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Rezumat
Introducere: Predilecţia metastazei cancerului invaziv lobular de sân pentru stomac este un subiect
care a ridicat diverse discuţii de-a lungul timpului.
Istoric  şi  Obiective: Metastaza  gastrică  a  cancerului  lobular  de  sân  este  neobişnuită  şi  poate  fi
diagnosticată după o perioadă lungă de timp de la diagnosticul de tumoră primară. Scopul acestui
studiu  a  fost  de  a  revizui  cunoştinţele  actuale  cu  privire  la  metodele  actuale  de  diagnostic  şi
tratament al metastazelor gastrice ale cancerului de sân.
Metoda: O  căutare  sistematică  a  literaturii  a  fost  efectuată  în  baza  de date  Pub-Med –Medline
folosind termenii „metastaza gastrică a cancerului de sân lobular” şi „caracteristici ale metastazelor 
gastrice” pentru a identifica articole relevante pentru metastaza gastrică a cancerului de sân lobular.
Rezultate:  Mai multe lucrări au arătat că subiectul este rar prezentat fie sub formă de prezentări de
caz sau miniserii prin rezumarea cazurilor sporadice. Datorită rarităţii şi specificităţii metastazelor ca
tip de gazdă şi aspectul de latenţă după cancerul lobular de sân, metastaza gastrică este considerată
atipică  şi  ocazional  confundată cu o malignitate primară a stomacului.  Cele  mai  recente articole
prezintă criteriile  de diagnostic imuno-histochimice ale acestei entităţi  clinice şi  o nouă abordare
terapeutică.
Concluzii: La  pacienţii  cu  metastază  gastrică  a  cancerului  de  sân  lobular,  obţinerea  de  material
patologic şi interpretarea biopsiilor poate fi o adevărată provocare pentru obţinerea unui diagnostic
patologic corect, imunohistochimia ne oferă un diagnostic de certitudine. Introducerea unui protocol
de supraveghere endoscopică  pentru pacienţii  cu cancer  lobular  de sân ar putea fi  o propunere
pentru detectarea precoce a metastazelor gastrice care să permită o terapie adecvată.
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