează modului în care
se dezvoltă artera în cursul ontogenezei. Primul care s-a ocupat de originea embriologică a
arterei a fost Franklin Paine Mall (1862-1917), în 189820. Cercetările sale au fost completate de
multe studii ulterioare, privind dezvoltarea vascularizației membrului inferior.

Artera epigastrică inferioară profundă se îndreaptă superomedial către teaca muşchiului
drept abdominal, în care pătrunde trecând anterior de arcada Douglas (limita inferioară a foiței
posterioare a aponevrozei m oblic intern și a aponevrozei m transvers abdominal).  Aceasta se
găsește la unirea a trei pătrimi superioare cu pătrimea inferioară a m drept abdominal, sau la
unirea a 2/3 superioare cu 1/3 inferioară. Ocazional, nu există o adevărată arcadă Douglas,
trecerea componentelor aponevrotice spre foița anterioară a tecii dreptului abdominal făcându-se
treptat. Când arcada Douglas are poziție înaltă, artera se ramifică în ramurile sale terminale
înainte de a intra în teaca dreptului abdominal.

În teaca dreptului abdominal, artera urcă pe faţa profundă a muşchiului (10-15 cm), apoi
pătrunde în muşchi şi se anastomozează, prin inoculaţie, cu artera epigastrică superioară. De
regulă, artera epigastrică inferioară este artera dominantă din punctul de vedere al vascularizației
m drept abdominal, anastomoza realizându-se supraombilical.

Cel mai frecvent21, artera se împarte în două ramuri terminale: ramură medială, care se
îndreaptă spre ombilic și ramură laterală, care urcă până la nivelul intersecţiei tendinoase
superioare a muşchiului drept abdominal. Ambele ramuri, medială şi laterală au conexiuni
anastomotice cu artera epigastrică superioară. Acest tip clasic de distribuție l-am găsit la 8 din
cele 10 hemiadomene disecate. La un cadavru, bilateral, ramura laterală era mai scurtă și se
termina prin anastomozare cu o arteră intercostală. Bilateral, nu existau anastomoze semnificative
cu artera epigastrică superioară nici în cazul ramurii mediale.

Într-un singur caz, la unul din cadavrele proaspete, am observat o trifurcație a arterei, deși o
asemenea variantă  e raportată cu o frecvență de 17%22.

În literatura de specialitate există studii în care tipul dominant este cel al al arterei
epigastrice inferioare cu o singură ramură principală: după Milloy F.J. și col.23, la 55% din cele
115 cazuri studiate, iar după Kim D.I. și col.24, la 86% din cazurile studiate.

15 MichauxM. - Naissance de l'artère épigastrique de l'obturatrice. Bull. de l'Academie Nationale de Medecine 6:103,
1940, citat de Bergman A.R.
16 Bilgiç S, Sahin B. - Rare arterial variation: a common trunk from the internal iliac artery for the obturator, inferior
epigastric and profunda femoris arteries. - Surg Radiol Anat.;19:45–47, 1997
17 Won HS, Won HJ, Oh CS et-al. - The inferior epigastric artery arising from the internal iliac artery via a common
trunk with the obturator artery. - Anat Cell Biol.;45 (4): 285-7, 2012
18 Kawai K., Honma S., Koizumi M., Kodama K. - Inferior epigastric artery arising from the obturator artery as a
terminal branch of the internal iliac artery and consideration of its rare occurrence. - Ann Anat.;190:541–548, 2008
19 Lippert H., Pabst R. - Arterial Variations in Man: Classification and Frequency – Munchen, pp. 54-63, 1985
20 http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/Cardiovascular/Text/Arteries/EpigastricInferiorSuperior.shtml
21 Rozen WM, Palmer KP, Suami H, et al. - The DIEA branching pattern and its relationship to perforators: the
importance of preoperative computed tomographic angiography for DIEA perforator flaps. - Plast Reconstr Surg;
121:367–373, 2008
22 Rozen WM, Palmer KP, Suami H, et al. – op. cit.
23 Milloy F.J., Anson B.J., McAffee D.K. - The rectus abdominis muscle and the epigastric arterias. - Surg., Gynecol.
Obstet. 110:293-302, 1960
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Cu toate acestea, la niciunul din cele 20 de hemiabdomene studiate (incluzînd cele de la
cadavrele proaspete) nu am întâlnit acest tip de distribuție al arterei.

Asta nu face decât să dovedească faptul că, tipul clasic de distribuție, cu două ramuri
terminale, ambele anastomozate cu artera epigastrică superioară, este, de fapt, supus unui grad
mare de variație, în ceea ce privește dimensiunile ramurilor și a modului lor de anastomozare cu
artera epigastrică superioară. Diametrul ramurilor poate fi egal, sau inegal, situație în care ramura
laterală are diametru mai mare.

Diametrul ramurii mediale, precum și dispoziția și dimensiunile ramurilor sale perforante
depind de prezența sau absența arterei epigastrice superficiale. Când există și este bine
reprezentată, artera epigastrică superficială constituie principala sursă de vascularizație a
tegumentelor și țesutului adipos subcutanat din porțiunea medială a etajului infraombilical.  Cu
cât traiectul său este mai scurt și calibrul mai mic, compensator, calibrul ramurii mediale este
mai mare și perforantele șirului medial sunt mai bine reprezentate și apar mai jos și invers.

Fig. C.P. I. 4. Situație cu arteră epigastrică superficială scurtă
1. foița posterioară a tecii m drept abdominal  2. m drept abdominal  3. r medială  4. r

perforantă musculocutanată, ce se desprinde în apropierea originii ramurii mediale  5. r laterală

La majoritatea cadavrelor ramura laterală a prezentat un traiect extramuscular mai lung
decât cea medială, care a pătruns în mușchi întotdeauna infraombilical.

La toate cadavrele disecate, ramurile perforante laterale erau mai numeroase, dar mai
scurte și de calibru mai mic.

Fig. C.P. I. 5. Ramuri perforante musculocutane laterale

24 Kim D.I., Kim Y.S., Lee K.S., Han S.H. - Study of the Inferior Epigastric Artery Using Anatomical
and Radiologic Method for Flap Surgery - Korean J Anat.; 42(3):187-195, 2009
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La toate cadavrele, se găsesc ramuri perforante voluminoase în apropierea ombilicului.
La nivelul ombilicului se găsește cea de a treia intersecție tendinoasă a dreptului

abdominal, iar la nivelul intersecțiilor tendinoase există anumite particularități privind
vascularizația, inclusiv prezența constantă a ramurilor perforante. Explicația este de natură
embriologică.

Înglobarea, în săptămâna a 8-a, a arterelor epigastrice (inferioară și superioară) și a
conexiunilor lor cu rețeaua vasculară dermală, de către m drept abdominal duce la remanierea
rețelei vasculare intramusculare, cu preluarea sa de către arterele epigastrice.

Astfel, o parte a ramurilor lor devin ramuri musculare, ce deservesc necesitățile crescute
ale fibrelor musculare în curs de dezvoltare și pierd treptat conexiunea cu rețeaua dermală.

Vasele situate în regiunea în care încep să se formeze intersecțiile tendinoase, după
săptămâna a 17-a, își păstrează intacte conexiunile cu rețeaua dermală, necesitățile metabolice
ale țesutului fibros fiind reduse.

Astfel, prezența unor perforante voluminoase subombilicale pot fi sugestive pentru
prezența celei de a 4-a intersecții tendinoase.

Raporturile strânse ale ramurii laterale cu nervii intercostali și rr lor musculare  fac dificilă
disecția sa intraoperatorie, cu atât mai mult cu cât lezarea lor duce la complicații postoperatorii
(scăderea forței musculare, deformări, eventrații). De asemenea, trebuie remarcat raportul
ramurii laterale cu arterele intercostale, cu care se anastomozează.

La unul dintre cadavre, bilateral, ramura laterală se anastomoza cap la cap cu artera
intercostală IX, eventuala anastomoză cu epigastrica superioară făcându-se doar prin intermediul
ramurii mediale. Acest tip de anastomozare, care reprezintă o persistență a tiparului fetal, are
două consecințe:

 teoretică, referitoare la originea ramurii laterale. Am putea lua în considerare
ipoteza că ramura laterală se formează din anastomozarea ramurilor ascendente și
descendente ale arterelor intersegmentare (aa intercostale), în timp ce ramura
medială provine din primordiul angiogenetic cu originea în artera iliacă externă.

 practică, referitoare la recoltarea ramurii laterale ca pedicul al unui lambou DIEP.
În acest caz, lipsa aportului vascular prin ramurile arterelor intercostale, asociat
unui aport insuficient prin anastomozele cu epigastrica superioară ar duce la
apariția unor complicații postoperatorii tardive neașteptate.

Fig. C.P. I. 6. Ramura laterală a arterei epigastrice inferioare
1. r laterală a arterei epigastrice inferioare  2. anastomoza cu a intercostală IX  3. a

intercostală IX  4. n intercostal IX
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2. Studiul arterei epigastrice inferioare profunde pe cadavre proaspete

Calibrul arterei epigastrice inferioare, măsurat la origine, a fost cuprins între 2,7 și 4,9 mm,
cu o valoare medie de 3,4 mm.

Distanța de la ombilic la pubis a fost de 14,6± 2,5 cm. Distanța de la pubis la intersecția cu
traiectul arterei epigastrice inferioare a fost de 4,5± 1,6 cm, iar distanța de la pubis la prima
perforantă a fost de 7,5 ± 1,7cm.

La nivelul rândului lateral de perforante, am identificat între 2 și 5 artere perforante, cu un
calibru de 0,5-1,2 mm.  Cel puțin 1 perforantă la fiecare cadavru, din acest rând lateral, poate
susține lamboul DIEP. (Tabel. I)

La nivelul rândului medial de perforante am identificat între 3 și 5 perforante, cu un calibru
de 0,9-1,6 mm.  Cel puțin 1 perforantă, la fiecare cadavru, poate fi utilizată în recoltarea
lamboului DIEP. (Tabel II)

Tabelul I Rândul lateral de perforante din artera epigastică inferioară

Nr. cadavru A
stg/dr

B
stg/dr

C
stg/dr

D
stg/dr

E

1 5/4.5 2.5/2 4/5 0,9-1 10
2 4.2/4 1/1.5 3/4 1-1.1 9.9
3 4/4 4/4 4/4 0,9-1.2 10
4 4/4 3,7/3.5 4/4 0,5-1 10,5
5 5/4.5 3/3 2/2 0,5-1.1 11
A – Distanța medie de la linia ombilico-pubiană la perforantă, în cm  B – Distanța medie

de la orizontala prin ombilic la perforantă, în cm  C - Numărul perforantelor  D - Calibrul
perforantelor, în mm  E - Distanta medie de la vasul sursă, în cm.

Tabelul II Rândul medial de perforante din artera epigastică inferioară

Nr. cadavru A
stg/dr

B
stg/dr

C
stg/dr

D
stg/dr

E

1 2/2.3 2.5/2.3 3/4 1-1.4 12
2 1,7/1.5 1/1 5/4 0,9-1.2 11.8
3 1/1.2 2/2 5/5 1.2-1.4 11,5
4 2/2.2 2/2.2 4/3 1.2-1.6 11
5 1,7/1.7 3/3 3/3 0.9-1.4 12
A – Distanța medie de la linia ombilico-pubiană la perforantă, în cm  B – Distanța medie

de la orizontala prin ombilic la perforantă, în cm  C - Numărul perforantelor  D - Calibrul
perforantelor, în mm  E - Distanta medie de la vasul sursă, în cm.

Lamboul DIEP poate fi recoltat pe o singură perforantă, fie din rândul medial, fie din cel
lateral, concluzie sustinuta și de Wong C.25

25 Wong C, Saint-Cry M, Mojallal A, et al. - Perforasomes of the DIEP Flap: Vascular Anatomy of the Lateral versus
Medial Row Perforators and Clinical Implications. - Plastic Reconstructive Surgery, 125: 772-782, 2010
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Perforantele laterale au fost, în medie de calibru mai mic, însă au avut un traiect mai scurt
până la originea lor din artera epigastrica inferioară.  Traiectul acestora a fost perpendicular pe
fibrele musculare.

După Gagnon26, perforantele laterale sunt candidate ideale pentru lambouri DIEP de
dimensiuni mai mici, deoarece sunt mai ușor de disecat, iar ramurile perforante ar fi situate în
centrul lamboului. Totuși, trebuie disecat cu atenție pediculul vascular, pentru a evita riscul
lezării ramurilor nervoase musculare.

Perforantele mediale au avut un calibru mai mare decât cele laterale, însa distanța până la
vasul de origine a fost mai mare, ceea ce înseamnă că disecția intramusculară a durat mai mult și
a fost mai dificilă.  Perforantele mediale sunt însă cele care pot asigura o bună perfuzie în cazul
lambourilor de dimensiuni mari, ce depășesc linia mediană.

Studiul lui Blondeel27 a arătat ca numărul maxim de artere perforante de la nivelul regiunii
ombilicale se află periombilical, în dreptunghiul care are limite la 2 cm superior de ombilic și la 6
cm inferior de ombilic, precum și la 2-6 cm paraombilical.

Studiul efectuat pe cadavre a arătat o abundență a perforantelor între aceste limite; în afara
acestor limite am găsit foarte puține perforante, neglijabile ca și calibru.  Practic, până la
ramificare, artera epigastrică inferioară nu dă ramuri perforante; majoritatea autorilor raportează
prezența ramurilor perforante28 doar în cele două treimi superioare ale segmentului ombilico-
pubian al mușchiului.

Cu toate acestea, la disecția limitei inferioare a lamboului trebuie avute în vedere prezența
unor ramuri perforante fine ce provin din ramura suprapubiană a arterei.

În cursul disecției s-a evidențiat faptul că diametrul perforantelor și densitatea ramificațiilor
lor subcutanate este direct proporțională cu gradul de dezvoltare a paniculului adipos.

Fig. C.P. I. 7. Ramificații bogate ale ramurilor perforante în jurul lobulilor de țesut adipos

26Gagnon A. R., Blondeell P. N. - Deep and superficial inferior epigastric artery perforator flaps - Cirugía Plástica
Ibero-Latinoamericana - Vol. 32 - Nº 4 de 2006
27 Blondeel P. N., Beyens G., Van Landuyt K., Tonnard P., Monstrey S. J., Matton G. - Doppler flowemetry in the
planning of perforator flaps. - Br J Plastic Surgery, 51:202-9, 1998
28 Gagnon A. R., Blondeell P. N. – op cit.
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Mai mult, după Shayan R. și col.29, calibrul perforantelor și densitatea rețelei din jurul
lobulilor adipoși nu se modifică dacă pacienta slăbește ulterior, situație favorabilă pentru
asigurarea unei bune perfuzii a lamboului.

Acest studiu embriologic și anatomic al arterei epigastrice inferioare mi-a permis să
evidențiez variabilitatea extraordinară a sistemului arterial epigastric inferior în ceea ce privește
relațiile cu artera epigastrică superficială, modul de ramificare, traiectul ramurilor și modul de
anastomozare cu arterele intercostale și epigastrică superioară, fapt reflectat și de rezultatele
frapant de discrepante ale unor studii similare din literatura de specialitate.

În măsura posibilităților, am încercat să explic, din punct de vedere embriologic, această
situație.

Expicațiile, oricât de satisfăcătoare din punct de vedere teoretic, nu sunt însă suficiente
pentru a rezolva problemele de ordin practic ale chirurgului, ele atrag doar atenția asupra
obligativității obținerii de informații pertinente preoperator.

Având în vedere variabilitatea distribuției arterei epigastrice inferioare, pentru o planificare
mai eficientă a lamboului, reducerea timpului operator și reducerea complicațiilor postoperatorii
este necesară o investigare preoperatorie mai atentă, care să permită atât cartografierea
perforantelor, cât și obținerea de informații privind modul de ramificare și traiectul vaselor din
regiune. Imagistica detaliată a vascularizației peretelui abdominal anterior reprezintă astăzi o
componentă esențială a unei selecții optime a ramurilor perforante ideale, pentru fiecare caz în
parte.

Fig. C.P. I. 8.  Arteră epigastrică inferioară bifurcată
1. ramură perforantă musculocutană  2. ramură laterală  3. ramură medială  4. ramuri

musculare din nervul subcostal  5. ramuri peritoneale  6. fața profundă a m drept abdominal

Transferarea procesului de selecție a perforantelor în perioada preoperatorie (ecografia
Doppler, angio-CT, angio-RMN) îmbunătățește eficiența în sala de operație și reduce durata
operației.

În concluzie, utilizarea lamboului DIEP pentru reconstrucțiile mamare postmastectomie
reprezintă o alegere foarte bună și, cunoscând calibrul, lungimea și numărul perforantelor pe care
se poate recolta lamboul, putem reduce timpul și dificultatea procedurii, mărind astfel șansele de
reușită ale intervenției.

29 Shayan R, Rozen WM, Bernard S, Corlett RJ, Ashton MW, Taylor GI. - Perforator dilatation induced by body
weight gain is not reversed by subsequent weight loss: implications for perforator flaps - Plast Reconstr Surg.
122(6):1765-72, 2008
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II. Studiul clinic al reconstrucției mamare după mastectomie

Metodologia studiului: Studiul clinic a fost efectuat în perioada 2011-2016, pe un eșantion
de 46 de paciente la care s-a efectuat reconstrucție mamară după mastectomie oncologică în
clinicile de Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, din Spitalul Clinic de
Urgenţă “Bagdasar-Arseni” și Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sfântul Ioan”, din București, sub
îndrumarea d-lui Prof. Dr. Ioan Petre Florescu. Studiul a fost realizat cu acordul conducerii
clinicilor respective și în conformitate cu criteriile de etică profesională.

Studiul clinic pe care l-am realizat este unul ex post facto (retrospectiv), descriptiv, de tip
mixt, cantitativ și calitativ.

Cu toate limitările și particularitățile sale, consider că acest studiu are o semnificație
statistică particulară prin faptul că include toate pacientele internate succesiv în perioada
menționată, realizând o imagine reprezentativă a pacientelor cu reconstrucție mamară la distanță,
post-mastectomie oncologică.

Obiectivele acestui studiu au fost: analiza statistică a cazurilor din punct de vedere al
datelor demografice, analiza statistică și calitativă a cazurilor din punct de vedere al tipului de
reconstrucție realizat și analizarea unor cazuri particulare.

Stabilirea eșantionului de studiu: Selecţia cazurilor incluse în acest studiu s-a bazat pe
următoarele criterii: criteriul diagnosticului, cancer de sân tratat chirurgical (mastectomie),
criteriul oncologic, respectiv avizul medicului oncolog și criteriul temporal, respectiv un interval
minim de 6 luni de la mastectomie și 2 ani de la radioterapie (dacă era cazul).

Deși au fost incluse în eșantion toate pacientele cu mastectomie oncologică, indiferent de
stadiul de evoluție când s-a efectuat mastectomia, care au solicitat reconstrucția mamară și au
corespuns criteriilor de selecție, eșantionul cuprinde un numărul mic de cazuri.

Colectarea datelor obiective demografice și clinice s-a efectuat prin studierea
aprofundată a foilor de observație din perioada menționată și prin metoda interviului cu medicul
curant (când a fost cazul).

În cazul pacientelor cu mastectomie bilaterală, fiecare intervenție de reconstrucție a fost
considerată intervenție de sine stătătoare, chiar și atunci când au fost realizate în același timp
operator.

Prelucrarea statistică a variabilelor demografice și clinice și realizarea graficelor au fost
făcute în progamul Microsoft Office Excel 2007.

Din cauza numărului mic de paciente din eșantion și din cauza particularităților procesului
de eșantionare nu pot fi efectuate teste de semnificație statistică, cu atât mai mult cu cât
rezultatele ar fi fi fost perturbate de un factor extern, punerea în aplicare a Programului Național
de reconstrucție mamară, care a dus la înregistrarea unei avalanșe de cereri de reconstrucție
mamară, chiar și de la paciente operate cu peste 8 ani în urmă.

Condițiile studiului clinic: Toate pacientele au beneficiat de condiții clinice similare.
În toate cazurile, alegerea tipului de reconstrucție s-a făcut în funcție de particularitățile

cazului (starea generală, vârstă, comorbidități, timpul scurs de la realizarea mastectomiei,
volumul sânului contralateral, efectuarea unui tratament de radioterapie, calitatea tegumentului
restant, zonele donatoare disponibile) și cu acordul avizat al pacientei, după o discuție prealabilă
în care i-au fost explicate, clar și obiectiv, avantajele și dezavantajele fiecărei metode de
reconstrucție.

În toate cazurile: cicatricile postmastectomie au fost trimise la examenul histopatologic și
nu au prezentat semne de recidivă a tumorii, s-a introdus tub de dren aspirativ, pacientele au
beneficiat de simetrizarea sânului contralateral și au fost urmărite postoperator, până în etapa
finală a reconstrucției de sân.
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În cazul pacientelor la care reconstrucția de sân s-a realizat cu lambouri transferate liber,
bazate pe artera epigastică inferioară, lambou musculo-cutanant TRAM liber și lambou DIEP,
identificarea ramurilor perforante din artera epigastrică inferioară profundă și a vaselor receptoare
s-a realizat cu ajutorul ecografiei Doppler.

Rezultate și discuții:

A. Dinamica internării pacientelor pentru reconstrucție de sân la Spitalul Clinic de
Urgență „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Clinic de Urgență”Sfântul Ioan”

Din graficul de mai jos se remarcă creșterea marcată a numărului de internări pentru
reconstrucție, începând cu 2014, adică după punerea în aplicare a Programului Național de
reconstrucție mamară, cu decontarea protezei utilizată la reconstrucția cu implant siliconic de
către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Analiza foilor de observație a evidențiat faptul că aproape o cincime din cazuri (9) au
solicitat reconstrucția la un interval de timp foarte mare de la mastectomie – cel mai ”vechi”
caz era cel al unei paciente căreia i se efectuase mastectomia în 2006.

Intervalul mediu de timp dintre mastectomie și reconstrucția de sân a fost de 3,5 ani, mai
mare decât cel înregistrat în cazul intervențiilor la distanță în țările europene dezvoltate.

Creștere marcată a curbei internărilor în 2014 dovedește faptul că, în România, una din
cauzele cererii scăzute de reconstrucție de sân, față de țările europene dezvoltate, se datorează
motivelor economice.

Legat de aspectul economic, trebuie precizat și faptul că femeile cu o vârstă mai avansată și
care sunt încă active din punct de vedere profesional se tem să nu-și piardă locul de muncă din
cauza concediilor medicale, motiv pentru care renunță la intervenție sau aleg metoda
reconstrucției cu implant, cu durată de spitalizare mai mică și recuperare mai rapidă
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Fig. C.P. II. 1. Dinamica internării pacientelor pentru reconstrucție de sân la Spitalul
Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” (roșu) și la Spitalul Clinic de Urgență”Sfântul Ioan”
(portocaliu).

B. Variabilele demografice ale pacientelor din eșantionul de studiu

B. 1. Repartiția pacientelor pe grupe de vârstă
Vârsta medie a pacientelor din eșantionul de studiu este de 49,91 ani, majoritatea

pacientelor (30, respectiv 65, 20%) aparținând grupelor de vârstă 45-60 de ani.
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Fig. C.P. II. 2. Distribuția pacientelor pe grupe de vârstă

În ceea ce privește evoluția numărului de paciente din grupele de vârstă de până la 50-55 de
ani, situația era cea de așteptat și este în concordanță cu repartiția incidenței cazurilor noi de
cancer pe grupele de vârstă.

Scăderea marcată a numărului de paciente din grupele de vârstă de peste 55 de ani este,
însă, în totală discordanță cu cea a incidenței numărului de cazuri noi de cancer mamar la
respectivele grupe de vârstă.  Explicația posibilă este cea privind scăderea interesului pentru o
intervenție chirurgicală pe fondul lipsei unei relații de cuplu, după cum relevă statusul marital al
celor mai multe femei de peste 55 de ani din eșantionul studiat și o reducere a interacțiunilor
sociale (inclusiv prin pensionare).

B. 2. Repartiția pacientelor după statusul marital și paritate
Majoritatea pacientelor din lotul de studiu, 58,7% sunt necăsătorite, divorţate sau văduve.

63% din pacientele din lotul de studiu sunt nulipare, restul fiind paucipare și multipare.
Riscul unei femei de a dezvolta cancer de sân dupa menopauză este mai redus pentru cele

multipare și cele care au născut la vârste sub 24 de ani30. În acest context, frecvența foarte mare a
pacientelor nulipare din eșantion, net diferită de cea din populația generală, este datorată
criteriilor de eșantionare și în concordanță cu datele statistice din literatura de specialitate.

B. 3. Repartiția pacientelor după statusul educațional, statusul socio-economic, status
ocupaţional și domiciliu

Analiza datelor demografice privind statusul educațional relevă faptul că pacientele din
eșantion au un nivel educațional mediu și superior, fiind, în general, bine informate cu privire la
boala lor și la posibilitățile terapeutice pe care le au la dispoziție.

Majoritatea pacientelor din eșantion, 73%, au un nivel socio-economic mediu și ridicat, în
raport cu standardele românești și trăiesc în mediu urban, 89%.

Majoritatea pacientelor sunt active profesional, 76,09%, restul fiind pensionare.
De remarcat faptul că, din eșantionul de studiu nu fac parte, deci nu au solicitat

reconstrucție mamară, femei casnice sau în șomaj, fapt ce este legat, cel mai probabil, de
dificultăți de ordin economic. De asemenea, trebuie remarcat numărul scăzut de paciente
provenite din mediul rural, respectiv 5. În acest caz, motivele sunt complexe. După cum reiese
din studiile sociologice, avem de-a face atât cu dificultăți de ordin economic, cât și de un nivel
educațional scăzut, lipsă de informare, deficiențe de sistem privind accesibilitatea la seviciile
medicale și influențe religioase, ce sunt implicate mai ales în cazul femeilor vârstnice.

30 Russo J., Balogh G.A., Russo I.H. - Full-term pregnancy induces a specific genomic signature in the human breast.
- Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.;17(1):51-66, 2008



19

C. Variabilele clinice ale pacientelor din eșantionul de studiu

C. 1. Antecedente medico-chirurgicale și factorii de risc pentru reconstrucția de sân
au fost nesemnificative din punct de vedere al subiectului studiului

C. 2. Diagnosticul histopatologic al tumorilor de sân pe care le-au prezentat pacientele
este prezentat în graficul de mai jos

11%

7%

4% 2% 2% 7%

67%

 carcinom ductal invaziv

 carcinom lobular invaziv

carcinom mixt

carcinom mucoid

 carcinom osteoclastic

 carcinosarcom

 carcinom medular

Fig. C.P. II. 3. Diagnosticul histopatologic al tumorilor de sân

C. 3. Lateralitatea mastectomiei
 mastectomie dreaptă – 23 cazuri
 mastectomie stângă – 19 cazuri
 mastectomie bilaterală – 4 cazuri

La nivelul eșantionului avem, deci, un raport de lateralitate stânga/dreapta de 0,82,
invers față de localizarea predominantă a tumorilor mamare la nivelul sânului stâng, cu un raport
de lateralitate ce variază între 1,05 și 1,4531, 32.

Acest fapt se datorează unui grad de disconfort funcțional post-mastectomie pentru femeile
cu monodextrie dreaptă, majoritare în România, ca de altfel și la nivel european.

C. 4. Tipul de reconstrucție de sân
►Repartiția pacientelor după tipul de reconstrucție mamară
Din punctul de vedere al momentului intervenției de reconstrucție, din cele 46 de

paciente din eșantion, doar la două paciente a fost realizată reconstrucția mamară imediată, restul
intervențiilor fiind reconstrucții la distanță (44 de paciente).

Din punctul de vedere al metodei de reconstrucție, la cele 46 de paciente din eșantion s-
au efectuat următoarele tipuri de intervenții (cifrele includ și reintervențiile de corecție a unor
complicații!):

 reconstrucții de sân cu material alloplastic, în număr de 33, dintre care:
o 8 implanturi directe de proteză siliconică, dintre care un implant a fost

efectuat în cadrul unei reintervenții de corectare a unei complicații

31 Roychoudhuri R., Putcha V., Mller H. - Cancer and laterality: a study of the five major paired organs. - Cancer
Causes Control 17: 655–662, 2006
32 Sughrue T., Brody P.J. - Breast Tumor Laterality in the United States Depends Upon the Country of Birth, but Not
Race - PLoS ONE 9(8): e103313, 2014
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o 25 de proceduri în două etape, constând în inserția unui expander tisular și,
ulterior, a unui implant siliconic

 reconstrucții de sân de tip combinat, constând în reconstrucții cu lambou latissimus
dorsi cu expander și implant siliconic, în număr de 11 intervenții, dintre care o
intervenție s-a efectuat pentru corecția unei complicații

 reconstrucții de sân cu ţesut autolog, în număr de 8, dintre care:
o 3 reconstrucții de sân cu lambou DIEP
o 5 reconstrucții de sân cu lambou TRAM, dintre care: 4 pediculate, pe

pedicul superior și 1 lambou transferat liber. Unul dintre lambourile TRAM
pediculate a fost utilizat pentru corecția unei complicații.

Deci, pentru 46 de paciente au fost efectuate 52 de intervenții de reconstrucție.  Dacă
adăugăm intervențiile pentru rezolvarea complicațiilor, intervențiile pentru simetrizare (și toate
pacientele au beneficiat de cel puțin o intervenție de corecție/și sau simetrizare), intervențiile
pentru reconstrucția complexului areolo-mamelonar și, desigur, mastectomiile, începem să vedem
amploarea efortului financiar și a serviciilor medicale pe care le solicită această afecțiune, care a
devenit o adevărată problemă de sănătate publică.

Pacientele care au urmat doar tratament chimioterapic au putut beneficia de reconstrucție
doar cu material alloplastic.

Pe de altă parte, pentru pacientele care au urmat tratament radioterapic, nu a fost posibilă
reconstrucția doar cu material alloplastic.

Este binecunoscut faptul că radioterapia influențează, în mod direct, decizia pentru tipul de
reconstrucție mamară indicată pacientei. Datorită efectului radioterapiei postmastectomie,
tegumentul este subțire și cicatricile retractile, necesitând un supliment de țesut autolog.
Ocazional, efectele adverse ale radioterapiei pot merge până la atrofii și ulcere locale, efecte ale
radionecrozei.

Radionecroza cutanată este un efect nedorit al radioterapiei oncologice, influențând radical
metoda reconstructivă, în sensul că, în acest caz, reconstrucția cu țesut autolog poate fi
considerată chiar tratament al leziunilor de radionecroză.

Contradicția formală privind reconstrucția mamară cu implant siliconic la pacientele cu
radioterapie în antededente se referă și la riscul apariției contracturii capsulare.

Dacă în cazul pacientelor fără radioterapie riscul de formare al unei unei capsule
periprotetice hipertrofice este deja destul de ridicat, 10-20% din cazuri, la pacientele ce au suferit
o radioterapie parietală, riscul crește până la 20-40%33, prin exacerbarea reacției fibropare.

Fig. C.P. II. 4. Reconstrucție mamară cu implant siliconic

33 Delay E., Delaporte T., Sinna R. - Alternatives aux prothèses mammaires - Annales de chirurgie plastique
esthétique; 50, 652–67, 2005



21

Fig. C.P. II. 5. Reconstrucție mamară cu lambou latissimus și implant

Fig. C.P. II. 6. Reconstrucție mamară cu lambou DIEP

Fig. C.P. II. 7. Reconstrucție mamară cu lambou TRAM

C. 5. Complicații
Complicațiile majore apărute, au fost în funcție de metoda utilizată și au fost reprezentate

de:
 1 caz de necroză parțială a lamboului latissimus dorsi
 2 cazuri de necroză adipoasă a lamboul TRAM
 1 caz deflatie intempestivă a expander-ului tisular
 2 cazuri de extruzie a expander
 1 caz de extruzie a implantului
 2 cazuri de infecție la paciente cu reconstrucție cu implant siliconic
 9 cazuri de serom în regiunea donatoare, în cazul unor reconstrucții cu lambou

latissimus dorsi
 1 dehiscență de plagă abdominală, după recoltarea lamboului TRAM
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C. 6. Intervenții de simetrizare
Intervențiile de simetrizare constau în mamoplastii de reducție sau augumentare, mastopexii

și lipofilling.
Cel mai mare procent de simetrizări corespunde reconstrucțiilor cu implant siliconic, pe de

o parte pentru că aceste intervenți reprezintă 64% din cazuri și, pe de altă parte, pentru că este
extrem de greu să obții un aspect natural al sânului cu un implant mamar.

Deși în literatura de specialitate, dintre reconstrucțiile cu țesut autolog, cele cu lambouri
musculocutane din latissimus dorsi sunt cele care necesită cele mai puține intervenții de
simetrizare, în eşantionul studiat, cele mai puține intervenții de simetrizare au fost necesare în
cazul lambourilor DIEP și TRAM.

Doar în 5 cazuri au fost necesare intervenții de simetrizare secundare, care s-au realizat prin
lipofilling.

►Lipofilling-ul
Lipofilling-ul, tehnica Coleman, a fost utilizat în 5 cazuri pentru simetrizarea cu sânul

contralateral (1 caz înregistrat la pacientele internate la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-
Arseni” și 4 cazuri, la pacientele internate la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sfântul Ioan”).

Cele 4 lipofilling-uri efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sfântul Ioan”, au fost
realizate pentru simetrizarea cu sânul contralateral, în cazuri de reconstrucție de sân cu lambou
musculo-cutan latissimus dorsi.

Cazul de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” a fost efectuat, pentru
simetrizare, în cazul unui implant mamar.

C. 7. Reconstrucția complexului areolo-mamelonar
Etapa finală în reconstrucția sanului a fost reprezentată de reconstrucția complexului areolo-

mamelonar, care s-a realizat cu lambou local trilobat.
Am ales această tehnică deoarece este o tehnică simplă, cu un aspect estetic și proiecție a

mamelonului satisfăcătoare.
Reconstrucția complexului areolo-mamelonar s-a efectuat doar la 3 paciente care au dorit și

efectuarea tatuării areolei.

II. D. Gradul de satisfacție postoperatorie al pacientelor cu reconstrucție de sân

Din dorința de a evalua impactul pe care intervențiile de reconstrucție mamară îl au asupra
calității vieții pacientelor, în vederea perfecționării calității actului medical, mi-am propus să
realizez o anchetă calitativă simplificată, asupra pacientelor care au fost tratate în clinica
noastră.

Am ales această metodă, deoarece numărul mic de paciente din eșantionul de studiu nu ar fi
permis efectuarea unui studiu cu semnificație statistică și pentru că un astfel de studiu ar fi
necesitat colaborarea cu un psiholog sau sociolog, pentru interpretarea rezultatelor.

În ceea ce privește eșantionul studiat, din informațiile furnizate de paciente în cadrul acestei
investigații empirice, coroborate cu datele clinice și demografice reiese faptul că, indiferent de
metoda reconstructivă pe care am ales-o, calitatea vieții pacientelor cu reconstrucție de sân a
crescut.

Cu o singură excepție notabilă, cea a unei paciente care, datorită complicațiilor a fost silită
să renunțe la implanturi, toate celelalte s-au declarat satisfăcute de rezultatul intervenției, chiar
dacă doar o foarte mică parte din paciente au ales să finalizeze reconstrucția prin refacerea
complexului areolo-mamelonar, respectiv 8,6% din cazuri.
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CONCLUZII

I. A.  Studiul dezvoltării mușchiului drept abdominal și al
arterelor epigastrice

1. Mușchiul drept abdominal este singurul mușchi ai cărui pediculi principali nu se dezvoltă
în concordanță cu necesitățile metabolice ale mușchiului.  Mai mult, cele două artere epigastrice,
superioară și inferioară, se dezvoltă complet separat de mușchiul drept abdominal, dar în corelație
cu plexul vascular dermal, pe care îl alimentează.

2. Mușchiul drept abdominal se dezvoltă din partea nelaminată a mezodermului hipaxial,
care invadează mezodermul somatopleural și migrează ventral, fiind însoțit de ramurile ventrale
ale nervilor spinali corespunzători (T6-L2) și arterele intersegmentare (viitoarele artere
intercostale și lombare), ce-i asigură vascularizația.

3. Aceste artere sunt singurele surse vasculare ale mușchiului pe tot parcursul migrației
sale, până ajunge în poziția definitivă, când ajunge în relații anatomice și funcționale (de
vascularizație) cu arterele epigastrice, superioară și inferioară.

4. La sfârșitul săptămânii a 8-a, raporturile dintre artera epigastrică inferioară și m drept
abdominal sunt cele definitive.

5. De la sfârșitul săptămânii a 8-a, mușchiul înglobează arterele epigastrice superioară și
inferioară, inclusiv ramurile lor pentru rețeaua dermală.

6. Pe măsura dezvoltării, rețeaua vasculară a mușchiului drept e preluată, în cea mai mare
parte, de vasele epigastrice, fără a pierde, însă, conexiunea cu arterele intercostale și lombare.

Astfel, mușchiul drept va avea doi pediculi vasculari principali, reprezentați de cele două
artere epigastrice, dar și o multitudine de pediculi secundari, reprezentați de arterele intercostale
6-12 și lombare.

7. Cele două perechi de artere epigastrice îndeplinesc un rol esențial: constituie un dublu
sistem de siguranță.  Interconectate între ele și cu aorta descendentă, prin arterele
intersegmentare, permit dirijarea fluxului sanguin spre orice teritoriu ischemic de la trunchi și
membrele inferioare, în situația unei obstrucții arteriale progresive, ce se instalează lent.

I. B. Studiul anatomic al ramurilor perforante ale arterei
epigastrice inferioare profunde

8. La toate cele 5 cadavre formolizate disecate, artera epigastrică inferioară avea originea pe
fața superioară a arterei iliace externe, la 1,5-3,5 cm. proximal de ligamentul inghinal.

9. Marea variabilitate a originii arterei epigastrice inferioare se datorează modului în care
se dezvoltă artera în cursul ontogenezei.

Apariția precoce a mugurelui arterei epigastrice inferioare va duce la origine sa din artera
iliacă internă, iar o apariție tardivă, va duce la o origine joasă, în a femurală sau chiar a femurală
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profundă. Variantele anatomice (trunchiuri comune) care afectează tiparele arteriale ale pelvisului
și membrelor inferioare sunt bazate pe o persistență neobișnuită a canalelor din plexurile
vasculare primare, pelvin și femural.

10. Raportul dintre bifurcarea arterei epigastrice inferioare și pătrunderea în teaca m drept
abdominal depinde de poziția arcadei Douglas.  Când arcada Douglas are poziție înaltă, artera se
ramifică în ramurile sale terminale înainte de a intra în teaca dreptului abdominal.

11. De regulă, artera epigastrică inferioară este artera dominantă din punctul de vedere al
vascularizației m drept abdominal, anastomoza realizându-se supraombilical.

12. Tipul clasic de distribuție al arterei epigastrice inferioare profunde, cu două ramuri
terminale, ambele anastomozate cu artera epigastrică superioară, este supus unui grad mare de
variație, în ceea ce privește dimensiunile ramurilor și a modului lor de anastomozare cu artera
epigastrică superioară.

13. Diametrul ramurii mediale, precum și dispoziția și dimensiunile ramurilor sale
perforante depind de prezența sau absența arterei epigastrice superficiale.  Cu cât traiectul său
este mai scurt și calibrul mai mic, compensator, calibrul ramurii mediale este mai mare și
perforantele șirului medial sunt mai bine reprezentate și apar mai jos și invers.

14. La majoritatea cadavrelor ramura laterală a prezentat un traiect extramuscular mai lung
decât cea medială.

15 La toate cadavrele formolizate disecate, ramurile perforante laterale erau mai
numeroase, dar mai scurte și de calibru mai mic.

16. La toate cadavrele, se găsesc ramuri perforante voluminoase în apropierea ombilicului,
unde există constant o intersecție tendinoasă, la nivelul căreia există anumite particularități
privind vascularizația, determinate de modul de remaniere și maturare a rețelei vasculare
intramusculare în ontogeneză.

17. Raporturile strânse ale ramurii laterale cu nervii intercostali și rr lor musculare fac
dificilă disecția sa intraoperatorie, cu atât mai mult cu cât lezarea lor duce la complicații
postoperatorii (scăderea forței musculare, deformări, eventrații).

18. Având în vedere variabilitatea în ceea ce privește relațiile cu artera epigastrică
superficială, modul de ramificare, traiectul ramurilor și modul de anastomozare cu arterele
intercostale și epigastrică superioară, pentru o planificare mai eficientă a lamboului, reducerea
timpului operator și reducerea complicațiilor postoperatorii este necesară o investigare
preoperatorie mai atentă, care să permită atât cartografierea perforantelor, cât și obținerea de
informații privind modul de ramificare și traiectul vaselor din regiune (angio-RMN).

19. Utilizarea lamboului DIEP pentru reconstrucțiile mamare postmastectomie reprezintă o
alegere foarte bună.  Cunoscând calibrul, lungimea și numarul perforantelor pe care se poate
recolta lamboul, putem reduce timpul și dificultatea procedurii, mărind astfel șansele de reușită
ale intervenției.
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II. Studiul clinic al reconstrucției mamare după mastectomie

20. Creștere marcată a curbei internărilor în 2014 dovedește faptul că, în România, una din
cauzele cererii scăzute de reconstrucție de sân, față de țările europene dezvoltate, se datorează
motivelor economice.  Legat de aspectul economic, trebuie precizat și faptul că femeile cu o
vârstă mai avansată și care sunt încă active din punct de vedere profesional se tem să nu-și piardă
locul de muncă din cauza concediilor medicale, motiv pentru care renunță la intervenție sau aleg
metoda reconstrucției cu implant, cu durată de spitalizare mai mică și recuperare mai rapidă.

21. Vârsta medie a pacientelor din eșantionul de studiu este de 49,91 ani, 65,20% dintre ele
aparținând grupelor de vârstă 45-60 de ani.

22. Scăderea marcată a numărului de paciente din grupele de vârstă de peste 55 de ani este,
însă, în totală discordanță cu cea a incidenței numărului de cazuri noi de cancer mamar la
respectivele grupe de vârstă.  Explicația posibilă este cea privind scăderea interesului pentru o
intervenție chirurgicală pe fondul lipsei unei relații de cuplu, după cum relevă statusul marital al
celor mai multe femei de peste 55 de ani din eșantionul studiat și o reducere a interacțiunilor
sociale.

23. Majoritatea pacientelor din lotul de studiu, 58,7% sunt necăsătorite, divorţate sau
văduve.  63% din pacientele din lotul de studiu sunt nulipare, restul fiind paucipare și multipare.

Riscul unei femei de a dezvolta cancer de sân după menopauză este mai redus pentru cele
multipare și cele care au născut la vârste sub 24 de ani.  Practic, sarcina poate induce un
mecanism de salvgardare la nivel post-transcripțional, care menține fidelitatea procesului de
transcripție.  În acest context, frecvența foarte mare a pacientelor nulipare din eșantion, 63%, net
diferită de cea din populația generală, este datorată criteriilor de eșantionare și în concordanță cu
datele statistice din literatura de specialitate.

24. Pacientele din eșantion au prezentat următoarele tipuri de tumori  de sân:
 carcinom ductal invaziv – 31 cazuri (67,39%)
 carcinom lobular invaziv – 5 cazuri (10,86%)
 carcinom mixt - 3 cazuri (6,52%)
 carcinom mucoid - 2 cazuri (4,34%)
 carcinom osteoclastic - 1 caz (2,17%)
 carcinosarcom - 1 caz (2,17%)
 carcinom medular - 2 cazuri (4,34%)
 carcinom medular infiltrativ - 1 caz (2,17%)

25. Distribuția cazurilor după tipul mastectomiei:
 mastectomie radicală modificată Madden - 41
 mastectomie radicală modificată Madden, cu skin-sparing – 1
 mastectomie Patey – 2
 mastectomie Halsted - 1
 sectorectomie - 1
 mastectomie profilactică – 4
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26. Distribuția cazurilor după lateralitatea mastectomiei:
 mastectomie dreaptă – 23 cazuri
 mastectomie stângă – 19 cazuri
 mastectomie bilaterală – 4 cazuri

27. Din punctul de vedere al momentului intervenției de reconstrucție, din cele 46 de
paciente din eșantion, doar la două paciente a fost realizată reconstrucția mamară imediată, restul
intervențiilor fiind reconstrucții la distanță (44 de paciente).

28. Din punctul de vedere al metodei de reconstrucție, la cele 46 de paciente din eșantion s-
au efectuat următoarele tipuri de intervenții:

 reconstrucții de sân cu material alloplastic, în număr de 33, respectiv 64%
 reconstrucții de sân de tip combinat, constând în reconstrucții cu lambou latissimus

dorsi cu expander și implant siliconic, în număr de 11 intervenții, respectiv 15%
 reconstrucții de sân cu ţesut autolog, în număr de 8, respectiv 21%, dintre care:

o 3 reconstrucții de sân cu lambou DIEP
o 5 reconstrucții de sân cu lambou TRAM, dintre care: 4 pediculate, pe

pedicul superior și 1 lambou transferat liber.

29. Reconstrucția mamară cu țesut autolog, cu sau fără implant, are rezultate mult mai bune,
atît din punct de vedere imediat, cât mai ales la distanță, țesutul autolog asigurând evoluția
simetrică a celor doi sâni.

30. Reconstrucția mamară cu țesut autolog este singura soluție în condițiile în care pacienta
are tegument de proastă calitate, determinat de efectele radioterapiei.

31. Avantajele reconstrucției mamare cu țesut autolog constau și în faptul că nu prezintă
decât rareori complicații postoperatorii, câtă vreme reconstrucțiile cu implant siliconic au risc
crescut de complicații infecțioase și contractură capsulară (mai mare decât în cazurile de implant
efectuat la femei indemne oncologic).

32. Complicațiile majore aparute, au fost în funcție de metoda utilizată și au fost
reprezentate de:

 1 caz de necroză parțiala a lamboului latissimus dorsi
 2 cazuri de necroză adipoasă a lamboul TRAM
 1 caz deflatie intempestivă a expander-ului tisular
 2 cazuri de extruzie a expander
 1 caz extruzie a implantului
 2 cazuri de infecție la paciente cu reconstrucție cu implant siliconic
 9 cazuri de serom în regiunea donatoare, în cazul unor reconstrucții cu lambou

latissimus dorsi
 1 dehiscență de plagă abdominală, după recoltarea lamboului

33. Cel mai mare procent de simetrizări corespunde reconstrucțiilor cu implant siliconic, pe
de o parte pentru că aceste intervenții reprezintă 64% din cazuri și, pe de altă parte, pentru că este
extrem de greu să obți un aspect natural al sânului cu un implant mamar.
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Deși în literatura de specialitate, dintre reconstrucțiile cu țesut autolog, cele cu lambouri
musculocutane din latissimus dorsi sunt cele care necesită cele mai puține intervenții de
simetrizare, în eşantionul studiat, cele mai puține intervenții de simetrizare au fost necesare în
cazul lambourilor DIEP și TRAM.

Doar în 5 cazuri au fost necesare intervenții de simetrizare secundare, care s-au realizat prin
lipofilling.

34. Intervenția chirurgicală de simetrizare are avantajul de a oferi posibilitatea chirurgului
de a analiza starea țesutului glandular, pentru a elimina orice tumoră contralaterală ocultă.

35. Etapa finală în reconstrucția sânului a fost reprezentată de reconstrucția complexului
areolo-mamelonar, care s-a realizat cu lambou local trilobat. Reconstrucția complexului areolo-
mamelonar s-a efectuat doar la 3 paciente.

36. Majoritatea pacientelor s-au declarat satisfăcute de rezultatul intervenției, chiar dacă
doar o foarte mică parte din paciente au ales să finalizeze reconstrucția prin refacerea
complexului areolo-mamelonar, respectiv 8,6% din cazuri.

Vârsta sau perioada de timp necesară pentru reconstrucție nu au afectat gradul de satisfacție
privind rezultatul intervenției, dar au influențat opțiunea privind tehnica intervenției.  Majoritatea
persoanelor cu vârstă mai înaintată insistau pentru implant mamar, nefiind deosebit de interesate
în ceea ce privește aspectul estetic, indiferent de nivelul educațional și chiar dacă, din motive
medicale, tehica respectivă era contraindicată. Femeile mai tinere și cu nivel educațional ridicat
au fost, vizibil, mai interesate de aspectul estetic și calitatea intervenției, dintre ele fâcând parte și
cele care au solicitat refacerea complexului areolo-mamelonar.

37. Este important să ne amintim că gradul de informare cu privire la cancerul de sân și
depistarea precoce sunt o problemă de cea mai mare importanță, câtă vreme ele asigură o rată mai
mare de supraviețuire și intervenții chirurgicale conservatoare, care duc la rezultate estetice mai
satisfăcătoare.

38. Tratamentul cancerului mamar necesită o colaborare multidisciplinară, care implică
ginecologi, anatomo-patologi, oncologi, radioterapeuți, plasticieni, psihologi și kinetoterapeuți.

39. Reușita intervenției de reconstrucție a sânului depinde de numeroși factori, care țin atât
de condiția pacientei, de tipul de mastectomie și particularitățile cazului, de metoda de
reconstrucție aleasă, de îndemânarea și experiența chirurgului și a echipei, în general, cât și de
dotarea clinicii.

40. Fiecare metodă reconstructivă are avantajele și indicațiile sale, dar pe termen lung,
reconstrucția cu țesut autolog este superioară metodelor alloplastice.  Indiferent de metoda
reconstructivă folosită, marea majoritate a pacientelor au fost mulțumite cu rezultatele la
externare și la următoarele controale.
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