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Această  nouă  înțelegere  ne  indică  matricea  extracelulară,  precum  și  componenta  
epitelială  a  sânului  și  răspunsul  lor  la  următoarele:

celule,  metaplazie  apocrine  sau  necăptușite.  Relația  dintre  modificările  fibro-
chistice  și  cancerul  de  sân  pare  să  depindă  dacă  țesutul  ductal  și  lobular  
rămas  este  proliferativ  și  dacă  există  atipie.4

Este  important  să  se  reconsidere  dacă  starea  FCC,  ca  multe  boli,  este  un  alt  
răspuns  al  unui  organ  sau  țesut  la  un  mediu  ostil.
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•Sunt  caracterizate  histologic  prin  fibroză,  cicatrici  ductale,
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faza  luteală  și  în  perimenopauză  și  ameliorarea  după  menopauza,  sugerând  
o  relație  cu  niveluri  crescute  de  estrogen  (sau  compuși  estrogenici)  și/sau  
progesteron  dezechilibrat  sau  scăzut.

În  această  epocă  a  ratei  în  creștere  a  cancerului  de  sân,  sânii  sensibili  sau  
noduli  sunt  printre  cele  mai  frecvente  motive  pentru  care  femeile  își  consultă  
medicii  pentru  evaluare  și  tratament.  Multe  femei
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cers.

Caracteristicile  modificărilor  fibrochistice  ale  sânului  sunt  următoarele:

lună,  dar  adesea  se  prezintă  sub  formă  de  sâni  dureroși  și  noduli  premenstrual  
și  ca  parte  a  sindromului  premenstrual  (PMS)  -  sugerând,  de  asemenea,  
relația  lor  cu  estrogenul  crescut  sau  estrogenul  dezechilibrat  de  progesteron.

3.  Microbiomul  mamar

mai  frecvent  la  femeile  care  au  alăptat  mai  mulți  sugari5,  sugerează  
expunerea  crescută  la  bacterii  sau  substanțe  antigenice  din  lapte.
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cancer6  și  care  îngreunează  vizualizarea  și  diagnosticarea  cutiei  încorporate
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1.  Inflamație

2.  Estrogeni/xenoestrogeni  crescuti
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Sânii  fibrochistici  sau  modificările  fibrochistice  ale  sânului  (nu  mai  sunt  numite  
„boală  fibrochistică”2,7)  este,  de  fapt,  o  afecțiune  cu  semnificație  clinică  mai  mult  
decât  supărare.  Afecțiunea  este  acum  denumită  modificări  fibrochistice  (FCC),  iar  
relația  ei  cu  riscul  de  cancer  a  fost  dezbătută  în  trecut.8  În  prezent,  riscul  de  
cancer  de  sân  este  considerat  a  fi  legat  de  proliferarea  și  atipia  componentei  
epiteliale  (ductale).9  De  fapt,  FCC  poate  exista  pe  un  spectru  de  modificări  care  
duc  la  cancer  de  sân.10  Poate  că  întrebarea  ar  trebui  să  fie:  Aceleași  lucruri  care  
provoacă  FCC  în  timp  cauzează  cancer  de  sân?  Și  mai  important,  putem  folosi  
simptomele  fibrochistice  ale  sânilor  pentru  a  începe  tratamente  care  vor  preveni  
cancerele  ulterioare?  Studiile  asupra  bolii  fibrochistice  sunt  surprinzător  de  
puține  începând  cu  anii  1980.  Există,  totuși,  o  nouă  înțelegere  a  fibrozei,  a  
cauzelor  acesteia  și  a  relației  sale  cu  cancerul  de  sân.11

și  chisturi  (de  diferite  dimensiuni)  care  pot  fi  căptușite  cu  epiteliu
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Anomaliile  sânului,  atât  benigne  cât  și  maligne,  sunt  în  creștere.1  Într-un  studiu,  
16%  dintre  femeile  care  au  vizitat  un  medic  pe  o  perioadă  de  zece  ani  au  avut  
plângeri  la  sân.  Doar  4%  dintre  aceste  femei  s-au  dovedit  a  avea  cancer  de  sân.  
Cu  toate  acestea,  eșecul  de  a  diagnostica  cancerul  de  sân  (de  multe  ori  se  
dezvoltă  lent  și  este  legat  de  expunerea  pe  viață  la  estrogen)2  este  cel  mai  
frecvent  motiv  pentru  care  un  medic  să  fie  dat  în  judecată  pentru  malpraxis.3  
Prin  urmare,  atenția  acordată  plângerilor  la  sân  și  relația  dintre  leziunile  benigne  
și  maligne  este  primordială.  la  sănătatea  femeilor.

•  Uneori  sunt  asimptomatice  sau  apar  pe  tot  parcursul

•În  mod  paradoxal,  în  comparație  cu  femeile  cu  cancer  de  sân,  acestea  apar
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•Mamografic,  sunt  dense,  ambele  crescând  riscul  de

•Sunt  frecvente  la  femeile  de  vârstă  reproductivă,  de  obicei  se  agravează  în
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Matricea  extracelulară  și  fibroza

1311

ANATOMIA  I  FIZIOLOGIA  SÂNULUI

(Gândiți-vă  la  modul  în  care  același  sân  poate  hrăni  complet  un  nou-născut  
prematur  de  2  lb  și  un  copil  de  1  an  de  10  ori  aceeași  dimensiune,  fără  a  
modifica  în  mod  apreciabil  dimensiunea  sau  numărul  de  lobuli.).  „Marginea  în  creștere”  a

matricea  solidă  susține  atât  lobulii  și  conductele  producătoare  de  lapte,  cât  și  le  
permite  să  se  extindă  și  să  se  contracte  în  timpul  producției  și  depozitării  
laptelui.  Dezvoltarea  sânului  normal  și  dezvoltarea  cancerului  de  sân  depind  de  
„diagrama”  dintre  aceste  elemente  stromale  și  epiteliale.18  Elementele  stromale  
înconjoară,  hrănesc  și  comunică  cu  celulele  ductale  și  producătoare  de  lapte.19  
Sunt  supuse  la  modificări  epigenetice  despre  care  s-a  demonstrat  că  determină  
atât  dezvoltarea  cancerului,  cât  și  capacitatea  acestuia  de  a  invada  și  metastaza.20

sistemul  ductal  este  canalele  din  lobul,  care  se  conectează  la  acinii  producători  
de  lapte  (unitatea  lobulară  a  ductului  terminal  [TDLU]).  Acestea  sunt  părțile  cele  
mai  active  din  punct  de  vedere  celular  ale  sânului.  În  această  locație  încep  cel  
mai  adesea  cancerele.  Sistemul  ductal  imatur  este  stimulat  să  crească  în  lobuli  
sub  influența  nivelurilor  crescânde  de  estrogen  și  progesteron  la  menarha  și  să  
se  maturizeze  în  lobuli  producători  de  lapte  sau  maturi  în  timpul  sarcinii.  
Celulele  ductului  mamar  care  nu  au  suferit  niciodată  această  maturare  se  divid  
de  20  de  ori  mai  des  decât  celulele  care  au  dobândit  fenotipul  matur.15  Odată  
ce  lobulul  s-a  maturizat,  acesta  va  rămâne  relativ  bine  diferențiat  sub  influența  
progesteronului  lunar  până  la  menopauză  când  regresează,  lăsând  sistemul  
ductal  nediferențiat  mai  „la  risc”.  Lobulul  diferențiat  sau  matur  este  mai  rar  
sediul  cancerului,  dar  atunci  când  apare  aici,  poate  fi  mai  agresiv  (cancer  de  sân  
lob  ular).

Fibrocitele  din  ECM  răspund  la  semnalele  inflamatorii  cronice.6

reacții  inflamatorii  induse  de  o  varietate  de  stimuli  inclusiv

Modificările  fibrochistice  ale  sânului  sunt  atât  de  frecvente  (estimările  
variază,  uneori  până  la  64%12  la  femeile  simptomatice,  deși  au  găsit  până  la  
54%  dintre  femeile  asimptomatice  într-un  studiu  de  autopsie13)  încât  nu  ar  
trebui  să  fie  etichetate  drept  „boală”.  Deoarece  aceste  modificări  sunt  frecvente  
chiar  și  la  femeile  în  vârstă  la  nivel  subclinic,  ele  ar  trebui  considerate  o  
„schimbare  funcțională”.12

Mamelonul  are  8  până  la  10  canale  lactofere  care  se  conectează  la  sinusurile  
lactofere  sau  ampulele  de  sub  areola  pigmentată.  Aceste  zone  dilatate  ale  
ductului  colectează  cantități  mici  de  lapte  pentru  a  fi  exprimate  prin  acțiunea  
limbii  și  maxilarelor  sugarului  care  alăptează.  Canalele  sunt  conectate  la  15  
până  la  20  de  lobi  compuși  din  lobuli  de  alveole  sau  acini  producătoare  de  lapte,  
fiecare  lob  funcționând  semiautonom  pentru  a  reproduce  cantitatea  de  lapte  
îndepărtată  la  fiecare  alăptare  înainte  de  următoarea  hrănire.  În  plus,  sânul  
creează  o  formulă  ideală  pentru  vârsta  gestațională  a  sugarului  la  naștere  și  
mai  târziu  pentru  a  asigura  nevoile  nutriționale  copilului  în  creștere.14

TDLU  este  încorporat  într-o  stromă  mixomatoasă  care  conține  fibroblaste,  
adipocite,  limfocite,  macrofage  și  celule  plasmatice,  precum  și  matrice  
extracelulară  (ECM)  care  conține  colagen;  glicozami  noglicani,  cum  ar  fi  acidul  
hialuronic,  sulfatul  de  condroitină,  sulfatul  de  dermatan,  sulfatul  de  keratină,  
sulfatul  de  heparină  și  alte  molecule  polare17;  și  factori  solubili  (minerale,  
hormoni,  citokine,  factori  de  creștere  și  enzime)  la  un  anumit  pH  și  conținut  de  
oxigen.  Acest  parțial  lichid/parțial

Este  probabil  ca  modificările  fibrochistice  să  fie  un  răspuns  comun  la

experimentați  disconfort  premenstrual  și  plenitudinea  sânilor.  Când  sunt  
bilaterale,  ciclice  și  repetitive  și  apar  în  faza  luteală  a  ciclului  menstrual,  aceste  
simptome  sunt  în  mod  clar  legate  hormonal  și  sugerează  un  efect  atât  al  
estrogenului ,  cât  și  al  progesteronului  sau,  mai  precis,  al  echilibrului  celor  doi.  
Nodularitatea  simetrică,  în  special  în  cadranul  exterior  superior,  este  extrem  de  
frecventă  la  examenul  fizic.  Aceste  zone  pot  fi  atât  de  sensibile  încât  palparea  
este  dificilă.  O  masă  asimetrică  (unilaterală)  care  poate  fi  descrisă  clar  
(dimensiune,

interacțiunile  acestui  organ  unic  cu  mediul  său.

Sânii  există  din  două  motive:  pentru  a  hrăni  bebelușii  și  pentru  a  se  simți  bine  
cu  proprietarul  lor  (eliberând  oxitocină)  în  timpul  actului  sexual.  (Faptul  că  sunt  
extraordinar  de  interesante  pentru  sexul  opus  ar  trebui  să  aibă  un  loc  secundar  
în  modul  în  care  le  îngrijim.)  Ambele  funcții  necesită  un  mamelon  sensibil,  care  
va  determina  eliberarea  oxitocinei  din  hipofizar  atunci  când  sunt  stimulate.

forma,  distanța  de  la  mamelon  și  cadranul  sânului)  este  o  „masă  dominantă”  
și  trebuie  diagnosticată  sau  urmată  până  când  se  face  un  diagnostic  ferm  prin  
examinare  la  microscop,  rezoluție  (fie  prin  rezoluție  spontană  după  una  sau  
mai  multe  perioade  menstruale).  sau  prin  aspirarea  unui  chist  fără  recidivă),  
sau  ocazional  printr-un  istoric  al  prezenței  sale  fără  modificare  de  mulți  ani.  Este  
rolul  practicantului  de  a  menține  orice  masă  dominantă  pe  ecranul  radarului  
său  până  când  este  convins  de  natura  ei  benignă  continuă.  O  masă  fixă  sau  în  
schimbare  sau  una  însoțită  de  modificări  ale  pielii,  edem  tisular  sau  ganglioni  
axilari  este  în  mod  clar  problematică  și  trebuie  examinată  prin  mamografie  și  
diagnosticată  prin  biopsie.

Fiecare  canal  și  acinul  său  sunt  înconjurate  de  celule  mioepiteliale  care  se  
contractă  sub  influența  oxitocinei,  împingând  laptele  către  sinusurile  lactofere  
și  permițând  copilului  să  golească  practic  întregul  sân  în  timp  ce  alăptează  și  
comprimă  doar  areola.  Celulele  mioepiteliale  se  sprijină,  de  asemenea,  pe  o  
membrană  bazală  din  jurul  canalelor,  cancerele  ductale  și  cancerele  lobulare  
fie  trebuie  să  treacă,  fie  să  fie  lăsate  să  treacă  și  sunt  considerate  „supresori  
naturali  ai  tumorii”.16

De  asemenea,  sânul  este  compus  din  țesut  conjunctiv  sau  stromă  care  
înconjoară  acinii  (prezentată  în  figura  alăturată  cu  roz  deschis)  și  stromă  mai  
densă  care  înconjoară  lobulii  (prezentată  în  roz  închis).

Fibroza  este  definită  de  creșterea  excesivă,  întărirea  și/sau  cicatrizarea  diferitelor  
țesuturi  și  este  atribuită  depunerii  în  exces  a  componentelor  ECM,  inclusiv  a  
colagenului.21  Cu  alte  cuvinte,  fibroza  este  un  răspuns  al  ECM  la  inflamația  
cronică.  „Fibroza  este  rezultatul  final  al  cronicii
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Acest  țesut  este  depus  de  fibroblaste,  care  sunt  sensibile  la  inflamația  din  
diverse  cauze.

Deoarece  multe  femei  au  simptome  care  cresc  și  scad  și  se  rezolvă  cu  
strategii  care  scad  estrogenul  sau  se  ameliorează  la  menopauză  și  pentru  că  
există  un  efect  placebo  semnificativ  în  studii,  FCC  nu  a  primit  prea  mult  studiu  
sau  interes.  Întrebați  însă  orice  femeie  despre  disconfortul  unei  mamografii  
sau  supărarea  de  a  fi  nevoită  să  poarte  un  sutien  „de  susținere”  în  pat  sau  
recomandarea  că  ia  în  considerare  psihoterapie,  iar  ea  vă  va  spune  că  și-ar  dori  
răspunsuri  și  tratament.
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care  stimulează  depunerea  elementelor  de  țesut  conjunctiv  care  
remodelează  progresiv  și  distrug  arhitectura  normală  a  țesuturilor.”19  În  
sânii  fibro-chistici,  aceste  semnale  iritante  cronice  ajung  probabil  la  ECM  
atât  prin  sânge,  cât  și  prin  conținutul  luminal.

Sânul  produce  și  reabsoarbe  cantități  mici  de  lichid  în  canale

nu  ar  trebui  să  fie  surprinzător  să  găsești  bacterii  și  viruși  (și  ocazional  
paraziți)  în  canale.  Cu  toate  acestea,  microbiomul  său  este  diferit  de  
intestinul,  gura  sau  pielea  de  deasupra.  În  prezent,  se  crede  că  mastita  se  
datorează  disbiozei  sau  dezechilibrului  microbiomului  sânului,  mai  degrabă  
decât  simplei  invazii  a  bacteriilor.36  Mastita  acută  este  cauzată  de  
organisme  patologice  (de  obicei  stafilococi  sau  streptococi).  Apare  cel  mai  
adesea  la  inițierea  alăptării,  când  canalele  neutilizate  anterior  trebuie  să  
se  dilate,  iar  acinii  și  lobulii  trebuie  să  se  contracte  și  să  curețe  colostrul  și  laptele.

de-a  lungul  vieții.  Dacă  ductul  este  obstrucționat  sau  cicatrizat  de  infecție  
sau  leziuni,  sau  dacă  este  depusă  fibroză  sau  matrice  extracelulară  
fibrotică,  se  pot  forma  chisturi  în  spatele  porțiunii  cicatrici  sau  comprimate  
a  ductului.26  Chisturile  se  pot  forma  și  din  cauza  secrețiilor  excesive  create  
de  hipercelularitate.  a  canalelor  și  prin  drenaj  slab.27  Primele,  numite  tip  
228  (canale  comprimate),  apare  în  45%  din  cazuri  și  de  obicei  nu  reapar  
după  aspirația  cu  ac.  Au  lichid  care  este  un  transudat  al  serului  cu  un  raport  
K+/Na+  scăzut.  Acesta  din  urmă,  numit  tip  1  (secreții  excesive),  apare  în  
aproximativ  55%  din  cazuri.  Ele  sunt  mai  probabil  multiple,  asociate  cu  
metaplazia  apocrină,  adesea  reapar  după  aspirație  și  au  un  K+/Na+  ridicat.

Sânul  este  unul  dintre  țesuturile  „deschise”  mediului  la  femeie  (la  fel  ca  
nazofaringe,  colul  uterin/uter  și  vezica  urinară),  așa  că

produce  alterari  la  nivelul  epiteliului  ductal  si  lobular.  Atunci  când  aceste  
modificări  sunt  proliferative,  caracterul  chisturilor  este  diferit  de  atunci  
când  epiteliul  este  aplatizat,  iar  riscul  de  cancer  de  sân  crește.  (Vezi  discuția  
ulterioară  despre  chisturi.)  Doar  fibroza  cu  involuție  a  lobulilor  și  modificări  
neproliferative  ale  epiteliului  se  califică  drept  tipul  de  modificare  
fibrochistică  care  nu  crește  riscul  de  cancer  mamar.  Este  probabil  ca  
epiteliul  benign  dintr-un  fundal  de  ECM  anormală,  epiteliu  proliferativ  și  
epiteliu  proliferativ  cu  atipie  să  reprezinte  un  continuum  care  duce  la  
cancer.

uter,  rect/anus  și  vezică/prostată)  sunt  protejate  de  limfatice  crescute  local;  
prin  metaplazia  epiteliului  de  interfață;  prin  iod43;  iar  la  sân,  de  
lactoperoxidază,  lizozim  și  un  număr  de  proteine  secretate  în  lapte.44  
Disbioza  sânului,  ca  și  cea  a  intestinului,45  este  o  sursă  probabilă  de  
semnale  inflamatorii32  care  pot  induce  modificări  în  fibroblastele  din  sân.  
ECM,18,46  provocând  atât  modificări  fibrochistice,  cât  și  potențial  cancere.  
Deoarece  fibroza  (un  răspuns  tisular  la  inflamație)  se  găsește  aproape  
universal  în  sân  (dacă  studiile  de  autopsie  sunt  de  crezut),  s-ar  părea  că  
modificările  fibrochistice  sunt  un  răspuns  normal  sau  cel  puțin  comun  la  
gradul  de  inflamație  din  mediu.

Există  o  serie  de  mecanisme  de  protecție  suplimentare  pentru  a  preveni  
pătrunderea  infecției  din  exterior  în  organism  prin  sistemul  ductal.  
Capetele  conductelor  de  la  mamelon  sunt  adesea  sigilate  de  celule  
epiteliale  descuamate  producând  un  dop.  Atunci  când  sunt  îndepărtate  de  
sugarul  care  alăptează  sau  în  timpul  sexului,  bacteriile  orale  sunt  mai  
probabil  să  intre,  iar  microbiomul  se  modifică.  Proprietățile  laptelui  (lacto  
ferină,  globule  albe  [WBC],  diferite  proteine  iodate  și  imunoglobuline)  
acționează  ca  agenți  antibacterieni  în  duct  și  în  laptele  produs.  Dacă  
acestea  eșuează,  infecția  în  canal  poate  produce  stres  oxidativ,  leziuni  
tisulare,  cicatrici  ductale  și,  în  cele  din  urmă,  chisturi  și  fibroză.

Țesutul  stromal,  în  special  fibroblastele  și  celulele  imune,  răspunde  la  
mediu,  care  ajunge  prin  alimentarea  cu  sânge  și  iese  prin  limfatice.  De  
asemenea,  răspunde  la  conținutul  lumenului  ductal,  constând  din  laptele  
produs,  celulele  imune  excretate  și  microbiomul  sânului.  Celulele  ductale  
răspund,  de  asemenea,  atât  la  ECM,  cât  și  la  mediul  luminal,  care,  atunci  
când  sunt  ostile,  pot  induce  modificări  metaplazice  (metaplazie  apocrină23–
25),  hiperplazie,  atipie  și,  în  cele  din  urmă,  cancer.  „Majoritatea  tulburărilor  
fibrotice  cronice  au  în  comun  un  iritant  persistent  care  susține  producția  
de  factori  de  creștere,  enzime  proteolitice,  factori  angiogenici  și  citokine  
fibrogenice.

în  intestin  s-a  dovedit  a  avea  succes  în  rezolvarea  simptomelor  FCC  la  
sân.32

infecții  persistente,  reacții  autoimune,  răspunsuri  alergice,  insulte  chimice,  
radiații  și  leziuni  tisulare.”22

O  entitate  mult  mai  puțin  obișnuită,  „mastita  cu  celule  plasmatice”40  
se  crede  că  este  cauzată  de  iritația  cronică  a  canalelor  de  la  produsele  
secretoare,  care  poate  produce  o  reacție  autoimună  cu  infiltrarea  celulelor  
plasmatice.41  Deoarece  este  cel  mai  des  întâlnită  la  femeile  multipare,  
poate  fi  o  reacție  imună  la  antigene  observate  în  episoadele  anterioare  de  
lactație.  Se  știe  că  acizii  grași  liberi  produc  un  răspuns  inflamator  marcat  
în  traumatismele  mamare,  mimând  cancerul  ca  o  masă  tare,  spiculată,  cu  
microcalcificări  la  mamografie.  Macrofagele  încărcate  de  grăsime  
diferențiază  aspectul  său  microscopic  de  cel  al  cancerului  (de  asemenea,  
se  crede  că  este  o  aberație  a  procesului  de  vindecare  de  către  unii42).

Țesutul  mamar  are  propriul  său  microbiom.31  Recent  s-au  făcut  studii  care  
analizează  dacă  există  o  populație  bacteriană  în  sânul  normal  neinfectat  și  
dacă  acel  microbiomul  tisular  se  modifică  sau  este  diferit  la  femeile  cu  
infecție  sau  cancer.30,32,33  Nu  este  surprinzător,  ambele.  sunt  adevărate.  
Cercetătorii  au  descoperit  un  număr  mai  mare  de  bacterii  care  sunt  
capabile  să  provoace  leziuni  ADN  și  mai  puține  Lactobacillus  la  pacienții  cu  
cancer  de  sân.31  Helicobacter  pylori,  un  cunoscut  inițiator  al  producției  de  
cancerigen,  a  fost  găsit  în  4/66  de  probe  de  lapte  matern.34  Există  dovezi .  
că  unele  bacterii  „pregătesc  micromedii  potrivite  pentru  creșterea  celulelor  
tumorale”.35

Acest  țesut  fibros  „cicatrice”,  așezat  ca  răspuns  la  semnalele  inflamatorii,  
comprimă  canalele  și  le  obstrucționează,  producând  chisturi  de  diferite  
dimensiuni  și  prin  diafonie  și  modificări  epigenetice,

Aceste  canale  „deschise”  către  lumea  exterioară  (orofaringe,  col  uterin/

fiind  produsă.  (Acest  risc  timpuriu  poate  fi  în  parte  motivul  pentru  care  
colos  trum  este  compus  în  principal  din  celule  imunitare  și  imunoglobuline.)

raport.20,29,30  Acesta  este  tabloul  clasic  al  modificărilor  fibrochistice.  
Deoarece  ambele  tipuri  de  chisturi  pot  coexista  la  aceeași  pacientă  și  unul  
are  un  risc  crescut  de  cancer  de  sân,  dar  celălalt  nu,  studiile  asupra  sânilor  
fibro-chistici  au  arătat  rezultate  contradictorii  în  ceea  ce  privește  riscul  de  
cancer  mamar.  Consensul  actual  este  că  riscul  de  cancer  de  sân  este  legat

SECȚIUNEA  6  Boli

Mastita  acută  nu  este  tratată  adesea  și  dispare  spontan.  Când  este  severă,  
este  de  obicei  tratată  cu  antibiotice  orale.  Recent,  s-a  demonstrat  că  
mastita  acută  poate  fi  tratată  cu  un  probiotic  oral  care  conține  Lactobacillus  
salivarius  CECT  5713  sau  Lactobacillus  gasseri  CECT  5714.  Fără  alt  tratament  
decât  continuarea  alăptării,  grupul  cu  probiotice  a  avut  o  rezoluție  
completă  cu  14  zile.37  O  secundă.  Studiul  a  comparat  Lactobacillus  
fermentum  CECT  5716  și  L.  salivarius  CECT  5713  cu  antibiotice.  Grupurile  
cu  probiotice  au  arătat  atât  o  reducere  semnificativă  a  bacteriilor  patogene  
în  lapte,  cât  și  o  ameliorare  mai  bună  a  durerii  în  comparație  cu  
antibioticele.38  Un  alt  studiu  a  prevenit  mastita  prin  pretratament  cu  L.  
salivarius  la  sfârșitul  sarcinii.39  Cum  ajung  probioticele  orale  la  sân?  Poate  
fi  același  mod  în  care  este  stabilit  microbiomul  mamar:  prin  intermediul  
celulelor  imune  din  intestin  care  transportă  bacterii  vii  prin  fluxul  sanguin  
către  ECM  și  le  livrează  în  lumenul  acinilor  și  al  conductelor.35  Completarea  
buclei  de  conexiune  dintre  microbiomul  mamar.  i  modificări  fibrochistice,  
tratamentul  H.  pylori

la  gradul  de  proliferare  celulară  i  atipie  a  celulelor  ductale.
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Chisturi  mamare

Microbiomul  mamar
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Masa

TABELUL  169.1  Cauze  posibile  ale  efectului  estrogenului

Toxine  de  mediu

Inflama ie

Mijlocul  hormonal

1.  Supraproducția  de  estrogen

4.  Xenoestrogeni  și  metaloestrogeni

6.  Sarcina

2.  Metabolismul  slab  sau  excreția  de  estrogen

3.  Estrogeni  exogeni  sau  terapie  cu  estrogeni

5.  Estrogen  și  progesteron  dezechilibrat,  cu  dominanță  de  estrogen  sau  deficit  

de  progesteron  în  fază  luteală

7.  Supraabundența  receptorilor  de  estrogeni
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Leziunile  benigne  ale  sânului  includ  grupuri  benigne  neoplazice  și  nonneoplazice.  
Factorul  critic  în  diagnosticul  diferen ial  este  identificarea  leziunilor  premaligne  
i  maligne.

Nodulii  la  sân  din  cauza  FCC  sunt  adesea  dificil  de  descris,  deoarece  se  
contopesc  cu  zonele  dense  de  fibroză.  Sânul  fibrochistic  este,  prin  definiție,  nodul.  
Deoarece  componenta  fibroasă  le  face  sensibile  și  dense,  iar  componenta  chistică  
le  face  noduli,  iar  aceste  simptome  se  agravează  adesea  după  ovulație,  cel  mai  
bine  este  să  examinați  sânii  în  ziua  4-9  a  ciclului  menstrual.  Dacă  examinarea  nu  
este  liniștitoare  și  examinarea  este  în  faza  luteală,  o  vizită  de  întoarcere  sau  o  
ecografie  este  rezonabilă.  Alte  mase  benigne  includ  fibroadenomul;  tumoare  
phyllodes,  care  poate  fi  benignă,  limită  sau  malignă;  hamartom;  fibromatoza;  și  
chisturi  de  diferite  dimensiuni.  Chisturi

care  sunt  proliferative  au  un  risc  de  1,5  până  la  2,0  ori  mai  mare  de  a  deveni  
cancere,  iar  chisturile  cu  atipie  au  un  risc  relativ  de  a  dezvolta  cancer  de  până  la  
3,9  până  la  13,66

3.  Simptomele  la  sâni  în  timpul  terapiei  hormonale  de  orice  fel  nu  trebuie  
ignorate.  Practicanții  primesc  de  obicei  vina  dacă  există  un  cancer  sau  se  
dezvoltă  unul.

Pe  lângă  substanțele  chimice  produse  de  om,  contaminarea  mediului  cu  

metaloestrogeni,  care  sunt  metale  ionice  mici  care  activează  receptorul  de  
estrogen  (ER),  devine  o  problemă.  Chisturile  mamare  pot  fi  induse  de  aluminiu,  o  
componentă  comună  a  subratului

4.  Masele  unilaterale  sau  asimetrice  sau  simptomele  care  nu  au  legătură  cu  
sexul  bărbaților  necesită  o  evaluare  atentă,  chiar  dacă  sunt  cel  mai  adesea  
benigne.

După  cum  sa  menționat  anterior,  sistemul  ductal  al  sânilor  este  deschis  către  
lumea  exterioară  și,  prin  urmare,  este  un  portal  de  intrare  pentru  bacterii  și  viruși.  
Un  microbiom  alterat,  semnale  de  citokine  (cum  ar  fi  la  pacienții  cu  diabet  zaharat),

Relația  dintre  modificările  fibrochistice  și  mastalgia  ciclică,  nodulitatea  crescută  
înainte  de  menstruație,  sindromul  premenstrual,  simptomele  crescute  în  pauza  
perimeno  și  rezoluția  majorității  simptomelor  după  menopauză  sugerează  
puternic  că  modificările  fibrochistice  sunt  legate  de  creșterea  nivelului  de  estrogen  
și,  în  unele  cazuri,  scăderea  sau  dezechilibrul.  progesteronul  găsit  în  aceste  
momente.47,48  FCC  a  fost,  de  asemenea,  legată  de  sindromul  ovarului  polichistic  
(PCOS),  un  sindrom  legat  de  creșterea  rezistenței  la  estrogen  și  la  insulină.49,50  
Relația  dintre  FCC  și  estrogen  este  atât  de  puternică  încât  multe  studii  timpurii  au  
implicat  că  acest  mediu  hormonal  a  fost  cauza  FCC.  Este  mai  probabil  să  fie  
important,  dar  auxiliar.  Atât  sistemul  imunitar,  cât  și  sistemul  ductal  sunt  sub  
influența  estrogenului,  progesteronului  și  estrogenului  și  a  substanțelor  chimice  
din  mediu.  Unele  dintre  aceste  toxine  de  mediu  sunt  secretate  de  preferință  în  
lapte.51  S-  a  demonstrat  că  prolactina  este  normală  sau  ușor  crescută  în  ser,  dar  
și  cronobiologică  (adică,  legată  de  ora  din  zi,  ziua  ciclului  și,  de  asemenea,  legată  
de  somn)52 .  răspunsul  la  prolactină  între  pacienții  normali  și  pacienții  cu  FCC  a  
fost  documentat.53  Când  simptomele  mamare  sunt  ciclice  și  prezente  în  tot  sânul,  
de  cele  mai  multe  ori,  ele  sunt  cauzate  sau  exacerbate  de  prea  mult  efect  de  
estrogen.  Cauzele  posibile  sunt  enumerate  în  Tabelul  169.1.

5.  Nu  spuneți  niciodată  pacientului  „totul  este  în  regulă”  atunci  când  prezintă  o  
plângere,  chiar  dacă  nu  simțiți  nicio  masă.  Spune-i  că  nu  vezi  nimic  de  care  să-
ți  faci  griji,  dar  dacă  lucrurile  se  schimbă  sau  ea  continuă  să  fie  îngrijorată,  ar  
trebui  să  fie  sigur  că  se  va  întoarce  până  când  sunteți  amândoi  mulțumiți  că  
nu  aveți  de  ce  să  vă  faceți  griji.  Încurajați  o  vizită  de  întoarcere.  Femeile  știu  
lucruri  despre  corpul  lor  pe  care  nu  le  pot  verbaliza  întotdeauna.

2.  O  masă  dominantă  este  cancerul  până  când  se  dovedește  contrariul  prin  
dispariția  ei,  îndepărtarea  și  diagnosticul  microscopic,  prin  aspirație  și  rezoluție  
sau,  ocazional,  prin  urmărire  pe  termen  lung  fără  modificare.

Un  număr  tot  mai  mare  de  substanțe  chimice  noi  în  natură  din  mediu  care  
afectează  negativ  oamenii  sunt  xenoestrogenii.  Sânii  sunt  în  special  sensibili.  
Xenoestrogenii  pot  exercita  atât  efecte  genomice,  cât  și  negenomice  (suprafața  
celulară  –  receptor).54  Bisfenol  A,55  Glifosat,  materiale  plastice,56  pesticide,  
(erbicide,  insecticide,  rodenticide),57  substanțe  chimice  utilizate  în  fracturarea  
hidraulică,58  o  multitudine  de  substanțe  chimice  în  produsele  de  îngrijire  
personală59  și,  mai  important,  combinațiile  de  substanțe  chimice  în  doze  
considerate  neimportante  atunci  când  sunt  luate  individual60  s-a  dovedit  că  
creează  modificări  celulare  în  țesuturile  susceptibile,  cum  ar  fi  sânul.  Aceste  
substanțe  chimice  apar  acum  în  apele  subterane.  Suntem  cu  toții  expuși.

deodorant.61  Aluminiul  poate  provoca  instabilitate  genomică  și  proliferare  în  
celulele  epiteliale  mamare.  La  niveluri  mai  scăzute,  metil  mercurul  promovează  
proliferarea  celulelor  canceroase  de  sân.62  Alți  metaloestrogeni,  cum  ar  fi  cadmiul,  
sunt  utilizați  în  multe  produse  de  zi  cu  zi,  cum  ar  fi  cosmetice,  articole  de  uz  casnic  
și  alimente  procesate.63  S  -a  demonstrat  că  expunerea  prenatală  la  arsen  crește  
numărul  de  celule  care  formează  mamosfera  și  crește  ramificarea,  celulele  
epiteliale  și  densitatea  sânului  la  pubertate.64,65.

Treaba  practicianului  nu  este  terminată  până  când  el  sau  ea  este  mulțumit  că  
nu  există  cancer.  Acest  lucru  nu  înseamnă  că  fiecare  nodul  trebuie  îndepărtat  
chirurgical.

Abordările  care  ajută  o  femeie  să-și  limiteze  expunerea  la  substanțe  chimice  
din  cosmetice,  aditivi  alimentari  și  fluide  de  curățare  de  uz  casnic,  cum  ar  fi  
filtrarea  apei  și  altele  asemenea,  ar  fi  de  așteptat  să  aibă  un  efect  pozitiv  dacă  sunt  
începute  suficient  de  devreme.

Gestionarea  unei  mase  mamare  este  esențială  pentru  diagnosticul  precoce  și  
precis  al  bolii  benigne  versus  maligne  ale  sânilor.  Diagnosticul  și  gestionarea  
corectă  a  unei  mase  mamare  ar  trebui  să  includă  următoarele:

Nivelurile  ridicate  de  estrogen  și  progesteron  în  timpul  sarcinii  sau  în  primele  
săptămâni  de  utilizare  a  contraceptivelor  orale  produc  creșterea  și  diferențierea  
alveolelor  producătoare  de  lapte,  ceea  ce  poate  fi,  de  asemenea,  incomod  pentru  
unele  femei.  Aceste  simptome  scad  de  obicei  pe  măsură  ce  sarcina  progresează  
sau  nivelurile  endogene  de  estrogen  scad  cu  suprimarea  pilulelor  contraceptive  
orale  (OCP).  Deoarece  hormonii  sunt  strâns  legați  de  FCC  și  simptomele  la  sân,  ei  
oferă  o  oportunitate  considerabilă  de  prevenire  și  tratament.  Deși  abordarea  
tradițională  a  tratamentului  hormonal  pentru  FCC  a  fost  medicamentele  care  scad  
estrogenul  sau  prolactina,  care  au  efecte  secundare  substanțiale,  fiecare  dintre  
cauzele  observate  ale  efectului  excesului  de  estrogen  poate  fi  abordată  cu  dietă,  
suplimente  și  terapii  pe  bază  de  plante.

CAPITOLUL  169  Boala  fibrochistică  a  sânilor

1.  O  examinare  atentă  în  căutarea  maselor  dominante.  Examinarea  unei  mase  
suspecte  ar  trebui  făcută  de  preferință  în  prima  săptămână  după  o  perioadă  
în  care  nivelurile  hormonale  sunt  scăzute.

DIAGNOSTIC  DIFERENTIAT
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Tratarea  microbiomului  mamar

Durere

Considerații  dietetice

Inflama ie
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CONSIDERAȚII  TERAPEUTICE

ISTORIE  I  EXAMENUL  FIZIC

Mastalgia  se  referă  la  orice  durere  de  sân  suficient  de  severă  pentru  a  provoca  îngrijorare.

descurajând  căile  16OH  și  4OH,  îmbunătățind  faza  II  de  detoxifiere  și  prevenind  
formarea  aductului  ADN  cu  glutation  intracelular  adecvat.  Descurajarea  alcoolului;  
prevenirea  rezistenței  la  insulină;  abordarea  obezității;  și  cruciferele  încurajatoare,  
legumele  care  conțin  allium  și  vitaminele  B  sunt  toate  strategii  eficiente.

3.  Protejarea  estrogenilor  glucuronidați  de  beta-glucuronidaza  din  intestin  (d-glucarat  
de  calciu)  prevenind  reabsorbția  estrogenilor  parțial  metabolizați

(legat  de  medicamente,  patologie  sau  cauze  extramamara).  Durerea  ciclică  de  sân,  
deoarece  este  legată  de  un  efect  mai  mare  de  estrogen/progesteron,  s-a  dovedit  a  fi  
un  factor  de  risc  pentru  cancerul  de  sân  mai  târziu.67

Cinci  descoperiri  majore  în  boala  benignă  a  sânilor  care  ar  trebui  evaluate  cu  atenție  
sunt  următoarele:

Deoarece  estrogenul  excesiv  sau  sensibilitatea  alterată  la  estrogen  este  teoria  
dominantă  a  etiologiei,70,71  intervenții  care  modulează  estrogenii  endogeni  sau  
limitează  expunerea  la  estrogeni  sau  estrogeni  exogeni.

5.  Blocarea  receptorilor  de  estrogeni  cu  estrogeni  mai  slabi,  cum  ar  fi  estriolul21

substanțele  asemănătoare  estrogenului  merită  luate  în  considerare  ca  tratamente  
potențiale  pentru  afecțiunile  fibrochistice  simptomatice  ale  sânilor  și  vor  fi  discutate  
mai  întâi.

1.  Inhibarea  aromatazei  cu  dieta  si  tratamentul  inflamatiei

Odată  ce  estrogenii  crescuti  au  fost  abordați,  echilibrarea  estrogenului  cu  
progesteron  adecvat  poate  fi  utilă.  Progesteronul  pare  să  îmbunătățească  absorbția  
iodului42,  pe  lângă  efectele  sale  antiestrogenice  și  pro-diferențiere.  Cu  toate  acestea,  
adăugarea  de  progesteron  înainte  de  a  aborda  estrogenul  poate  pune  sânul  într-o  
fază  de  pseudosarcină  sau  luteală  continuă  în  care  durerea  și  chisturile  se  agravează.

Abordări  care  abordează  producția  excesivă  sau  metabolismul  deficitar

ness,  istoric  de  traumă);  chistice  sau  solide

alăptare,  culoare,  miros,  volum)

2.  Îmbunătățirea  metabolismului  estrogenului  de  către  enzimele  CYP-450  vizate

Aceste  caracteristici  trebuie  documentate  cu  atenție  în  diagramă.

legate),  ceea  ce  sugerează  inflamație

unilaterală,  dureroasă),  sugerând  tumoră,  edem  sau  limfedem

Durerea  de  sân  este  clasificată  ca  ciclică  (legată  de  hormoni)  sau  nonciclică

Mamografia  este  o  modalitate  adecvată  de  a  obține  informații  suplimentare  la  
femeile  cu  o  problemă  de  modificări  fibrochistice  sau  o  masă  dominantă.  După  cum  
sa  menționat  anterior,  zonele  fibroase  dense  fac  diagnosticul  mamografic  dificil.  În  
această  situație,  ecografia  unei  mase  poate  fi  de  ajutor  în  diferențierea  unei  zone  
fibrochistice  de  o  leziune  chistică  sau  solidă.  Constatările  privind  mamografia  de  
rutină,  riscul  mamografiei  și  dacă  și  când  să  se  efectueze  mamografii  de  screening  
sunt  subiecte  importante  pentru  discuții  în  altă  parte.

4.  Atenție  la  excreția  regulată  folosind  fibre,  în  special  semințe  de  in  organic  proaspăt  
măcinate  și  acizi  grași  omega-3,  magneziu  și  așa  mai  departe

Din  discuția  de  mai  sus,  ar  trebui  să  fie  clar  că  există  cel  puțin  trei  domenii  care  ar  
trebui  abordate  în  tratamentul  simptomelor  fibrochistice:  efectul  estrogenului,  
inflamația  și  microbiomul.

Termografia  poate  fi  utila  la  femeile  cu  sani  fibrochistici  densi.  Este  important  de  
reținut  că  creșterea  temperaturii  este  un  semn  de  inflamație  și,  prin  urmare,  un  
indicator  în  amonte  al  riscului  potențial.  Termogramele  nu  s-au  dovedit  a  fi  la  fel  de  
precise  ca  mamografia  pentru  identificarea  cancerelor  precoce  (care  poate  fi  un  
beneficiu  din  punctul  de  vedere  al  supradiagnosticului  în  perimenopauză)  și,  prin  
urmare,  oferă  un  tip  diferit  de  informații  (despre  inflamație)  care  poate  fi  de  ajutor  în  
luarea  deciziilor. .

sau  fitoestrogeni

SECȚIUNEA  6  Boli

cognitive  și  fizice  pot  ajuta  la  excluderea  cauzelor  extramamare  sau  nonhormonale  
ale  durerii,  cum  ar  fi  costocondrita,  radiculopatia  cervicală,  ischemia  miocardică,  
pneumonia,  spasmul  esofagian,  pleurita,  fractura  coastei  sau  zona  zoster.68

1.Masa  (dimensiune,  forma,  consistenta,  dominanta,  cat  timp  este,  fraged

Deoarece  ECM  răspunde  la  semnalele  inflamatorii  din  fluxul  sanguin,  precum  și  de  
la  bacteriile  care  alcătuiesc  microbiomul  mamar  și  pentru  că  se  știe  că  inflamația  
crește  producția  de  estrogen  prin  creșterea  activității  aromatazei,  o  serie  de  substanțe  
nutritive,  suplimentare  și  preparatele  din  plante  ar  fi  de  așteptat  să  fie  utile  în  
tratamentul  FCC.  Inutil  să  spun  că,  cu  cât  sunt  instituite  mai  devreme,  cu  atât  sunt  
mai  multe  șanse  să  aibă  succes;  odată  ce  apare  fibroza  semnificativă,  tratamentul  
este  mai  dificil.

4.Mărirea/umflarea  sânului  (legată  de  menstruație,  localizată  sau

de  estrogen  includ  următoarele:

2.  Durere  (localizată  sau  generală,  constantă  sau  ciclică,  medicament  sau  supliment

Deoarece  microbiomul  mamar  este  un  concept  relativ  nou,  nu  au  fost  stabilite  terapii  
care  să-l  afecteze.  Din  studiile  de  tratament  al  mastitei  cu  probiotice,  reiese  totuși  că  
probioticele  orale  au  un  efect  asupra  microbiomului  sânului  și  ar  trebui  luate  în  
considerare.  Speciile  bacteriene  care  au  fost  cultivate  din  sâni  normali  pot  fi  benefice  
și  includ  L.  salivarius  CECT  5713,  L.  gasseri  CECT  5714,  L.  fermentum  CECT  5716  și,  
eventual,  alte  bacterii  prietenoase  cultivate  din  lapte  uman.

radiațiile  și  traumatismele  pot  produce  toate  inflamații,  care  pot  incita  activitatea  
fibroblastelor.  Inflamația  la  sân  se  poate  prezenta  ca  durere,  roșeață  sau  o  masă,  
care  ar  trebui  tratată  și  tratată.

5.  Modificări  ale  pielii  (gropițe,  retracție  a  mameloanelor,  piele  de  portocală,  roșeață),  
sugerând  boala  de  bază

Deși  literatura  de  specialitate  este  confuză  în  ceea  ce  privește  dacă  modificările  
dietetice  au  un  rol  semnificativ  în  prevenire  și  tratament22,  acest  lucru  se  datorează  
probabil  complexității  cauzelor  FCC;  diversitatea  geneticii  implicate  în  efectul  
estrogenului  și  inflamația  la  o  anumită  femeie;  și  probabilitatea  că  există  o  perioadă  
lungă  de  latentă  între  fibroză,  formarea  chistului,  modificări  proliferative  și  cancere.72  
Există,  totuși,  principii  generale  pentru  scăderea  efectului  estrogenului  și  reducerea

cu  curcumină,  acizi  grași  omega-3  și  o  dietă  antiinflamatoare  (fără  gluten  și  săracă  
în  arahidonat)

Sindromul  premenstrual,  care  împărtășește  o  imagine  hormonală  comună,  este  
discutat  în  altă  parte  (vezi  capitolul  212).  De  fapt,  durerea  de  sân  este  adesea  o  parte  
a  complexului  de  simptome  PMS.  Factorii  discutați  aici  nu  sunt  tratați  în  profunzime  
în  capitolul  212  și  sunt  deosebit  de  relevanți  pentru  boala  fibrochistică  a  sânilor.

3.  Secreții  din  mamelon  (spontan  sau  exprimat,  istoric  de

O  capcană  comună  este  credința  că  medicul  poate  diferenția  boala  benignă  de  
cea  malignă  la  examenul  fizic.  Deși  anamneza  și  examenul  fizic,  mamografia  și  
ultrasunetele  pot  crește  sau  scădea  nivelul  de  suspiciune  de  malignitate,  numai  
teologia  sa  pe  o  probă  obținută  prin  biopsie  cu  ac  fin,  biopsie  de  bază  sau  excizie  
deschisă  a  leziunilor  suspecte  poate  determina  dacă  o  leziune  este  maligne,  iar  nici  
aceste  metode  nu  sunt  perfecte.69
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Un  studiu  foarte  mic  (23  de  pacienți)  al  alfa-tocoferol  în  anii  1980  a  demonstrat  
că  ameliorează  multe  simptome  ale  sindromului  premenstrual,  în  special  FCC.106,107.

Într-un  studiu,  limitarea  metilxantinelor  (cafea,  ceai,  cola,  ciocolată  și  
medicamente  cu  cofeină)  în  dietă  a  dus  la  o  îmbunătățire  la  97,5%  dintre  cele  45  de  
femei  care  s-au  abținut  complet  și  la  75%  dintre  cele  28  care  și-au  limitat  consumul.  
Cei  care  au  continuat  cu  puține  modificări  în  consumul  lor  de  metilxantine  au  
prezentat  o  îmbunătățire  redusă.84  Conform  acestui  studiu,  femeile  pot  avea  praguri  
diferite  de  răspuns  la  metilxantine.  Alte  studii  nu  au  arătat  nicio  asociere  între  
metilxantine  și  boala  fibrochistică  a  sânilor.85–87  Această  diferență  poate  avea  de-a  
face  cu  diferența  dintre  cauzalitate,  care  este  puțin  probabilă,  și  exacerbarea  
simptomelor,  care  este  probabilă,  precum  și  susceptibilitatea  genetică  la  o  anumită  
femeie.

a  arătat  o  relație  inversă  atât  pentru  bolile  benigne  cât  și  pentru  cele  maligne  ale  
sânului.92

Din  punct  de  vedere  epidemiologic,21,75,76  experimental,77–80  și  clinic81,  există  
dovezi  puternice  care  susțin  o  asociere  între  consumul  de  metilxan  și  simptomele  
fibrochistice,  deși  puține  cercetări  par  să  fi  fost  făcute  din  1996.82  Metilxantinele—

Un  singur  studiu  efectuat  privind  răspunsul  chistului  mamar  la  EPO  a  fost,  de  
asemenea,  dezamăgitor.  Două  sute  de  femei  cu  chisturi  mamare  au  fost  repartizate  
în  mod  randomizat  fie  cu  șase  capsule  pe  zi  de  EPO,  fie  cu  placebo,  timp  de  1  an.

Studiile  despre  vitamina  E  au  fost  în  general  mici  și  de  proastă  calitate  din  cauza  
eșecului  de  a  diferenția  între  formele  disponibile  de  tocoferoli.între  fibrele  alimentare  și  riscul  de  afecțiuni  epiteliale  proliferative  benigne  ale  

sânului.88  Un  aport  crescut  de  fibre  alimentare  poate  fi  asociat  cu  un  risc  redus  atât  
de  boli  benigne  ale  sânului,  cât  și  de  cancer  de  sân.89

A  existat  o  reducere  a  severității  mastalgiei,  sindromului  premenstrual,  a  menstruației  
rare  și  a  crampelor  menstruale,  precum  și  o  reducere  a  „simptomelor  palpabile  de  
fibromatoză”  la  75%  dintre  femei,  comparativ  cu  45%  dintre  femeile  tratate  cu  
placebo.111

inflamație  care  ar  trebui  să  fie  eficientă  la  majoritatea  femeilor  (vezi  sugestiile  
anterioare).  În  plus,  s-a  demonstrat  că  dieta  de  tip  mediteranean  afectează  pozitiv  
microbiomul  sânului.73

Mai  multe  studii  au  examinat  EPO  atât  pentru  mastalgie,  cât  și  pentru  chisturile  
mamare.  În  general,  aceste  studii  sunt  vechi  și  au  inclus  un  număr  mic  de  subiecți.98–
102  O  meta-analiză  mai  recentă  nu  a  arătat  nicio  diferență  între  pacienții  tratați  cu  
EPO  și  martori.103

În  2009,  un  alt  studiu  mic,  dublu-orb,  controlat  cu  placebo,  privind  suplimentarea  
cu  vitamina  E  (200  mg)  la  150  de  femei  din  Iran,  comprimate  masticabile  conținând  
fie  vitamina  E  (200  mg)  fie  placebo  au  fost  administrate  de  două  ori  pe  zi  timp  de  4  
luni.  Rezultatele  la  2  luni  au  fost  dramatice

Obezitatea74  și  diabetul  de  tip  2  sunt  ambele  asociate  cu  patologia  de  sân  și  mai  
târziu  cu  cancerul  de  sân,  așa  că  modificările  dietetice  la  acești  pacienți  ar  trebui  
incluse  în  terapia  pentru  FCC.

sânii  chistici  au  fost  mai  mari  decât  în  mod  normal  și  chiar  mai  mari  la  femeile  cu  
cancer  de  sân.83

Este  probabil  ca  soia,  atunci  când  este  metabolizată  în  equol,  să  prezinte  receptorului  
în  număr  mare  un  estrogen  slab,  care  înlocuiește  estra  diolul  și  estrona  mai  
puternice,  scăzând  efectiv  efectul  estrogenului.90

Aceiași  autori  au  demonstrat  că  vitamina  E  este  utilă  din  punct  de  vedere  clinic  în  
ameliorarea  durerii  și  sensibilității,  fie  că  sunt  ciclice  sau  nonciclice.108  Când  un  
număr  mai  mare  de  femei  au  fost  studiate  de  aceiași  autori,  vitamina  E  nu  s-a  
descurcat  atât  de  bine,  neavând  efecte  semnificative  nici  subiectiv  sau  obiectiv.  
.109.110

Un  studiu  necontrolat  pe  64  de  femei  în  premenopauză  cu  FCC  care  au  consumat  
proteină  din  soia  timp  de  1  an  a  folosit  testul  scintigrafie  îmbunătățită  la  sân  (BEST)  
pentru  a  evalua  modificarea  inflamației,  folosind  angiogeneza  și  activitatea  
mitocondrială,  care  variază  în  funcție  de  activitatea  metabolică  a  țesuturilor.  Femeile  
și  medicii  lor  au  raportat  o  reducere  subiectivă  și  obiectivă  atât  a  sensibilității  sânilor,  
cât  și  a  FCC.  Evaluarea  efectuată  de  BEST  a  arătat,  de  asemenea,  că  a  avut  loc  o  
reducere  nestatistică  atât  în  activitatea  medie  cât  și  în  cea  maximă  a  țesutului  mamar.  
Cu  toate  acestea,  a  existat  o  reducere  semnificativă  din  punct  de  vedere  statistic  (P  <  
0,01)  a  variabilității  activității  țesuturilor.91  Un  studiu  al  concentrațiilor  de  izoflavone  
plasmatice  genisteina  și  daidzeină  și  riscul  de  boală  benignă  a  sânului  în  China.

Fibrele  sunt  atât  antiinflamatorii,  datorită  susținerii  unui  microbiom  intestinal  
sănătos,  cât  și  antiestrogenului,  datorită  efectului  său  asupra  excreției  de  estrogen.  
O  comparație  între  dietele  a  354  de  femei  cu  „tulburări  benigne  epiteliale  pro-
liferative  ale  sânului”  și  cele  ale  a  354  de  martori  potriviți  și  189  de  martori  nepotriviți  
a  găsit  o  asociere  inversă.

În  2004  Bespalov  et  al.  a  studiat  efectele  suplimentării  cu  o  combinație  de  beta-
caroten  5  mg/zi,  vitamina  E  (alfa-tocoferol  5  mg),  vitamina  C  (30  mg)  și  pudră  de  
usturoi  (150  mg)  la  66  de  femei.

Creșterea  caloriilor,  a  aportului  de  grăsimi  și  a  grăsimilor  saturate  sunt  asociate  cu  

boala  benignă  a  sânilor.93,94  Deoarece  acestea  sunt  studii  mai  vechi,  nu  se  știe  dacă  
riscul  crescut  este  asociat  cu  aportul  de  grăsimi  per  se  sau  cu  aportul  de  alimente  
care  conțin  mai  mulți  xenoestrogeni.  Datorită  proprietăților  lor  antiinflamatorii,  
precum  și  a  efectelor  lor  asupra  regularității  intestinului,  acizii  grași  omega-3  din  
dietă  și  ca  suplimente  s-au  dovedit  a  fi  de  ajutor  în  sânii  fibrochistici.95,96.

Studiile  despre  uleiul  de  primulă  (EPO)  sunt  contradictorii.97  Acest  lucru  poate  indica  
diferența  dintre  măsurarea  acizilor  grași  esențiali  versus  măsurarea  raporturilor  de  
acizi  grași,  precum  și  funcția  delta  5,  6  și  9  desaturazelor.  Studiile  asupra  grăsimilor  
omega-3  par  consistente  în  a  arăta  o  incidență  mai  mică  a  simptomelor.  Acizii  grași  
omega-6,  cum  ar  fi  EPO,  pot  fi  confuzi  pe  baza  faptului  că  sunt  convertiți  în  
prostaglandine  antiinflamatorii  sau  convertiți  în  arahidonat  inflamator.  Deoarece  
EPA  inhibă  calea  arahidonatului  către  prostaglandina  E2  ca  inhibitor  de  COX-2,  ar  
trebui  să  fie  întotdeauna  administrat  împreună  cu  EPO.

cofeina,  teofilina  și  teobromina  —  toate  sunt  cunoscute  a  fi  inhibitori  competitivi  ai  
mononucleotid  fosfodiesterazei  ciclice,  care  catalizează  hidroliza  (eliminarea)  
adenozin  monofosfatului  ciclic.

Deși  au  existat  mai  puține  chisturi  în  grupul  EPO  (92  față  de  113),  această  diferență  
nu  a  fost  semnificativă  statistic.104

Modul  de  acțiune  rămâne  neclar,  dar  este  probabil  legat  de  efectul  tocoferolilor  
asupra  efectelor  inflamatorii  ale  stresului  oxidativ  în  ECM  sau  sistemul  ductal.105

(AMPc),  ridicându-și  astfel  nivelul  în  țesutul  mamar.  La  rândul  său,  nivelurile  crescute  
de  cAMP  (așa-numitul  al  doilea  mesager)  stimulează  activitățile  protein-ki  nazei  și  
provoacă  supraproducția  de  elemente  epiteliale  și  țesut  fibros.21  Minton  și  colab.  a  
constatat  că  nivelurile  de  cAMP  în  fibro

CAPITOLUL  169  Boala  fibrochistică  a  sânilor

Aceste  studii  demonstrează  importanța  studiilor  cu  putere  adecvată  care  
utilizează  grăsimile  esențiale  corecte  la  doza  corectă  pentru  un  timp  suficient  de  
lung  pentru  a  realiza  schimbări  atât  în  simptome,  cât  și  în  boli.  Este  logic  să  
presupunem  că  grăsimile  alimentare  și  EPO  ar  avea  mai  multe  șanse  de  a  preveni  
fibroza  și  formarea  chistului  atunci  când  sunt  începute  la  o  vârstă  fragedă  și  posibil  
să  inhibe  progresia  decât  să  fie  eficiente  în  ameliorarea  simptomelor  sau  inversarea  
fibrozei  și  a  chisturilor  bine  stabilite.

1315

Fibră

Metilxantine

Grăsimi  și  acizi  grași  esențiali

Ulei  de  primula  de  seara

Soia

Vitamina  E

Suplimente  nutritive
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Studii  mai  recente  arată  că  efectele  antineoplazice  ale  iodului  necesită  fie  iod  
elementar  (I2 ),  fie  un  țesut  care  poate  absorbi  iodură  (NIS)  și  o  poate  transforma  
în  iod  prin  peroxidaze,  cum  ar  fi  lactop  eroxidaza.124,125  Aceste  rezultate  
sugerează  că  hipotiroidismul  subclinic,  deficitul  de  iod. ,  sau  ambii  pot  fi  factori  
etiologici  atât  în  FCC  cât  și  în  cancerul  de  sân.126  Absorbția  iodului  crește  în  
timpul  sarcinii  și  alăptării.  Aceasta  poate  explica  scăderea  densității  aspectului  
fibrochistic  după  sarcină  și  alăptare.127

tratament  care  a  trecut  la  iod  molecular  (iod  molecular  apos-I2,  0,08  mg/kg)

proces,  inclusiv  fibroza.  În  plus,  iodura  sau  iodul,  excretate  în  lapte  sau  în  lumenul  
ductal,  pot  modifica  microbiomul  laptelui.  Atât  efectele  benefice  asupra  
microbiomului  cât  și  cele  directe

mg  sau  grupuri  placebo.  Peste  50%  dintre  femeile  care  au  luat  medicament  au  
raportat  o  reducere  a  durerii,  comparativ  cu  doar  8,3%  din  grupul  placebo.128

•Un  studiu  necontrolat  cu  iodură  de  sodiu  (Lugol,  care  conține  doar  ~5%  iod)  și  
o  iodură  legată  de  proteine  (cazeină  iod  sau  I-)

Mai  recent  (2015),  un  studiu  scurt  (2  luni)  pe  80  de  pacienți  cu  mastalgie  ciclică  
a  fost  realizat  de  Shobeiri  și  colab.  Acest  studiu  a  comparat  vitamina  E  și  vitamina  
B6.  O  tendință  de  ameliorare  a  simptomelor  a  fost  găsită  în  ambele  grupuri.113

produce  aproximativ  50%  iod  în  stomac)

Deficitul  experimental  de  iod  la  șobolani  a  dus  la  o  displazie  mamară  similară  
histologic  cu  FCC  umană  atunci  când  s-a  administrat  fie  estrogen,  fie  
testosteron.119  La  animalele  tratate  cu  perclorat  pentru  a  bloca  NIS,  tratamentul  
cu  tiroxină  nu  a  îmbunătățit  anomaliile  mamare,  sugerând  că  cauza  a  fost  deficit  
de  iod  și  nu

mai  bine  pentru  70%  din  grupul  care  a  primit  vitamina  E  decât  pentru  cei  tratați  
cu  pla  cebo,  dar  nu  a  existat  nicio  îmbunătățire  suplimentară  la  4  luni.112

Sânul  este  un  loc  care  concentrează  iod  (un  antimicrobian  cunoscut)  și  conține  
atât  NIS  (simporter  de  iodură  de  sodiu)  cât  și  lactoper  oxidază  (iodură  de  oxidare  
în  iod).  Atât  laptele  produs  cât  și

O  revizuire  din  2004  subliniază  dificultatea  de  a  studia  relația  dintre  aportul  de  
vitamine,  nivelurile  de  vitamine,  nivelurile  din  țesutul  mamar  și  rezultatul.

iod  (iod  apos-I2,  0,07–0,09  mg/kg)
Cu  toate  acestea,  există  receptori  retinoizi  în  țesutul  mamar,  care  pot  modula  
modificările  sânilor,  inclusiv  efectul  lor  asupra  procesării  iodului.42  Într-un  studiu  
efectuat  pe  12  femei  cu  boală  fibrochistică  a  sânilor,  femeilor  li  s-au  administrat  
150.000  UI  de  vitamina  A  zilnic  timp  de  3  luni  (prin  standardele  actuale,  o  doză  
masivă).  Cinci  dintre  cei  nouă  pacienți  care  au  finalizat  studiul  au  avut  remisiune  
completă  sau  parțială  a  bolii  fibrochistice  a  sânilor.  Cu  toate  acestea,  unii  pacienți  
au  dezvoltat  efecte  secundare  ușoare,  ceea  ce  a  determinat  2  dintre  cei  12  inițiali  
să  se  retragă  din  cauza  durerilor  de  cap,  iar  1  pacient  a  necesitat  o  reducere  a  
dozei.117  Beta-carotenul  pare  a  fi  o  abordare  mai  sigură  (vezi  capitolul  127).  Cu  
toate  acestea,  trebuie  luată  în  considerare  incapacitatea  genetică  de  a  converti  
beta-carotenul  în  retinol,  deoarece  o  parte  semnificativă  a  populației  are  variații  
genomice  care  afectează  conversia  beta-carotenului  în  vitamina  A  (vezi  capitolele  
57  și  125).

SECȚIUNEA  6  Boli

format  la  femeile  cu  FCC6:

Suplimentele  de  iod  utilizate  în  aceste  studii  nu  mai  sunt  disponibile  clinic  în  
Statele  Unite.  Deși  se  pare  că  pe  piață  există  unele  produse  cu  iod  elementar,  
niciunul  nu  a  fost  studiat.  Dacă  iodul  urmează  să  fie  utilizat  clinic,  trebuie  avut  
grijă  să  selectați  forma  corectă  de  iod  și  să  nu  se  supradozeze  cu  ioduri,  care  
afectează  tiroida  sau  induc  iodismul.  Femeile  cu  risc  crescut  de  cancer  de  sân  ar  

putea  să  nu  fie  candidate  pentru  terapia  cu  iod  (I2)  până  când  nu  sunt  disponibile  
studii  suplimentare  pentru  a  identifica  cine  beneficiază  și  cine  nu.  Aportul  crescut  
de  iod  prin  algele  marine  necontaminate  cu  I131  ar  trebui,  totuși,  să  fie  sigur  și  
este  susținut  atât  de  riscul  mai  scăzut  de  cancer  de  sân,  atât  înainte,  cât  și

efectele  asupra  ECM  influențează  cauza  FCC.

Vitamina  A  este  implicată  în  proliferarea  și  diferențierea  celulară.115  
Carotenoizii  au  în  plus  proprietăți  antioxidante.116

Doza  de  iod  molecular  a  fost  de  0,07  până  la  0,09  mg/kg/zi  în  primele  trei  studii  
și  o  doză  ceva  mai  mică  de  3  până  la  6  mg  (1,5–3  mg  de  iod)  de  IoGen  în  al  
patrulea.  Aceste  doze  par  a  fi  sigure  și  eficiente  în  tratamentul  FCC.

țesutul  care  îl  produce  prezintă  concentrații  crescute  de  iod,118  probabil  pentru  
a  proteja  sugarul  care  alăptează,  precum  și  țesutul  mamar  însuși  de  bacteriile  
patogene  și  ravagiile  inflamației.

•Un  studiu  controlat  al  IoGen  (o  combinație  de  iodură/iodat  care

Rezultatele  acestor  studii  indică  faptul  că,  deși  tratamentul  cu  ioduri  a  fost  
eficient  la  aproximativ  70%  dintre  subiecți,  acesta  a  fost  asociat  cu  o  rată  ridicată  
de  efecte  secundare  (de  exemplu,  alterarea  funcției  tiroidiene  la  4%,  iodism  la  3%  
și  acnee  la  15% ).  Rezultatele  cu  iod  elementar  au  fost  la  fel  de  eficiente,  dacă  nu  
mai  eficiente,  dar  nu  au  fost  asociate  cu  efecte  secundare  semnificative.  Cel  mai  
semnificativ  efect  secundar  al  iodului  molecular  a  fost  o  creștere  pe  termen  scurt  
a  durerii  de  sân,  care  părea  să  corespundă  cu  o  înmuiere  a  sânului  și  cu  dispariția  
plăcilor  de  țesut  fibros  la  examenul  fizic.  Studiul  mai  recent  care  a  folosit  IoGen  
(un  amestec  de  iodură  de  sodiu  și  iodat  de  sodiu  care  generează  aproximativ  50%  
iod  molecular  în  stomac  a  dus  la  7  din  28  de  pacienți  din  grupul  de  3,0  mg  și  5  din  
27  din  grupul  de  6,0  mg,  care  prezintă  o  reducere  a  simptome  și  constatări  
evaluate  de  medic  în  comparație  cu  niciuna  dintre  cele  1,5-

Deși  există  o  sugestie  că  vitamina  E  este  eficientă  pentru  simptomele  sânilor  
fibrochistici,  trebuie  făcut  mult  mai  mult  lucru  pentru  a  confirma  acest  lucru.  Este  
puțin  probabil  să  se  întâmple  acest  lucru.  Cu  toate  acestea,  profilul  de  siguranță  
al  acestui  tratament  este  excelent.

•  Un  studiu  prospectiv  controlat  încrucișat  al  pacienților  care  nu  au  iodură

•Un  studiu  prospectiv,  controlat,  dublu-orb  cu  moleculară

hipotiroidism.120  La  om,  boala  benignă  a  sânilor,  inclusiv  chisturile  și  modificările  
fibrochistice,  au  fost  asociate  cu  boala  tiroidiană  nodulară  și  tiroidita  Hashimoto  
în  54,9%  și,  respectiv,  47,4%,  față  de  29,2%  într-un  grup  de  control121  și  s-a  
demonstrat  că  se  îmbunătățește  cu  tiroida.  tratament,122  posibil  din  cauza  
capacității  sânului  de  a  deioda  T3  și  T4  și  de  a  folosi  iodul.42  Terapia  de  substituție  
cu  hormoni  tiroidieni  la  femeile  cu  mastodinie  a  dus  la  o  îmbunătățire  bazată  pe  
răspunsul  la  prolactină  indus  de  hormonul  de  eliberare  a  tiroidei  (TRH).123

În  studiile  efectuate  pe  șobolani  și  oameni,  s-a  arătat  că  există  un  răspuns  

ierarhic  la  tipul  de  compus  de  iod  utilizat  în  corectarea  anomaliilor  în  țesutul  
mamar  datorate  privării  de  iod.  Deși  iodura  corectează  spațiile  chistice  și  
corectează  parțial  proliferarea  celulelor  ductale,  produce  mai  multe  efecte  
secundare  și  mai  multă  perturbare  a  funcției  tiroidei.  Iodul  în  forma  sa  elementară  
corectează  întreaga  boală

Analiza  cercetării  lor  este  neconcludentă  în  ceea  ce  privește  vitamina  A  și  cancerul  
de  sân,  cu  atât  mai  puțin  boala  benignă  a  sânului,  care  este  adesea  folosită  ca  
„control”.114

Din  1975,  au  fost  efectuate  patru  studii  clinice  cu  iodură  sau  iod

Vitamina  A  a  fost  doar  puțin  studiată  pentru  sânii  fibrochistici.

Deși  iodul  (I2)  poate  fi  un  tratament  eficient  pentru  FCC6,129,  s-a  demonstrat  
că  iodul  stimulează  activitatea  transcripțională  a  receptorului  de  estrogen  alfa  în  
celulele  cancerului  de  sân,130  și  datorită  inducerii  lactoperoxidazei  sau  poate  ca  
oxidant  în  sine,131  iodul .  poate  crește  producția  de  4OH  estronă.  Alți  cercetători  
cred  că  lactoperoxidaza  nu  este  prezentă  în  celulele  canceroase  și,  prin  urmare,  
prezența  unor  cantități  mai  mari  de  iodură  în  tumori  nu  este  importantă.42  Studii  
mai  recente  arată  că  iodul  elementar  induce  o  cale  independentă  de  caspază  și  
apoptoză  mediată  mitocondrial.132  Acestea  studiile  conflictuale  fac  problematica  
folosirii  iodului  la  populatia  cu  cel  mai  mare  risc  (femeile  aflate  in  perimenopauza).

Tiroidă  și  iod
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Vitex  Agnus-Castus  (Mușca)

Curcumină

Funcția  hepatică

Mușețel  (Matricaria  chamomilla)

Funcția  de  colon

Produse  farmaceutice

Inozitol,  Betaină,  Boswellia

postmenopauză  la  femeile  asiatice  care  consumă  alge  marine  ca  sursă  de  iod42 ,  
precum  și  studiile  pe  animale  care  adaugă  alge  marine  în  dietă  fără  efect  negativ  
asupra  tiroidei.133–135.

Unele  femei  au  FCC  nonciclică,  iar  altele  au  sensibilitate  și  nodulări  ale  sânilor  
premenstruale  ciclice,  așa  că  abordarea  terapeutică  prezentată  în  capitolul  212  poate  
fi  mai  potrivită  pentru  nevoile  individuale.

[LHRH]  analog),  toate  au  ca  scop  reducerea  efectului  estrogenului.  Toate  au  efecte  
secundare  semnificative.  Bromocriptina  și  maleatul  de  lisuridă  sunt  agoni ti  ai  
dopaminei  care  au  ca  scop  blocarea  eliberării  de  prolactină.  Medicamentele  
antiinflamatoare  nesteroidiene  (AINS)  au  fost  utilizate  pe  cale  orală  și  topic  pentru  
durerile  de  sân.157  Au  fost  raportate  efectele  lor  antiinflamatoare  atât  local  ca  
inhibitor  al  ciclooxigenazei-2  (COX-2),  cât  și  ca  inhibitor  al  aromatazei.  Deși  rapoartele  
referitoare  la  unele  medicamente  (de  exemplu,  Tamoxifen)  care  indică  eficacitatea  în  
prevenirea  cancerului  de  sân  sunt  încurajatoare,  se  raportează  puține  despre  
reducerea  chisturilor  sau  a  fibrozei.

studiu,  170  de  femei  au  primit  arbore  cast  sau  placebo  timp  de  trei  cicluri  consecutive.  
Îmbunătățirea  durerii  de  sân  a  fost  mai  mare  în  grupul  cu  arbore  cast  (52%)  
comparativ  cu  grupul  placebo  (24%).140

Factorul  (de  exemplu,  colestaza,  consumul  de  alcool,  poluarea  mediului  sau  alt  
compromis  hepatic)  care  interferează  cu  funcția  hepatică  adecvată  poate  duce  la  un  
efect  crescut  de  estrogen  și  la  simptome  mai  grave.  Abordările  discutate  anterior  
pentru  reducerea  estrogenului  ar  trebui  abordate  sistematic  la  acești  pacienți.

Boala  de  sân  a  fost  legată  de  dieta  occidentală  și  de  funcția  intestinală.

Vitex  agnus  castus  este  bine  tolerat.  Cele  mai  frecvente  evenimente  adverse  sunt  
greața,  cefaleea,  tulburările  gastrointestinale,  tulburările  menstruale,  acneea,  pruritul  
și  erupția  cutanată  eritematoasă;  totu i  toate  sunt  u oare  i  reversibile.141

Nu  au  existat  efecte  secundare.147

Un  studiu  deschis  amplu  (fără  grup  de  control)  pe  1634  de  femei  care  au  prezentat  
mastalgie  ciclică  ca  parte  a  sindromului  premenstrual  lor  a  raportat  că  81%  dintre  
participanți  au  evaluat-o  ca  fiind  un  tratament  foarte  bun  pentru  mastalgia  lor  după  
3  luni  de  terapie.136  Într-un  studiu  prospectiv,  multicentric.  folosind  arborele  cast  la  
50  de  paciente  cu  mastalgie  ciclică  premenstruală,  43  de  femei  au  fost  tratate  zilnic  
cu  arborele  cast  timp  de  trei  cicluri  menstruale  consecutive.  Până  la  sfârșitul  perioadei  
de  studiu,  mastalgia  ciclică  a  scăzut  semnificativ,  împreună  cu  un  grad  mai  mic  de  
îmbunătățire  chiar  și  la  3  luni  după  oprirea  plantei.  Treizeci  și  opt  de  femei  au  evaluat  
eficacitatea  ca  fiind  moderată  până  la  excelentă,  cinci  raportând  niciun  efect.137  Într-
un  studiu  controlat  randomizat,  97

Studii  recente  despre  microbiomul  mamar  sugerează  că  administrarea  de  pro-
biotice  pe  cale  orală  poate  modifica  microbiomul  sanului  în  moduri  benefice  și  ar  
trebui  luată  în  considerare.  (A  se  vedea  discuția  anterioară  despre  microbiom.)

Deoarece  FCC  poate  fi  legată  de  un  nivel  și  sensibilitate  crescută  la  estrogen,  iar  
ficatul  este  locul  principal  de  eliminare  a  estrogenului,  orice

Femeile  care  urmează  diete  vegetariene  excretă  de  două  până  la  trei  ori  mai  
mulți  estrogeni  conjugați  prin  intestin  decât  cele  care  sunt  omnivore,  care,  de  
asemenea,  reabsorb  mai  mulți  estrogeni.104  Femeile  omnivore  au  niveluri  medii  cu  
50%  mai  mari  de  estrogeni  neconjugați.  Suplimentarea  cu  L.  aci  dophilus  s-a  dovedit  
a  reduce  β-glucuronidaza  fecală.154  Calciu-d  glucaratul  blochează  β-glucuronidaza,  
îmbunătățind  excreția  estrogenilor  conjugați  cu  glucuronid.  Ambele  ar  trebui  să  fie  
benefice  femeilor  cu  FCC.

femeile  cu  mastalgie  ciclică  au  arătat  o  scădere  semnificativă  a  intensității  și  duratei  
durerii  după  unul  sau  două  cicluri  de  tratament  comparativ  cu  placebo.138  Într-un  
studiu  randomizat  de  tulburare  disforică  premenstruală,  a  comparat  arborele  cast  
cu  un  inhibitor  selectiv  al  recaptării  serotoninei  (ISRS),  58%  dintre  pacienții  tratați  cu  
arbore  cast  au  avut  o  îmbunătățire  a  mastalgiei  lor  ciclice,  iar  68%  dintre  pacienți  au  
avut  îmbunătățiri  ale  simptomelor  lor  psihologice.139  Într-un  studiu  randomizat,  
controlat  cu  placebo.

CAPITOLUL  169  Boala  fibrochistică  a  sânilor

Boabele  de  arbore  cast  a  fost  o  plantă  foarte  importantă  pentru  tratamentul  
sindromului  premenstrual,  inclusiv  plângerile  la  sâni  și  tulburarea  disforică  premenstruală.

precum  și  metabolizarea  conjugaților  de  sulfat  de  estrogen  și  glucuronat,

Abordări  farmaceutice  ale  simptomelor  benigne  ale  sânilor,  inclusiv  contraceptive  
orale,  Tamoxifen,  Danazol,155  Centchroman  (ormel  oxifen)156  și  Goserelin  (hormon  
de  eliberare  a  hormonului  luteinizant ).

Curcumina,  pigmentul  galben  din  turmeric,  are  avantajul  de  a  avea  atât  proprietăți  
antiinflamatorii,  cât  și  antioxidante.148  S-a  demonstrat  că  are  efecte  și  asupra  
fibrozei  induse  de  radiații.149,150 .

având  ca  rezultat  absorbția  estrogenilor  derivați  din  bacterii  și  reabsorbția  
estrogenilor  umani  conjugați  anterior.  Dieta  joacă  un  rol  major  în  determinarea  
microflorei  colonului,  a  timpului  de  tranzit  și  a  concentrației  metaboliților  
absorbibili.153

Dovezile  pentru  utilizarea  boabelor  de  arbore  cast  în  tratamentul  gia  mastalului  au  
fost  raportate  atât  în  studii  randomizate,  cât  și  nerandomizate.

O  combinație  de  vitamine  B  cu  mio-inozitol  200  gm,  Boswellia  ser  rata  50  mg  și  
betaină  175  mg  (Eumastos)  a  fost  studiată  la  76  de  femei  într-un  studiu  controlat  
randomizat  din  2016  și  a  arătat  o  îmbunătățire  semnificativă  statistic  în  calmarea  
durerii  (56%  vs.  17%),  reducerea  densității  sânilor  (60%  față  de  9%)  și  diminuarea  
dimensiunii  masei  (40%  față  de  16%).

Există  o  asociere  între  displazia  epitelială  în  mamelonul  aspi  ratele  de  lichid  mamar  
și  frecvența  mișcărilor  intestinale.  Femeile  care  au  mai  puțin  de  trei  mișcări  intestinale  
pe  săptămână  au  un  risc  de  FCC  care  este  de  4,5  ori  mai  mare  decât  cele  care  au  cel  
puțin  una  pe  zi.151

Un  studiu  mic,  randomizat,  controlat  cu  placebo,  al  tincturii  de  musetel  (5

Deoarece  originile  FCC  sunt  probabil  legate  de  cauzele  fibrozei  (inflamație,  probleme  
autoimune  și  genetică)  în  relație  cu  mediul  (microbiomul  mamar,  radiații  și  traume)  
și  stimulate  de  excesul  de  estrogen  (dezechilibru  estrogen/progesteron,  genetică,  

xenoestrogeni),  tratamentul  ar  trebui  să  vizeze  evitarea  precoce  a  inflamației  și  
îmbunătățirea  funcției  intestinale  și  tratamente  continue  care  scad  și  echilibrează  
nivelul  de  estrogen.  Utilizarea  acestor  abordări  este  probabil  să  scadă  atât  simptomele  
problematice  pentru  pacient,  cât  și  dilemele  diagnostice  problematice  pentru  medic.

gtts  tid)  la  60  de  paciente  au  prezentat  o  reducere  semnificativă  a  simptomelor  la  
femeile  cu  mastalgie  ciclică.142  S-a  raportat  că  mușețelul  este  atât  galactogog143 ,  
cât  și  inhibă  lactația.98  Modul  de  acțiune  este  necunoscut;  cu  toate  acestea,  Matricaria  
chamomilla  s-a  dovedit  a  avea  un  potențial  antibacterian  și  antioxidant.144  Mușețelul  

este  în  general  sigur,  deși  au  fost  observate  efecte  secundare  gastro-testinale145  și  
pot  apărea  reacții  alergice,  arătând  reactivitate  încrucișată  cu  echinaceea,  ciulinul  și  
ciulinul  de  lapte.  146

Această  asociere  se  datorează  probabil  reabsorbției  estrogenilor  deconjugați;  
flora  bacteriană  din  intestinul  gros  transformă  sterolii  și  acizii  grași  endogeni  și  
exogeni  în  diverși  metaboliți  toxici  și  efectul  asupra  microbiomului  intestinal.152  
Microorganismele  fecale  sunt  capabile  să  sintetizeze  estronă,  estradiol  și  17-
metoxiestradiol.
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de  apă  zilnic  pentru  a  facilita  excreția  de  estrogeni  și  xenoestrogeni.

•Ulei  de  primula:  1500  mg  de  doua  ori  pe  zi  in  combinatie  cu

organisme  vii  antedate  la  data  expirării

•Mușețel  sub  formă  de  ceai  sau  extras

•Indol-3-carbinol  (I3C)  sau  Di-indoilmetan  (DIM),  furnizat

S-a  demonstrat  că  reducerea  conținutului  de  grăsimi  saturate  din  dietă  în  timp  
ce  crește  consumul  de  carbohidrați  complecși  reduce  severitatea  sensibilității  și  
umflăturii  premenstruale  a  sânilor,  precum  și  nodulitatea  la  unele  femei,  într-un  
studiu  foarte  vechi.159  Reducerea  aportului  de  grăsimi  din  dietă  la  20.  %  din  totalul  
de  calorii  duce  la  scăderi  semnificative  ale  estrogenilor  circulanți  la  femeile  cu  boală  
benignă  a  sânilor  într-un  studiu,160  dar  alte  studii  nu  au  arătat  un  efect  al  unei  diete  
cu  legume  și  fructe  crescute,  conținut  scăzut  de  grăsimi  și  cereale  mai  mari  asupra  
sânului  proliferativ  benign.  boala161  sau  când  cancerul  de  sân  a  fost  punctul  final.162  
Recomandările  privind  aportul  de  grăsimi  ar  trebui  să  sublinieze  mai  degrabă  
calitatea  și  originea  grăsimii.

•  Iod  (iod  molecular  apos):  0,07  până  la  0,09  mg/kg  (un  articol  de  prescripție)  sau  
iod  Lugol  (95%  iodură  și  5%  iod  5–10  gtts/zi;  iod  cazeinat  [cazeina  iodata  I-]  10  
mg/zi ;  vezi  mai  devreme

175  până  la  225  mg  pe  zi.  Dacă  utilizați  extract  lichid,  doza  tipică  este  de  2  până  
la  4  ml  (½-1  linguriță)  pe  zi.

Dieta  ar  trebui  să  pună  accent  pe  alimente  organice,  întregi,  neprocesate  (întregi

•Betaină:  175  mg  bid

Terapia  recomandată  aici  include  și  unii  dintre  factorii  cheie  discutați  în  capitolul  212.

sanii.  O  tehnică  de  masaj  limfatic  de  manipulare  blândă  a  sânului  dinspre  areolei  
spre  exterior  și  măturare  în  sus  în  axilă,  urmată  de  o  mișcare  circulară  cu  mâinile  de  
ambele  părți  ale  sânului,  de  obicei  în  poziția  culcat,  ameliorează  congestia  sânului  
din  cauza  dezechilibru  hormonal.166  Practicienii  termografiei  au  constatat  că  aceasta  
scade  și  unele  dintre  semnele  de  inflamație  și  congestie  în  coada  sânului  și  în  zona  
axilelor  (comunicare  personală).  Plantatorul  Susan  Weed  recomandă  utilizarea  
uleiurilor  esențiale  și  combinarea  masajului  cu  autoexaminarea  sânilor.  (http://
www.susunweed

•Vitex  (boacă  castă):  doza  obișnuită  de  extract  de  boabe  caste  (deseori

•  Vitamine  B  care  conțin  5-metilfolat  și  B12  (de  preferință  într-o  formă  care  nu  conține  
cianuri).  Dozele  trebuie  individualizate.

•Vitamina  E:  400  până  la  800  UI/zi  de  d-alfa-tocoferol  (ai  grijă  să

•Fibre  sub  formă  de  semințe  organice  de  in  măcinate:  1  până  la  2  lingurițe/zi

SECȚIUNEA  6  Boli

acid  docosahexaenoic  (DHA)

Tratamentul  chisturilor  asimptomatice,  pline  de  lichid,  prin  aspirație  nu  mai  este  
recomandat.167  Tratamentul  chirurgical  trebuie  rezervat  maselor  dominante  
suspecte  și  utilizat  cu  generozitate  în  această  situație  pentru  a  evita  eșecul  
diagnosticului  de  cancer  de  sân.  Tratamentul  chirurgical  al  sânilor  fibrochistici  cu  
mastectomie  subcutanată  ar  trebui  să  fie  o  ultimă  soluție  și  utilizat  numai  atunci  
când  durerea  este  severă  și  țesutul  mamar  a  fost  aproape  complet  înlocuit  cu  fibroză.

Metaboliții  estrogenului  2OH  nu  sunt  deja  mari

•NAC:  1000  mg/zi  ca  antioxidant

acizi  grasi  omega-3

Estrogenii  exogeni  (terapie  de  substituție  hormonală  și  toxine  de  mediu)163,164  
ar  trebui  să  fie  evitați  dacă  este  posibil,  deoarece  aceștia  pot  exacerba  afecțiunea  
(terapia  de  substituție  hormonală163  și  toxinele  de  mediu164).  Pilulele  
anticoncepționale  au  fost  folosite  pentru  a  scădea  producția  ovariană  de  estrogen  și  
sunt  utile  în  unele  odată  ce  perioada  de  creștere  a  estrogenului  (primele  1-3  luni)  a  
trecut.165  Cu  toate  acestea,  efectul  asupra  sânului  progestativului  din  pilulă  este  
probabil  negativ. .

•Magneziu:  toleranță  intestinală  la  constipație  și  simptomele  sindromului  premenstrual

•Curcuminul  ca  condiment  adăugat  în  alimente  sau  supliment  biodisponibil

standardizat  pentru  a  conține  0,5%  agnuzidă)  sub  formă  de  tablete  sau  capsule  este

.com/herbal_ezine/April09/breasthealth.htm).  Evitați  să  utilizați  progester  unul  sau  
alte  creme  cu  hormoni  direct  pe  sân.

•Factori  lipotropi:  colina  1000  mg  si  metionina  1000  mg

evitați  formele  sintetice  dL)

•  Boswellia  serrata  (rășină)standardizată  la  60%;  acid  boswellic:  200  mg/zi

precauții)

decât  cantitatea  totală,  în  special  la  femeile  prediabetice  care  vor  înlocui  probabil  
grăsimile  cu  zahăr  și  carbohidrați  mai  mari,  în  detrimentul  lor.  Accentul  trebuie  pus  
pe  creșterea  consumului  de  legume  și  nu  de  fructe.

•Probiotice  care  conțin  un  amestec  de  specii  de  lactobacilius  cu  guar

Automasajul  sanilor  poate  fi  uimitor  de  util  la  femeile  cu  durere

cereale,  leguminoase,  legume,  fructe,  nuci  și  semințe)  pentru  a  limita  alimentele  
contaminate  cu  erbicide,  cum  ar  fi  glifosatul  și  insecticidele,  care  sunt  xenoestrogeni.  
Pacienții  trebuie  încurajați  să  bea  cel  puțin  48  oz

•D-glucarat  de  calciu:  200  până  la  500  mg  bid

•Beta-caroten:  50.000  până  la  300.000  UI/zi

Modificările  dietetice  ar  trebui  să  vizeze  evitarea  dezvoltării  obezității158  și  a  
rezistenței  la  insulină  (o  cauză  cunoscută  a  inflamației),  îmbunătățirea  microbiomului  
intestinal  și  al  sânului  și  îmbunătățirea  metabolismului  perturbat  al  steroizilor.  
Evitarea  zahărului,  a  cofeinei  și  a  alcoolului  cel  puțin  în  timpul  fazei  luteale  a  ciclului  
este  utilă.  Evitarea  glu  tenului  din  dietă,  ca  agent  inflamator,  poate  fi  benefică  pentru  
unii.  Evitarea  produselor  lactate,  care  conțin  atât  niveluri  ridicate  de  estrogeni  de  la  
vacile  gestante  incluse  printre  furnizorii  de  lapte,  cât  și  nivel  ridicat  de  toxine  din  
mediu,  poate  fi  utilă.  Dieta  ar  trebui  să  fie  în  primul  rând  vegetariană  (plină  cu  
inhibitori  de  aromatază  și  fitoestrogeni  din  legume,  cu  cantități  mari  de  fibre  
alimentare  pentru  a  încuraja  regularitatea  intestinului.  Toate  metilxantinele  trebuie  
eliminate  până  la  ameliorarea  simptomelor.  În  acel  moment,  metilxantinele  pot  fi  
reintroduse  în  cantități  mici.  deoarece  sunt  tolerate  de  mulți  pacienți.

•Acizi  grași  omega-3  1000  mg/zi  de  acid  eicosapentaenoic  (EPA)/

toms  altele  decât  sânul

Consultați  www.expertconsult.com  pentru  o  listă  completă  de  referințe.

(200–600  mg/zi)

Machine Translated by Google
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