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Tendințe noi în reconstrucția de sân 
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Introducere: Reconstrucția de sân (RS) dupã mastectomia radicalã urmãreşte sã creeze un sân cu un 
aspect natural, cu protejarea în acelaşi timp a siguranței pacientei şi a calitãții vieții. 
Scop: Evaluarea rezultatelor estetice şi a complicațiilor diferitelor tehnici de RS dupã mastectomia 
radicalã. 
Pacienți şi metodã: În perioada August 2006 - Martie 2010, 36 de femei au urmat o RS dupã 
mastectomie în instituția noastrã. Foile de observație au fost analizate retrospectiv pentru a evalua 
rezultatele şi complicațiile apãrute.  Am folosit RS imediatã pentru stadiile I şi IIa de cancer de sân şi 
respectiv RS tardiva pentru  stadiile IIb şi III de cancer de sân. 
Rezultate: Lamboul musculo-cutanat pediculat de drept abdominal a fost folosit în 13 cazuri, lamboul 
pediculat musculo-cutanat de Latissimus Dorsi cu implant de silicon în 10 cazuri, lamboul fascio-
cutanat abdominal liber (DIEP) în 9 cazuri şi alte proceduri în patru cazuri. Complicațiile întâlnite au 
fost: necroza totalã a lamboului – un caz, necroza parțialã a lamboului – trei cazuri, dehiscența zonei 
donatoare – un caz si serom – un caz.  
Discuții: Tendințele în RS din ultimii ani se orienteazã mai mult cãtre lambourile libere bazate pe 
perforante, printre care lamboul DIEP este liderul. Vasele mamare interne sunt cel mai frecvent 
folosite ca şi vase receptoare pentru vasele anastomozate. RS imediatã, atunci când este indicatã, are 
rezultate estetice mai bune. În țãrile mai puțin dezvoltate, casele de asigurãri nu acoperã cheltuielile 
pentru implanturile mamare, astfel încât procedurile implicând țesuturi autologe sunt cele mai 
potrivite. 
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