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Rezumat
Scop:  Sã analizãm incidenţa fracturilor osoase la pacientele cu cancer mamar cu metastaze osoase 
izolate  şi  efectele  acestora  asupra  supravieţuirii.  Am încercat  sã  gãsim un  rãspuns la  întrebarea:  
“Putem prezice dezvoltarea fracturilor osoase?” 
Metode: Între 1993-2006, 139 de paciente cu neoplazie mamarã cu metastaze osoase izolate au fost 
examinate. Pacientele au fost distribuite în douã grupuri în funcţie de dezvoltarea de fracturi osoase  
pe os patologic.
Rezultate:  41 de paciente (29.5%) au dezvoltat fracturi în pânã la 41 de luni de urmãrire. Localizãrile  
fracturilor pe os patologic au fost: vertebrale la  26 de paciente (63.4%),  femurale la  11 paciente  
(26.8%), şi fracturã de şold la 4 paciente (9.8%). Frecvenţa fracturilor la paciente hormon sensibile şi  
hormon rezistente a fost de 31.2%, respectiv 14.3%. Rata fracturilor la 13 paciente triplu negative şi 
non-triplu negative a fost de 7.7%, respectiv 31.4%, (p=0.07). Valori crescute ale CA 15-3 la momentul  
apariţiei  metastazelor  la  pacientele  cu  şi  fãrã  fracturi  au  apãrut  în  proporţii  de  68.4%,  respectiv  
61.1%. Riscul de fracturã a fost de asemenea mai crescut la pacientele Her2-neu pozitive (38.7% vs. 
26.5%). În timp ce incidenţa fracturilor în asociere cu unul din factorii menţionaţi mai sus a fost de  
22.2%, aceasta a crescut la 36.1% în prezenţa a doi sau 3 factori (p=0.13). Supravieţuirea medie a 
pacientelor cu şi fãrã fracturi a fost de 48, respectiv 39 de luni (p= 0.65). 
Concluzie: Sensibilitatea  hormonalã,  nivelul  crescut  de  CA  15-3  şi  statusul  Her2-neu  pozitiv  sunt  
factori de risc slab pentru apariţia fracturile osoase. Supravieţuirea nu a fost diferitã la pacientele cu 
fracturi osoase faţã de cele fãrã.
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