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ABSTRACT
Breast cancer is the most common type of cancer among women, and its early diagnosis can lead to a
survival of over 90% at 5 years. In order to achieve correct education of the population, especially of young
women and of the entire medical staff, we consider necessary the review of the risk factors for breast cancer
and the possibilities of prophylaxis. Although the survival of breast cancer patients has improved among
European Union countries over the last decade (from 79% to 83%), Romania is still at the bottom of the
ranking with 75% survival at 5 years, and an assessment of the last 12 months would reveal even more
worrying values.
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REzumat
Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer întâlnit în rândul femeilor, dar diagnosticul lui precoce
poate determina o supravieţuire de peste 90% la 5 ani. Pentru a realiza o corectă informare a populaţiei, cu
precădere a femeilor tinere şi a întregului personal medical, considerăm necesară trecerea în revistă a factorilor de risc pentru cancerul mamar şi posibilităţile de profilaxie impotriva acestuia. Deşi supravieţuirea pacientelor cu cancer de sân s-a îmbunătăţit în rândul ţărilor Uniunii Europene de-a lungul ultimului deceniu (de la
79% la 83%), România se află încă în partea de jos a clasamentului cu 75% supravieţuire la 5 ani, iar o evaluare a ultimelor 12 luni va decela valori chiar mai îngrijorătoare.
Cuvinte cheie: cancer de sân, prevenţie, diagnostic precoce

INTRODUCERE
Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de
cancer întâlnit în rândul femeilor, iar diagnosticul
lui precoce poate determina o supravieţuire de peste 90% la 5 ani (1). În ţările dezvoltate, unde informarea populaţiei este adecvată şi unde s-au implementat măsuri de screening, supravieţuirea ajunge
chiar la 80% la 10 ani (2). În România, consulturile de rutină sunt mult mai scăzute decât în alte ţări

ale Uniunii Europene şi, implicit, femeile cu cancer mamar se adresează medicului în stadii mai
avansate (3). Acest fapt se asociază cu mortalitate
şi morbiditate mai mari. În ultimul an, prin prisma
situaţiei mondiale cauzate de pandemie, atenţia
acordată cancerului mamar a scăzut suplimentar.
Această lucrare pledează pentru necesitatea
educării şi evaluării populaţiei feminine din România în ceea ce priveşte cancerul mamar. Lucrarea pleacă de la premisa că diagnosticul cancerului
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mamar în stadii incipiente se asociază cu şanse mai
mari de supravieţuire (1,2). De asemenea, nu trebuie omis faptul că la nivel mondial se consideră
că 12,8% dintre femei vor dezvolta un cancer mamar de-a lungul vieţii (2-4). Statele Unite ale Americii au înregistrat o scădere semnificativă în rândul deceselor prin cancer mamar – rata deceselor a
scăzut cu 27% între 1991 şi 2016, ceea ce se traduce prin evitarea a mai mult de 2,5 milioane de decese, care ar fi fost de aşteptat conform trendului
din 1991(1,4). Aceste rezultate au fost obţinute
prin educarea populaţiei şi screening adecvat chiar
şi în rândul persoanelor fără factori de risc.
În Europa, cancerul mamar reprezintă 26,4%
dintre toate tipurile de cancer (5), în timp ce în Statele Unite şi Canada cazurile noi de cancer mamar
reprezintă 15,2% din totalul de malignităţi (4,6). În
România, incidenţa cancerului de sân este similară
cu cea a Europei, fiind de 25,1% (7).
Nu există deocamdată un studiu comparativ al
stadiului prezentării la medic al femeilor din ţările
europene, însă supravieţuirea la 5 ani este estimată
la 89,9% (1) în Statele Unite, iar în ţările din vestul
Europei, rata supravieţuirii la 5 ani a atins cel puţin
80% (5). Deşi supravieţuirea pacientelor cu cancer
de sân s-a îmbunătăţit în rândul ţărilor Uniunii Europene de-a lungul ultimului deceniu (de la 79% la
83%), România se află încă pe ultimele poziţii ale
clasamentului cu 75% supravieţuire la 5 ani, imediat deasupra Lituaniei (74%).
S-a constatat că supravieţuirea la 5 ani pentru
femeile cu cancer mamar diagnosticat în forme localizate (stadii incipiente) este de 98,8% (1), iar în
Statele Unite ale Americii, această formă de pre-
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zentare este găsită în 62% dintre cazuri (4,8). Proporţiile stadiilor cancerului mamar în momentul
primei adresări la medic sunt încă dificil de cuantificat în România. Ratele crescute de supravieţuire
provin, aşadar, din diagnosticul precoce al acestei
patologii.
Pentru un diagnostic precoce, dar şi pentru prevenţia cancerului mamar, este necesară cunoaşterea factorilor de risc şi a celor de protecţie.

FACTORI DE RISC INVARIABILI
Este evident că sexul feminin reprezintă principalul factor de risc al cancerului mamar, binecunoscut fiind faptul că la bărbaţi acest tip de cancer
este mai degrabă o patologie rară (sub 1%)
(4,10,11); aşadar, riscul femeilor de a dezvolta
această patologie este de 100 de ori mai mare decât
al bărbaţilor. Un alt factor de risc inevitabil, dar a
cărui cunoaştere poate creşte semnificativ diagnosticul precoce, este determinarea genetică. Fie
că pacienta suferă o mutaţie BRCA, fie că este vorba despre alt defect genetic asociat cu o creştere a
riscului de cancer mamar, cunoaşterea acesteia impune un screening adaptat cazului pentru depistarea precoce. Chiar dacă mutaţia genetică nu este
dovedită sau este chiar infirmată, antecedentele
heredocolaterale de cancer mamar, mai ales cele
ale rudelor de grad I, cresc riscul femeilor de a
dezvolta patologia, astfel că screening-ul necesar
este similar celui pentru mutaţiile dovedite
(1,4,12,13).
Densitatea sânilor este un element intens discutat în evaluarea riscului de cancer mamar în ulti-

FIGURA 1. Factorii de risc pentru
cancerul mamar (1,4,9)
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mul deceniu. Densitatea glandelor mamare se stabileşte mamografic şi reprezintă procentul de ţesut
mamar (colagen, celule epiteliale şi nonepiteliale)
raportat la cel de ţesut gras din compoziţia acestora
(14-16). Pe de-o parte, densitatea crescută a sânilor
poate îngreuna detecţia precoce mamografică a
cancerului mamar (17), iar, pe de alta, reprezintă
un factor de risc de sine stătător în patologia malignă mamară (1,18). S-a demonstrat că, cel mai
frecvent, densitatea mamografică a sânilor reprezintă o caracteristică ereditară (19,20), însă există
şi elemente care se asociază cu această caracteristică precum nuliparitatea sau sarcinile tardive,
consumul de alcool şi utilizarea hormonilor de
substituţie postmenopauză (5,19,21,22).
Menarha precoce, asociată cu menopauza tardivă, determină creşterea perioadei în care glandele
mamare sunt expuse la acţiunea estrogenilor secretaţi natural, prin urmare, acestea vor creşte riscul
carcinogenezei în mod similar cu administrarea
hormonilor de înlocuire postmenopauză (23,24).
Considerăm vârsta femeilor un factor de risc întrucât diagnosticul cancerului mamar în anumite
intervale de vârstă este semnificativ mai mare. S-a
constatat că intervalul de vârstă 45-54 de ani se
asociază cu 20,1% dintre cancerele mamare, cel de
55-64 de ani cu 25,6% dintre cazuri, iar cel de 6574 – cu 24,8% dintre cazuri. Doar 10% dintre cancerele glandelor mamare sunt diagnosticate înaintea vârstei de 45 de ani – mediana vârstei
diagnosticului fiind de 62 de ani (25,26), fapt ce
susţine necesitatea screening-ului pacientelor în
funcţie de vârstă.

FACTORI DE RISC VARIABILI
Mulţi dintre factorii de risc ai cancerului de sân
nu sunt influenţabili, însă există o serie de factori
care pot fi evitaţi. Dintre aceştia, menţionăm alcoolul şi obezitatea (25). În prezent, peste 65% dintre
supravieţuitoarele cancerului mamar sunt obeze şi
mai puţin de 30% desfăşoară activitate fizică regulată (27). În timp ce lipsa activităţii fizice este un
important factor de risc în cancerul mamar, exerciţiile fizice regulate (în medie 4-5 ore pe săptămână) reprezintă un principiu important de sănătate
fizică şi mentală şi s-a demonstrat că reduc nu doar
obezitatea, ci şi proporţia cancerelor mamare
(28,29). Atât consumul de băuturi alcoolice, cât şi
obezitatea şi activitatea fizică sunt elemente ce se
asociază cu nivelul de educaţie, iar promovarea
acestora este necesară în ţara noastră.
În România, nu s-a constatat o diferenţă de înregistrare a obezităţii în funcţie de nivelul de edu-

caţie, precum se întâmplă în ţările vest-europene
(30), iar dintre românce, în 2014, s-a constat că
aproape 50% au peste indexul de masă corporală
normal, 10% dintre femei fiind considerate supraponderale şi 40% obeze, cu un indice de masă corporală de peste 30 kg/m2 (9,31). În ceea ce priveşte
consumul de alcool, s-a evaluat că fiecare adult
român a consumat în perioada 2006-2016 10,4 litri
de alcool/an, ceea ce ne situează din acest punct de
vedere în jumătatea superioară a clasamentului ţărilor europene (4,32). Iată, aşadar, doi factori de
risc importanţi care pot fi îndepărtaţi prin informarea şi educaţia populaţiei. Absenţa diferenţelor
semnificative în funcţie de nivelul educaţional populaţiei indică faptul că nu s-a efectuat încă o informare în masă şi aceasta este necesară. Nu există
încă dovezi că reducerea aportului de băuturi alcoolice sau scăderea ponderală scad riscul de apariţie
al tumorilor maligne mamare (4), motiv pentru
care educaţia populaţiei ar trebui ţintită pe evitarea
apariţiei acestor factori de risc mai degrabă decât
pe înlăturarea lor o dată ce au apărut.
În ceea ce priveşte hormonoterapia, s-a constatat că asocierea de estrogeni şi progesteron utilizată în terapia de înlocuire postmenopauză este una
nefastă, cu risc ridicat al carcinogenezei (21), însă
terapia hormonală bazată exclusiv pe estrogen cabalin conjugat folosit posthisterectomie este, de
fapt, factor protector împotriva cancerului mamar.
Efectele adverse ale acestuia din urmă (incidenţa
accidentelor vasculare a crescut cu 39%, iar a bolilor cardiovasculare cu 12% în cursul studiului)
sunt însă suficient de mari pentru a stârni controverse în ceea ce priveşte o astfel de terapie protectoare (33), iar tratamentul cu estrogen nu este indicat ca factor protector pentru cancerul mamar
(23,34). Estrogenii sunt folosiţi, de asemenea, şi
pentru a evita avortul spontan în cursul sarcinilor
la risc (dietilstilbestrol – estrogen sintetic), iar preparatele utilizate în astfel de situaţii s-au demonstrat a fi un puternic factor de risc nu doar pentru
femeile cărora li se administrează, ci şi pentru fiicele şi nepoatele lor, risc presupus a fi determinat
de modificări epigenetice induse hormonal (35,36).
În ceea ce priveşte riscul de cancer de sân asociat
utilizării anticoncepţionalelor orale contemporane,
s-a demonstrat că riscul există şi este cu atât mai
mare cu cât durata de administrare este mai mare,
iar la femeile care au utilizat anticoncepţionalele
pe o perioadă de mai mult de 5 ani riscul nu scade
nici după încetarea utilizării (37).
Un alt factor de risc este iradierea şi există dovezi ferme că aceasta creşte riscul de cancer mamar, în cele mai multe din cazuri tumorile dezvol-
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tându-se la 10 ani după iradiere (24,38,39). Riscul
depinde de doza de iradiere şi de vârsta pacientei,
iradierea adolescentelor fiind de departe mai riscantă, întrucât afectează glandele mamare chiar de
la începutul dezvoltării lor (2,38).
În ceea ce priveşte paritatea femeilor raportată
la riscul dezvoltării cancerului mamar, s-a constatat că femeile nulipare şi cele care au prima sarcină
după vârsta de 20 de ani au risc mai mare decât
femeile care au o sarcină completă înainte de 20 de
ani (1,23). Vârsta optimă pentru prima sarcină diferă în funcţie de autori, unii consideră că riscul
este diferit pentru sarcinile înainte şi după vârsta
de 24 de ani (40). Țesutul mamar al femeilor cu
menstruaţii regulate conține trei tipuri de lobuli
identificabili, lobuli de tip 1 nediferențiaţi, lobuli
de tip 2 şi de tip 3, cele din urmă tipuri fiind mai
dezvoltate, diferenţiate. Sânul își atinge dezvoltarea maximă în timpul sarcinii și alăptării, când se
formează lobulii de tip 4. După menopauză, sânul
intră în regresie atât la femeile nulipare, cât și la
cele care au avut sarcini complete. Sânii, după menopauză, conțin doar lobuli de tip 1. În ciuda similitudinii în compoziția lobulară a sânului la menopauză, faptul că femeile nulipare prezintă risc mai
mare de a dezvolta cancer mamar decât femeile
pare indică faptul că lobulii de tip 1 în aceste două
grupuri de femei sunt diferiţi din punct de vedere
biologic sau pot prezenta o susceptibilitate diferită
la carcinogeneză. Pe baza acestor observații, s-a
postulat că lobulii de tip 1 găsiţi în sânul femeilor
nulipare și al femeilor pare, dar cu naştere tardivă,
ce au dezvoltat cancer mamar nu au trecut niciodată prin procesul de diferențiere, păstrând o
concentrație mare de celule epiteliale care sunt
ținte pentru cancerigeni și, prin urmare, sunt susceptibile la a fi supuse transformării neoplazice
(40). Aceste celule epiteliale sunt numite celule
stem 1, în timp ce structurile lobulare de tip 1 găsite în sânul femeilor la menopauză ce au avut sarcini timpurii, fără patologie mamară, sunt, dimpotrivă, alcătuite dintr-o populație de celule epiteliale
refractare la transformare, numită celule stem 2
(40). A fost demonstrat astfel că gradul de
diferențiere obținut prin sarcina timpurie a schimbat „semnătura genomică“ ce diferențiază lobulul
1 al femeilor pare timpurii de cel al femeilor nulipare prin trecerea celulelor stem 1 la celulele stem
2, care sunt refractare la carcinogeneză, făcând din
aceasta mecanismul de protecție conferit de sarcina timpurie completă (40-42).
Expunerea la lumină artificială noaptea determină o perturbare a sistemului circadian, ceea ce
este dăunător pentru sănătate în general şi pentru
glandele mamare în special. În țările industrializa-
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te, se estimează că 75% din totalul forței de muncă
a fost implicat în munca pe schimburi și în munca
de noapte. Studiile epidemiologice, efectuate în
principal pe asistente medicale, au remarcat asocierea între munca susținută pe timp de noapte și o
incidență mai mare cu 50-100% a cancerului de
sân (43). Orarul circadian există la nivelul fiecărei
celule în parte şi este codificat de cel puţin 12 gene.
Există puncte de cuplare între orarul celular și ciclul celulei. Genele ciclului celular care sunt afectate de orarul circadian molecular includ c-Myc,
Wee1, ciclina D și p21. Prin urmare, ritmul circadian și cancerul sunt interconectate (44). Multiple
studii au demonstrat că perturbarea ritmului circadian şi expunerea la lumină în timpul nopţii cresc
riscul de cancer în general şi de cancer mamar în
special (43-46).
Există o serie de elemente referitor la care nu
s-a demonstrat încă un efect direct asupra riscului
de cancer mamar. Dintre acestea, enumerăm: numărul de întreruperi de sarcină, fumatul, utilizarea
antiperspirantelor şi deodorantelor, statinele,
bisfosfonaţii, dietele de orice tip (mediteraneeană,
vegetariană, low carb, hiperproteică etc.) şi vitaminele. În mod surprinzător, fumatul este încă un factor de risc controversat în cancerul de sân (1,47-50).
În ceea ce priveşte prevenţia cancerului mamar,
în primul rând trebuie evitaţi cât mai mulţi dintre
factorii de risc. Astfel, o dietă echilibrată, activitatea fizică susţinută de minimum 4 ore pe săptămână şi un indice de masă corporală sub 24,9 pot fi
consideraţi factori de protecţie. De asemenea, evitarea consumului cronic de băuturi alcoolice, evitarea preparatelor pe bază de estrogen, evitarea
iradierii, mai ales la adolescente, menţinerea unui
ritm circadian cât mai aproape de natural şi naşterile la mai puţin de 24 de ani, însoţite de alăptare
îndelungată, reprezintă factori de protecţie. În plus,
la pacientele cu risc genetic sau postiradiere, se pot
administra tratamente cum sunt modulatorii de receptori de estrogen (Tamoxifen, Raloxifen) sau inhibitorii de aromatază (Exemestane), anexectomie
sau mastectomie profilactică (1,2).

CONCLUZII
Cunoaşterea factorilor de risc ai cancerului mamar reprezintă un prim pas în aprofundarea acestei
patologii, care, deşi este o preocupare de nivel
mondial, încă nu este pe deplin înţeleasă de întreg
personalul medical din România şi cu atât mai puţin de către româncele fără studii superioare.
Pentru a putea forma educaţia tinerelor din România şi a întregii populaţii cu privire la cancerul
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de sân, este important mai întâi ca medicii din specialităţile asociate acestei patologii (medic de familie, chirurg generalist, oncolog, chirurg plastician şi ginecolog) şi nu numai să facă echipă şi să
poarte discuţii frecvente nu doar cu privire la noutăţile din domeniu, ci şi referitor la elemente de
bază, pe care, dacă le raportăm la situaţia din România, vom constata că sunt precar implementate
în formele actuale de educaţie şi informare a populaţiei.
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Considerăm că, înainte de screening-ul populaţiei, înainte de a evalua posibilitatea investiţiilor în
investigaţii imagistice în masă, putem face ceva
mai simplu şi, totuşi, eficient. Putem învăţa tinerele să se informeze cu privire la istoricul familiei
lor, să evite factorii de risc, să se palpeze lunar în
perioada corectă şi să se prezinte la medic pentru
controale de rutină. Populaţia tânără este receptivă
la informare, atribuţia noastră este să le-o oferim
într-o formă adaptată vârstei.
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