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BULETIN DE INFOMATIV  
 

COMITETUL DE STUDIU BIA-ALCL ROMÂNIA 
 
 

 
 Stimați colegi, dorim să vă informam asupra apariției primului caz de B.I.A.-A.L.C.L. 
(Limfom Anaplastic cu Celule Mari – Asociat Implantelor Mamare) pe teritoriul României. 
 Cazul a fost diagnosticat și tratat de către colegul nostru, Dl. Dr. Ovidiu Ivan, Medic Primar 
Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, membru al Asociației Chirurgilor 
Plasticieni din România. 
 Pacienta diagnosticată a fost operată în urmă cu cinci ani de același chirurg, pentru 
augmentare mamară în scop estetic cu implante mamare Allergan Natrelle Inspira în poziție dual-
plane. 

Pacienta s-a prezentat pentru  o colecție seroasă cu evoluție fulminantă, în luna 
Octombrie 2019, fără a avea in antecedente alte semne de patologie. 
 In urma examenului clinic, s-a stabilit necesitatea unei puncții evacuatorii cu ac fin sub 
ghidaj ecografic. Specimenul de fluid a fost trimis laboratorului, confirmându-se diagnosticul 
pozitiv de BIA-ALCL prin pozitivare IHC: CD30, CD2, CD3, CD5, CD6, ALK negativ si indice de 
proliferare ki67 de 75%, cu multiple celule inflamatorii, predominant plasmocite si celule T mari 
pozitive. 
 In urma diagnosticului de laborator s-a decis necesitatea intervenției chirurgicale, 
practicându-se rezecție completă, „en-bloc” a implantului mamar și a capsulei, inclusiv de pe 
peretele toracic, prin abord de mastopexie în T inversat. Reconstrucția sânului s-a efectuat printr-
o mastopexie circumverticală fără implant mamar. 
 Diagnosticul anatomopatologic și imunohistochimic postoperator au confirmat încă odată 
diagnosticul inițial. 
 Pacienta se află sub observație oncologică urmând să efectueze PET-CT, evoluția post 
chirurgicală fiind bună, în curs de vindecare. 
 Stadializarea acestui caz este 1A, limitat strict la colecția seroasă. Din punct de vedere al 
ghidului NCCN, această stadializare nu necesită tratament medical de chimioterapie  sau 
radioterapie. 
 
 A.C.P.R., prin Comitetul de Studiu al BIA-ALCL, înființat în 2016, imediat după decizia 
W.H.O. de a cataloga B.I.A.-A.L.C.L. ca entitate patologică, a militat pentru o informare activă a 
tuturor chirurgilor plasticieni din România, prin multiple prezentări științifice în cadrul 
congreselor naționale și internaționale susținute pe teritoriul național precum si prin newsletter 
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periodic în funcție de evenimentele importante la nivel global. In același timp am păstrat o 
legătura permanentă cu instituțiile statului: Ministerul Sănătății din Romania (Direcția 
Medicamente și Dispozitive Medicale si Directia Asistență Medicală și Sănăatte Publică) si Agenția 
Națională a Medicamentelro și Dispozitivelor Medicale din România (A.N.M.D.M.R.). De 
asemenea am inclus România, la nivel internațional în Global Network B.I.A.-A.L.C.L. asociat 
registrului PROFILE de pe lângă Societatea Americană de Chirurgie Plastică – A.S.P.S. 
 Suntem determinați să continuăm aceste acțiuni si să informam prin reprezentantul 
nostru față de forurile instituționale, Conf. Dr. Cristian-Radu Jecan, Președinte ACPR, evoluția 
cazurilor de B.I.A.-A.L.C.L. din Romania, pentru a crea o strategie națională de prevenție si 
informare a publicului, într-o manieră transparentă, științifică, fără atitudine alarmistă, urmând 
exemplul altor societății profesionale partenere.  
    

 
         Dr. Radu Ionescu      Conf. Dr. Cristian-Radu Jecan 
 Coordonator Comitet de Studiu B.I.A.-A.L.C.L.  Președinte ACPR  
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