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CONSIMTAMANT INFORMAT BIA-ALCL 
 

LIMFOM ANAPLAZIC CU CELULE MARI ASOCIAT CU IMPLANTUL MAMAR 
 

 
 Înțeleg, ca implantul mamar este asociat dezvoltarea unui tip de cancer al sistemului 
imun, numit Limfom Anaplazic cu Celule Mari Asociat cu Implantul Mamar (BIA-ALCL). Acest tip 
de cancer nu este o forma de cancer de sân. 
 Datele actuale științifice colectate si publicate, arata ca exista un risc intre 1 la 2596 si la 
1 la 30000 de pacienți, in funcție de tipul implantului si a texturizării acestuia. 
 Acest tip de cancer a fost raportat in mare majoritate la implantele mamare texturizate, 
îndeosebi la cele cu grad mare de texturizare si cele cu polyuretan, dar au fost raportate cazuri si 
la cele microtexturizate si netede (smooth). In cazul implantelor netede  (smooth) nu exista 
momentan nici un caz cu istoric strict (pacienta care sa nu fi avut niciodată in corp un implant 
texturizat), dar acest fapt nu asigura ca nu vor fi descoperite cazuri in viitor. 
 
 Pacienții cu implant mamar au un risc mai mare sa dezvolte BIA-ALCL la nivelul capsulei 
(țesutul cicatricial in jurul implantului) si la nivelul fluidului (serom) in jurul implantului. 
 
 De obicei dezvoltarea BIA-ALCL necesita mai mulți ani pentru apariție (aproximativ 7-9 ani 
de la implantare), dar au existat si cazuri raportate după un an de la implantare. Simptomele 
tipice includ: umflarea sânului, sân tensionat, durere, noduli intra capsulari, sau acumulare de 
lichid in jurul implantului, la luni sau ani după operația in care s-a introdus implantul mamar. 
 
 Tratamentul BIA-ALCL, necesita o intervenție chirurgicala in care se extrag implantele 
mamare si țesutul cicatricial ce înconjoară implantul mamar. In funcție de stadiul in care se afla 
boala anumiți pacienți pot avea nevoie de chimioterapie si radioterapie sau interventii 
chirurgicale mai ample. Stadiile inițiale ale bolii nu necesita decât tratament chirurgical. Cu toate 
ca BIA-ALCL răspunde bine la tratament exista un număr mic de pacienți, de obicei in stadii 
avansate, care au murit din cauza acestei boli. 
 
Aceste informații mi-au fost oferite in cadrul consultului medical inițial,  
 
 
din data de _ _/_ _/_ _ _ _  
 
Am citit, înțeles si semnez, 
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