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Rezumat
Introducere: Radioterapia adjuvantă crează cele mai serioase provocări pentru chirurgi, care trebuie
să aleagă atât momentul, cât şi metoda reconstructivă optimă pentru pacientele iradiate. Una dintre
tehnicile reconstructive postmastectomie, în cazurile care au necesitat iradiere, este metoda care
combină  ţesutul  propriu  cu  materialul  aloplastic,  respectiv  lamboul  latissimus  dorsi  şi  implantul
mamar.  Această  metodă  este  foarte  versatilă  şi  poate  fi  aplicată  în  siguranţă  la  pacientele
radiotratate.
Material  şi  Metodă: În  perioada  aprilie  2014  -  aprilie  2020  am  efectuat  un  număr  de  219
reconstrucţii mamare, din care 156 cazuri au fost reconstruite cu lambou latissimus dorsi şi implant.
Principalele elemente studiate au fost: selecţia pacientelor, indicaţia momentului operator şi tipului
intervenţiei,  măsurătorile  şi  desenul  preoperator,  cicatricea  minimă  a  zonei  donoare,  decizia
efectuării  simetrizării  simultane, a mastectomiei  profilactice simultane cu reconstrucţie imediată,
aspectul cosmetic, stabilitatea şi evoluţia rezultatelor în timp, urmărirea postoperatorie până la 5
ani.
Rezultate: Această  tehnică  s-a  putut  aplica  în  toate  cazurile  cu  iradiere,  indiferent  de  mărimea
sânului contralateral, putând obţine sâni de volume diferite. Aspectul cosmetic s-a îmbunătăţit în
timp, sânul având caracteristici  similare cu cel sănătos -  formă, ptoza naturală, consistenţă, şanţ
inframamar bine definit. Simetrizarea efectuată simulatan prin reducţie mamară, mastopexie cu sau
fără implant sau 
augmentare mamară a condus la rezulate superioare şi un grad ridicat de satisfacţie a pacientei.
Durata medie de recuperare a fost de 4 săptămâni, cu reinserţia socio-profesională rapidă a 
pacientelor. Numărul mic de complicaţii - 1 necroză totală de lambou, 3 necroze parţiale, 5 seroame,
cu un număr mic de reintervenţii - 4, fac din această metodă una dintre dintre cele mai sigure în
contextul dificil al zonei prepectorale iradiate.
Concluzii: Planificarea  atentă  a  reconstrucţiei  mamare  cu  ajutorul  lamboului  latissimus  dorsi  în
combinaţie cu implantul mamar, tehnica minuţioasă determină rezultate stabile în timp, cu aspect
cosmetic  superior  al  sânilor  reconstruiţi  prin  această  metodă,  minimizând  totodată  şi  riscul
complicaţiilor.  Astfel  calitatea  vieţii  pacientelor  este  mult  îmbunătăţită,  iar  reinserţia  socio-
profesională este relativ rapidă. 
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