UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA
FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

TEZĂ DE DOCTORAT
REZUMAT

STUDIUL CLINIC, MORFOLOGIC SI
IMUNOHISTOCHIMIC LA UN LOT DE
BOLNAVE CU CANCER MAMAR

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC
prof. univ. dr. Laurentiu Mogoanta

DOCTORAND
Dragos Mihai PLEŞAN

CRAIOVA 2012
1

CUPRINS
I. Motivaţia, obiectivele şi scopul cercetării.................................

3

Prezentarea cercetărilor personale................................................. 4
II. Materiale şi Metode................................................................. 4
III. Rezultate.................................................................................. 6
A.Studiu clinic al tumorilor sanului.......................................... 6
B.Studiu histopatologic al tumorilor sanului............................

7

C.Studiu imunohistohimic al tumorilor sanului........................ 8
IV. Discuţia Rezultatelor............................................................... 11
V.Concluzii...................................................................................

19

VI Cuvinte cheie..........................................................................

22

VII Bibliografie selectivă ............................................................. 22
VIII. Curriculum vitae al doctorandului.......................................

25

IX. Lucrări ştiinţifice publicate..................................................... 26

2

Teza de doctorat este structurată pe două părţi: o parte generală şi o parte specială.
În partea generală am consemnat şi discutat informaţiile din literatura de specialitate, aduse
la zi, privind neoplaziile sanului şi tratamentul tumorilor sanului.
În partea specială sunt expuse motivaţia şi obiectivele cercetării, rezultatele
observaţiilor personale şi discuţia lor in contestul cercetarilor similare din ţară şi
străinătate.
I.
MOTIVAŢIA, OBIECTIVELE ŞI SCOPUL CERCETĂRII
Cancerul sânului continuă sa fie o problemă de mare actualitate în oncologie
deoarece pe de o parte frecvenţa îmbolnăvirilor prin această localizare se menţine la un
nivel ridicat, iar pe de altă parte evoluţia este gravă mai ales în stadiile avansate. În plus, au
apărut modalităţi de reducere a mortalităţii, screening-ul mamar permiţând descoperirea
bolii înainte de a avea manifestări clinice sau în stadii puţin avansate, situaţii în care
procentul de vindecare este foarte ridicat (Bălănescu I, Blidaru I. 2003).
Incidenţa cancerului sânului pe glob creşte în fiecare an şi este responsabil pentru
aproximativ 23% din toate cazurile noi de cancer la femei.
În fiecare an pe glob sunt diagnosticate cu cancer al sânului 1.100.000 de femei. În
fiecare an decedează prin cancer al sânului 410.000 de femei. Estrogenii contribuie la
creşterea cancerului sânului în multe cazuri. În fapt cancerul sânului este dependent de
estrogen în 2/3 din cazuri (Tyczynski JE et al, 2002).
În SUA s-a estimat că 1 din 8 femei pot dezvolta cancer al sânului pe perioada
vieţii ei. La fiecare 2 minute, o femeie este diagnosticată cu cancer al sânului. Pentru anul
2006 s-a estimat câ vor fi diagnosticaţi cu cancer al sânului 212.920 de femei şi 1720 de
bărbaţi. În anul 2006 vor deceda prin cancer al sânului 40.970 de femei. Din 1998 până în
2002, în jur de 95% din cazurile noi şi 97% din decesele prin cancer al sânului au aparut la
femeile cu vârsta >40ani. (Tyczynski JE, 2002).
Riscul pe viaţă de a dezvolta cancer al sânului pentru femeile din Europa este de 1
din 10.
Incidenţa cancerului de sân în Europa creşte în fiecare an şi este responsabil pentru aprope
30% din toate cazurile noi. În fiecare an în Europa sunt diagnosticate cu cancer al sânului
aproximativ 360.000 de femei (Ferlay J 2007). În ciuda progreselor din diagnosticul şi
tratamentul cancerului de sân, acesta este cea mai frecventă cauză de deces la femeile cu
vârsta între 35 si 55 de ani. În Europa în fiecare an mor prin cancer al sânului 130.000 de
femei (Ferlay J, 2007).
În România incidenţa brută estimată pentru anul 2002 a fost de 64 de cazuri noi la
100.000 de femei, reprezentînd 7273 de cazuri noi de cancer al sânului. Decesele estimate
prin cancer al sânului pentru anul 2002 au fost de 2982 de cazuri reprezentînd o mortalitate
brută de 26,2 la 100.000 de femei.
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In prezenta lucrare studiul tumorilor sanului a fost dirijat in trei direcţii:
 studiul clinic
 studiul histopatologic
 studiul imunohistochimic
În studiu clinic au fost incluşi 562 de pacienţi, pentru care s-au studiat fişele de
evidenţă ONC 2, protocoalele operatorii ale sălii de operaţie, registrul unic al
serviciului de anatomie patologică, foile de observaţie pe o perioadă de 10 ani: 1996-2005.
La aceşti pacienţi s-a urmărit repartiţia tumorilor sânului în funcţie de sex, vârstă,
localizarea tumorii, locul reşedinţei, mărimea tumorală, localizarea tumorii, tipul
histopatologic, gradingul tumoral, complicaţiile bolii existente în momentul intervenţiei
chirurgicale sau care au apărut în cursul evoluţiei bolii, stadiul TNM al bolii şi
supravieţuirea generală şi repartizată pe stadii.
Studiul histopatologic a fost efectuat pe un lot de 562 de pacienţi pe o perioadă de
10 ani 1996-2005. La acest lot s-a urmărit localizarea tumorii, aspectul
macroscopic al tumorii, mărimea tumorală, tipul histopatologic al tumorii, gradingul
histologic, invazia în ganglionii limfatici, stadializarea pTNM. Materialul cercetat în acest
studiu a fost reprezentat de material uman, respectiv de ţesut mamar provenit de la 562
paciente cu diagnosticul de carcinom mamar invaziv, internate în Sectia de Oncologie
Medicala, Drobeta Turnu Severin, în intervalul de timp cuprins între 1996-2005, la care s-a
efectuat mastectomie simplă, mastectomie cu evidare ganglionară axilară sau
sectorectomie.
Studiul imunohistochimic Materialul cercetat în acest studiu a fost reprezentat de
material uman, respectiv de ţesut mamar provenit de la 100 paciente internate în Sectia de
Oncologie Drobeta TR. Severin, în intervalul de timp cuprins între 1996-2005, la care s-a
efectuat mastectomie simplă, mastectomie cu evidare ganglionară axilară, sectorectomie
sau puncţie biopsie. Scopul acestui studiu a fost evidentierea unor corelatii intre markerii
celulari Ki67, P53, Her 2 neu, receptorii hormonali si gradul histologic, prognosticul in
carcinoamele mamare.

PREZENTAREA CERCETĂRILOR PERSONALE.
II. MATERIAL ŞI METODE UTILIZATE ÎN REALIZAREA CERCETĂRII

Studiul clinic a inclus 562 de pacienţi cu cancer mamar si a fost efectuat pe perioadă de 10
ani, 1996-2005.
În studiu au fost incluşi 562 de pacienţi, pentru care s-au studiat fişele de evidenţă
ONC 2, protocoalele operatorii ale sălii de operaţie, registrul unic al serviciului de anatomie
patologică, foile de observaţie pe o perioadă de 10 ani: 1996-2005. La aceşti pacienţi s-a
urmărit repartiţia tumorilor sânului în funcţie de sex, vârstă, localizarea tumorii, locul
reşedinţei, mărimea tumorală, localizarea tumorii, tipul histopatologic, gradingul tumoral,
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complicaţiile bolii existente în momentul intervenţiei chirurgicale sau care au apărut în
cursul evoluţiei bolii, stadiul TNM al bolii şi supravieţuirea generală şi repartizată pe stadii.
Din studiul protocoalelor operatorii s-au cules date privind aspectul macroscopic al
tumorii, mărimea tumorală, localizarea tumorii, tipul intervenţiei chirurgicale efectuat
(radical şi paleativ), complicaţiile datorate bolii existente în momentul intervenţiei
chirurgicale sau care au apărut în cursul evoluţiei bolii.
Din studiul registrului de anatomie patologică s-au cules datele privind natura
benignă sau malignă a tumorii, tipul histopatologic al tumorii, gradingul histologic, invazia în
tesuturile adiacente tumorii, invazia în ganglionii limfatici, stadializarea pTNM.
Din studiul registrului de evidenţă a pacientului oncologic (fişa ONC 2) şi a foilor de
observaţie ale pacientului s-au cules date privind sexul, vârsta, locul de reşedinţă, stadiul
pTNM, tratamentul adjuvant efectuat, momentul apariţiei recidivei tumorale, supravieţuirea, data
decesului.
Din cazurile internate în Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin pe o perioadă de 10
ani 1994-2004 la 562 de pacienţi s-a stabilit diagnosticul de tumoră a sânului. În studiu au
intrat numai cazurile confirmate şi verificate histopatologic.
Studiul histopatologic
Materialul cercetat în acest studiu a fost reprezentat de material uman, respectiv de
ţesut mamar provenit de la 562 paciente cu diagnosticul de carcinom mamar invaziv,
internate în Sectia de Oncologie Medicala, Drobeta Turnu Severin, în intervalul de timp
cuprins între 1996-2005, la care s-a efectuat mastectomie simplă, mastectomie cu evidare
ganglionară axilară sau sectorectomie.
La acest lot s-a urmărit tipul histopatologic al tumorii, gradingul histologic, invazia în
peretele intestinal, invazia în ganglionii limfatici, stadializarea pTNM. Pentru toate cele 562
de carcinoame mamare invazive diagnosticate pe coloraţia hematoxilină-eozină s-a realizat
încadrarea în unul din tipurile şi subtipurile histopatologice corespunzătoare conform
criteriilor OMS (Ellis IO şi col., 2003). Ulterior a fost apreciat gradul de malignitate
histologică (gradul de diferenţiere al tumorii) conform scorului combinat Nottingham.
Conform acestui sistem de gradare, se acordă un punctaj între 1-3 pentru următorii
parametri: formarea de tubi, pleomorfismul nuclear şi numărul de mitoze. Scorul total
reprezintă suma acestor 3 punctaje, fiind gradat astfel: scor 3-5 = grad I (G1), scor 6-7=grad
II (G2) şi scor 8-9=grad III (G3).
Materialul biologic pentru studiile de microscopie optică şi imunohistochimie a fost
recoltat imediat după intervenţia chirurgicală, fiind format din fragmente de tumoră
recoltate din materialul de excizie chirurgicală. Acest material a fost fixat imediat după
recoltare în soluţie de formol neutru 10%.
Pentru evidenţierea structurilor histologice am executat secţiuni seriate care au fost
colorate prin trei metode larg utilizate în ţară şi în întreaga lume:
- metoda colorării cu hematoxilină-eozină (H.E.);
-metoda colorării cu verde de lumină - tehnica Goldner-Szekelly (G.S.) pentru
evidenţierea electivă a fibrelor de colagen;
-metoda colorării PAS-hematoxilină pentru punerea în evidenţă a
glicozaminoglicanilor din unele tumori.
Studiul imunohistochimic
Materialul cercetat în acest studiu a fost reprezentat de material uman, respectiv de
ţesut mamar provenit de la 100 paciente internate în Sectia de Oncologie Drobeta TR.
Severin, în intervalul de timp cuprins între 1996-2005, la care s-a efectuat mastectomie
simplă, mastectomie cu evidare ganglionară axilară, sectorectomie sau puncţie biopsie.
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Aceste piese de exereză chirurgicală au fost fixate în formol şi prelucrate iniţial prin
tehnica uzuală de includere la parafină în cadrul laboratorului de anatomie patologică al
Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, fiind aduse până la stadiul de bloc
de parafină. Ulterior s-a realizat prelucrarea imunohistochimică în cadrul Laboratorului de
Imunohistochimie de la disciplina de Morfopatologie a UMF Craiova.
Toate cele 100 de cazuri de carcinoame mamare invazive incluse în acest studiu au
fost investigate din punct de vedere imunonohistochimic. Acestea au corespuns pe
coloraţiile uzuale următoarelor tipuri histologice: carcinom mamar ductal invaziv (90 de
cazuri) şi carcinom mamar lobular invaziv (10 cazuri).
Metoda utilizată în cadrul studiului imunohistochimic a fost una dintre metodele
bazate pe complexe imunoenzimatice solubile, numită LSAB/HRP (labelled streptavidin
biotin). Chitul utilizat a fost DAKO LSAB 2 System HRP (Universal DAKO Labbeled
Streptavidin Biotin 2 System Horseradish Peroxidase).
Metoda LSAB (cu streptavidină-biotină) este una din metodele numite ABC (avidin-biotin complex), în care se substituie avidina cu streptavidina şi are la bază conjugarea
directă a streptavidinei cu moleculele enzimatice. Streptavidina este un analog tetrameric al
avidinei, cu o greutate moleculară de 60 kDa, extras din bacteria Streptomyces avidinii, care este
capabil să lege, cu o mare afinitate, moleculele de biotină. Această afinitate este teoretic de zece
ori mai mare decât cea a anticorpilor pentru antigenele lor, ducând la o detectare specifică
intensă şi la o amplificare a legăturilor antigen-anticorp. Scopul acestui studiu a fost
evidentierea unor corelatii intre markerii celulari Ki67, P53, Her 2 neu, receptorii
hormonali si gradul histologic, prognosticul in carcinoamele mamare.

III.REZULTATE
A. Studiu clinico-statistic Studiul a fost efectuat pe perioadă de 10 ani, 1996-2005 şi a
inclus 562 de pacienţi cu cancer mamar
Incidenţa cancerului de sân în judeţul Mehedinţi în perioada 1996-2005 a fost de
21,91 la 100000 de locuitori.
Incidenţa cancerului de sân în judeţul Mehedinţi în perioada 1996-2005 a fost de
21,91 la 100000 de femei. Incidenţa cancerului de sân a crescut de la 19,95 la 1000000 de
femei în 1996 la 30,49 la 100000 de femei în 2005
Mortalitatea prin cancer de sân în judeţul Mehedinţi în perioada 1996-2007 a fost
de 11,70 la 100000 de locuitori. Mortalitatea prin cancer al sânului a crescut de la 8,46 la
100000 de femei la 13,95 la 100000 de femei în 2007.
Raportul Barbati/femei a fost de 1,01/98,9 cancerul mamar fiind prezent doar la 6
pacienţi bărbăţi din lotul de 562 de pacienţi.
Raportul urban/rural fost de 1,65, rezidenţa urbană fiind constatată la 350 de
pacienţi, ceea ce reprezintă 62,27%, în timp ce 212 pacienţi (37,24%) au avut rezidenţă
rurală.
Varsta Incidenţa maximă a cancerului mamar a fost la grupa de vârstă 50-59 ani şi
a inclus 158 de paciente, reprezentind 28,11%.
Localizarea cancerului la nivelul sânului stîng a fost prezentă la 286 de cazuri
(50,88%), la nivelul sânului drept a fost prezentă la 271 de cazuri (48,22%), iar cancerul
mamar bilateral a fost prezent la 5 cazuri (0,88%).
Semne si simptome Cele mai frecvente semne si simptome au fost: tumora mamară la 522
de paciente (93%), adenopatie axilară homolaterală la 382 de paciente (68%), mastita
carcinomatoasă la 39 de paciente (6,9%), edem al braţului la 21 de paciente (3,7%),
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scurgere mamelonară la 9 paciente (1,6%), metastaze osoase la 27 de paciente (4,8%), 7.
Metastaze hepatice la 18 paciente (3,2%).
Tipuri Histologice Cele mai frecvente au fost: carcinomul ductal invaziv la 138 de pacienţi
reprezentind 90%, carcinomul lobular invaziv la 7 pacienţi (4,6%), carcinomul în situ la un
pacient (0,8%), carcinomul medular la 3 pacienţi (2%) din cazuri, sarcomul la un pacient
(0,7%), carcinomul scuamo celular la un pacient (0,7%) şi carcinomul metastatic la un
pacient (0,7%).
Grading histologic Repartiţia tumorilor în funcţie de gradingul histologic a fost urmatoarea:
grading histologic G1 la 35 de pacienţi (22%), grading histologic G2 la la 76 de paciente
(50%), grading histologic G3 la 41 de pacienţi (23%).
Stadializare TNM A fost posibilă la 532 de pacienţi reprezentind 94,66% din cazuri, iar la
30 de pacienţi (5,93%) din pacienţi stadiul a fost necunoscut.
Repartiţia pe stadii TNM a fost următoarea: stadiul I a fost stabilit la 18 cazuri (3,2%),
stadiul II la 177 cazuri (31,49%), stadiul III la 275 de cazuri (48,93%), stadiul IV a fost
diagnosticat la 62 de cazuri (11,03%), stadiul a fost necunoscut la 30 de pacienţi (5,93%).
Metastazele Au fost prezente la 110 pacienti, fie de la inceput ca stadiul IV de boala, la 62
de paciente (56,36%), fie au aparut ulterior în cursul evoluţiei bolii la 50 de pacienţi
(45,45%). Sediul metastazelor a fost : metataze osoase la 61 de pacienţi (55,45%),
metastaze hepatice la 28 de pacienţi (25,45%), metastaze pleurale la 20 de pacienţi
(18,18%), metastaze pulmonare la 19 pacienţi (17,27%),metastaze ganglionare la 14
pacienţi (12,72%), metastaze cerebrale la 9 pacienţi (8,18%), metastaze peritoneale la 9
pacienţi (8,18%), metastaze cutanate la 6 pacienţi (5,45%), metastaze percardice la 3
pacienţi (2,72%).
Numarul sediilor metastatice: 1singur sediu metastatic la 56,36%, 2 sedii metastatice la
33,63%, 3 sedii metastatice la 9,09% şi 4 sedii metastatice la 0,9%.
Metastazele sincrone Din lotul de 562 de pacienţi cu cancer al sânului studiati, 62 de
pacienţi au prezentat la stabilirea diagnosticului metastaze sincrone, reprezentînd 11,03%.
Frecvenţa metastazelor a fost: metastaze osoase 61,8%, metastaze hepatice 21,7%,
metastaze pleurale 31,4%, pulmonare14,2%, cerbrale 2,3%, cutanate 3,5%.
Supravietuirea generala Supravieţuirea la 5 ani pentru toate stadiile a fost de 50,43%
Supravieţuirea pe stadii
Supravieţuirea la 5 ani în cancerul mamar repartizat pe stadii a fost urmatoarea:
pentru stadiul I a fost de 90,90%, pentru stadiul II de 75,28%, pentru stadiul III de 43,42%,
pentru stadiul IV a fost de 19,56%.
Supravieţuirea la 5 ani la intreg lotul studiat (353 cazuri) a fost de 49,85%.
Numărul cazurilor decedate la 5 ani de la stabilirea diagnosticului a fost de 176
reprezentând 50,14%.
Numărul deceselor repartizat pe ani a avut urmatoarea evoluţie: la 1 an au decedat
65 de cazuri (36,7%), la 2 ani au decedat 61 de cazuri (34,4%), la 3 ani au decedat 21 de
cazuri (11,8%), la 4 ani au decedat 17 cazuri (9,6%), la 5 ani au decedat 6 cazuri (2,8%).
B. Studiu histopatologic
Studiul histopatologic a permis, într-o primă etapă, încadrarea celor 562 de carcinoame
mamare invazive, conform clasificării OMS, în unul din tipurile şi subtipurile următoare:
carcinom ductal invaziv NOS (not otherwise specified – tipul nespecific de carcinom ductal
invaziv) - 385 cazuri (68,51%), carcinom lobular invaziv - 84 cazuri (14,94%), tipul clasic
- 47 cazuri (55,95%), tipul solid - 9 cazuri (10,71%), tipul alveolar - 14 cazuri (16,66%),
tipul tubulo-lobular - 4 cazuri (4,76%), pleiomorf (inclusiv tipul histiocitoid pleiomorf şi
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cu celule în inel cu pecete) - 10 cazuri (10,90%), carcinom mixt ducto-lobular - 29 cazuri
(5,16%), carcinom tubular - 18 cazuri (3,2%), carcinom cribriform invaziv - 12 cazuri
(2,13%), carcinom mucinos - 11 cazuri (1,96%), tipul hipocelular – 8 cazuri, tipul
hipercelular - 3 cazuri, carcinom medular - 6 cazuri (1,07%), carcinom invaziv
micropapilar - 7 cazuri (1,25%), carcinom cu celule bogate în glicogen - 5 cazuri (0,89%),
carcinoame metaplazice: carcinom scuamos pur - 4 cazuri (0,71%), carcinom adenoidchistic - 1 caz (0,17%).
Gradul de diferenţiere al tumorilor (gradul de malignitate histologică) a fost evaluat
conform sistemului de gradare Nottingham, tumorile fiind clasificate în: carcinoame
mamare invazive G1- 96 cazuri (17, 08%), carcinoame mamare invazive G2- 265 cazuri
(47,16%), carcinoame mamare invazive G3- 201 cazuri (35,76%).
Carcinomul ductal invaziv NOS
Carcinomul ductal invaziv NOS (nespecificat altfel, de tip nespecific) a reprezentat cea mai
mare proporţie de carcinoame mamare studiate, fiind diagnosticat la 385 de paciente şi
reprezentând astfel 68,51% din cazurile de carcinom mamar infiltrativ.
Carcinomul lobular invaziv Carcinoamele lobulare invazive au fost diagnosticate
la 84 de paciente, reprezentând 14,94% din cazurile incluse în lotul de studiu.
Carcinomul lobular tipul clasic Carcinomul lobular tipul clasic a fost diagnosticat în 47
cazuri, reprezentând 55,95% din carcinoamele lobulare invazive din acest studiu.
Carcinomul lobular tipul tubulo-lobular Carcinomul lobular tipul tubulo-lobular a
fost diagnosticat în 4 cazuri, la care peste 90% din tumoră a prezentat un patern de tip
tubulo-lobular.
Carcinomul lobular invaziv tipul solid Carcinomul lobular invaziv tipul solid a
fost diagnosticat la 9 pacienţi, reprezentând 10,71% din totalitatea carcinoamelor lobulare
infiltrative.
Carcinomul lobular invaziv tipul alveolar Carcinomul lobular invaziv tipul
alveolar a fost întâlnit la 14 pacienţi, reprezentând 16,66 % din totalitatea carcinoamelor
lobulare infiltrative.
Carcinomul lobular cu celule în inel cu pecete a fost diagnosticat în 2 cazuri.
Carcinomul mamar tipul mixt ducto-lobular Carcinomul mamar tipul
mixt ducto-lobular a fost evidenţiat în 29 de cazuri ce au reprezentat 5,16% din totalitatea
carcinoamelor mamare invazive studiate.
Carcinomul tubular a fost întâlnit în studiul de faţă în 18 cazuri, reprezentând
3,2% din totalitatea carcinoamelor mamare invazive studiate.
Carcinomul medular a fost diagnosticat în 6 cazuri, reprezentând 1,07% din
carcinoamele incluse în studiu.
Carcinomul mucinos a fost diagnosticat în 11 cazuri, la paciente peste 55 de ani
şi a reprezentat 1,96% din cazurile analizate.
C.Studiu imunohistochimic
Toate cele 100 de cazuri de carcinom mamar invaziv studiate în intervalul de timp
cuprins între 1996-2005, au fost prelucrate histopatologic şi imunohistochimic. Cazurile
analizate au fost tumori mamare aparţinând unor paciente cu vârsta cuprinsă între 28 şi 78
de ani (37 de paciente sub 50 de ani şi 63 de paciente ≥50 de ani). Tumorile au avut
dimensiuni mai mici sau egale cu 2 cm, în 35 de cazuri şi mai mari de 2 cm, în 65 de
cazuri.
Analiza imunomarcajului pentru receptorii hormonali(ER si PR)
Receptorii estrogenici (ER) au fost fost pozitivi (scor Allred ≥ 3) în 61% din cazuri,
iar receptorii progesteronici (PR) în 64% din cazuri.

8

Raportat la tipul histologic, carcinoamele ductale invazive au exprimat receptori
estrogenici în 53 de cazuri (58,88%) şi receptori progesteronici în 57 de cazuri (63,33%), în
timp ce carcinoamele lobulare invazive au exprimat receptori estrogenici în 8 cazuri (80%)
şi receptori progesteronici în 7 cazuri (70%).
În funcţie de imunoexpresia receptorilor hormonali carcinoamele mamare se
clasifică în patru subtipuri sau fenotipuri. Astfel, se descriu carcinoame mamare care
exprimă ambele tipuri de receptori hormonali (fenotipul ER pozitiv/PR pozitiv),
carcinoame mamare negative pentru ambele tipuri de receptori hormonali (fenotipul ER
negativ/PR negativ) şi carcinoame mamare care exprimă doar unul dintre receptorii
hormonali (fenotipuri heterogene: ER negativ/PR pozitiv şi ER pozitiv/PR negativ).
Majoritatea cazurilor (57%) au prezentat ambele tipuri de receptori având un fenotip
ER pozitiv/PR pozitiv. 32% din cazuri au fost complet lipsite de receptori hormonali având
un fenotip ER negativ/PR negativ. Restul cazurilor (11%) au avut un fenotip heterogen.
Astfel, 7% din cazuri au fost ER negativ/PR pozitiv, iar 4% din cazuri au fost ER
pozitiv/PR negativ (Tabel 6).
Fenotipul ER pozitiv/PR pozitiv a fost întâlnit la 55,55% (50 cazuri) dintre
carcinoamele ductale invazive vs. 70% (7 cazuri) dintre carcinoamele lobulare invazive, iar
fenotipul ER negativ/PR negativ a fost prezent în 33,33% (30 cazuri) dintre carcinoamele
ductale vs. 20% (2 cazuri) din carcinoamele lobulare. Un fenotip particular privind
rezultatele la terapia anti-hormonală, evoluţia şi prognosticul este cel ER pozitiv/ PR
negativ, fapt pentru care am analizat acest fenotip raportat la fenotipul clasic ER pozitiv/PR
pozitiv în funcţie de o serie de parametrii morfo-clinici: vârsta pacienţilor, dimensiunile
tumorilor, tipul şi gradul histologic al tumorilor.
Astfel, fenotipul ER pozitiv/ PR negativ a fost mai frecvent întâlnit la pacientele
cu vârsta peste 50 de ani, comparativ cu fenotipul ER pozitiv/PR pozitiv (75% din cazuri
vs. 68,42%). Tumorile ER pozitive/ PR negative au fost mai mari (peste 2 cm) decât
tumorile ER pozitive/PR pozitive (50% din cazuri vs. 42,11%). De asemenea, majoritatea
tumorilor ER pozitive/ PR negative au fost de tip carcinom ductal invaziv, acestea
exprimând mult mai frecvent fenotipul ER+/PR- decât carcinoamele lobulare (75% cazuri
vs 25% caz). S-a remarcat faptul că toate cazurile ER pozitive/ PR negative au avut valori
destul de scăzute ale scorului Allred pentru estrogeni, acest scor fiind sub 6.
Analiza imunomarajului la HER 2 a permis evidenţierea a 15 cazuri (reprezentând
15% din cazurile studiate) de carcinom mamar invaziv pozitive la HER 2. Dintre acestea 10
cazuri (reprezentând 66,66%) au fost slab pozitive (scor 2+), iar 5 cazuri (reprezentând
33,34%) au fost interpretate cu scor 3+ (pozitiv) conform criteriilor ASCO-CAP
În urma corelării imunomarcajului HER2 cu parametrii morfo-clinici s-a observat că
tumorile HER2 pozitive au aparţinut uşor mai frecvent pacientelor sub 50 de ani (8 cazuri,
respectiv 53,33%) faţă de cele peste 50 de ani (7 cazuri, respectiv 46,67%).
Tumorile HER2 pozitive au fost mai frecvent tumori cu dimensiuni peste 2 cm.
Astfel, 8 tumori cu dimensiuni peste 2 cm (reprezentând 53,33%) au fost HER2 pozitive, în
timp ce 7 tumori mai mici de 2 cm (reprezentând 46,67%) au fost HER2 negative.
Corelând imunomarcajul tumorilor la HER2 cu tipul lor histologic s-a observat că
un singur caz de carcinom de tip lobular (10% din carcinoamele lobulare au fost HER2
pozitive) a fost pozitiv moderat la HER 2 (scor 2+). Toate celelalte 14 cazuri HER 2
pozitive au fost de tip ductal (9 cazuri cu scor 2+ şi 5 cazuri cu scor 3+). Astfel, 15,55% din
carcinoamele ductale inavzive au fost HER2 pozitive. Similar, tumorile HER2 pozitive au
fost de tip lobular în procent de 6,66% şi de tip ductal în procent de 93,34% din cazuri.
În ceea ce priveşte gradul histologic, majoritatea cazurilor HER2 pozitive (12
cazuri, respectiv 80%) au fost de grad înalt (G3) şi doar 3 cazuri (reprezentând 20%) au
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avut grad histologic scăzut (G1 şi G2). Astfel, toate cele 14 cazuri de grad histologic G1 au
fost HER 2 negative, cazurile cu grad histologic G2 au fost pozitive în proporţie de doar
6,52% (3 cazuri), în timp ce tumorile de grad histologic G3 au fost pozitive în proporţie de
30% din cazuri (12 cazuri).
Analiza imunomarcajului la Ki 67 a evidenţiat prezenţa pozitivităţii la acest
marker în toate cazurile studiate. Marea majoritate a cazurilor au avut un marcaj nuclear la
Ki 67, dar două cazuri (2% din cazuri) au avut marcaj citoplasmatic/membranar. Marcajul
specific la Ki 67 este cel nuclear şi a fost întâlnit în 98 de cazuri. Astfel, am constatat că
pacientele cu vârsta sub 50 de ani au avut mai frecvent un index Ki67 înalt (peste 15% din
celulele tumorale fiind poyitive la Ki 67) comparativ cu pacientele peste 50 de ani (60% din
cazuri vs 55,55%). De asemenea pacientele cu tumori mai mari de 2 cm au avut mai
frecvent un index Ki 67 înalt comparative cu cele cu tumori sub 2 cm (71,42% vs 51,43%).
În ceea ce priveşte tipul histologic al carcinoamelor analizate s-a constatat că tipul
lobular a avut un index Ki 67 scăzut în toate cazurile, în timp ce tipul ductal invaziv a avut
un index Ki 67 scăzut în 43,87% din cazuri şi un index înalt în 56,12% din cazuri.
Raportat la gradul histologic, tumorile de grad înalt (G3) au avut întotdeauna un index Ki
67 înalt, comparativ cu tumorile de grad scăzut (G1/G2) care au avut un index de
proliferare crescut în doar 8,62 % din cazuri.
O activitate proliferativă crescută (un index Ki 67 înalt) s-a observat mult mai
frecvent la tumorile lipsite de receptori estrogenici comparativ cu cele care au fost ER
pozitive (48,72% vs 27,11% din cazuri au avut un index de proliferare înalt). De asemenea,
tumorile progesteron negative au avut o activitate proliferativă determinată cu ajutorul Ki
67, mai mare comparativ cu tumorile progesteron pozitive (38,88% vs 30,64% din cazuri au
avut un index Ki 67 înalt).
Un index proliferativ crescut a fost prezent în majoritatea tumorilor cu scor HER 2
2+ şi 3+ . Astfel, 93,34% din tumorile HER 2 pozitive au avut activiate proliferativă de
peste 15%, comparativ cu doar 6,66% tumori cu activitate proliferativă sub 15%.
Diferenţele au fost mai puţin semnificative în cazul tumorilor HER 2 negative, în care
79,52% au avut index Ki 67 înalt şi 20,48% au avut index Ki 67 scăzut. Ca urmare, un
index Ki 67 înalt s-a observat mai frecvent la tumorile HER 2 pozitive comparativ cu cele
HER 2 negative (93,34% vs 79,52%). Indexul Ki 67 a fost corelat în acest studiu şi cu
imunoexpresia oncoproteinei p53 (vezi mai jos).
Analiza imunomarcajului pentru p53 a identificat prezenţa supraexpresiei
proteinei p53 (peste 10% celule tumorale marcate cu acest anticorp) în 42 de cazuri (42%
din cazurile studiate).
Tumorile cu supraexpresia p53 au fost mai frecvent întâlnite la pacientele sub 50 de ani (23
de cazuri, respectiv 54,76%) faţă de cele peste 50 de ani (19 cazuri, respectiv 45,24%).
Tumorile p53 pozitive au fost mai frecvent tumori cu dimensiuni peste 2 cm. Astfel,
28 de tumori dintre tumorile p53 pozitive (reprezentând 66,64% din grupul cu
supraexpresia p53) au avut dimensiuni peste 2 cm, în timp ce doar 14 dintre tumorile p53
pozitive (reprezentând 33,33% din grupul cu supraexpresia p53) au avut dimensiuni mai
mici de 2 cm.
Carcinoamele de tip ductal invaziv au fost pozitive la p53 în 40 de cazuri,
reprezentând 44,44% din totalitatea cazurilor ductal invaziv, iar cele de tip lobular invaziv
în doar 2 cazuri, reprezentând 20% din totalitatea cazurilor de carcinom mamar de tip
lobular invaziv. Astfel, supraexpresia p53 a interesat cu mult mai rar carcinoamele de tip
lobular invaziv (4,76%) decât pe cele de tip ductal invaziv (95,24%).
În ceea ce priveşte gradul histologic, majoritatea cazurilor cu supraexpresia proteinei
p53 (30 de cazuri, respectiv 71,43%) au fost de grad înalt (G3) şi doar 12 cazuri (28,57%)
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au avut grad histologic scăzut (G1 şi G2). Astfel, 75% din carcinoamele de grad înalt au
supraexprimat proteina p53, în timp ce doar 20% din cele de grad scăzut (G2/G3) au avut
această caracteristică.
Asocierea supraexpresiei p53 (p53 peste 10%) cu supraexpresia HER2 (scor 2+
sau 3+) a fost întâlnită la 7 paciente. Astfel, coexpresia p53 şi HER 2 a fost întâlnită în 7%
din cazurile de carcinom mamar invaziv incluse în acest studiu.
Ca urmare 16,66% din cazurile cu p53 pozitiv au prezentat pozitivitate asociată
pentru HER2. Dintre aceste cazuri cu coexpresia p53 şi HER 2, majoritatea (5 cazuri
reprezentând 71,42%) au avut un indice de proliferare celulară de peste 30%.
Supraexpresia imunohistochimică a p53 a fost astfel întâlnită în 46,66% din cele
15 cazuri HER2 pozitive (scor 2+ şi 3+) şi doar în 35 de cazuri (41,17%) dintre cele 85 de
cazuri HER2 negative (scor 0 şi 1+). Supraexpresia p53 (corespunzând unei cantităţi
crescute de proteină p53 determinată IHC) a fost mai frecventă la carcinoamele mamare
HER2 pozitive comparativ cu cele HER2 negative (46,66% vs 41,17%).
Majoritatea cazurilor care au fost p53 pozitive au avut o activitate proliferativă
crescută determinată cu Ki 67. Astfel, 76,19% (32 de cazuri) din cazurile p53 pozitive au
avut un index de proliferare peste 15%, şi doar 54,76% din cazuri (23 de cazuri) au avut un
indice de proliferare de peste 30%.

IV. DISCUŢIA REZULTATELOR
Studiul clinic a fost efectuat pe o perioadă de 10 ani, 1996-2005 şi a inclus 562 de
pacienţi cu cancer mamar.
Raportul barbati/femei A fost de 1,01/98,9 cancerul mamar fiind prezent doar la 6
(1,08%) pacienţi bărbăţi din lotul de 562 de pacienţi.
Cancerul sânului este relativ neobişnuit la bărbaţi; raportul F/B este de aproximativ 100/1.
El justifică mai puţin de 1% din toate cauzele de cancer de la barbaţi şi s-a estimat că în
2005 vor muri de cancer al sânului 460 de barbaţi (Lori Jardines 2005)
În SUA pentru perioada 1998-2002 incidenţa pentru ambele sexe şi pentru toate
vârstele a fost de 74,7 la 100.000 , la bărbaţi de 1,2 la 100. 000 de locuitori, iar la femei de
137,1 la 100000 de loc (Ries Lag 2005).
Varsta Incidenţa maximă a cancerului mamar a fost la grupa de vârstă 50-59 ani şi
a inclus 158 de paciente (28,11%). Vârsta înaintată are un impact enorm pe incidenţa
cancerului de sân. Cu cât vârsta este mai înaintată cu atât este mai mare riscul de apariţie a
cancerului de sân. Motivul acestei realităţi izbitoare nu este pe deplin clar, dar pare sa fie
legat de necesitatea unor mutaţii somatice multiple (teoria evenimentelor multiple) pentru
genele cancerului de sân. Acest fenomen contribuie probabil la creşterea incidenţei
cancerului de sân în SUA pe măsură ce populaţia înbătrâneşte (Linnea I Chap 2000).
Tipuri histologice Allen S. Lichter într-un studiu pe 247 de paciente a constat
urmatoarele cracteristici ale lotului: vârsta medie a fost de 50 ani, 23% din paciente au avut
vârsta < de 40 ani, 51% au avut vârsta între 40-59% şi 26% au avut vârsta > 60 ani.
Edward Obedian într-un studiu pe 1029 de paciente cu cancer al sânului a relevat
vârsta > de 50 ani la 67,9% şi < de 50 ani la 32,1%, vârsta > de 36 ani la 92,8% şi < de 36
ani la 7,2% (Edward Obedian 2000). Coral A. Quiet într-un studiu pe 826 de paciente cu
ganglioni negativi a constatat că vârsta a fost astfel distribuită: <30 ani în 2%, 31-50 ani la
36%, 51-54 ani la 12%, >55 ani la 50%. Richard P. McQuellon într-un studiu pe 115
paciente a evidenţiat o vârstă medie de 57 ani cu limite între 32 -77 ani.
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Grading histologic Repartiţia tumorilor în funcţie de gradingul histologic a fost
urmatoarea: grading histologic G1 la 22% din cazuri; grading histologic G2 la 50% din
cazuri; grading histologic G3 la 23% din cazuri.
Gradingul histologic se bazează de obicei pe criteriile stabilite de Bloom.
Acestea includ formarea tubulilor, mitozele şi caracteristicile nucleare (mărime,
forma şi hipercromatism). Supravieţuirea a fost legată de diferenţierea histologica: gradul 1,
bine diferenţiat, gradul 2 moderat diferenţiat şi gradul 3 prost (slab)diferenţiat.
Supravieţuirea la 5 ani şi 20 ani a fost pentru Gradul 1, 81% şi 41%, pentru Gradul 2, 54%
şi 29% şi pentru Gradul 3, 34% şi 21%.
Gradingul nuclear evaluează condiţia numai a nucleului, eliminînd diferenţele
datorită fragilităţii citoplasmei. Black et all a divizat gradele nucleare în trei grupe şi le-a
numărat in ordine inversă gradingului histologic: grad nuclear 1, anaplazia, grad nuclear 2,
diferenţiere intermediară şi grad nuclear 3, bine diferenţiat.
Ei au arătat că grădingul nuclear este o variabilă independentă care se corelează cu
prognosticul: 85% din pacienţii care au decedat în primul an au avut anaplazie nucleară
(NG1), în timp ce numaI 34% din cei care au trăit 5 ani au avut anaplazie nucleară.
Tumorile clasificate cu Gradul 1 au fost associate cu rate de supravieţuire mai mari
şi cele associate cu Gradul 4 au fost associate cu o evoluţie proastă. Pentru toate stadiile
gradarea histologică a stratificat pacientele în subgrupe prognostice diferite. Pentru toate
stadiile ratele de supravieţuire au scăzut cu avansarea gradului histologic dar nu existat
nicio diferenţă între gradul 3 şi gradul 4.
Stadializarea TNM A fost posibilă la 94,66% din cazuri, iar la 5,93% din pacienţi stadiul a
fost necunoscut. Repartiţia pe stadii TNM a fost urmatoarea: stadiul I a fost stabilit la 18
cazuri (3,2%), stadiul II la 177 cazuri (31,49%), stadiul III la 275 de cazuri (48,93%),
stadiul IV a fost diagnosticat la 62 de cazuri (11,03%), stadiul a fost necunoscut la 5,93%
din pacienţi.
În SUA în perioada 1995-2001 boala localizată (stadiul I şi II) a fost diagnosticată la
63,7% din paciente, boala regională (stadiul III) la 27,9%, boala metastatică la 5,6% şi
boala nestadializată la 2,8% (Breast cancer Fact and figures 2005-2006).
Pe un lot mare de 107.748 de pacienţi (în perioada 1995-2002) distribuţia stadiilor a fost
urmatoarea: boala localizată (std I şi std II) la 63%, boala regională (III) la 29%, boala la
distanţă (std IV) la 6%, boala nestadilizată la 2% (Ries LAG, 2007).
Metastazele Au fost prezente la 110 pacienti, fie de la inceput ca stadiul IV de boala,
la 62 de paciente (56,36%), fie au aparut ulterior in cursul evolutiei bolii la 50 de paciente
(45,45%).
Sediul metastazelor a fost : metataze osoase la 61 de pacienţi (55,45%), metastaze hepatice
la 28 de pacienţi (25,45%), metastaze pleurale la 20 de pacienţi (18,18%), metastaze
pulmonare la 19 pacienţi (17,27%), metastaze ganglionare la 14 pacienţi (12,72%),
metastaze cerebrale la 9 pacienţi (8,18%), metastaze peritoneale la 9 pacienţi (8,18%),
metastaze cutanate la 6 pacienţi (5,45%), metastaze percardice la 3 pacienţi (2,72%).
Pe un lot de 45.169 de paciente cu carcinom ductal invaziv (ICD), în evidenţa Breast
Center at Baylor College of Medicine, metastazele au apărut la 2576 de paciente (5,7%):
metastaze osoase 35,5%, cutanate 28%, ganglionare 22%, pulmonare/pleurale 17,6%,
cerebrale 5,3%, hepatice 10,9% (Grazia Arpino et all,2004).
Supravietuirea Supravieţuirea la 5 ani pentru toate stadiile a fost de 50,43%.
Supravieţuirea pe stadii
Supravieţuirea la 5 ani în cancerul mamar repartizat pe stadii a fost urmatoarea:
pentru stadiul I a fost de 90,90%, pentru stadiul II de 75,28%, pentru stadiul III de 43,42%,
iar pentru stadiul IV a fost de 19,56%.
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Supravieţuirea la 5 ani la întreg lotul studiat (353 cazuri) a fost de 49,85%.
În SUA supravieţuirea la 5 ani în perioada 1995-2002 a fost în funcţie de stadiu
urmatoarea: pentru toate stadiile a fost de 88,2%, pentru boala localizată (stdiu I si II) a fost
de 97,9%, pentru boala regională (III) a fost de 81,3%, pentru boala metastatică a fost de
26,1%, pentru boala nestadializată a fost de 55,6% (Ries Lag, 2007).
Studiu histologic
Studiul actual a inclus 562 cazuri de carcinom mamar invaziv, diagnosticate într-o
peroadă de timp de 10 ani, 1996-2005. Încadrarea acestor carcinoame invazive în diversele
tipuri conform criteriilor OMS a demonstrat că un număr covârşitor de cazuri (385 cazuri,
respectiv 68,51%) a fost reprezentat de carcinomul ductal invaziv de tip NOS, aceste cazuri
fiind urmate de carcinomul lobular invaziv care a fost diagnosticat în 84 de cazuri,
reprezentând 14,94% din totalitatea cazurilor de carcinom mamar infiltrativ luate în studiu.
Carcinoamele mixte ducto-lobulare au fost diagnosticate la 29 de pacienţi, reprezentând
5,16% din cazurile analizate. În ordinea frecvenţei au fost diagnosticate 18 cazuri de
carcinom tubular (3,2%), 12 cazuri de carcinom cribriform invaziv (2,13%), 11 cazuri de
carcinom mucinos (1,96%), 7 cazuri de carcinom invaziv micropapilar (1,25%), 6 cazuri de
carcinom medular (1,07%), 5 cazuri de carcinom cu celule bogate în glicogen (0,89%), 4
cazuri de carcinom scuamos pur (0,71%) şi un singur caz de carcinom mamar adenoidchistic (0,17%). Rezultatele obţinute privind frecvenţa tipurilor de carcinoame mamare în
lotul studiat sunt în concordanţă cu datele din literatura de specialitate (vezi mai jos).
Carcinomul mamar invaziv de tip ductal NOS
Este cel mai frecvent carcinom invaziv mamar, el reprezentând între 40% şi 75%
din carcinoamele mamare invazive. Prin definiţie diagnosticul carcinomului ductal NOS
este un diagnostic de excludere, acest carcinom fiind o tumoră epitelielă malignă care nu
poate fi clasificată în niciunul din tipurile speciale de carcinom mamar invaziv (Moinfair F,
2007).
Studiul actual a permis încadrarea a 68,51% din cazurile de carcinom mamar
invaziv în categoria carcinoamelor ductale invazive NOS. Dintre acestea 300 de cazuri
(77,92% din cazuri) au avut o componentă asociată de carcinom in situ. În peste 80% din
cazruile de carcinom invaziv ductal NOS sunt prezente focare asociate de carcinom ductal
in situ (Ellis IO şi col, 2003) şi doar o mică proporţie de carcinoame ductale NOS asociază
focare de carcinom lobular in situ , fără a prezenta arii de carcinom ductal in situ (Moinfair
F, 2007).
Pentru gradarea histologică a tumorilor ductale NOS s-a utilizat în lucrarea de faţă
scorul Nottingham (grading histologic), cel mai larg utilizat deşi unii autori preferă scorul
grading-ului nuclear care se bazează pe evaluarea aspectelor nucleilor tumorali. Conform
scorului Nottingham carcinoamele ductale NOS au fost clasificate în: carcinoame NOS G1
(58 de cazuri – 15,06%), carcinoame NOS G2 (173 de cazuri – 44,94%) şi carcinoame
NOS G3 (154 de cazuri – 40%). Separarea carcinoamelor mamare în cele 3 grade
histologice este arbitrară şi artificială, deoarece aceste tumori prezintă de fapt o scală
continuă de malignitate (Moinfair F, 2007).
Carcinomul lobular A fost introdus pentru prima dată de către Foote şi Stewart în
1941, care au propus carcinomul lobular ca entitate de sine stătătoare ca tip de carcinom
mamar (Foote F, Stewart F, 1941). Carcinomul lobular invaziv reprezintă doar 3-5% din
totalitatea carcinoamelor invazive mamare atunci când diagnosticarea lui se face strict pe
criteriile lui Foote şi Stewart. Totuşi, astăzi carcinomul invaziv lobular este cel mai frecvent
tip de carcinom mamar invaziv după carcinomul ductal invaziv, reprezentând 5-15% din
totalitatea carcinoamelor mamare în Europa şi Statele Unite, în timp ce în Japonia acest tip
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de carcinom reprezintă doar 1-4% din totalitatea cancerelor mamare (Hanagiri T şi col.,
2009) .Subtipul clasic de carcinom lobular infiltrativ deţine aproximativ 40% din totalul
carcinoamelor infiltrative lobulare (Ellis IO şi col., 1992).
Subtipul solid de carcinom lobular infiltrativ constituie aproximativ 10% din
carcinoamele lobulare (Ellis IO şi col., 1992), rezultate similare având şi în studiul actual,
în care tipul solid de carcinom lobular a fost diagnosticat în 10,71% din cazurile cu
carcinom lobular infiltrativ. Uneori carcinomul lobular invaziv prezintă un patern de
creştere solid – celulele maligne cresc în plaje solide, substituind structurile normale şi
infiltrând ţesutul adipos, într-un patern de creştere similar celui dintr-un limfom malign
(Ellis IO şi col., 1992).
Sbtipul alveolar de carcinom lobular invaziv reprezintă un patern rar, proporţia
acestor tumori fiind de 4-5% din carcinomele lobulare invazive (Ellis IO şi col., 1992).
Conform scorului Nottingham carcinoamele lobulare invazive au fost clasificate
în: carcinoame G1 (16 cazuri- 19,04%), carcinoame G2 (51 de cazuri - 60,71%) şi
carcinoame G3 (17 cazuri – 20,23%). Rezultate similare au fost obţinute de specialişti şi
publicate în studii recente. Astfel, folosind criteriile scorului Nottingham, Bane AL, Tjan S
şi col., 2005 au încadrat carcinoamele lobulare invazive în: grad 1- 20% din cazuri, grad 2 66% din cazuri şi grad 3 - 14% din cazuri şi au arătat că gradul histologic al carcinoamelor
lobulare invazive, deşi sunt carcinoame rare, se corelează cu dimensiunile tumorii, statusul
limfoganlionilor, dar nu se corelează cu expresia receptorilor hormonali, E-caderinei sau cu
supraexpresia HER 2.
De obicei carcinoamele lobulare exprimă receptori pentru estrogeni şi progesteron
şi nu prezintă supraexpresia proteinei şi nici amplificarea genei HER 2 neu (Orvieto E şi
col, 2008).
Prognosticul carcinoamelor lobulare este încă controversat. Cele mai multe studii
susţin faptul că prognosticul carcinoamelor lobulare invazive este similar cu cel al
carcinoamelor ductale invazive de acelaşi stadiu şi grad (Molland JG şi col., 2004). Alţi
autori susţin un prognostic mai bun (Toikkanen S şi col., 1997) sau mai prost (Bakha EA şi
col., 2008) decât al carcinoamelor ductale invazive.
Studiu imunohistochimic
Receptorii hormonali Deoarece receptorii hormonali reprezintă factori predictivi bine
cunoscuţi ai răspunsului la terapia hormonală în cancerul mamar, evaluarea lor prin
metotele actuale imunohistochimice este absolut necesară.
În acest studiu 61% din carcinoamele mamare invazive au prezentat
receptori estrogenici, iar receptorii progesteronici au fost detectaţi în 64% din cazuri,
aceasta fiind în concordanţă cu datele recente din literatură care consemnează prezenţa ER
la 63% dintre pacientele cu carcinom mamar invaziv şi a PR la 65% dintre acestea (Zhou
Bo et al., 2008).
Ambele tipuri de receptori au avut, în majoritatea cazurilor, un marcaj
heterogen. Carcinoamele lobulare analizate au exprimat ER într-o proporţie mai mare de
cazuri decât carcinoamele ductale (80% vs. 58,88%). În conformitate cu observaţiile din
literatură, în jur de 70-95% din carcinoamele lobulare sunt ER pozitive, rata fiind mai mare
decât cea de 70-80% observată în carcinoamele ductale invazive, iar pozitivitatea la
progesteron este de 60-70% în ambele tipuri histologice (Zafrani B et al, 2000).
Majoritatea carcinoamelor mamare au exprimat ambele tipuri de receptori
hormonali având un fenotip ER+/PR+ (57% din cazuri), fiind urmate ca frecvenţă de
tumorile cu receptori hormonali absenţi şi fenotip ER-/PR- (32% din cazuri). Studiile de
specialitate citează că aproximativ 50% din carcinoamele mamare invazive exprimă
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ambele tipuri de receptori hormanali, iar aproximativ 25% sunt lipsite de receptori
estrogenici şi progesteronici (Bardou VJ et al., 2003).
În studiul de faţă fenotipul ER+/PR- a fost detectat la 4% din tumori. Aşa cum am
observat în lucrarea de faţă, cazurile ER+/ PR - au avut valori destul de reduse ale scorului
Allred pentru estrogeni (sub 6), rezultatele fiind similare cu cele ale specialiştilor ce au
detectat nivelul receptorilor estrogenici la aceste fenotipuri utilizând metode diferite
(dextran coated charcoal-DCC). Astfel, nivelul mediu al receptorilor estrogenici în tumorile
ER+/PR- este doar aproximativ jumătate din cel al tumorilor ER+/PR+ (Arpino G şi col.,
2005).
Proteina Her 2 Produsul codificat de gena HER2 este o proteină transmembranară de
aproximativ 185 kD ce funcţionează ca receptor tirozinkinazic, denumită proteina HER-2,
p185 sau c-erbB-2. HER2 este implicată în diferenţiere, proliferare, adeziune şi motilitate
celulară (Qualino E, 2004), ocupînd o poziţie cheie la nivelul cascadei de transducţie a
semnalului mitogen atât în cazul celulelor normale, cât şi în cazul celor tumorale. Proteina
HER2 este similară structural cu membrii familiei EGFR/HER din care fac parte HER-1
(EGFR), HER-2, HER-3 si HER-4 Prognosticul carcinoamelor mamare este în legătură
cu o serie de factori clinici şi patologici. Astfel, pe lângă receptorii hormonali, HER2
reprezintă cel mai acceptat factor prognostic şi predictiv al răspunsului sau rezistenţei la
tratament şi la potenţialul utilizării unor tratamente noi (Herceptin) (Ayadi L et al., 2008).
În acest studiu 15% din tumorile lotului analizat au fost pozitive la HER2, dintre
care doar 5% din cazuri au supraexprimat proteina HER2 cu intensitate maximă (scor 3+).
Supraexpresia receptorului HER2 a fost raportată în 10-34% din cazurile de carcinom
mamar, iar această caracteristică se asociază cu un prognostic nefavorabil (Ayadi L et al.,
2008). Rata supraexpresiei cu intensitate maximă a proteinei HER 2 a fost mai scăzută în
lotul studiat probabil datorită faptului că tumorile slab diferenţiate (de grad G3) au fost
mult mai puţine (40%) comparativ cu cele bine şi moderat diferenţiate (60%). Acest fapt
susţine ipoteza că tumorile mamare mai puţin agresive au o rată mai redusă a
supraexpresiei HER2 şi sugerează asocierea dintre expresia HER2 în tumoră şi gradul
malignităţii sale.
În studiul de faţă tumorile HER2 pozitive au aparţinut uşor mai frecvent
pacientelor sub 50 de ani (8 cazuri, respectiv 53,33%) faţă de cele peste 50 de ani (7
cazuri, respectiv 46,67%), fără diferenţe semnificative, deşi unii autori au sugerat faptul că
supaexpresia HER2 se asociază cu vârsta tânără (Seo BK et al., 2006). Rezultatele de faţă
sunt în concordanţă cu cele ale autorilor care au arătat că nu există asocieri semnificative
între supraexpresia HER2 şi vârsta pacientelor (Ayadi L et al., 2008).
Tumorile HER2 pozitive au fost mai frecvent tumori cu dimensiuni peste 2 cm.
Astfel, 8 tumori cu dimensiuni peste 2 cm (reprezentând 53,33%) au fost HER2 pozitive,
în timp ce 7 tumori mai mici de 2 cm (reprezentând 46,67%) au fost HER2 negative.
Diverse studii nu au găsit o asociere între supraexpresia HER 2 şi dimensiunile tumorilor
mamare analizate (Ryden L et al., 2007).
Similar, grupul tumorilor mai mici de 2 cm au tins să aibă o rată mai mare a
pozitivităţii HER2 comparativ cu grupul (fracţiunea) tumorilor peste 2 cm (22,85% vs
10,77%), rezultatele fiind concordante cu cele ale lui Al-Dujaily E şi colaboratorii,
publicate în 2008 (100% vs 66,66%) şi în oarecare discordanţă cu cele ale lui L Ayadi şi
colaboratorii, 2008 (doar 15,3% din tumorile sub 5 cm şi 27% din tumorile peste 5 cm
supraexprimă HER 2).
Corelând imunomarcajul tumorilor la HER2 cu tipul lor histologic s-a observat că
un singur caz de carcinom de tip lobular histiocitoid (10% din carcinoamele lobulare au
fost HER2 pozitive) a fost pozitiv moderat la HER 2 (scor 2+). Toate celelalte 14 cazuri
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HER 2 pozitive au fost de tip ductal (9 cazuri cu scor 2+ şi 5 cazuri cu scor 3+). Astfel,
15,55% din carcinoamele mamare ductale invazive studiate au fost HER 2 pozitive. Deşi
multe studii nu au găsit corelaţii semnificative între supraexpresia HER 2 şi tipul
histologic al carcinoamelor mamare ( Ayadi L et al., 2008), rapoarte recente sugerează că
supraexpresia HER 2 este semnificativ mai frecventă în carcinoamele ductale decât în cele
lobulare (Boussen H et al., 2008).
Similar, tumorile HER2 pozitive au fost de tip lobular în procent de 6,66% şi de
tip ductal în procent de 93,34% din cazuri. În ceea ce priveşte gradul histologic,
majoritatea cazurilor HER2 pozitive (12 cazuri, respectiv 80%) au fost de grad înalt (G3)
şi doar 3 cazuri (reprezentând 20%) au avut grad histologic scăzut (G1 şi G2). Astfel,
toate cele 14 cazuri de grad histologic G1 au fost HER 2 negative, cazurile cu grad
histologic G2 au fost pozitive în proporţie de doar 6,52% (3 cazuri), în timp ce tumorile de
grad histologic G3 au fost pozitive în proporţie de 30% din cazuri (12 cazuri). Rezultatele
au fost similare cu cele ale lui Sughayer M şi colaboratorii apărute în 2006: toate cazurile
de carcinom ductal invaziv de grad histologic 1 au fost HER 2 negative, în timp ce 14%
din cele de grad 2 şi 19,8% din cele de grad 3 au fost HER 2 pozitive. Multe studii au
corelat supraexpresia HER 2 cu gradul slab de diferenţiere al carcinoamelor mamare (AlDujaily E et al., 2008), în timp ce alte studii nu au găsit nicio astfel de corelaţie (Ayadi L
et al., 2008).
Fenotipul hormonal al tumorilor analizate în acest studiu a fost corelat cu statusul
proteinei HER 2 şi s-a remarcat faptul că dintre cele 15 de cazuri de carcinom mamar
invaziv care au fost pozitive la imunomarcajul cu HER2, 8 cazuri (53,33%) au fost lipsite
de expresia receptorilor pentru estrogeni şi progesteron, iar 7 cazuri (46,67%) au exprimat
aceşti receptori. Răspunsul pacienţilor cu cancer mamar la terapia endocrină este ghidat de
expresia a doi receptori ai hormonilor steroizi: estrogen receptor α şi/sau progesterone
receptor. Expresia acestor markeri predictivi este detectată imunohistochimic pe piesele
de biopsie sau de exereză chirurgicală. În ultimul timp determinarea expresiei
oncoproteinei HER 2 oferă informaţii predictive legate de răspunsul la imunoterapia antiHER 2. Co-expreia ER şi HER 2 este un fenomen destul de rar întâlnit în carcinoamele
mamare (în studiul de faţă 7 cazuri cu HER 2 slab pozitiv au co-exprimat şi ER, dar nu am
găsit niciun caz HER 2 intens pozitiv care să asocieze imunoexpresia ER). Procentul de
cazuri cu supraexpresia HER2 (3+) a fost mult mai mic în tumorile ER pozitive: 0%,
comparativ cu 12,89% în tumorile ER negative.
Deşi, această co-expresie este un fenomen infrecvent, studiile actuale au arătat că
pacienţii cu un astfel de fenotip (ER+/HER 2+) au o rată de supravieţuire mai scurtă (DFS
şi OS reduse) (Ciocca D et al., 2006).
În lotul studiat, co-expresia HER 2 cu cea a ER a fost întâlnită în doar 10,52%
din cazurile de tumori mamare cu fenotip ER+/PR+ şi în 25% din tumorile mamare cu
fenotip ER+/PR- . Supraexpresia/amplificarea genei HER2 în cancerul mamar determină
apariţia rezistenţei la terapia antiestrogenică cu tamoxifen şi sensibilitate crescută la cea
cu antracicline şi taxani (Dixon JM et al., 2004). Trebuie menţionat aici faptul că prezenţa
receptorilor hormonali la pacientele HER, pozitive nu afectează beneficiile terapiei cu
transtuzumab (Brufsky A et al., 2005).
Ki-67 a fost introdus în studiile de imunohistochimie încă din anul 1983, dar iniţial
anticorpii care detectau acest antigen nu puteau fi folosiţi decât pe secţiuni la gheaţă.
Antigenul Ki-67 este o proteină non-histonică utilă pentru identificarea celulelor
proliferative care, neavând specificitate de fază, este exprimat în toate fazele active ale
ciclului celular (Ki-67 nu este exprimat în faza G0) (Keating JT et al., 2001).
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Deşi la ora actuală există mai mulţi anticorpi ce pot fi utilizaţi pe secţiunile efectuate
la parafină (MM1, NCL-ki-67p, Rah Ki-67), studiile arată că, totuşi, anticorpul MIB-1 are
cea mai mare sensibilitate, oferind cea mai bună colorare vizuală, reproductibilitatea
indexului de colorare fiind însă la fel de bună pentru oricare dintre aceşti anticorpi (Lindboe
CF, Torp SH et al., 2002).
Distribuţia sa prin metode imunohistochimice este limitată la apariţia sa în faza G1
tardivă. De aceea, Ki-67 este recunoscut ca fiind un indicator al activităţii mitotice celulare.
O creştere a expresiei Ki-67 indică o creştere a activităţii mitotice celulare şi a proliferării
(Taylor RJ et al., 2003).
Am completat studiul proliferării celulare cu acest anticorp tocmai deoarece el este
un marker mai fidel al activităţii mitotice şi nu se exprimă în celule în cazul în care au loc
reparări ale ADN-ului (cum se întâmplă în cazul altui marker de proliferare celulară:
PCNA).
Expresia imunohistochimică a lui Ki 67 are o bună corelare cu fracţia de creştere în
diverse modele şi nu pare să se exprime în timpul procesului de reparare a ADN-ului (Tan
PH et al., 2005). În cancerele mamare Ki67 este utilizat pentru a stratifica pacienţii în
categorii cu prognostic favorabil şi nefavorabil şi a fost raportat că se corelează cu răspunsul
clinic la chimioterapie (Petit T et al., 2004). Totuşi, nu a fost universal stabilită valoarea
optimă a cuttof-ului care face distincţia dintre activitatea proliferativa înaltă şi cea scăzută
într-o manieră clinic relevantă (atunci când aceasta este determinată IHC) în cancerele
mamare. De asemenea, nu este suficient studiată relaţia dintre expresia proteinei Ki 67
determinată IHC şi profilul expresiei genice a acestei proteine (Spyratos F et al., 2002).
Imunomarcajul la Ki 67 este de obicei localizat nuclear. În studiul de faţă Ki 67 a
fost localizat nuclear în majoritatea covârşitoate a cazurilor (98%), dar în 2% din cazuri a
fost întâlnit un marcaj citoplasmatic/membranar. Mecanismul apariţiei imunoreactivităţii
membranare/citoplasmatice la Ki 67 este. Studiile care au găsit corelaţii ale activităţii
proliferative celulare (determinate cu ajutorul indexului imunohistochimic Ki 67) cu vârsta
pacientelor au arătat că pacientele mai tinere au tumori cu o activitate proliferativă mai mare
comparativ cu pacientele peste 40 de ani (p=0,009) şi că tumorile aparţinând pacientelor sub
50 de ani au un procent al KI 67 mai mare comparativ cu tumorile pacientelor peste 50 de
ani (p=0,01). Aceste rezultate sunt similare au cele ale studiului de faţă în care s-a constatat
că pacientele cu vârsta sub 50 de ani au avut mai frecvent un index Ki67 înalt (peste 15%
din celulele tumorale fiind pozitive la Ki 67) comparativ cu pacientele peste 50 de ani (60%
din cazuri vs 55,55%).
În studiul actual pacientele cu tumori mai mari de 2 cm au avut mai frecvent un
index Ki 67 înalt comparativ cu cele cu tumori sub 2 cm (71,42% vs 51,43%), similar
indexul MIB I s-a corelat direct cu dimensiunile tumorilor în studiile amintite mai sus.
În ceea ce priveşte tipul histologic al carcinoamelor analizate s-a constatat că tipul
lobular a avut un index Ki 67 scăzut în toate cazurile (100% din cazri), în timp ce tipul
ductal invaziv a avut un index Ki 67 scăzut în 43,87% din cazuri şi un index înalt în 56,12%
din cazuri. Studiile de specialitate au demonstrat că 41,8% din carcinoamele ductale şi doar
21,3% din cele lobulare mamare au un index de proliferare ridicat . Diferenţele care apar în
rata cazurilor cu index crescut se datorează faptului că în studiul de faţă am considerat că
indexul Ki 67 este ridicat dacă peste 15% celulele tumorale sunt marcate, iar studiul citat a
considerat un index Ki 67 ridicat când peste 13% din celulelele tumorale sunt marcate.
Raportat la gradul histologic, tumorile de grad înalt (G3) au avut întotdeauna un
index Ki 67 înalt, comparativ cu tumorile de grad scăzut (G1/G2) care au avut un index de
proliferare crescut în doar 8,62% din cazuri. Toate studiile care au raportat corelaţii ale
indexului KI 67 cu gradul histologic al tumorilor au arătat că tumorile cu grad histologic
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înalt au o activitate proliferativă crescută comparativ cu cele de grad scăzut (Ding SL et al.,
2004) chiar şi independent de statusul ganglionilor axilari (ca în studiul lui Trihia H et al.,
2003)
O activitate proliferativă crescută (un index Ki 67 înalt) s-a observat mult mai
frecvent la tumorile lipsite de receptori estrogenici sau progesteronici comparativ cu cele
care au fost pozitive la ER şi PR (48,72% vs 27,11% şi 38,88% vs 30,64%). O corelaţie
inversă între activitatea proliferativă şi statusul receptorilor hormonali este citată de toate
articolele de specialitate care au analizat acest aspect în special la cazurile cu ganglioni
axilari pozitivi. Se pare că activitatea proliferativă crescută (Ki 67 peste 20%) şi absenţa
receptorilor hormonali sunt factori înalt predictivi pentru CR (complete response) clinic şi
patologic la chimioterapia neoadjuvantă bazată pe antracicline (Petit T et al., 2004).
În acest studiu un index Ki 67 înalt s-a observat mai frecvent la tumorile HER 2
pozitive comparativ cu cele HER 2 negative (93,34% vs 79,52%). Toate studiile autorilor de
specialitate au găsit o corelaţie directă între indexul Ki 67 detectat imunohistochimic şi
supraexpresia proteinei HER 2 neu ( Trihia H et al., 2003).
Unele studii susţin rolul indexului Ki 67 în ghidarea tratamentului carcinoamelor
mamare şi în prognosticul supravieţuirii fără boală şi a supravieţuirii generale.
Oncoproteina p53 Este o fosfoproteină de 53 Kd, codificată de gena p53 localizată pe
braţul scurt al cromozomului 17. În condiţii normale, gena p53 are rol de ,,gardian al
genomului”, adică de monitorizare a integrităţii ADN-ului în timpul diviziunii celulare.
Produsul proteic al alelelor normale (wild-type) ale genei p53 reglează negativ creşterea şi
proliferarea celulară, blocând celulele în faza G1 a ciclului celular. Pierderea şi (sau)
alterarea proteinei p53, ca urmare a rearanjamentelor genei, poate determina dereglarea
creşterii celulare prin erori de replicare şi acumulări genetice. Dacă ADN-ul este alterat,
p53 blochează replicarea, favorizând activarea sistemelor reparatoare ale genomului. Când
repararea celulei nu reuşeşte, p53 induce autodistrugerea celulei prin apoptoză.
Metodele imunohistochimice se bazează pe acumularea proteinei p53 în celule.
Tipul wild al p53 se poate acumula inclusiv în hipoxii celulare sau alterări ale ADN-ului. În
plus, nu toate mutaţiile aberante ale p53 determină acumulări ale p53, ele putând fi cauză de
rezultate fals negative (Bostwich DG et al, 2002). O creştere a concentraţiei intracelulare a
p53, care este frecvent, dar nu sistematic, asociată cu mutaţia proteinei p53, se pare că este
însoţită de un prognostic prost în unele tumori şi un răspuns slab la tratament şi rezistenţă
la radioterapie (Houlston RS, 2001).
Detectarea imunohistochimică a proteinei p53 se poate realiza la ora actuală cu
mai mulţi anticorpi, cei mai utilizaţi fiind CM1, PAb1801, DO1 şi DO7.
Anticorpul monoclonal utilizat în acest studiu recunoaşte atât tipul wild, cât şi
tipul mutant al proteinei p53, legându-se de un epitop rezistent la denaturare, localizat în
extremitatea N-terminală a proteinei.
Mutaţiile p53 rămân cele mai frecvente modificări identificate în neoplaziile
umane. În cancerul mamar, mutaţiile p53 se asociază cu un comportament mai agresiv şi cu
o rată de supravieţuire mai redusă. Totuşi frecvenţa mutaţiilor p53 este mai scăzută în
cancerul mamar comparativ cu alte tumori solide (Gasco M et al, 2002).
În studiul de faţă supraexpresia proteinei p53 a fost întâlnită în 42% din cazurile
de carcinom mamar studiate, rezultat bine corelat cu datele publicate în literatura de
specialitate care variază între 16% şi 48% de cazuri pozitive la p53 în carcinoamele
mamare invazive ( Al-Moundhri et al., 2003). Totuşi, acumularea (supraexpresia) proteinei
p 53, determinată imunohistochimic, nu reflectă exact apariţia mutaţiilor genei p53 având în
vedere că anticorpii existenţi determină atât tipul wild cât şi cel mutant al p53, acest tip
wild putându-se acumula în unele tumori ca răspuns al alterărilor ADN-ului. Pe de altă
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parte, nu toate mutaţiile conduc la o proteină p53 stabilă şi detectabilă IHC, iar unele
mutaţii conduc la o proteină p53 trunchiată care nu poate fi detectată IHC. Studiile de
specialitate au demonstrat o corelaţie între acumularea proteinei p53 măsurată IHC şi
mutaţia p53 detectată prin secvenţiere genică, estimată la sub 75% în carcinoamele
mamare. Analizând supraexpresia proteinei p53 la cazurile incluse în acest studiu am
constatat că aceasta a fost mai frecventă la paciente sub 50 de ani comparativ cu cele peste
50 de ani (54,76% vs. 45,24%), cu tumori mai mari de 2 cm (66,64% vs. 33,33%). De
asemenea, în grupul pacientelor sub 50 de ani, supraexpresia p53 a fost mult mai frecvent
întâlnită (23 de cazuri, reprezentând 62,16% din pacientele sub 50 de ani) comparativ cu
grupul pacientelor peste 50 de ani (19 cazuri, reprezentând 30,15% din pacientele paste 50
de ani.
În ceea ce priveşte tipul şi gradul histologic al carcinoamelor mamare invazive
analizate, supraexpresia p53 a fost mult mai frecvent asociată cu tipul ductal invaziv
comparativ cu cel lobular (95,24% vs. 4,76%) şi cu tumorile slab diferenţiate (G3)
comparativ cu cele bine/moderat diferenţiate (28,57 % vs. 71,43 %). Aceste rezultate sunt
în concordanţă cu studiile recente care au demonstrat că tumorile mamare cu o mare
cantitate de p53 (măsurată IHC) sunt semnificativ corelate cu gradul histologic şi nuclear
înalt (p=0,0001) (Al-Moundhri M et al, 2003) şi sunt mult mai rar de tip lobular (Bull SB et
al., 2004). Imunopozitivitatea p53 s-a corelat cu absenţa expresiei receptorilor estrogenici şi
progesteronici (61,9% din cazuri au fost lipsite de expresia receptorilor pentru estrogeni vs.
38,1% cazuri prezentând imunoexpresia receptorilor estrogenici; de asemenea 54,76% din
cazuri cu supraexpresia p53 au fost negative pentru PR vs. 45,24% din cazuri pozitive PR.
Prezenţa supraexpresiei proteinei p53 în toate cazurile cu fenotip heterogen, în peste
jumătate din cazurile cu ambii receptori hormonali negativi şi în doar 21,05% din cazurile
cu fenotip ER+/PR+ poate explica prognosticul nefavorabil al carcinoamelor mamare la
care lipseşte unul sau ambele tipuri de receptori comparativ cu fenotipul dublu pozitiv
(ER+/PR+).
Cazurile care prezintă mutaţii ale p53 sunt tumori moderat sau slab diferenţiate,
ER şi PR negative şi prezintă un număr semnificativ de celule MIB 1 pozitive (Megha T et
al, 2001).
Coexpresia p53 şi HER 2 a fost întâlnită în 7% din cazurile de carcinom mamar
invaziv incluse în acest studiu. Acest procent reflectă raritatea relativă a acestui dublu
defect genetic. Rata cancerelor mamare care coexprimă p53 şi HER 2 a fost raportată, în
studiile anterioare, ca variind între 7% şi 19,5% din totalitatea cancerelor mamare
examinate(Korkolis D et al., 2001). Studiul lui Sidoni A şi colaboratorii din 2006 a
identificat o rată a expresiei imunohistochimice simultane a celor două proteine în 3% din
cazuri. Acest studiu a demonstrat că coexpresia p 53 şi HER 2 apare la pacientele tinere ce
au cancere mamare cu un profil agresiv (sunt slab diferenţiate, au ganglioni limfatici
pozitivi, sunt prevalent negative pentru estrogeni şi progesteron şi au o activitate
proliferativă ridicată). În studiul de faţă majoritatea cazurilor cu dublă expresie p53-HER2
(5 cazuri reprezentând 71,42%) au avut un indice de proliferare celulară de peste 30%.
Acest rezultat poate susţine ipoteza conform căreia expresia alterată a p53 şi HER2, deşi
prezintă mecanisme diferite de apariţie, conferă cancerelor mamare o malignitate
accentuată prin afectarea mecanismelor inhibitorii ale proliferării celulare.
Supraexpresia p53 a fost uşor mai frecventă la carcinoamele mamare HER2
pozitive comparativ cu cele HER2 negative (46,66% vs 41,17%). Totuşi, având în vedere
cele menţionate mai sus, considerăm că este utilă testarea prezenţei mutaţiilor p53 la
pacientele cu amplificarea HER 2 (chiar şi prin metode indirecte cum sunt cele
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imunohistochimice) pentru a identifica acel subgrup de paciente care au tumori mai
agresive şi care ar putea beneficia în viitor de un tratamet mai agresiv.
V. CONCLUZII
1. Studiul clinico statistic a fost efectuat pe perioadă de 10 ani, 1996-2005 şi a
inclus 562 de pacienţi cu cancer mamar.
2. Raportul bărbăţi/femei a fost de 1,01/98,9, cancerul mamar fiind
prezent doar la 6 pacienţi bărbăţi din lotul de 562 de pacienţi.
3. Raportul urban/rural a fost de 1,65, rezidenţa urbană fiind constatată la 350 de
pacienti,ceea ce reprezintă 62,27%, în timp ce 212 pacienţi (37,24% )au avut rezidenţă
rurală.
4. Varsta Incidenţa maximă a cancerului mamar a fost la grupa de vârstă 50-59 ani
şi a inclus 158 de paciente (28,11%).
5. Localizarea cancerului la nivelul sânului stîng a fost prezentă la 286 de cazuri
(50,88%), la nivelul sânului drept a fost la 271 de cazuri (48,22%), iar cancerul mamar
bilateral a fost prezent la 5 cazuri (0,88%).
6. Tipurile histologice cele mai frecvente au fost: carcinomul ductal invaziv la
90% din paciente, carcinomul lobular invaziv la 4,6% , carcinomul în situ la 0,8%,
carcinomul medular la 2% din cazuri, sarcomul la 0,7%, carcinomul scuamo celular la 0,7%
şi carcinomul metastatic la 0,7%.
7. Gradingul histologic Repartiţia tumorilor în funcţie de gradingul histologic a
fost urmatoarea: grading histologic G1 la 22%, grading histologic G2 la 50% din cazuri şi
grading histologic G3 la 23% din cazuri.
8. Stadializarea TNM a fost posibilă la 94,66% din cazuri, iar la 5,93% din
pacienţi stadiul a fost necunoscut.
Repartiţia pe stadii TNM a fost urmatoarea: stadiul I a fost stabilit la 18 cazuri
(3,2%), stadiul II la 177 cazuri (31,49%), stadiul III la 275 de cazuri (48,93%), stadiul IV a
fost diagnosticat la 62 de cazuri (11,03%), stadiul a fost necunoscut la 5,93% din pacienţi.
9. Metastazele au fost diagnosticate la 62 de cazuri (11,03%). Sediul
metastazelor a fost: metataze osose la 55,45%, metastaze hepatice la 25,45%, metastaze
pleurale la 18,18%, metastaze pulmonare la 17,27%, metastaze ganglionare la 12,72%,
metastaze cerebrale la 8,18%, metastaze peritoneale la 8,18%, metataze percardice la
2,72%.
Numărul sediilor metastatice a fost: 1 singur sediu metastatic la 56,36%, 2 sedii
metastatice la 33,63%, 3 sedii metastatice la 9,09% şi 4 sedii metastatice la 0,9%.
10. Supravieţuirea generala la 5 ani pentru toate stadiile a fost de 50,43%.
Supravieţuirea la 5 ani in cancerul mamar repartizat pe stadii a fost urmatoarea:
pentru stadiul I a fost de 90,90%, pentru stadiul II de 75,28%, pentru stadiul III de 43,42%,
iar pentru stadiul IV a fost de 19,56%.
11. Studiul morfologic al carcinoamelor mamare invazive a permis
evidenţierea unei mari varietăţi de tipuri histologice intre care domina tipul clasic de
carcinom ductal invaziv de tip NOS cu 68,51% din cazuri.
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12. Separarea netă pe criterii morfologice a carcinoamelor mamare în diversele
tipuri histologice a avut o importanţă majoră, ea oferind date clare privind evoluţia
ulterioară a bolii şi permitând identificarea tipurilor speciale de carcinom mamar cu un
prognostic nefavorabil: metaplazic (4 cazuri), micropapilar (7 cazuri), lobulare pleiomorfe
(10 cazuri) dar şi a celor cu prognostic favorabil, rată mare de supravieţuire şi recurenţe
reduse: tubular, mucinos, adenoid-chistic, cribriform invaziv, medular.
13. Studiul pe un lot mare de pacienţi a permis detectarea unor forme histologice
extrem de rare de carcinoma mamar cum sunt carcinomul adenoid- chistic, carcinomul
scuamos pur, medular şi carcinomul cu celule bogate în glicogen.
14. Carcinoamele lobulare invazive au reprezentat cel mai frecvent (14,94% din
cazuri) tip de carcinom mamar după carcinomul ductal invaziv tip NOS şi s-a prezentat sub
o gamă foarte largă de variante (clasic, solid, alveolar, tubulo-lobular, pleiomorf,
histiocitoid şi cu celule în inel cu pecete). Identificarea carcinoamelor lobulare non-clasice
(37 de cazuri) a permis selectarea pacienţilor cu risc mare de a dezvolta metastaze la
distanţă şi cu o supravieţuire fără boală redusă.
15. Gradarea histologică a carcinoamelor mamare este greu reproductibilă şi dificil
de realizat, dar a permis evaluarea prognosticului bolnavilor incluşi în studiu. A fost
identificat un număr mare de pacienţi (201 pacienţi reprezuentând 35,76%) care au
prezentat un grad histologic mare (G3) corelat cu un prognostic nefavorabil, comparativ cu
pacienţii ale căror tumori au fost bine diferenţiate (G1, 91 de cazuri, reprezentând 17,08%).
16. Studiul imunohistochimic al carcinoamelor mamare invazive a luat in studiu
100 de paciente cu carcinom mamar
17. Detectarea receptorilor hormonali prin metoda imunohistochimică a
permis selectarea pecientelor cu receptori pozitivi, singurul subgrup care beneficiază de
terapia cu tamoxifen.
18. Evaluarea corelată a imunoexpresiei receptorilor pentru estrogen şi
progesteron îmbunătăţeşte valoarea predictivă a acestora prin identificarea tumorilor cu
fenotip heterogen.
19. Comparativ cu fenotipul clasic ER+/PR+, un subgrup distinct de
carcinoame mamare invazive este cel cu fenotip ER+/PR-, acesta fiind mai frecvent la
pacientele peste 50 de ani care au avut tumori mai mari de 2 cm, de tip carcinom ductal
invaziv.
21.Detectarea pacientelor cu tumori cu fenotip ER+/PR- a permis
selectarea cazurilor cu caracteristici clinice şi biologice agresive, care vor avea un răspuns
scăzut la terapia hormonală, aceste cazuri având constant şi un nivel scăzut al ER prezenţi
(scor sub 6).
22. Grupul pacienteleor cu vârstă sub 50 de ani a prezentat de două ori
mai frecvent tumori HER2 pozitive.
23. Carcinoamele lobulare din lotul studiat ar putea fi la fel de agresive ca
cele ductale având în vedere că subgrupul carcinoamelor mamare lobular invazive a
supraexprimat HER 2 într-o proporţie relativ similară cu subgrupul carcinoamelor mamare
ductal invazive.
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24. Prezenţa constantă a uni scor HER2 mai mare în componenta in situ a
carcinoamelor analizate comparativ cu componenta invazivă a sugerat că HER2 joacă un
rol important in stadiile incipiente ale tumorigenezei mamare.
25. Supraexpresia cu intensitate maximă a proteinei HER2 se asociază
mai frecvent cu tumorile slab diferenţiate şi cu cele lipsite de reptori hormonali.
Identificarea cazurilor cu coexpresia HER2 şi ER a permis selectarea pacientelor
care vor dezvolta rezistenţă la terapia hormonală şi vor avea o evoluţie nefavorabilă.
26. Imunocolorarea la Ki67 realizează într-o proporţie extrem de mică de
cazuri un pattern neobişnuit de tip membranar/citoplasmatic al reactivităţii care pare a se
asocia cu un prognostic nefavorabil (2% din cazurile studiului de faţă).
Activitatea proliferativă celulară crescută s-a corelat foarte bine cu gradul
histologic înalt (G3) al carcinoamelor analizate, fiind mult mai frecventă la tumorile slab
diferenţiate comparativ cu cele bine/moderat diferenţiate (100% vs 8,62%).
Activitatea proliferativă celulară şi statusul receptorilor hormonali au fost frecvent
într-o relaţie inversă.
27. Supraexpresia p53 se întâlneşte cel mai frecvent la pacientele sub 50
de ani, cu tumori peste 2 cm, de tip ductal invaziv şi cu grad histologic înalt.
28. Rata crescută a supraexpresiei oncoproteinei p53 la pacientele cu
fenotip hormonal heterogen şi la cele cu receptori hormonali absenţi, comparativ cu
pacientele cu fenotip dublu pozitiv, poate explica prognosticul nefavorabil al tumorilor
lipsite de unul sau de ambii receptori hormonali.
29. Coexpresia proteinei p53 cu HER2 s-a asociat întotdeauna cu o activitate
proliferativă extrem de mare a tumorilor respective, conferindu-le astfel o malignitate
accentuată.
30. Identificarea cazurilor cu mutaţii ale proteinei p53 poate selecta un grup de
paciente cu risc mai mare de recurenţe şi deces, iar testarea expresiei p53 la pacientele
HER2 pozitive identifică subgrupul cu tumori mai agresive care vor beneficia de un
tratament mai agre.

VI CUVINTE CHEIE
Cancer mamar, tip histopatologic, receptori estrogenici si progesteronici, her 2 neu,
proteina p53, Ki 67
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