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Cancerul de sân este în acest
moment cea mai răspândită
formă de cancer la femei atât

în ţara noastră, cât şi la nivel interna-
ţional. Cifrele spun totul: după anul
2000, mortalitatea cauzată de cancerul
mamar a crescut cu 7% în Romania,
cazurile nou apărute pe parcursul unui
singur an depăşind cifra de 6500. Nu-
mărul femeilor bolnave este dublu faţă
de acum 30 de ani şi, din păcate, 2500
dintre acestea mor anual.

Cât de importantă este prevenţia?
Esenţială, ba chiar vitală! Ca să înţele-
geţi, în fiecare an cancerul mamar
ucide 465.000 de femei din întreaga
lume şi doar 1,3% din noile cazuri sunt
depistate în fază incipientă. Ce anume
ne spune acest lucru? Este nevoie de
mult mai multă informare din partea
noastră şi mult mai multă iniţiativă din
partea tuturor femeilor. Motivele de
tipul „mie nu mi se poate întâmpla”,
„sunt prea tânără”, „nu mă doare
nimic” şi mult uzitatul „nu am timp”
pălesc în faţa morţii. Realitatea este că
această boală devastatoare nu doare şi
nu mai oferă la propriu timp pentru
nimic: familie, serviciu sau mici plă-
ceri ale vieţii. Răpeşte anual cel puţin
2500 de mame, fiice, surori  şi distruge
fizic, psihic şi emoţional alte câteva
mii.
Din această perspectivă, cum vi se par
5 minute din viaţă alocate unei mamo-
grafii? Sau alte investigaţii necesare?
Eu am convingerea că putem face
eforturi, dacă nu pentru noi, atunci
pentru oamenii din viaţa noastră pe
care-i iubim, pentru obiectivele pentru
care avem nevoie de timp să le înde-
plinim, pentru lucrurile frumoase pe
care ne-am propus să le împlinim şi
pentru cariera pe care ne-am străduit
să o construim. În 95% din cazurile de
cancer la sân pot fi evitate complica-
ţiile şi intervenţiile mutilante dacă este
depistat la timp.

Cum putem preveni cancerul ma -
mar?
Nu putem să prevenim decât 
printr-un mod de viaţă sănătos. Sunt
câteva lucruri de care orice femeie tre-

buie să ţină cont, aspecte care-i conferă
posibilitatea de a avea o viaţă sănă-
toasă din toate punctele de vedere.
Aici mă refer la o dieta echilibrată, cu
cât mai puţine grăsimi şi dulciuri, la in-
troducerea în alimentaţie a cât mai
multor verdeţuri şi alimente bogate în
vitamina C, E şi fibre. Obezitatea, al-
coolul şi fumatul sunt deosebit de pe-
riculoase. La fel şi anticoncepţionalele.
Exerciţiul fizic, sau măcar mersul pe
jos, vor ajuta organismul să se menţină
în parametri normali; în caz contrar,
creşte nivelul lipidelor în organism,
care inhibă creşterea nivelului de es-
trogen şi urmările le cunoaştem cu
toţii.

Şansa noastră în cazul apariţiei can-
cerului mamar este să îl depistăm
foarte devreme.
Cum putem să depistăm precoce
cancerul mamar?
Examenul clinic efectuat de un spe-
cialist este esenţial pentru femeile cu
vârsta peste 20 de ani. Să nu uitaţi,
cancerul mamar nu doare, iar tinereţea
nu garantează lipsa bolii. Ba mai mult,
în ultimii ani numărul de cancere ma-
mare la tinere a crescut simţitor. Apro-
ximativ 7% din toate cazurile de
cancer de sân apar la femeile cu vârsta
până în 40 de ani. De aceea este reco-
mandat ca vizita la medic în acest in-
terval de vârstă să fie efectuată o dată
la 3 ani (la 20-30 ani) şi anual (peste
30 ani).
Mamografia este metoda de scree-
ning pentru cancerul mamar şi se efec-
tuează la femei peste 40 ani.
Mamografia reuşeşte să depisteze tu-
mori mamare mai devreme cu 3-4 ani,
înainte ca acestea să devină palpabile.
Introducerea mamografiei ca metodă
de screening a scăzut mortalitatea prin
cancer mamar cu 30%!
Ecografia mamară este utilizată ca
primă metodă de diagnostic la femeile
cu vârsta până în 40 de ani, acestora fi-
indu-le recomandat să meargă la
medic şi să facă o ecografie mamară
anual pentru a depista precoce apariţia
unor formaţiuni la nivelul sânilor.
După 40 de ani, ecografia mamară se
efectuează ulterior mamografiei,

atunci când este cazul.
Depistarea precoce a unui cancer mamar, când dimensiunea este
mai mică de 1 cm, cu ajutorul mamografiei sau ecografiei mamare,
permite vindecarea în peste 90% din cazuri. În plus, în aceste con-
diţii este posibilă o operaţie conservatoare, cu păstrarea sânului.

Donna Medical Center pune la dispoziţia pacientelor sale în pre-
mieră în România cea mai nouă metodă de screening al cancerului
la sân - Testul Papanicolau HALO. Testul Pap HALO pentru sân
este unica metodă complet automatizată, non-invazivă, pentru iden-
tificarea femeilor cu risc crescut de cancer mamar. Majoritatea can-
cerelor mamare au originea în ductele lactifere, de aceea, examenul
citologic al aspiratului mamelonar obţinut cu ajutorului aparatului
HALO este foarte important pentru identificarea pacientelor cu risc,
ce prezintă celule cu atipii sau chiar celule maligne. Testul Papa-
nicolau pentru sân are acelaşi rol în depistarea cancerului la sân
precum Testul Papanicolau pentru cancerul de col uterin şi este re-
comandat a fi efectuat împreună cu acesta anual, de către toate fe-
meile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 55 de ani, chiar dacă nu prezintă
simptome sau secreţie mamară.
Femeile care sunt supuse unui risc crescut pentru cancer mamar
ereditar (au cel puţin două rude cu cancer mamar sau ovarian) tre-
buie să efectueze un test genetic: testul pentru mutaţii ale genelor
BRCA1 şi BRCA2. În jur de 5% până la 10% din cancerele ma-
mare sunt ereditare şi se datorează unor mutaţii la nivelul genelor
BRCA, prezente în organismul tuturor oamenilor, cu rol de apărare
împotriva tumorilor. O modificare la nivelul acestor gene duce la
un risc crescut pentru apariţia cancerului mamar (până la de 5 ori
mai mare decât la populaţia generală), cu predispoziţia apariţiei la
vârstă mai tânără. 

Controlul nu lasă semne, cancerul da! De aceea spun fiecăreia
dintre voi: Controlează-te periodic! Împreună putem învinge
cancerul la sân! 

Donna Medical Center este o clinică dedicată sănătăţii femeilor,
specializată în depistarea cancerului mamar, precum şi în diagnos-
ticarea afecţiunilor ginecologice şi endocrinologice.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: 
http://www.donna-medicalcenter.ro.
http://www.facebook.com/donnamedicalcenter
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