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Rezumat
Context:  Chirurgia  robotică  a  sânului  este  o  procedură  emergentă  cu  rezultate  preliminare
încurajatoare. Scopul acestui studiu este de a evalua fezabilitatea şi siguranţa mastectomiei robotice
cu prezervarea mamelonului (MRPM) cu reconstrucţie mamară protetică imediată (RMPI).
Metode:  Acesta este un studiu prospectiv care include din decembrie 2015 până în ianuarie 2020
toate  operaţiile  MRPM cu  RMPI,  la  pacientele  cu  ptoză  moderată  şi  cupa  A,  B  sau  C.  Criteriul
principal  de  evaluare  a  fost  rata  de  necroză  majoră.  Punctele  finale  secundare  au  fost  rata  de
conversie,  complicaţiile  postoperatorii  (infecţii,  hematom,  expunerea  implantului),  rezultatele
estetice şi calitatea vieţii.
Rezultate: Studiul include un număr de 79 paciente la care s-a practicat 138 mastectomii robotice cu
prezervarea mamelonului cu reconstrucţie mamară protetică imediată. Pacientele au fost urmărite
pe o perioadă medie de 28 de luni. 2 proceduri au necesitat conversie. S-au înregistrat două cazuri
de necroză majoră (1,4%). Au fost observate 9 infecţii de plagă chirurgicală (6,5%), dintre care 4 au
fost tratate prin înlocuirea implantului iar 5 au dus la pierderea implantului. Pierderea implantului a
fost înregistrată în alte 4 cazuri: 2 din cauza necrozei majore şi 2 din cauza capsulei periprotetice. În
total, s-au pierdut un număr de 9 implanturi (6,5%). Rezultatele estetice au fost în mare parte foarte
satisfăcătoare, iar calitatea vieţii nu a fost afectată de mastectomie.
Concluzii:  Mastectomie robotică cu prezervarea mamelonului  cu reconstrucţie  mamară protetică
imediată  a  fost  asociată  cu rate  scăzute  de necroză  majoră.  Aceasta  este  o  procedură sigură  şi
reproductibilă care permite reconstrucţia sânului fără cicatrici vizibile.
Cuvinte cheie: mastectomie robotică, reconstrucţie mamară, chirurgie minim invazivă, mastectomie
cu prezervarea complexului areolo-mamelonar, chirurgie profilactică
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