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Rezumat
Context: Receptorii de estrogen şi de progesteron pozitivi şi nivelul de expresie a genei c-erbB2 sunt
factori  importanţi  în  determinarea  evoluţiei  şi  agresivităţii  cancerului  mamar.  Deţi  importanţa
factorilor hormonali în proliferarea, migrarea şi diferenţierea celulelor tumorale este din ce în ce mai
evidentă,  este  nevoie  de  mai  multe  dovezi  care  să  susţină  această  teorie.  Efectul  momentului
efectuării  intervenţiei  chirurgicale  pentru  cancerul  se  sân  în  timpul  ciclului  menstrual  asupra
prognosticului rămâne controversat. Pentru a clarifica această ipoteză, ne-am propus să determinăm
importanţa ajustării momentului operaţiei în funcţie de ciclul menstrual, examinând relaţia dintre
receptorul  de  estrogen,  receptorul  de  progesteron,  gena  c-erbB2  şi  faza  ciclului  menstrual  la
pacientele cu cancer de sân apărut în perioada de premenopauză. 
Metodă:  Studiul nostru a fost conceput retrospectiv şi a inclus 50 de paciente în premenopauză la
care s-a intervenit chirurgical pentru cancer mamar. 
Rezultate: Rezultatele studiului au arătat că pacientele aflate în faza luteală au avut un număr mai
mare de receptori de estrogen şi de progesteron, gena c-erbB2 mai slab exprimată şi un 
număr mai mic de metastaze ganlionare axilare în comparaţie cu pacientele operate în timpul fazei
foliculare. 
Concluzie: efectuarea  intervenţiei  chirurgicale  pentru  cancerul  de  sân  în  timpul  fazei  luteale  la
femeile în premenopauză asociază un prognostic mai bun. Deţi sunt necesare studii  la scară mai
mare,  studiul  de  faţă  indică  faptul  că  se  pot  obţine  rezultate  mai  bune  prin  efectuarea  unei
intervenţii chirurgicale în faza luteală la pacientele cu cancer de sân în perioada premenopauzei. 
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