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The surgical management of hilar cholangiocarcinoma 
R. Abbadi 
Bristol, United Kingdom  

 
Hilar cholangiocarcinoma is one of the most challenging surgical conditions affecting the liver and bile ducts. 
It's management requires meticulous planning with input from specialist interventional radiologist, 
endoscopist and specialist surgical teams. Here we review all these aspects including patient preparation 
and operative techniques. 
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Experience with propofol sedation in pediatric radiotherapy 
A. Aloweidi, H. Albabtain, P. Kimme 
King Faisal Specialist Hospital and Research Centre 

 
Radiation is most accurate treatment in medicine, under-dosage will lead to treatment failure and over 
dosage will lead to complications. To have accuracy of dosage children should be immobilized with help of 
individual molded plastic shells Patients can be in supine and prone position for children this condition is 
not tolerated so sedation is essential part of pediatric Radiation therapy. The use Propofol sedation will be 
repeated 5 days per week for several weeks in outpatient basis, it has hazards on Nutritional status being 
exacerbated by malaise and anorexia induced by Radiotherapy and sometimes chemotherapy , simulation 
can be used even without sedation in cooperative children as well as Radiotherapy ,but also we have to be 
ready for intermittent sedation or continuous infusion sedation in majority of children, which is easy in 
supine position and difficult in prone position .patients are usually followed by the oncologists and central 
line will be established early for Chemotherapy ,then will be referred to Radiotherapist ,and they Will write 
their plan of Radiation and localize exactly the area site of Radiation and entered for each patient with details 
in the computer system . The patients then will be referred again to Pre-anesthesia clinic for fitness of 
Anesthesia, so majority of our patients they will come as in outpatient basis. Readmitted again on the same 
day of planned simulation or Radiation procedure to the Recovery room with all instruction needed for GA. 
Their vital parameters are taken and we retrieve the patients data from the computer and then the patients 
are prepared for simulation or Radiation therapy using different Anesthesia s techniques if needed and here 
we use propofol sedation with high success and rapid recovery and minimal side effects. Sedation procedure: 
after taking maximal cautions and alertness and preparing emergency drugs and tubes, suction, LMA, etc. 
and checking anesthesia machine and system with monitoring the patients we use injectable propofol 
through established central line with a dose of 2 -5 mg per kg slowly to minimize Respiratory depression and 
side effects then we can give incremental dosage 10-20 mg every 5-10 minutes as Sedation is needed for 
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short procedures , or to keep the patient in continuous pump infusion 50-100 Mcg /kg/min according to the 
patient need in long plan radiation or simulation 
At the end of procedure we infusion, patient will be transfer with O2 and monitoring to the Recovery Room 
and and kept till full recovery and discharged according to criteria of discharge CONCLUSION: Radiotherapy 
is sensitive to treatment and should be done in accurate way for children in certain oncological disease 
Proper assessment is needed before Radiation plan by radiotherapist and Radiologist. Anesthesia plan 
always done before Radiation, and majority of patients are done in outpatients Surgery Taking all safety 
measures. Anesthesia can be done by different anesthesia techniques, but successful use of propofol 
sedation is mostly used with save measures and Rapid recovery and minimal side effects by using induction 
dose 2-5 mg / kg and intermittent small doses for short procedures as needed or continuous infusion dose 
between 50-100 / mcg / kg / min and rarely we increase it to more dosage while the patient is spontaneously 
breathing and he has oxygen therapy by mask or nasal catheter and monitored intra and post operatively 
and to be Fully Recovered and applying the criteria for discharge Before leaving the recovery Room to home. 
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Pre-anesthesia clinic in tertiary hospital (KFSHRC) KSA,  
prospectives and outcomes 
A. Aloweidi, H. Albabtain, P. Kimme 
King Faisal Specialist Hospital and Research Centre 

 
In a well-known tertiary hospital such as (king Faisal Specialist Hospital and Research Centre in Riyadh.KSA) 
(KFSH&RC). Pre-anesthesia clinic is needed for wide range number of patients that create a big demand to 
the Anesthesia department from all different specialties that dealt with. 
Patients they need time for clearance due to presence different diseases and advanced diseases that their 
surgery is needed as soon as possible such as patients with Malignancy and for organ transplantation, 
The pre anesthesia assessment is needed for any patient to reduce the anxiety, identifying certain health 
issues to insure the medical fitness and avoiding surgical delays, reducing costs and reducing cancellation, 
number of tests, investigations and increasing the utilization of time for anesthesia and operating staff etc. 
For that the most useful outcomes is establishment patient physician relationship by direct contact between 
the anesthetist and the patient, taking proper history, clinical examination and investigations, consultations 
and clarifying the risk stratification and optimizing the patient condition to reduce mortality and morbidity 
In our hospital KFSH&RC the pre anesthesia clinic was established since 2002 and at the begging there was 
A Consultant and an Assistant consultant running the clinic during the day and the patients used to come 
through clinical appointment, and patients are cleared according to the policies in the clinic using a hard 
copies at the beginning till last 5 years where the computer system with software was replacing hard copies 
clearance. 
By time the clinic developed further and the number of patients were increased and the demand also 
increased so anew problems were appeared .so then the policies were reviewed and different studies were 
done to improve the services and demand on the clinic using [RIP] (Rapid improvement projects) And then 
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applying the correct policies. 
Development in using software program in the computer, the anesthesia team have all the privileges to 
access all the patients data and investigations and easing the process of Anesthesia Clearance 
The Number of patients seen in the clinic are more than 9.000 patients per year and this year [2016] will 
exceed 10.000 patients per year. 
These achievements were done by expansion in the clinic with increasing the space, number of medical and 
nursing staff and Appointment of CNC [Clinical Nurse Coordinator ] that have the contact for all other 
departments coordinators that will easy the contact for Anesthesia Clearance and accelerating 
the process of clearance from other departments such as Cardiology, doing Echo, MPI, arranging ICU, HDU 
etc 
The target to reduce the [NO show] patients in the clinic to minimum Now 219 patients in the year [2016] 
and they were in the year [2012], 1617 Patients and reducing of cancellation from anesthesia point of view 
now to [0] 
Due to a demand on our clinic the Number of patients that were seen in each yr. they were increased for the 
last 5 yrs. and will reach in this year 2016 more than of 10.000 patients / yr. in the same time the reduction of 
PAC [No Show] will be reduced to the minimum and will reach hopefully 0 by introducing Walk in clinic so 
the patients come for clearance after they were seen in the other clinics. And increasing number of DSU [day 
surgery unit] to high percentage 
The plan to introduce the role of questionnaire by nurse, we will clear patients of ASA1 by the Nurse if any 
patient is having problems then he /she will be seen by Anesthesia team (Consultant or Assistant 
consultant)for clearance , so the time of clearance will be reduced and the patient Number will be increased. 
In certain patients such as malignancy and organ transplant the clearance should be now reduced from 2 
weeks to one week. 

Conclusion. Our experience in pre anesthesia clinic in [KFSHRC] is of great value in proper preoperative 
assessment and that was developed over years of experience from 2002 till now. 
The great achievements added a great help to the anesthesia department for full filling proper pre-operative 
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Assessment by doing full history Clinical Examination, investigation, consultations and preparation for fitness 
of anesthesia and Surgery by clearing the patients before surgery. 
The development was increasing gradually and the problems raised were resolved by facing the facts and 
doing the projects of improvement in service, and applications of the new policies that needed. Expansion 
in the clinic and increasing number of Medical, Nursing staff to face the large number of patients demand on 
the clinic and our target to reduce the cancellation to {O} 
The use of computer system with software program add the possibility to easy accessibility to the all patients 
data and investigations and rapidity of anesthesia clearance 
The development of walk in clinic reduced dramatically the number of [NO show] patients in the Pre 
anesthesia clinic, 
In certain patients such Malignancy and Organ Transplantation the clearance should be done with short time 
reduced from 2 weeks to one week.   
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Complicațiile tratamentului multimodal al cancerului ovarian 
 

P. Achimas-Cadariu, C. Vlad, C. Lisencu, P. Kubelac, F. Ignat, E. Pușcaș, A. Irimie  
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca 

Cuvinte cheie: cancer ovarian, chirurgie, complicații perioperatorii 

Tratamentul tumorilor ovariene maligne cuprinde chirurgia - primară sau de interval - și chimioterapia - 
neoadjuvantă sau adjuvantă. Eforturile depuse în ceea ce privește managementul acestor paciente sunt 
maximale, având în vedere istoria naturală a bolii, agresivitatea ei și faptul că majoritatea pacientelor 
continuă să fie diagnosticate în stadiile III și IV de boală. În cursul tratamentului pacientele pot suferi 
numeroase complicații, dintre care o parte pot fi evitate atunci când ele sunt cunoscute și se alege cea mai 
bună variantă a unui tratament individualizat. Lucrarea de față prezintă experiența unui centru oncologic 
terțiar în ceea ce privește complicațiile perioperatorii ale pacientelor cu cancer ovarian, ținând cont de 
alternativele de tratament chirurgical - în prim timp sau de interval. 
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Gastrectomia laparoscopică pentru neoplazie 
Isabela Afrăsânei, Valentina Munteanu, C. Bradea 
Clinica I Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: gastrectomie, laparoscopie, abilități 

Introducere. Gastrectomia laparoscopică pentru cancer trebuie sa fie curativă (să nu fie metastaze la distanță, 
marginile de rezecție să fie negative, iar disecția limfatică să cuprindă o arie mai mare decât statia cu 
adenopatie cel puțin la fel de eficient ca în chirurgia clasică). 

Material și metodă. Am avut în studiu o serie de cazuri cu rezecție laparoscopică pentru neoplazie 
corporeală gastrică pentru care am efectuat gastrectomie totală sau subtotală folosind Ligasure și staplere, 
atât pentru timpul de rezecție, cât și pentru anastomoze.  

Rezultate și discuții. Am fost satisfăcuți din punct de vedere chirurgical. S-a reușit o rezecție și disecție 
curative. S-a urmărit creșterea calității vieții postoperator grație avantajelor chirurgiei minim invazive. 
Beneficiază de chirurgia laparoscopică mai ales cazurile din early stage, cele cu depozite maligne la seroasă 
având mai puține beneficii. Pentru a localiza neoplazia, se poate face endoscopie în timpul laparoscopiei sau 
se aplică clipuri la exteriorul stomacului și se face radioscopie intraoperatorie. Operația laparoscopică începe 
dinspre mezocolonul transvers spre polul inferior al splinei, scheletizăm marea curbură cu evidarea 
ganglionară de aici prezervând vasele splenice (trei ramuri arteriale și trei venoase). La dreapta, protejăm 
vasele din jurul capului pancreatic, disecăm în lungul gastro-duodenalei, excizând ganglionii din zonă; 
secționăm cu staplerul duodenul, excizăm țesuturile ligamentului hepatogastric, divizând artera gastrică 
dreapta și stânga, cu disecția ganglionilor celiaci. Nu este necesara disecția retro-portală. Urmează secțiunea 
esofagului (sau a stomacului în caz de gastrectomie subtotală) și anastomoza eso-jejunală (sau gastro-
duodenală/jejunală la gastrectomia subtotală) cu staplere liniare sau circulare, cu sau fără minilaparotomie 
supraombilicală.  

Concluzie. Gastrectomia laparoscopică este o intervenție de înaltă clasă ce trebuie să fie cel puțin la fel de 
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eficientă oncologic precum rezecția clasică. Statusul intra și postoperator al bolnavului este îmbunătățit 
grație laparoscopiei. 
 
 

Laparsocopic gastrectomy for neoplasia 
 

Isabela Afrăsânei, Valentina Munteanu, C. Bradea 
Ist Surgical Clinic of “St. Spiridon” Hospital, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Key words: gastrectomy, laparoscopic, abilities 

Introduction. Laparoscopic gastrectomy for cancer must be therapeutic (without distant metastasis, 
resection margins must be negative, lymphatic dissection have to be bigger than adenopathy area at least 
with the same efficiency as classic surgery). 

Materials and method. We had a number of cases in study with laparoscopic resection for corporeal gastric 
neoplasia for who we made total or subtotal gastrectomy. We used Ligasure forceps and staplers during the 
resection and for anastomoses too. 

Results and discussions. From the surgical point of view we’ve been satisfied. We did it a therapeutic 
resection and dissection. Postoperatory we observe the increased quality of life because of the advantages 
of minim invasive surgery. Laparoscopic surgery is very benefic for early stages cases and less for deposits 
malignant serous. During laparoscopy intervention for a good localization of neoplasia we may realize an 
endoscopy examination or we cand apply clips on the outside of the stomach and perform an intraoperatory 
radioscopy. Laparoscopic surgery starts from transvers mezocolon to inferior pole of the spleen, highlighting 
the greater curvature with avoidance the ganglionary area and preserving spleen vessels (three arterials and 
three venous). In the right side we must be carefully and protect the vessels around the pancreatic head. The 
dissection continues along gastroduodenal with the excision of ganglions from the area. Next step is to apply 
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the stapler on the duodenum with excision of the hepatogastric ligament tissues, dividing the right and left 
gastric arteries with dissection of celiac ganglia. 
It’s not necessary the retro-portal dissection. After that follows the section of esophagus (or stomach in case 
of subtotal gastrectomy) and esojejunal anastomoses (or gastroduodenal/ jejunal at subtotal gastrectomy) 
with linear or circular staplers with or without small laparotomies supraombilicale. 

Conclusions. Laparoscopic gastrectomy is a high-class intervention which have to be at least the same 
efficiency as classic intervention. Intraoperative and postoperative condition of the patient is improved 
because of laparoscopysurgery. 
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Clasificarea moleculară a cancerului gastric 
 

V.A. Afrăsânie1, Dana Elena Clement1, L. Miron1,2 
1Secţia Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iaşi, România 

Cuvinte cheie: clasificare moleculară, cancer gastric, patru subtipuri 

Cancerul gastric (CG) este a patra cea mai frecventă neoplazie din lume și a doua cauză de deces prin cancer 
la nivel mondial cu diferențe epidemiologice și histopatologice semnificative între țări. 
Tratamentele actuale în boala avansată sunt reprezentate de chirurgie și chimioterapie. Însă rezultatele sunt 
nesatisfacătoare, supravieţuirea la 5 ani fiind redusă – sub 20%.   
Rezultatele dezamăgitoare reflectă ineficienţa unui tratament standardizat aplicat unor pacienţi cu o boală 
foarte eterogenă din punct de vedere genetic, cu diverse etiologii şi cu căi moleculare complexe.  
Odată cu dezvoltarea tehnicii de secvenţiere a ADN de generaţie următoare şi ale altor tehnologii genomice, 
cancerele gastrice sunt investigate în prezent în mare detaliu, la nivel molecular. Astfel, în patogeneza 
cancerului gastric se discută despre diferite mecanisme: mutaţiile genelor, aberaţiile cromozomiale, expresia 
diferitelor gene şi alterările epigenetice. 
Analizele profilului molecular au dus la identificarea unor căi cheie dereglate şi, cel mai important, la 
stabilirea clasificării moleculare a CG. Recent, Atlasul Genomic al Cancerului Gastric a propus clasificarea bolii  
în patru subtipuri pe baza biologiei moleculare tumorale. Cele patru subtipuri sunt: Epstein-Barr Virus pozitiv, 
instabil microsatelitar, stabil genomic şi instabil cromozomial. 
Cercetarea actuală a extins înţelegerea noastră asupra caracteristicilor CG la nivel molecular. În consecinţă 
managementul medical se poate îmbunătăţi, dezideratul actual rezidă în găsirea unei terapii personalizate 
eficiente pentru fiecare pacient. 
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Molecular classification of gastric cancer 
V.A. Afrăsânie1, Dana Elena Clement1, L. Miron1,2 
1Medical Oncology Department, Regional Oncology Institute Iaşi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania 

Key words: molecular classification, gastric cancer, four subtypes 

Gastric cancer represents the fourth most frequent cancer of the world and the second cause of mortality 
related to cancer in the world with significant epidemiological and histopathological differences between 
countries.  
Actual treatment in advanced disease is represented by surgery and chemotherapy, but the results are 
disappointing, five year survival being low – under 20%. 
These poor results reflect the inefficiency of a standard treatment applied to patients with a very 
heterogeneous genetic disease, with diverse etiologies and with complex molecular pathways.  
The development of next generation sequencing of DNA and of other genomic technologies gastric cancer 
are now being investigated in big detail at molecular level. Therefore, in gastric cancer pathogenesis are 
included different mechanisms: gene mutations, chromosomal aberrations, differential gene expression and 
epigenetic alterations. 
The analyses of molecular profiling led to the identification of key dysregulated pathways and most 
important to the establishment of gastric cancer molecular classification. Recently, the Cancer Genome Atlas 
network proposed the classification of the disease in four subtypes: Epstein-Barr positive, microsatellite 
unstable, genomically stable and chromosomal instability. 
Actual research extended our knowledge of gastric cancer at molecular level. So, the medical management 
can be better, the actual challenge is to find a personalized therapy efficient for every patient. 
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Hipertensiunea arterială - biomarker clinic al terapiei cu sunitinib 
V.A. Afrăsânie1, Eva Maria Cojocaru1, Simona Mihaela Costin1, Carmen Manciuc2,3,  
Anca Maria Adavidoaiei4, L. Miron1,2, Dana Elena Clement1 
1Secţia Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iaşi, România 
3Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfanta Parascheva” Iaşi, România 
4Clinica a II-a de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iaşi, România 

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, biomarker clinic, sunitinib 

Introducere. Neoplasmul renal reprezintă o patologie oncologică importantă şi în acelaşi timp un model de 
progres în ceea ce priveşte terapiile sistemice în boala avansată. În ultimii ani au apărut noi terapii moleculare 
ţintite cu care s-a obţinut creşterea cu 50% a ratelor de răspuns şi dublarea supravieţuirii. Însă unul dintre 
punctele slabe ale terapiilor moleculare ţintite în cancerul renal este lipsa biomarkerilor care să permită 
personalizarea tratamentului. Incidenţa precoce a efectelor adverse cum sunt hipertensiunea arterială, 
sindromul mână-picior, hipotiroidismul şi astenia ar putea fi asociate cu o eficacitate crescută în cazul 
sunitinib. 

Caz clinic. Prezentăm cazul unei femei de 52 de ani care a fost diagnosticată cu neoplasm renal drept stadiul 
II în februarie 2014. La acel moment s-a intervenit chirurgical şi s-a practicat nefrectomie dreaptă. Rezultatul 
histopatologic a indicat un carcinom renal cu celulă clară. După un an, examenul CT toraco-abdominal din 
cadrul evaluării periodice a descris diseminări secundare pulmonare şi s-a iniţiat tratament cu sunitinib. Din 
a doua lună de tratament, pacienta a prezentat valori crescute ale tensiunii arteriale preponderent a celei 
diastolice  ce a necesitat tratament de specialitate şi care a fost considerată efect advers al terapiei anti-
VEGF. Examenul CT efectuat după 6 luni de tratament,  în septembrie 2015, a indicat răspuns parţial 
(reducere cu 92% a leziunilor ţintă). Cazul confirmă datele din literatură care corelează apariţia hipertensiunii 
arteriale ca efect advers al terapiei anti-VEGF şi eficacitatea tratamentului. 
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Concluzii. Hipertensiunea arterială apărută ca efect advers ar putea reprezenta un biomarker clinic al 
eficacităţii terapiei anti-VEGF. 
 
 

Arterial hypertension – clinical biomarker of sunitinib treatment 
V.A. Afrăsânie1, Eva Maria Cojocaru1, Simona Mihaela Costin1, Carmen Manciuc2,3,  
Anca Maria Adavidoaiei4, L. Miron1,2, Dana Elena Clement1 
1Medical Oncology Department, Regional Oncology Institute, Iaşi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania 
3“Sf. Parascheva” Infectious Diseases Clinical Hospital, Iaşi  
42nd Infectious Diseases Clinic, “Sf. Parascheva” Infectious Diseases Clinical Hospital, Iaşi 

Key words: arterial hypertension, clinical biomarker, sunitinib 

Introduction. Renal cancer represents an important oncologic disease and in the same time, a model of 
progress for the systemic therapies in advanced disease. During last years, new targeted molecular therapies 
developed and doubled the overall survival and added 50% to response rate. One of the disadvantages of 
molecular targeted therapies in renal cancer is the lack of biomarkers which could allow us to personalize 
the treatment. Early incidence of adverse events like arterial hypertension, hand-foot syndrome, 
hypothyroidism and asthenia could be associated with an increased efficacy of sunitinib. 

Clinical case. We present the case of a 52 year-old female diagnosed with right renal cancer stage II in 
February 2014. At that moment, a right nefrectomy was performed. The histopathologic examination 
indicated clear cell renal cell carcinoma. After a year, the thoraco-abdominal CT scan described secondary 
lesions in the lungs and we initiated treatment with sunitinib. After two months of treatment, the patient 
had increased values of arterial blood pressure, especially of the diastolic, which were considered adverse 
event of anti-VEGF therapy and the patient received specialized treatment. The CT examination performed 
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after six months of treatment, in September 2015, showed partial response (reduction of target lesions with 
92%). This case confirms the literature data which correlates the appearance of arterial hypertension as 
adverse event of anti-VEGF therapy with the treatment efficacy. 

Conclusions. Arterial hypertension appeared as adverse event could represent a clinical biomarker of the 
efficacy of anti-VEGF therapy. 
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Tratamentul chirurgical al metastazelor hepatice sincrone de origine 
colorectală 
S. Alexandrescu1, R. Grigorie1, Zenaida Ionel1, A. Diaconescu1, C. Zlate1, Doina Hrehoreț1,  
V. Brașoveanu1, Simona Dima1, F. Botea1, Dana Tomescu2, Gabriela Droc2, Ruxandra Fota2,  
M. Grasu3, R. Dumitru3, M. Toma3, Mirela Boros3, V. Herlea4, C. Pechianu4, Adina Croitoru5,  
Iulia Gramaticu5, Ioana Luca5, Florina Buica5, M. Ionescu1, I. Popescu1 
I.C. Fundeni, București, România 
1Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic “Dan Setlacec” 
2Centrul de Anestezie, Terapie Intensivă 
3Centrul de Radiologie 
4Departamentul de Anatomie Patologică 
5Departamentul de Oncologie 

Cuvinte cheie: metastaze hepatice, sincrone, cancer colorectal 

Introducere. Tratamentul chirurgical optim al metastazelor hepatice sincrone cu origine colorectală (SCLMs) 
este încă un subiect controversat. Abordările chirugicale disponibile în cazul SCLMs rezecabile sunt rezecția 
simultană (SR) și rezecțiile seriate (SgR). La pacienții cu SCLMs inițial nerezecabile pot fi utilizate o serii de 
strategii onco-chirurgicale care urmăresc rezecția completă a acestora. 

Metode. Acest studiu retrospectiv compară rezultatele pe termen scurt și lung obținute prin SR sau SgR și 
totodată rezultatele obținute de rezecția hepatica la pacienții cu SCLMs nerezecabile convertite la 
rezecabilitate. 

Rezultate. Între 1995 și 2015, s-a efectuat rezecție hepatică la 321 de pacienți cu SCLMs (234 SR, 66 SgR și 21 
de rezecții hepatice după conversia la rezecabilitate a SCLMs inițial nerezecabile). Ratele morbidității,  
mortalității și supraviețuirii obținute prin SR și SgR au fost similare (p > 0.05), chiar și la pacienții cu tumori 
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rectale sau hepatectomii majore. Pentru scăderea morbidității și mortalității, la pacienții cu SR au fost utilizate 
abordul minimal invaziv si rezecțiile hepatice limitate ecoghidate. Prin această abordare mortalitatea a fost 
nulă, iar morbiditatea inferioară (28%) celei înregistrate prin abordul deschis (43%). Ratele morbidității, 
mortalității și supraviețuirii obținute prin rezecția hepatică la pacienții convertiți la rezecabilitate au fost 
similare celor înregistrate la pacienții cu SCLMs inițial rezecabile (p > 0.05). 

Concluzii. SR oferă rate similare ale morbidității, mortalității și supraviețuirii cu SgR. Chiar și la pacienții cu 
SCLMs inițial nerezecabile prognosticul este îmbunătățit de tratamentul multimodal agresiv ce urmărește 
conversia la rezecabilitate. 
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Surgical management of synchronous liver metastases from colorectal 
cancer 
S. Alexandrescu1, R. Grigorie1, Zenaida Ionel1, A. Diaconescu1, C. Zlate1, Doina Hrehoreț1,  
V. Brașoveanu1, Simona Dima1, F. Botea1, Dana Tomescu2, Gabriela Droc2, Ruxandra Fota2,  
M. Grasu3, R. Dumitru3, M. Toma3, Mirela Boros3, V. Herlea4, C. Pechianu4, Adina Croitoru5,  
Iulia Gramaticu5, Ioana Luca5, Florina Buica5, M. Ionescu1, I. Popescu1 
Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania 
1“Dan Setlacec” Center of Digestive Disease and Liver Transplantation,  
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Introduction. Optimal surgical approach to synchronous liver metastases from colorectal cancer (SCLMs) is 
still a subject of debate. Surgical strategies available in resectable SCLMs are represented by simultaneous 
resection (SR) and staged resections (SgR). For patients with initially unresectable SCLMs, few onco-surgical 
strategies were launched, aiming the complete clearance of the liver. 

Methods. This retrospective study compares the short-term and long-term outcomes of patients 
undergoing SR or SgR and also presents the results achieved by liver resection (LR) in patients with initially 
unresectable SCLMs rendered resectable. 

Results. Between 1995 and 2015, 321 patients with SCLMs underwent LR. SR was performed in 234 patients, 
66 patients underwent SgR and 21 patients underwent LR after conversion to resectability. The morbidity, 
mortality and survival rates were similar between SR and SgR group (p > 0.05), even in patients with rectal 
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tumors or undergoing major hepatectomies. To decrease the morbidity and mortality rates in SR-group, the 
minimal invasive approach and ultrasound-guided limited liver resections were employed. In patients 
undergoing such approaches, the mortality rate was null and the morbidity rate was lower (28%) than those 
achieved by SR performed by open approach (43%). The morbidity, mortality and survival rates achieved by 
LR in patients rendered to resectability were similar to those observed in patients presenting initially 
resectable SCLMs (p > 0.05). 

Conclusion. SR provides similar morbidity, mortality and survival rates as SgR. Even in patients with initially 
unresectable SCLMs, the prognosis was improved by an aggressive multimodal treatment aiming to render 
resectable these metastases. 
  



 
  
 
 
 
 
 

66 
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Cuvinte cheie: sarcom, radioterapie, chimioterapie 

Introducere: Sarcoamele de părţi moi reprezintă un grup heterogen de neoplazii responsabile de aproximativ 1% din 
cancerele adultului. Acestea pot apărea ȋn orice ţesut conjunctiv, ȋnsă sunt mai frecvente la nivelul extremităţilor (43%). 
Abordarea terapeutică depinde ȋn primul rȃnd de stadiul bolii la diagnostic şi ȋn general include radioterapie, chirurgie 
şi terapie sistemică. 

Material şi metodă: Am realizat o analiză retrospectivă a tuturor cazurilor de sarcom de diagnosticat la nivelul 
extremităţilor care a beneficiat de terapie oncologică ȋn cadrul Institutului Regional de Oncologie ȋn intervalul 2012 - 
2016. Pentru fiecare pacient, au fost colectate o serie de date clinice (vȃrsta, sexul, statusul de performanţă, funcţia renală, 
hepatică şi hemoleucograma la diagnostic, comorbidităţile), oncologice (subtipul histologic, stadiul, expresia markerilor 
imunhistochimici) şi terapeutice (utilizarea radioterapiei, terapiei sistemice sau chirurgicale ȋn evoluţia bolii, precum şi 
detalii referitoare la tipul de tratament sistemic). În limita datelor disponibile, pentru fiecare pacient a fost calculată 
supravieţuirea generală care a fost apoi corelată cu datele clinice, oncologice şi terapeutice anterior descrise cu scopul 
de a identifica potenţiali factori prognostici. 

Rezultate: Din punct de vedere histologic, cele mai frecvente subtipuri de sarcoame ale extremităţilor identificate au 
fost sarcoamele Kaposi, leiomiosarcoamele, liposarcoamele şi osteosarcoamele. Supravieţuirea a fost puternic 
influenţată de subtipul histologic şi de stadiul bolii la diagnostic. Nu am ȋnregistrat diferenţe statistic semnificative din 
punct de vedere al sexului, vȃrstei sau parametrilor biochimici la diagnostic. 

Concluzii: Sarcoamele de extremităţi rămȃn o categorie de boli neoplazice cu prognostic rezervat datorită agresivităţii 
şi opţiunilor terapeutice limitate ȋn prezent. Deşi există cȃteva terapii relativ recent intrate ȋn practica clinică, beneficiul 
acestora este limitat ȋn prezent şi sunt necesare studii clinice adiţionale pentru a identifica secvenţa terapeutică optimă. 
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Introduction. For over 30 years the mainstay of acute myeloid leukemia (AML) therapy was represented by 
the classic “3+7” induction regimen, with high initial remission rates being counterbalanced by subsequent 
relapses in about 50% of cases. The allogeneic stem cell transplant has been validated as a potent approach 
in selected high risk patients, largely due to the graft versus leukemia effect. During the last decade AML 
therapy was enriched with promising new strategies, including small molecule inhibitors, hypomethilating 
agents and non-transplant immmunotherapeutic strategies (monoclonal antibodies, chimeric antigen 
receptor T cells, bi-specific T cell engagers). However, clearly defined eligibility criteria for these novel 
therapies are still lacking. In the immunotherapy era, immune dysfunction profiling, including MHC II antigen 
presentation and B7 co-stimulation would seem a rational approach in order to define an 
immunotherapeutic strategy or to incorporate immunotherapy in classic treatment protocols. 

Matherials and methods. We here present a new investigation algorithm for the antigen presenting 
capacity of leukemic myeloblasts and their co-stimulatory or co-inhibitory properties. 
We examined peripheral blood (PB) and bone marrow (BM) samples from 15 patients with newly diagnosed 
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AML. Leukemic cells were assessed by flow cytometry for the expression of CLIP, CD74, HLA-DM and the B7 
family molecules (CD80, CD86, CD273, CD274, CD275, CD276, B7-H4). BM T helper lymphocytes were 
examined for the expression of CD152, CD278 and CD279. We devised a gating strategy based on CD27, 
CD45RA, CD28, CXCR3 and CCR4 expression to identify maturation and functional T helper subsets in BM and 
PB samples. 

Results and discussion. We speculate that a functional antigen presenting machinery and the expression of 
co-stimulatory molecules on leukemic blast cells facilitate immune surveillance and should be correlated 
with favorable outcomes.  

Conclusion. An individualized and improved understanding of the immune evasion strategies of AML blasts 
will be crucial in defining the role of novel therapies in the front-line therapy of AML.  
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Hepatocellular carcinoma is one of the major malignant diseases, with increased incidence and extremely 
grave prognosis. In these circumstances it is necessary to discover a method for prevention of occurrence of 
this disease. This goal can be achieved on three levels: primary prevention by preventing the etiologic agent 
to initiate the carcinogenic process, secondary prevention by interfering metabolism of carcinogens and 
tertiary prevention by preventing the development of precancerous lesions in cancer. Exposure to aflatoxins 
through diet is one of the major risk factors for hepatocellular carcinoma cell production. Aflatoxin B1 is a 
genotoxic hepatocarcinogen product, which can cause cancer by inducing DNA adduct formation leading 
to genetic changes in target cells of the liver. About four and a half billion people are exposed worldwide to 
aflatoxin contaminated food, especially in poor developing countries. Although prevention of aflatoxin 
contamination can be achieved throughout the whole food chain until the consumer. A special attention 
should be given to the consumer. Although, usually consumer can be protected trough chemoprevention, 
in the last years the use of natural products in preventing the cancer process begins to capture the interest 
of both researchers and consumers. Such prevention methods that use plant extracts, such as cactus, 
antioxidants from fruits and vegetables or induction of enzymes based on coffee, were involved in 
detoxification processes of xenobiotics and begin to be a viable alternative to chemoprevention.  
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Introducere. Aproximativ 35% din tumorile neuroendocrine pancreatice (PNET) sunt funcționale; cel mai 
frecvent este insulinomul. Rareori, o tumoră inițial nefuncțională (NF-PNET) se poate transforma într-o 
leziune secretantă, determinând modificări ale tabloului clinic. 

Prezentare de caz: Pacient de sex masculin, 72 ani, a fost diagnosticat în 2003 cu o formațiune pancreatică 
de 2,8cm, pentru care la acel moment nu i s-a propus niciun tratament/monitorizare. Timp de 7 ani pacientul 
a rămas asimptomatic, până când prezintă dureri abdominale difuze. CT-ul abdominal confirmă progresia 
leziunii pancreatice cu metastaze ganglionare, ale căror biopsie laparoscopică stabilește diagnosticul de 
carcinom neuroendocrin bine diferențiat. Dintre markerii tumorali neuroendocrini doar cromogranina A era 
crescută. S-a inițiat tratament cu analogi de somatostatină, cu evoluție favorabilă timp de doi ani. Ulterior, se 
constată progresia tumorală cu invazie hepatică și ganglionară, asociind anemie secundară hemoragiilor 
intestinale oculte. În iunie 2013 debutează episoadele severe de hipoglicemie, cu insulinemie crescută. 
Episoadele devin din ce în ce mai frecvente necesitând administrare de glucocorticoizi și glucagon. În aprilie 
2014, pacientul prezintă melenă cu punct de plecare duodenal (neputându-se exclude invazia tumorală 



 
  
 
 
 
 
 

71 
 

locală), urmata la scurt timp de deces. 

Discuții și concluzii. Doar șase cazuri de NF-PNETs cu transformare în insulinom au fost descrise în literatură. 
Interesant este că toate cazurile implică prezența metastazelor hepatice, sugerând rolul posibil al 
micromediului hepatic în acest proces. Aceste cazuri subliniază capacitatea excepțională a PNET de a-și 
modifica comportamentul biologic în paralel cu progresia bolii, iar acest lucru poate avea consecințe mai 
grave pentru pacient decât boala metastatică în sine. 
 

Non-functioning neuroendocrine pancreatic tumors transforming to 
insulinoma: case report and review of the literature 
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analogues 

Introduction. Approximately 35% of pancreatic neuroendocrine tumors (PNETs) are functional; the most 
common is insulinoma. Rarely, an initially nonfunctioning PNET (NF-PNET) can transform to a hormone-
secreting tumor, with subsequent changes in the clinical picture.  

Case report: Male patient aged 72, was discovered in 2003 with a 2,8cm pancreatic tumor, for which no 
therapy/monitoring was proposed. For 7 years the patient remained asymptomatic, until he referred for 
diffuse abdominal pain. Abdominal CT confirmed an evolving pancreatic tumor and lymph node metastasis, 
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from which laparoscopic biopsy confirmed a well differentiated neuroendocrine carcinoma. Only 
chromogranin A was elevated from the neuroendocrine tumor markers and somatostatin analogues 
treatment was initiated. For two years the patient had good evolution, but afterwards tumor progressed, 
including liver and further lymph node metastases; he associated occult intestinal bleeding and anemia. In 
June 2013 he started having severe hypoglycemic episodes, and elevated insulin levels. The episodes 
became more frequent requiring glucocorticoid therapy and glucagon administration. In April 2014, patient 
presented bleeding from a duodenal ulcer (not able to exclude tumor invasion), followed shortly by death.  

Discussions and conclusions. Only six cases of insulinoma transformed NF-PNETs were described in the 
literature and very little is known regarding the underlying mechanism. Interestingly, all cases involved liver 
metastasis, suggesting a possible role for hepatic microenvironment in this process. These cases highlight 
the exceptional ability of PNETs to change biological behavior in parallel with disease progression, and this 
can sometime be more fatal for the patient than the metastatic disease itself.  
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Introducere. După diagnostic de cancer, mulți pacienți își schimbă stilul de alimentație devenind vegani sau 
consumând suc de sfeclă roșie, apă alcalină, și diverse suplimente  cu antioxidanți sau plante marketate ca 
având impact chimioterapeutic. Însă în ciuda faptului ca sunt promovate ca natural lipsite de efecte 
secundare, aceste schimbari de alimentație pot influența prognosticul pe termen lung.  
De exemplu, sfecla roșie este foarte bogată în nitrat – substanță ce poate inhiba competitiv folosirea iodului 
de către glanda tiroidă – potențial generând hipotiroidie sau noduli nesecretanți apăruți de novo după 
diagnosticul de cancer mamar.  

Material și metodă. Deoarece una dintre convingerile pacienților cu cancer este că aportul de suc de sfeclă 
roșie îi ajută să se vindece de cancer, am aplicat un chestionar – despre aportul de lactate, pește, sare iodată, 
spanac, morcovi, suc de sfeclă, salată verde și rucola – la 353 paciente cu cancer mamar ER+/PR±/HER2- aflate 
in timpul tratamentului antiestrogenic.  Am exclus pacientele cu boli tiroidiene diagnosticate înainte de 
diagnosticul de cancer, fumatoarele și pacientele cu boli renale sau tulburări bipolare.  

Rezultate. Corelațiile cu nodulii nesecretanți au fost: risc scăzut prin aport zilnic de minim 250ml lactate; 
respectiv crescut prin aport de peste 200g spanac, 250g morcovi sau 250g sfeclă. 
Iar corelațiile cu hipotiroidia au fost: risc scăzut prin aport minim de 2,5g sare iodată, 100g pește sau 250 ml 
lactate; respectiv crescut prin consum zilnic de peste 250g morcovi sau 250g sfeclă. 



 
  
 
 
 
 
 

74 
 

Concluzie. Rezultatele acestui studiu observațional susțin ipoteza conform căreia schimbările de 
comportament alimentar generate de convingerile pacientului oncologic pot înrăutăți prognosticul prin 
asocierea de alte comorbidități.  
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Introduction. After cancer diagnosis, many patients change their eating behavior by becoming vegetarian 
and/or by consuming high quantities of beetroot juice, alkaline water, and diverse dietary supplements with 
antioxidants or plants marketed as chemotherapy mimetics. But despite being marketed as naturally free of 
side effects, these eating behavior changes can influence patient long term prognosis.  
For instance beetroot is very high in nitrate which can competitively inhibit the use of iodine by the thyroid, 
potentially leading to hypothyroidism or thyroid nodules.  

Materials and Method. Because one of the main convictions of cancer patients is that consuming beetroot 
juice will help them cure cancer, we applied a food frequency questionnare to 353 ER+/PR±/HER2- breast 
cancer patients during antiestrogenic treatment - asking about dairy, fish, iodized salt, spinach, carrots, 
beetroot, lettuce and arugula. We excluded patients with thiroid disease diagnosed before cancer, smokers 
and those with renal disease or bipolar disorders. 
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Results. The correlations between patient eating behavior and de novo thyroid nodules incidence after 
breast cancer diagnosis were: decreased risk for a daily intake of minimum 250ml dairies; and increased risk 
for daily intakes of over 200g spinach, 250g carrots or 250g beetroot.  

Conclusion. And the correlations with de novo hypothyroidism were: decreased risk for a daily intake of 2.5g 
iodized salt and for a minimum of 100g fish or 250ml dairies; and increased risk for daily intakes of over 250ml 
carrots or 250ml beetroot juice. 
The results of this observational study support the hypothesis that cancer patients’ convictions can worsen 
prognosis by associating other comorbidities. 
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cancerului mamar ER+/PR±/HER2- 
Diana Viorela Artene1, C.I. Bordea2, A. Blidaru3 
1student Nutriție Oncologică, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România  
2Departamentul 2 Chirurgie Oncologică, Institutul de Oncologie “Alexandru Trestioreanu” București, România 
3Chirurgie Oncologică, Institutul de Oncologie “Alexandru Trestioreanu” București, România, Universitatea de Medicină 

și Farmacie “Carol Davila” București, România  

Cuvinte cheie: creștere ponderală în chimioterapie, cancer de sân, obezitate sarcopenică, nutriție oncologică 

Introducere. Multe paciente cu cancer mamar ER+/PR±/HER2- prezintă creștere ponderală pe parcursul 
chimioterapiei, ceea ce poate crește riscurile de recidivă, carcinogeneză de novo, mortalitate de cauză 
generală si de cauză oncologică.  

Material și Metodă. Pentru a testa eficiența unei diete moderat hiperproteice - bazată pe consumul de 
alimente natural bogate în calciu, pre- și probiotice asociat senzației de foame – am urmărit evoluția 
compoziției corporale a 46 de paciente în timpul chimioterapiei (CH) si 50 de paciente la 2 ani după 
intervenția chirurgicală (S).  
Pentru a preveni sarcopenia și pentru a contracara efectele Warburg și Crabtree, am scăzut aportul de 
carbohidrați de la 55-60% la doar 30%. Am calculat un aport proteic de 1,5g/ kg corp, ceea ce a însemnat 
pentru majoritatea pacientelor un aport de 25-30g proteine per masă. 
Am măsurat greutatea, grăsimea somatică și viscerală cu un cântar cu impedanță bio-electrică cu multi-
frecvențe (BIA) inițial și după 12 săptămâni. Pentru a valida măsurătorile BIA am măsurat și circumferința taliei 
și a șoldurilor. 

Rezultate. Deși pacientele din grupul S au obținut rezultate mai bune pe toți parametrii măsurați, și 
pacientele din grupul CH și-au îmbunătățit compoziția corporală în ciuda administrării chimioterapiei pe 
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parcursul studiului, prezentând o scădere de 1.611±2.89% kg (p= 0.005), 1.79±3.32% grăsime somatică (p= 
0.006), 0.4±0,81% grăsime viscerală (p=0.012) și de 0.29±0.4  a raportului talie/ șolduri (p=0.001). 

Concluzie. Acest studiu demonstrează că o dietă moderat hiperproteică este eficientă pentru prevenția 
obezității sarcopenice atât pe parcursul chimioterapiei cât și la 2 ani după intervenția chirurgicală. 
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Introduction. Many ER+/PR±/HER2- breast cancer patients gain weight during chemotherapy potentially 
increasing recurrence, de novo carcinogenesis, all cause mortality and oncology specific mortality risks.  

Materials and Method. Thus, to test the efficacy of a moderately high protein diet - based on eating only 
when hungry foods naturally high in protein, calcium, pre- and probiotics - we followed the body 
composition evolution of 46 chemotherapy patients (CH) and of 50 patients 2 years after surgery (S). 
To prevent sarcopenia and to counteract the Warburg and Crabtree effects, we decreased the recommended 
percentage of carbohydrate intake from the common value recommended for general population – of 55-
60% - to only 30%.  We calculated portion size to reach a protein intake of 1.5g/ kg body, which meant for 
most patients a 25-30g protein intake per meal. 
We measured their weight, body and visceral fat with a multi-frequency bioelectrical impedance (BIA) scale 
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initially and after 12 weeks. To validate BIA measurements, we also measured waist and hips circumferences.  

Results. Although S patients obtained better results on all measured parameters, patients receiving 
chemotherapy also improved their body composition despite chemotherapy administration during the trial: 
1.611±2.89%kg (p= 0.005), 1.79±3.32% body fat (p= 0.006), 0.4±0,81% visceral fat (p=0.012) and had a 
0.29±0.4 in the waist to hips ratio (p=0.001). 

Conclusion. So, a moderately high protein diet is as effective for preventing sarcopenic obesity during 
chemotherapy as it is 2 years after surgery. 
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Introducere. O mare parte dintre tumorile mamare avansate sunt incurabile, rolul ovariectomiei fiind 
prelungirea supravieţuirii cu ameliorarea calităţii vieţii. 

Materiale şi metode. Grupul de studiu este constituit din 62 paciente cu cancer mamar în stadiile depăşite 
(IIIA, IIIB şi IV) ce s-au aflat în secţia Mamologie, Ginecologie şi Gastrologie a Institutului Oncologic în perioada 
anilor 2012-2016, cu vârsta cuprinsă între 21-50 ani şi o incidenţă maximă între 31-40 ani (57,14%). 

Rezultate. În dependenţă de subtipul clinic, ovariectomia a fost efectuată la 18 din 62 paciente cu tipul 
luminal A (29,03%), tipul luminal B – 10 din 62 cazuri (16,12%), în tipul Her 2/neu pozitiv – 5 din 62 paciente 
(8,04%) iar în mod empiric – la 29 paciente din 62 (46,77%). Rezultatele supravieţuirii imediate (˂2 ani) au 
fost înregistrate la 41 paciente din 62, ceea ce reprezintă 66,12% (preponderent în tipul luminal A – 15 din 18 
(83,3%)). Rezultatele supravieţuirii la distanţă (2 şi mai mulţi ani) au fost înregistrate la 10 din 62 paciente 
(32,25%), dintre care cu tipul luminal A - 10 din18 (55,5%), tipul luminal B – 4 din 10 (40%), empiric numai la 
6 din 29 cazuri ceea ce constituie 20,68%.  

Concluzii. Rezultatele supravieţuirii imediate şi la distanţă sunt în dependenţă de subtipul clinic. 
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Keywords: oophorectomy, breast cancer, advanced stage. 

Introduction. Much of advanced breast tumors are incurable, oophorectomy role being prolonged  
survival with improved quality of life. 

Materials and methods. Our study includes 62 patients with breast cancer in advanced stages (IIIA,IIIB, IV) 
who were treated in Mammology, Gastrology and Ginecology Department of Institute of Oncology during 
2012-2016 with aged between 21-50 years with high incidence between 31-40 years (57,14%). 

Results. Depending on the clinical subtype, oophorectomy was made in a 18 of 62 patients with A luminal 
type (29,03%), is in the B luminal type – 10 of 62 cases (16,12%),  is in the Her 2/neu positive type – 5 of 62 
patients (8,04%) and empirically  - 29 of 62 patients (46,77%). Immediate survival results (˂2 years) were 
recorded in 41 patients of 62 whice 66,12% (especially in luminal type A -  15 of 18 (83,3%)). Advanced 
survival results (2 or more years) were recorded in 10 of 62 patients (32.25%), of the A luminal type - 10 of 18 
(55.5%), B luminal type - 4 of 10 (40%), empirical only 6 of the 29 cases, which is 20.68%.  

Conclusion. Immediate and distant results depending on the clinical subtype. 
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Principii de administrare a citostaticelor 
Cristina Ingrid Baran 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

 
Condiții pentru administrarea unei cure de citostatice. Cele zece principii ale tratamentului chimioterapic. 
Condiții pentru administrarea citostaticelor. 
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Duodenopancreatectomie totală laparoscopică cu prezervarea splinei, 
pentru neoplazie intraductală pancreatică. Aspecte tactice și tehnice 
A. Bartoș, Dana Bartoș, C. Breazu, Raluca Stoian, Cristian Cioltean, Ioana Iancu, C. Iancu 
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie ‚‚Prof. Dr. Octavian Fodor’’, Clinica Chirurgie 3, Cluj-Napoca  

Cuvinte cheie: neoplazie intraductală pancreatică, duodenopancreatectomie totală laparoscopică, prezervarea splinei 

Introducere. Pancreatectomia efectuată exclusiv pe cale laparoscopică reprezintă cea mai avansată tehnică 
laparoscopică din arsenalul terapeutic al chirurgiei pancreasului. Deși literatura de specialitate indică faptul 
că această intervenție este fezabilă și poate fi la fel de sigură ca și duodenopancreatectomia prin laparotomie, 
complexitatea tehnică și riscul de apariție al complicațiilor fac ca puțini chirurgi să opteze pentru acest abord.  

Material și metodă. Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 40 ani, diagnosticat cu neoplazie 
pancreatică intraductală (IPMN) la care am practicat duodenopancreatectomie totală laparoscopică cu 
prezervarea splinei, cu  anastomoză hepatico-jejunală pe ansă ascensionată „in situ” și gastro-
jejunoanastomoză precolică.  

Rezultate. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, grevată de o fistulă biliară tardivă (ziua 13 postoperator) 
drenată extern, rezolvată prin tratament specific.  

Concluzii. Considerăm că abordul total laparoscopic este fezabil în chirurgia radicală a pancreasului, foarte 
importantă fiind selecția atentă a pacienților, particularitățile anatomopatologice ale acestora, împreună cu 
tehnica și experiența echipei chirurgicale, toate acestea putând influența evoluția postoperatorie.  
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Laparoscopic spleen preserving total duodenopancreatectomy for 
intraductal papillary mucinous pancreatic neoplasia.  
Tactical and technical aspects 
A. Bartoș, Dana Bartoș, C. Breazu, Raluca Stoian, Cristian Cioltean, Ioana Iancu, C. Iancu 
Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology ‚‚Prof. Dr. Octavian Fodor’’, Surgical Department, Cluj-Napoca 

Keywords: intraductal pancreatic neoplasia, total laparoscopic duodenopancreatectomy, spleen preserving 

Introduction. Pancreatectomy, performed exclusively by laparoscopic technique is the most advanced 
laparoscopic procedure from the pancreatic surgery arsenal. Though the literature indicates that this surgery 
is feasible and can be as safe as classic duodenopancreatectomy, because of the technical complexity and 
the risk of complications few surgeons chose this approach. 

Material and methods. We present the case of a 40 years old patient, diagnosed with pancreatic intraductal 
neoplasia (IPMN) for which I performed a laparoscopic spleen preserving total duodenopancreatectomy with 
hepatico-jejunal anastomosis by “in situ” ascended loop and precolic gastrojejunal anastomosis.  

Results. The postoperative outcome was favorable, being marked by a late biliary fistula (day 13 post 
surgery), externally drained, that was solved by specific treatment. 

Conclusions. We believe that total laparoscopic approach is feasible for radical surgery of the pancreas, a 
very important aspect being the careful selection of patients, their anatomopathological particularities, 
surgical technique and the experience of the surgical team in advanced laparoscopic procedures. All this can 
influence the outcome of the surgery. 
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Importanța terapeutică a stadializării cancerului rectal cu RMN 
multiparametric 
F. Bauer 
Munchen, Germania 

 
Stadializarea preoperatorie corectă a carcinomului rectal influențează în mod direct strategia terapeutică a 
acestuia, rezultând în îmbunătățirea considerabilă a ratei de supraviețuire și a calității vieții după tratament. Este 
vorba de opțiunea de a face radiochimioterapie preoperatorie sau nu înaintea exciziei totale de mezorect (TME). 
Avansul tehnic în domeniul rezonanței magnetice face posibile examinările multiparametrice (mp RMN) cu 
aparate de performanță suficient de ridicată (3T sunt din ce în ce mai des întâlnite) pentru a obține imagini de o 
calitate excelentă, care permit efectuarea diagnosticului corect al extensiei tumorale locale. Aceste examinări 
multiparametrice includ atât secvențe T2 multiplanare și T1, care oferă informații morfologice valoroase datorită 
rezoluției înalte a structurilor anatomice, cât și secvențe funcționale DWI, cu rol decisiv în depistarea tumorilor 
reziduale după radiochimioterapia preoperatorie. Examinarea funcțională cu DWI este singura metodă 
diagnostică neinvazivă cu acuratețe ridicată care după RCT poate diferenția între fibroză și resturi tumorale vitale. 
Examinarea dinamică cu substanță de contrast (DCE) în combinație DWI și volumetrie poate da informații 
suplimentare privind răspunsul complet sau incomplet la RCT și este eficientă în detectarea recidivei locale după 
TME. De asemenea, RMN este singura metodă diagnostică suficient de acurată pentru a evalua fascia mezorectală, 
reprezentând marginea circumferențială de rezecție (CRM) în cazul TME. Cu RMN putem și măsura foarte exact 
(echivalent cu histologia) distanța minimă la fascia mezorectală, esențială în planificarea tratamentului chirurgical 
și mult mai importantă decât stadializarea T. Aceasta permite selectarea pacienților cu factor prognostic 
nefavorabil care ar profita de radioterapie sau RCT. Evaluarea altor factori de prognoză precum starea ganglionilor, 
numărul și localizarea lor precum și invazia venoasă extramurală (EMVI) joacă de asemenea un rol important în 
strategia terapeutică individualizată.  
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Leucemia cu plasmocite - perspective terapeutice? 
Carmen Benza1, Cristina Burcoveanu1, Doramina Ghiorghiu1, C. Dănăilă2, Angela Dăscălescu2 
1Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: leucemie, plasmocite, agresiv, terapie  

Leucemia cu plasmocite reprezintă o formă rară și agresivă de gamapatie monoclonală malignă, definită prin 
prezența în sângele periferic de plasmocite în valoare procentuală de > 20% și în valoare absolută de peste 
2000/mmc. Poate surveni “de novo” sau secundar, ca transformare leucemică în cadrul unui mielom multiplu 
refractar/recăzut. Leucemia cu plasmocite primitivă constituie o clinico-patologică distinctă, ce reunește 
diverse anomalii citogenetice care contribuie la proliferare accelerata, inhibiția apoptozei și independența 
față de micromediul medular, asociind modificări în expresia moleculelor de adeziune și a receptorilor pentru 
chemokine. Istoria naturală a bolii se caracterizează prin perioade scurte de remisiune și răspuns mediocru 
la chimioterapia convențională. Conduita terapeutică se bazează pe protocoale de chimioterapie în doze 
mari în combinație cu noi agenți terapeutici, mai ales cu bortezomib, urmată de autogrefa de celule stem 
hematopoietice, însă fără obținerea unor răspunsuri satisfăcătoare. 
Pentru a ilustra aceste aspecte, vom prezenta cazul unei paciente în vârstă de 64 ani, aflată în evidența Clinicii 
de Hematologie a IRO Iași din octombrie 2015. Tabloul clinico-biologic de la diagnostic reflectă natura 
agresivă a bolii, cu evoluție rapid progresivă, masă tumorală mare, leucocitoză, infiltrare medulară 
importantă și afectare extramedulară marcată.  
Cazul prezentat își propune să atragă atenția asupra unei afecțiuni rare, al cărei tratament nu este încă bine 
definit. 
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Managementul fistulelor anastomotice esofagiene la pacienții oncologici 
Rodica Birlă, A. Caragui, Elena Cătănescu, S. Constantinoiu, Cristina Gindea, P. Hoară  
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană „Sf. Maria” 

Cuvinte cheie: fistulă anastomotică, cancer esofagian 

Fistulele anastomotice după esofagectomie sau rezecție gastrică reprezintă una dintre cele mai importante 
cauze de morbiditate și mortalitate. Gestionarea lor include atât proceduri conservatoare, cât și 
intervenționale. 
După rezecții gastrice sau esofagiene, s-a efectuat un număr de 208 anastomoze pentru patologii neoplazice, 
dintre care 141 au fost bărbați și 67 femei, 136 au fost intraabdominale, 13 toracice și 59 cervicale. Jejunul a 
fost utilizat ca partener anastomotic la 136 de pacienți, în timp ce stomacul și colonul au fost utilizate în 70, 
respectiv 2 cazuri. 168 au fost anastomoze manuale și 40 au fost efectuate folosind un stapler. S-au efectuat 
9 anastomoze termino-terminale în timp ce 199 au fost termino-laterale. 
Procentul total de fistule anastomotice a fost de 24,51%, din care 33,89% la nivel cervical, 30.76%, toracice și 
19.85% abdominale. Severitatea fistulelor: gradul 1 (5), gradul II (31), gradul III (13) și gradul IV (2). 
Morbiditatea generală a fost 41%, din care prin fistule 23,93%. Tratamentul conservator a fost ales la 38 de 
pacienți, endoscopic pentru 1 pacient și chirurgical pentru 12 pacienți. Mortalitatea generala a fost de 9,13% 
(19) din care prin fistule 4,32% (9). 
Complicațiile anastomozelor sunt relativ frecvente după o intervenție chirurgicală pentru cancer esofagian 
și necesită o strategie complexă. Astăzi, pentru fistule de grad înalt este indicată o abordare multimodală. 
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Management of esophageal anastomotic leaks in oncologic patients 
Rodica Birlă, A. Caragui, Elena Cătănescu, S. Constantinoiu, Cristina Gindea, P. Hoară  
 “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, “St. Maria” Clinic for General and Esophageal Surgery 

Keywords: anastomotic leak, esophageal cancer 

Anastomotic leakage after esophageal or gastric resection is one of the most important causes of morbidity 
and mortality. Their management includes both conservative and interventional procedures. 
After gastric or esophageal resections, a number of 208 esophageal anastomoses were performed for 
neoplastic pathologies, of which 141 were male and 67 women, 136 were intraabdominal, 13 thoracic and 
59 cervical. Jejunum was used as an anastomotic partner in 136 patients, while the stomach and colon were 
used in 70, respectively 2 patients.168 were manual anastomoses and 40 were done using a stapler. 9 end-
to-end anastomoses were done, while 199 were end-to-side.  
The overall percentage of anastomotic leaks was 24.51%, of which at 33.89% at cervical level, 30.76% thoracic 
and 19.85% abdominal. Leakage severity: grade 1 (5), grade II (31), grade III (13) and grade IV (2). Overall 
morbidity was 41%, of which by leaks 23.93%. Conservative treatment was the method for 38 patients, 
endoscopic for 1 patient and surgical for 12 patients. Overall mortality was 9.13% (19) of which by leaks 4.32% 
(9). 
Anastomotic complications are relatively frequent after esophageal surgery for cancer, requiring a complex 
strategy. Nowadays, for higher grade leaks, endoscopic management is indicated associated with the surgical 
approach.  
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Infecțiile nosocomiale - ignoranță, frică sau prejudecată?! 
Daniela Boancă¹, Luminița Popeanu¹, Ioana Grigoraș² 
¹Institutul Regional de Oncologie Iași 

²Universitatea de Medicină și Farmacie ʺGrigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: asistent medical, sectia ATI, IRO Iași, România 

Introducere. În pofida progreselor teoretice și practice din medicina contemporană, infecțiile nosocomiale 
continuă să reprezinte o problemă stringentă medicală și economică. Tabloul clinic grav, cu potențial 
epidemiologic indubitabil, duce la prelungirea perioadei de spitalizare, creșterea semnificativă a costurilor 
de îngrijire, decalarea reluării activității profesionale și reintegrarea în viața socială cotidiană. 

Obiective. Studiul a fost retrospectiv asupra cazurilor de infecții nosocomiale identificate, raportate și 
analizate în cadrul IRO Iași în anul 2015. 

Materiale și metodă. Datele au fost obținute în urma analizei pe un număr de 12765 pacienți cu internare 
continua în IRO Iași pe secțiile Hematologie, Chirurgie I și II, Oncologie Medicală, Radioterapie și Îngrijiri 
Paliative, iar 4282 au tranzitat în secția ATI. Studiul a fost retroactiv și cuprinde toți pacienții internați în 
perioada ianuarie - decembrie 2015. În cursul anului 2015 au fost declarați și identificați prin studiul foilor de 
observație un număr de 74 de infecții nosocomiale, pe baza definiției de caz standard, conform Ordinului nr. 
916 din iulie 2006 și a datelor menționate în dosarul pacientului: 27 cazuri în cadrul secției Chirurgie I, 19 
cazuri în cadrul secției Chirurgie II, 11 cazuri în cadrul secției Hematologie, 7 cazuri în cadrul secției ATI, 3 
cazuri în cadrul secției de Chirurgie Plastică, 3 cazuri în cadrul secției de Radioterapie, 2 cazuri în cadrul secției 
de Chirurgie Toracică, 1 caz în cadrul secției de Îngrijiri Paliative, 1 caz în cadrul secției de Oncologie Medicală. 

Rezultate. Din analiză s-au constatat următoarele: vârsta, boala de baza, rezultatele bacteriologice, curba 
febrilă, simptomatologie, consum de antimicrobiene, durata de spitalizare, complexitatea planului terapeutic, 
respectarea / nerespectarea protocoalelor de Precauțiuni Universale, aceștia fiind factori majori în apariția 
infecțiilor nosocomiale. 
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Concluzii. Infecțiile nosocomiale sunt factori care agravează starea clinică a pacientului, mai ales la pacientul 
oncologic, crescând costurile de îngrijire, durata de spitalizare și tratament. Infecțiile nosocomiale au o 
frecvență mult peste cea raportată oficial. Este imperios necesară conștientizarea importanței identificării, 
raportării și individualizării măsurilor ce se impun pentru diminuarea acestui fenomen, ținând cont de 
impactul major asupra societății. 
 
 

Nosocomial infections -ignorance, fear or prejudice?! 
Daniela Boancă¹, Luminița Popeanu¹, Ioana Grigoraș² 
¹Regional Institute of Oncology Iasi 

²University of Medicine and Pharmacy ʺGrigore T. Popaʺ Iași 

 

Introduction. In spite of the progress in the theoretical and practical training in medicine, contemporary 
nosocomial infections continued to represent a problem medical specialists and economical. Clinical serious, 
with epidemiological potential, lead to the extension of the period of hospitalization, a significant increase 
in the cost of care, significant delay of reinsertion in the professional activity and reintegration in the social 
life daily.  

Objectives. The study was a retrospective review of the cases of nosocomial infections identified, reported 
and analyzed in IRO Iași in 2015. 

Materials and method. Data have been obtained from the analysis on a number of 12765 patients with 
admitting continues in Iasi IRO on the polling stations, Hematology Surgery, I and II, Oncology, Medical 
radiotherapy and Palliative Cares and 4.282 in transit at the Area Intensive Care. The study was retroactively 
and includes all admitted patients in the period January to December 2015. In the course of the year 2015 
has been declared and identified by the study of sheets of observation, a number of 74 nosocomial infections 
on the basis of the definition of the event , the standard in accordance with Order no. 916 of July 2006 and 
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of the data referred to in patient file: 27 cases in the department of Surgery I, 19 cases in the department of 
Surgery II, 11 cases in the department of Hematology, 7 cases in the department of Area Intensive Care, 3 
cases in the department of Plastic Surgery, 3 cases in the department of  Radiotherapy, 2 cases in the 
department of  Thoracic Surgery, 1 case in the department of Palliative Care, 1 case in the department of 
Medical Oncology. 

Results. The following facts were established: age, disease, bacteriological results, fever’s curve, 
symptomatology, consumption of antibiotics, duration of hospitalization the complexity of the therapeutic 
plan, compliance / failure to comply with the protocols on Universal Precautions, them as a major factor in 
the occurrence nosocomial infections. 

Conclusions. Nosocomial infections are factors that aggravates the patient's clinical condition, especially to 
the patient oncology, increasing the costs of the Care Group, the duration of the hospitalization and 
treatment. Nosocomial infections have a frequency over the reported journal. It is imperative to awareness 
of the importance of identification, reporting and individually actions to be taken in order to diminish this 
phenomenon, taking into account the major impact on society.  
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Tumora pancreatică chistic-papilară 
F. Bobircă, P. Mustățea, O. Mihalache, D. Georgescu, Cristina Jauca, Andra Bîrligea, T. Pătrașcu 
Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” București 

Cuvinte cheie: tumoră pancreatică, neoplasm “border-line”, tumori rare 

Introducere. Tumorile pancreatice chistic-papilare sunt tumori rar întâlnite, ce apar în special la femei tinere. 
Etiologic, există mai multe teorii: endocrină, diferențierea de tip acinar, originea în celulele mici ductale, 
dezvoltarea din “celulele pancreatice indiferente”. Există studii care susțin prezența receptorilor estrogenici și 
progesteronici la nivelul celulelor tumorale, lucru care explică tropismul pentru sexul feminin. Clinic, 
pacientele sunt paucisimptomatice, cel mai frecvent întâlnindu-se o jena dureroasă la nivelul hipocondrului 
stâng sau epigastrului. 

Material și metodă. Prezentăm cazurile a două paciente de 14, respectiv 55 ani, ce s-au internat în Clinica de 
Chirurgie a Spitalului “Dr. I. Cantacuzino” cu simptomatologie asemănătoare, constând din durere la nivelul 
epigastrului și hipocondrului stâng și la care explorarea computer tomografică evidențiază prezența unor 
formațiuni cu componentă chistică și solidă la nivelul joncțiunii corp/coadă ale pancreasului. În unul dintre  
cazuri s-a practicat spleno-pancreatectomie corporeo-caudală, iar în cel de-al doilea excizia totală a tumorii, 
ambele cu evoluție postoperatorie favorabilă. 

Rezultate. Rezultatele examenelor histo-patologice au evidențiat în ambele cazuri prezența de tumori 
pancreatice chistic-papilare. Evoluția la distanță a fost fără semne de recidivă. 

Concluzii. Tumorile pancreatice chistic-papilare sunt considerate leziuni maligne, însă cu slabă capacitate de 
metastazare, făcând parte din categoria de neoplasme “border-line” și fiind dificil de diagnosticat preoperator. 
Elementele de malignitate sunt invazia vasculară și perineurală. Indicația de tratament chirurgical este excizia 
totală a tumorii. 
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Cystic papillary pancreatic tumor 
F. Bobircă, P. Mustățea, O. Mihalache, D. Georgescu, Cristina Jauca, Andra Bîrligea, T. Pătrașcu 
“Dr. I. Cantacuzino” Hospital Bucharest 

Key words: pancreatic tumor, “border-line” neoplasm, rare tumor 

Introduction. Cystic papillary tumors of the pancreas are rare and occur mainly in young women. Etiological, 
there are several theories: endocrine, acinar differentiation, small ductal cells origin, the development from 
"indifferent pancreatic cells". There are studies that support the presence of estrogen and progesterone 
receptor on tumor cells, which explains the tropism for women. Clinically, patients have few clinical signs, 
the most common being the pain on the left upper quadrant. 

Methods. We present the cases of two patients of 14/55 years old that were hospitalized in the Surgery Clinic 
of “Dr. I. Cantacuzino” Hospital, with similar symptoms, consisting of left upper quadrant pain. The 
exploration by computer tomography revealed the presence of the tumor with cystic and solid components, 
localized at the junction body/tail of the pancreas. In one case it was practiced corporeo-caudal 
splenopancreatectomy and in the second case the total excision of the tumor, both cases with favorable 
postoperative outcome. 

Results. In both cases the histo-pathological examinations showed the presence of pancreatic cystic-
papillary tumors. Long term outcome showed no signs of relapse. 

Conclusion. The cystic-papillary tumors of the pancreas are considered malignant, but with weak capacity 
of metastasis, making them part of "border-line" neoplasm category and there are difficult to be diagnosed 
preoperatively. The elements of malignancy are the vascular and perineural involvement. Total excision is the 
surgical indication for the tumor. 
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A comparison study of Volumetric Modulated Arc Therapy Quality 
Assurances using Portal Dosimetry and ArcCheck Systems 
M. Bodale 
Medical Physics Center Iași 

Medical Physicist Collegium Romania (CFMR) 

 
In external beam radiation therapy the precise patient positioning is essential with the current use of 
complicated treatment plans. Patient-specific pretreatment verification of volumetric-modulated arc therapy 
(VMAT) is strongly recommended for all patients in order to detect any potential errors in treatment planning 
process and machine deliverability, and is thus performed routinely in many clinics. Portal dosimetry is an 
effective method for this purpose because of its prompt setup, easy data acquisition, and high spatial 
resolution.  
Portal imaging is often used for pre and during treatment anatomical setup verification. Currently the most 
advanced and widely used amorphous silicon Electronic Portal Imaging Device (EPID) and the Varian 
TrueBeam linear accelerator were used here for the measurements. A Varian Portal Dosimetry system was 
compared to a SunNuclear ArcCheck diode array for VMAT pre-treatment patient plan QA. For further 
validation of the method, direct comparisons of the delivered QA beam to the treatment beam were 
performed using EPDI and the ArcCheck systems and show that gamma passing rates under 2%/2 mm 
criteria are 90.0%–100% for the all VMAT plans. 
The EPDI and the ArcCheck systems showed comparable dosimetric results. In this study, the results revealed 
both systems to be suitable for patient-specific QA measurements for VMAT. We conclude that, depending 
on the status of clinic, both systems can be used interchangeably for routine pretreatment QA. 
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Factori prognostici în melanomul malign 
Denisa Boroș1, Teodora Alexa2, L. Miron1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
2Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: melanom malign, rata de supraviețuire, interval liber de supraviețuire 

Introducere. Cu toate ca melanomul malign reprezintă doar 1% din numărul total de cancere, este unul 
dintre cele mai agresive tipuri de cancer, in general asociat cu un prognostic rezervat. În ciuda faptului că 
imunoterapia a îmbunătățit oarecum supraviețuirea, acest tip de tratament nu a fost implementat până în 
acest moment în România și chimioterapia rămâne tratamentul de bază. Scopul acestui studiu a fost să 
evaluăm intervalul liber de supraviețuire și rata de supraviețuire a pacienților cu melanom malign tratați în 
cadrul institutului nostru în ultimii 3 ani. 

Materiale și metode. Am realizat un studiu retrospectiv pe toți pacienții cu melanom tratați în cadrul 
Institutului Regional de Oncologie între anii 2013 și 2016. Din baza electronică am colectat o serie de 
parametri ce includ vârsta, sexul, localizarea tumorală, stadiul clinic și patologic, indicele Breslow, nivelul 
Clark, parametrul RDW, ulcerația și managementul terapeutic detaliat. Apoi am analizat fiecare parametru 
pentru a evalua impactul asupra intervalului liber de supraviețuire și asupra ratei de supraviețuire.  

Rezultate. Între anii 2013 și 2016 am identificat 90 de pacienți cu confirmare histologică de melanom malign 
ce au urmat tratament în cadrul departamentului nostru. În general, intervalul liber de supraviețuire a fost 
113 luni, media fiind 22 luni și rata de supraviețuire a fost 191 luni maximum și media 38,46 luni în acest grup 
de pacienți. Localizarea topografică primară a fost găsită ca o influență majoră asupra supraviețuirii, cu 
diferențe statistice semnificative între melanom al extremităților față de melanom localizat la abdomen 
(p=0,043) și pe toracele anterior și posterior (p=0,016, p=0,018). Indicele Breslow a arătat o diferență în rata 
de supraviețuire după nivelul de invazie, cu un rezultat mai bun în cadrul formelor de melanoame mai puțin 
invazive (rata de supraviețuire diferită în pacienți cu Breslow 1 față de pacienți cu Breslow 3 si 4). Similar, 
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nivelul Clark a fost asociat cu o diferență de supraviețuire statistic semnificativ între nivelele II și IV (p=0,047), 
între nivelul III și nivelele IV si V (p=0,006 și p=0,010) și între nivelul V și nivelele I, II, III. Invazia ganglionară și 
metastazele au un rezultat semnificativ influențat (p<0,01 și p<0,016). Parametrul RDW a arătat un rezultat 
diferit la pacienții ce au avut RDW peste 15% față de cei cu rezultat RDW în limite normale (p=0,030). Sexul 
nu a avut o influență semnificativă asupra supraviețuirii, cu toate ca un mic avantaj a fost observat la sexul 
feminin. Testul Mantel - Cox a arătat o diferență în rata de supraviețuire între pacienții ce au primit  prima 
linie și a doua linie de tratament față de cei care au primit doar prima linie de tratament (p=0,049), mai 
favorabil fiind pentru cei ce au beneficiat de ambele linii de tratament. Sexul nu a avut o influență 
semnificativă asupra supraviețuirii, cu toate că un mic avantaj a fost notat la sexul feminin. Pacienții peste 65 
de ani au avut de asemenea o supraviețuire mai bună decât cei sub 65 de ani, dar nu a fost găsită nicio 
diferență statistică. 

Concluzii. Factorii prognostici: localizarea, indicele Breslow, nivelul Clark, adenopatiile și metastazele 
influențează semnificativ rata de supraviețuire în pacienții cu melanom. Intervalul liber de supraviețuire a 
fost influențat major de felul cum au răspuns la tratamentul chimioterapic pacienții și riscul de toxicitate ce 
a dus la oprirea tratamentului la mulți dintre aceștia, localizarea melanomului și, de asemenea, stadiul 
patologic în care pacientul a fost diagnosticat. Rata de supraviețuire a fost mai bună la pacienții ce au primit 
ambele linii de tratament decât cei ce au beneficiat doar de o singură linie de tratament. 
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Prognostic factors in malignant melanoma 
Denisa Boroș1, Teodora Alexa2, L. Miron1,2 
1University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iași 
2Medical Oncology, Regional Institute of Oncology Iași 

Keywords: malignant melanoma, overall survival, progression-free survival  

Introduction. Although malignant melanoma accounts for only 1% of all cancers, it is one of the most 
aggressive types of cancer, generally associated with a poor outcome. Although immunotherapy has 
somewhat improved survival, this type of treatment is not reimbursed at the moment in Romania and 
chemotherapy continues to be the mainstay of treatment. The aim of this study was to assess progression-
free survival and overall survival in malignant melanoma patients treated in our institute in the past 3 years.  

Materials and methods. We performed a retrospective analysis of all melanoma patients treated in the 
Regional Institute of Oncology between 2013 and 2016. From the electronic database, we collected several 
parameters including age, sex, tumor localization, clinical and pathological stage, Breslow Index, Clark 
level,the RDW parameter, ulceration and detailed therapeutic management. We then analyzed each 
parameter in order to assess its impact on progression-free survival and overall survival. 

Results. Between 2013 and 2016, we identified 90 patients with histologically confirmed malignant 
melanoma that underwent treatment in our department. Overall, progression-free survival was 113 months 
maximum, the mean was 22 months and overall survival was 191 months maximum and 38.46 mean survival, 
in this group of patients. The topographical location of the primary was found to significantly influence 
survival, with statistically significant differences between melanoma of the extremities versus melanoma 
located on the abdomen (p=0.043) and on the anterior and posterior thorax (p=0.016 and p=0.018). The 
Breslow Index showed different survival rates according to depth of invasion, with better outcome in the less 
invasive forms of melanoma (significant survival differences in patients with Breslow 1 versus patients with 
Breslow 3 or 4). Similarly, the Clark level was associated with a significant difference in survival between level 
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II and IV, (p=0,047) , between level III and levels IV and V (p=0,006 and p =0,010) and between level V and 
levels I,II,III. Lymph node invasion and metastases significantly influenced outcome (p=0.01 and 
p=0.016),overall survival being 21 months on diagnosis of metastases and 48 months without diagnosis of 
metastases. The RDW parameter showed a different outcome in patients who had a RDW over 15% than 
those with normal RDW results p=0,030. The Mantel –Cox test showed a difference in survival rate between 
patients who received first line and second line of treatment and those who only received first line of 
treatment (p=0,049). Gender did not have a significant influence on survival, although a slight advantage in 
survival was noted in females. Patients aged over 65 had also a slightly better survival than those under 65 
years, but no statistical difference was found.  

Conclusions. The prognostic factors: localization, Breslow Index, Clark Level, invasion of lymph nodes and 
metastases significantly influence overall survival in melanoma patients. The progression free survival was 
majorly influenced by the choice of first line treatment, how patients which undergone chemotherapy 
responded and the risk of toxicity which led to the stop of the treatment to many of them the localization of 
the melanoma and also the pathological staging in which the patient was diagnosed. Overall survival was 
better for patients who had both lines of treatment than those with only first line of treatment.  
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Mastectomie profilactică - reconstrucție imediată 
T. Bratu, Z. Crăiniceanu 
Clinica de Chirurgie Plastică și Reconstructivă, Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, România 

Cuvinte cheie: risc de cancer de sân, mastectomie profilactică, reconstrucție de sân 

Mastectomia profilatică este procedură care îndepartează unul sau ambii sâni în vederea scăderii riscului de 
cancer de sân. Mastectomia subcutanată bilaterală la femeile cu mutații genetice BRACA sau antecedente 
importante de cancer de sân poate reduce riscul de cancer de sân cu până la 95%. 
Opțiunile chirurgicale de mastectomie profilactică includ mastectomia subcutanată sau radicală, urmată de 
reconstrucția sânului. Abordul poate fi inframamar, pe cicatrice în "T" inversat sau în omega. Mastecctomia 
subcutanată se realizează cu conservarea complexului areolo-mamelonar (CAM). Întotdeauna am făcut 
reconstrucție imediată de sân cu implant mamar plasat de obicei submuscular. Complicațiile precoce 
întâlnite au fost: necroza tegumentară, necroza CAM, infecție - cu pierderea implantului, dehiscenta de plagă, 
hematom, serom, durere. Complicațiile tardive includ: contractura capsulară, asimetrie mamară / rezultat 
inestetic, "rippling", pierderea sensibilității, cicatrizare deficitară. 
În concluzie, mastectomia profilactică reduce dar nu exclude riscul de cancer de sân. Studii prospective sunt 
necesare pentru o evaluare cât mai corectă. Răspunsul acestor studii va fi valabil peste mai mulți ani, datorită 
perioadei de urmărire îndelungate necesare. Femeile care iau în calcul mastectomia profilactică trebuie 
informate corespunzător asupra riscului de cancer de sân, morbidității și mortalității precum și a 
consecințelor medicale și psihologice pe termen lung ca urmarea a procedurii. 
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Prophylactic mastectomy - immediate reconstruction  
T. Bratu, Z. Crăiniceanu 
Department of Plastic and Reconstructive Surgery,  

University of Medicine and Pharmacy “Victor Babeș” Timișoara, Romania 

Key words: breast cancer risk, prophylactic mastectomy, breast reconstruction 

Prophylactic mastectomy is surgery to remove one or both breasts to reduce the risk of developing breast 
cancer.  Bilateral subcutaneous mastectomy in women who carry a BRCA gene mutation or with a strong 
family history of breast cancer may be able to reduce the risk of developing breast cancer by 95%.  
Surgical options for prophylactic mastectomy include subcutaneous mastectomy or radical mastectomy, 
usually followed by breast reconstruction. The approach can be inframammary, inverted "T" scar or omega 
shape. Subcutaneous mastectomy is performed with sparing the nipple-areolar complex (NAC). We always 
perform an immediate reconstruction with breast implant placed usually sub-muscular. Our range of early 
complications includes: skin necrosis, NAC necrosis, infection – lose of implant, wound dehiscence, 
hematoma, seroma, pain. Later complications can include: capsular contracture, implant asymmetries / 
aesthetically unpleasant, rippling loss of sensitivity, bad scarring. 
In conclusion prophylactic mastectomy reduces but not eliminates the breast cancer risk. Prospective study 
through registries of women who undergo prophylactic mastectomy is necessary. The answers from these 
studies will be available after many years because of the long follow up necessary. Women considering 
prophylactic mastectomy should be carefully counseled about breast cancer risk, morbidity and mortality, 
long-term medical and psychological consequences of surgery. 
  



 
  
 
 
 
 
 

100 
 

Fenomenele tromboembolice – o formă de manifestare clinică a tumorilor 
gastrointestinale stromale? 
Ana-Maria Buburuz1, Irina-Iuliana Costache1, Manuela Ursaru2, A. Petriș1 
1Clinica de Cardiologie 
2Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală  

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: trombembolism pulmonar, GIST (Gastrointestinal Stromal Tumors) 

Introducere. Embolia pulmonară este o afecțiune cu impact deosebit asupra morbidității și mortalității. 
Diagnosticul precoce și tratamentul corespunzător reprezintă mijloace importante de îmbunătățire a 
prognosticului. Prezența unei neoplazii crește de aproximativ 4 ori riscul de apariție a manifestărilor 
tromboembolice. GIST (Gastrointestinal Stromal Tumors) reprezintă forme rare de tumori, iar legătura de 
cauzalitate cu evenimentele tromboembolice este încă incertă. 

Material și metodă. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 80 ani, care se prezintă în Unitatea de Primire 
Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” Iași în contextul unei simptomatologii digestive. Pe parcursul investigațiilor 
prezintă un episod sincopal care impune evaluarea cardiologică în urgență. În absența simptomatologiei 
sugestive, suspiciunea de embolie pulmonară este ridicată pe baza ecocardiografiei care a obiectivat 
dilatarea cavităților drepte. 

Rezultate. Angio-CT toracic confirmă diagnosticul de tromboembolie pulmonară masivă. Examenul CT 
descrie o formațiune nodulară gastrică, cu dezvoltare extraluminală, având toate caracteristicile unei tumori 
de tip GIST. Se decide utilizarea heparinoterapiei, cu evoluție favorabilă ulterioară, dar cu prognostic dictat 
de asocierea tumorii gastrice. 

Concluzii. Actualmente, în literatura de specialitate mai sunt raportate două cazuri de GIST asociind embolie 
pulmonară. Referitor la adenocarcinoamele gastrice, riscul de dezvoltare a evenimentelor tromboembolice 
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este bine cunoscut. În ceea ce privește tumorile stromale, sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea 
relației acestora cu evenimentele tromboembolice, neputând fi exclusă posibilitatea unei asocieri fortuite. 
De asemenea, ar fi benefică raportarea de cazuri similare, iar cunoașterea relației dintre cele două poate 
constitui un mijloc de orientare a atitudinii terapeutice.  
 
 

Thromboembolic events – a form of clinical manifestation for 
gastrointestinal stromal tumors? 
Ana-Maria Buburuz1, Irina-Iuliana Costache1, Manuela Ursaru2, A. Petriș1 
1Department of Cardiology 
2Department of Radiology and Medical Imaging 

„St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital Iași 

Key words: pulmonary embolism, GIST (Gastrointestinal Stromal Tumors) 

Introduction. Pulmonary embolism is a condition with significant impact on morbidity and mortality. Early 
diagnosis and appropriate management are important means of reducing unfavorable outcome. Malignancy 
is multiplying about 4 times the risk of developing thromboembolic manifestations. GIST (Gastrointestinal 
Stromal Tumors) are rare tumors, their relationship with thromboembolism being uncertain at this moment. 

Material and method. We present the case of an 80-year-old patient which presented in the Emergency 
Unit of the “St. Spiridon” Hospital Iaşi with digestive symptoms. During investigations, he develops a syncopal 
episode and cardiological assessment is required. In absence of a typical symptomatology, the suspicion of 
pulmonary embolism is raised due to echocardiographic aspect – important overloading of the right heart. 

Results. Thoracic CT angiography confirms the diagnosis of massive pulmonary thromboembolism. The CT 
also describes a gastric nodular formation with extraluminal development - appearance suggestive for GIST. 
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Heparin anticoagulation is used and the patient had a favorable evolution, but the prognostic remains 
influenced by the association of the gastric tumor. 

Conclusion. Until now, the literature reports only two cases of GIST associating pulmonary embolism. On 
gastric adenocarcinomas, the risk of developing thromboembolic events is well known. Regarding stromal 
tumors, further studies are required to establish their relationship with thromboembolic events and an 
accidental association cannot be ruled out. 
Reports of similar cases are needed, and knowledge of the relationship between the two could guide the 
therapeutic strategy.  
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Treatment outcomes for laryngeal and hypopharyngeal carcinoma – our 
experience 
Gema Bugean, Georgiana Mitel, Georgiana Munteanu, Cristina Pruteanu, Geanina Bandol,  
Narcisa Marcu, Monica Buzemurga  
Regional Institute of Oncology, Iasi 

Keywords: radiotherapy, laryngeal hypopharyngeal carcinoma 

The purpose of this study is to perform a retrospective review of laryngeal / hypopharyngeal carcinoma 
treated with radiotherapy in our institution. 
Between January 2014 and September 2016 in Regional Institute of Oncology Iasi 104 patients with laryngeal 
and hypopharyngeal carcinoma were treated with definitive, postoperative and palliative radiotherapy; most 
patients had locally advanced stage disease.  
During this time in our institution we advanced from conventional 2D to 3D-CRT and modern delivery 
technique IMRT, which is considered today the standard of care in radiotherapy for H&N cancer. 
Implementation of IMRT in clinical routine requires adequate compensation for setup uncertainties, 
appropriate selection and accurate delineation of target volumes, proper dose prescription with application 
of rigorous dose-volume constraints for OARs and quality control of both the clinical and physical aspects of 
whole procedure. 
From 104 patients, 25% were treated with palliative radiotherapy, 75 % with curative intent - 34,6% with 3D-
CRT and 64,4% with IMRT, most in the last 21 month. We aim to evaluate response rate, locoregional control 
and acute and late toxicities. 
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Managementul în cancerul ovarian stadiul IIIC sau IV 
Mihaela Buna-Arvinte1, I. Huțanu1, B. Filip1, I. Radu1, Maria Gabriela Aniței1, N. Ioanid2,  
A.N. Pantazescu1, Mădălina Mihaela Gavrilescu1, D.V. Scripcariu1, Ioana Scripcariu3, A. Pănuță1, 
Ana-Maria Mușină1, Ioana Petcu1, Vanda Moraru4, A.C. Moraru4, V. Scripcariu1 
1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica 1 Chirurgie Oncologică,  

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 
2Institutul Regional de Oncologie Iași, Compartimentul de Ginecologie, 
3Maternitatea “Cuza-Vodă”, Clinica I Obstetrică și Ginecologie,  

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași,  
4Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica 1 Chirurgie Oncologică  

Cuvinte cheie: citoreducție tumorală, cancer ovarian, chimioterapie neoadjuvantă 

Introducere. Cancerul ovarian este cea de-a 6 cea mai frecventă neoplazie diagnosticată la femei. Alături de 
diagnosticul precoce și de stadializarea corectă preoperatorie, chirurgia citoreductivă reprezintă unul dintre 
cei mai importanți factori de prognostic în ceea ce privește supraviețuirea globală și intervalul liber de boală. 

Scopul acestui studiu este de a evalua rezultatele postoperatorii pentru pacientele diagnosticate cu cancer 
ovarian epitelial local avansat, la care s-a practicat tratament chirurgical de primă intenție sau citoreductie 
tumorală după chimioterapie neoadjuvantă. 

Metode. Am efectuat un studiu retrospectiv în care am inclus toate pacientele cu cancer ovarian epitelial 
local avansat, la care s-a practicat tratament chirurgical de primă intenție (PDS) sau citoreducție tumorală 
după chimioterapie neoadjuvantă (CS). Au fost analizate caracteristicile clinico-patologice și s-a efectuat o 
analiză comparativă în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea postoperatorie. 

Rezultate. Au fost incluse 278 de paciente, într-o perioadă de 50 de luni, diagnosticate cu cancer ovarian, în 
165 cazuri s-a practicat tratament chirurgical per primam și în 113 cazuri s-a optat pentru chimioterapie 
neoadjuvantă, urmată de second look si citoreducție tumorală. În 70% din cazuri s-a practicat citoreducție 
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optimă, cu un reziduu tumoral de sub 1cm. La 73 de paciente s-au efectuat rezecții multiorgan. În grupul cu 
rezecții multiorgan, morbiditatea postoperatorie severă (Dindo Clavien gradul III - IV), a fost apreciată în 19 
cazuri. 

Concluzii. Citoreducția tumorală se caracterizează printr-o rată a morbidității postoperatorii crescută, însă 
acestea pot fi evitate printr-o selecție atentă a pacientelor, respectiv o îngrijire postoperatorie adecvată, 
devenind astfel o opțiune fezabilă pentru pacientele diagnosticate cu neoplasm ovarian, pentru a îmbunătăți 
statistic rata supraviețuirii globale, respectiv pentru îmbunătățirea calității vieții. 
 
 

Management in stage IIIC or IV ovarian cancer 
Mihaela Buna-Arvinte1, I. Huțanu1, B. Filip1, I. Radu1, Maria Gabriela Aniței1, N. Ioanid2,  
A.N. Pantazescu1, Mădălina Mihaela Gavrilescu1, D.V. Scripcariu1, Ioana Scripcariu3, A. Pănuță1, 
Ana-Maria Mușină1, Ioana Petcu1, Vanda Moraru4, A.C. Moraru4, V. Scripcariu1 
1Regional Cancer Institute Iași, Ist Surgical Oncology Unit, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iași 
2Regional Cancer Institute Iași, Ist Surgical Oncology Unit,  
3“Cuza-Voda” Maternity, 1st Clinic of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” 

Iași  
4Regional Cancer Institute Iasi, Ist Surgical Oncology Unit  

Keywords: ovarian cancer, multiorgan resection, neoadjuvant chemotherapy 

Introduction. Ovarian cancer is the sixth most common cancer among women. In addition to diagnosis and 
staging, primary surgery is performed to achieve optimal cytoreduction as the amount of residual tumour is 
one of the most important prognostic factors for survival of women with epithelial ovarian cancer.  The aim 
of this study was to evaluate the outcome for patients with epithelial ovarian cancer treated with primary 
debulking surgery(PDS) or cytoreductive surgery after neoadjuvant chemotherapy (CS). 
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Methods. We performed a retrospective study on all patients in which surgical approach for ovarian cancer 
was upfront surgery or cytoreductive surgery after neoadjuvant chemotherapy. Clinico-pathological 
characteristics were described and a comparative analysis for postoperative morbidity and mortality was 
performed. 

Results. There were included 278 patients in a 50 months period, who were diagnosed with ovarian cancer, 
out of which 165 patients went for upfront surgery and in 113 cases it was performed neoadjuvant 
chmenotherapy followed by citoreductive surgery. In 70% cases, optimal cytoreduction was achieved. In 73 
patients multiorgan resection was performed. In the multiorgan resection group overall severe 
complications (Dindo Clavien Grade III-IV) occurred in 19 cases. 

Conclusions. Cytoreductive surgery involves a high risk of morbidity, but postoperative complications could 
be resolved in most cases with correct patient selection and adequate postoperative care. Completeness of 
cytoreduction was proved to be crucial for long-term outcome. 
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O nouă eră în terapia leucemiei limfatice cronice - terapia cu inhibitori de 
bruton kinază 
Cristina Burcoveanu 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: leucemia limfatică cronică, Bruton kinază, răspuns terapeutic 

Leucemia limfatică cronică este un neoplasm hematopoietic de joasă malignitate. Evoluția llc este influențată 
de numeroși factori legați de biologia populației clonale și de particularitățile gazdei, astfel încât sunt 
evidențiate mai multe grupuri cu evoluție, prognostic și indicații terapeutice diferite. OS și PFS precum și QL 
sunt în continuă evoluție, sub influența noilor agenți terapeutici. Totuși există grupe evolutive rezistente la 
tratament. 
Noua clasa a inhibitorilor de BRUTON KINAZĂ se schițează ca o speranță în terapia LLC. 
Sunt prezentate 4 studii - RESONATE, 3-year follow up 1102/1103, HELIOS, RESONATE 2, care demonstrează 
efectul IBRUTINIB asupra populației LLC cu prognostic rezervat - cu del 17p, hipertratate – reevoluate / 
refractare, precum și a cazurilor netratate din grupa „no go” cu factori de risc asociați.  
Aceste studii au arătat superioritatea netă a efectului IBRUTINIB în cazurile reevoluate refractare, unde 
răspunsul la alți agenți nu mai există, la cazurile cu del 17p, de obicei de la început neresponsive, precum și 
la populația vârstnică și tarată, în care tratamentul standard prezintă balanța de risc în favoarea atitudinii „no 
go”. 
Se demonstrează superioritatea IBRUTINIB față de terapia standard disponibilă pentru pacienții din grupele 
din studii. 
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A new era in chronic lymphoid leukemia therapy - bruton kinase inhibitors  
Cristina Burcoveanu 
Regional Institute of Oncology Iași 

Keywords: chronic lymphoid leukemia, Bruton kinase, therapeutic response 

Chronic lymphoid leukemia is a hematopoietic low malignancy. The evolution is marked by several factors 
connected with either clonal population biology and host particularities. Subsequently different prognostic 
evolutive and therapeutic indications are described. OS PFS and QL are continually evolving under the effect 
of new therapeutic agents. However, some groups are resistant to actual therapy. The new group of BRUTON 
KINASE INHIBITORS appears to bring hope mainly in this category of patients. Four clinical trials are 
presented : RESONATE , 3-year follow up 1102/1103, HELIOS, RESONATE 2, searching the effects of IBRUTINIB 
on poor prognostic cll groups – patients with del 17 p positive, relapsed/refractory cases and aged cll in “no 
go” group. Results demonstrate clear superiority of IBRUTINIB in relapsed/refractory patients, in population 
with del 17p, where currently available therapeutic approaches fail usually from the beginning and in aged 
population group with comorbidities belonging to “no go” group. The advantage of IBRUTINIB in all study 
groups over standard available therapy appears significant. 
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Neoplasm testicular non-seminomatos mixt - tratament multidisciplinar și 
complianța redusă ca factor de prognostic negativ 
Ștefana Cristina Bursuc, Ana Maria Pucaci, Diana Petroiu, L. Miron 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: testicular non-seminomatos, chimiosensibil, tumoră de sac yolk  

Introducere. Neoplasmul testicular derivat din celule germinale reprezintă 1% din totalitatea cancerelor 
masculine, având o frecvență majoritară între decada a 2-a și a 4-a de viață. Tumorile testiculare sunt 
chimiosensibile, având o rata mare de vindecare chiar și în stadiile avansate. 

Caz clinic: Prezentam cazul unui pacient de 33 ani diagnosticat în martie 2015 cu neoplasm testicular stâng 
cT2N3M0 (masă retroperitoneală >5cm), risc intermediar, operat, orhiectomie inghinală stânga cu rezultat 
anatomo-patologic de tumoră testiculară mixtă non-seminomatoasă (TTNS) -carcinom embrionar, teratom, 
tumoră de sac Yolk - pT2NxMx L1V0. Postoperator a urmat 4 cicluri de chimioterapie, protocol BEP. Evaluarea 
clinică și paraclinică ulterioară a evidențiat o ușoară reducere în dimensiuni a masei retroperitoneale și o 
normalizare a markerilor tumorali, dar pacientul a refuzat intervenția chirurgicală de reducere a masei 
tumorale și limfadenectomie.  
În martie 2016 examinarea periodică evidențiază recidiva tumorală, iar examenul PET CT obiectivează 
complex retroperitoneal metabolic activ cu dimensiuni de 8/6/5cm, fără adenopatii toraco-abdomino-
pelvine și fără determinări la distanță. În aprilie 2016 se practică ablație tumorală în bloc cu limfadenectomie 
paraaortică stânga, colectomie segmentară colon descendent cu rezultat morfopatologic de determinare 
secundară non-seminomatoasă prin componenta tumorală de sac Yolk. Recuperarea post-operatorie este 
lentă, pacientul dezvoltând între timp metastaze hepatice multiple ce determină sindrom de colestază 
important, ascită neoplazică în cantitate mare. Se inițiază chimioterapie de salvare în monoterapie cu 
Cisplatin, iar ulterior protocol EP cu evoluție favorabilă. 
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Particularități: TTNS sunt chimiosensibile, cu rata mare de vindecare, dar cu risc mare de metastazare în 
contextul invaziei limfo-vasculare și prognostic negativ în asocierea unei componente tumorale de sac Yolk. 
Complianța redusă la tratamentul multidisciplinar este un alt factor de prognostic negativ care de cele mai 
multe ori primează ca agresivitate.  
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Aspecte clinice ale limfoamelor non-Hodgkin indolente 
Sanda Buruiană, Maria Robu  
Catedra de Oncologie, Hematologie și Radioterapie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” 

Chișinau, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: limfom non-Hodgkin, aspecte clinice, maduvă oaselor 

Introducere. Limfoamele non-Hodgkin (LNH) indolente sunt tumori maligne, care se deosebesc prin 
structura morfologică, moleculară, genetică și prin aspectele clinice. Se caracterizează printr-o evoluție lent 
progresantă, cu o activitate celulară proliferativă joasă.  

Material și metodă. Aspectele clinice au fost studiate la 82 de pacienți cu LNH indolente cu vârsta cuprinsă 
între 27 și 81 de ani. LNH indolente au fost confirmate morfologic, imunohistochimic.  

Rezultate. LNH din limfocite mici a fost confirmat la 28 (39,1%) pacienți, din zona marginala - la 24 (29,3%), 
din zona mantalei - la 14 (17,1%), foliculare - la 16 (19,5%). Au predominat persoanele cu vârsta de peste 50 
de ani (73,2%). Indiferent de tipul LNH focarul primar s-a dezvoltat mai frecvent în ganglionii limfatici 
periferici (52,4%), splina (31,8%). În 69 (84,2%) cazuri au fost constatate stadiile generalizate, preponderent 
stadiul IV (72,0%). În majoritatea cazurilor (83,4%) au avut loc metastaze în ganglionii limfatici regionali. La 
etapa de generalizare frecvent a fost interesată măduva oaselor (89,8%). Interesarea măduvei oaselor în LNH 
din zona mantalei a avut loc în 88,9% cazuri, LNH din zona marginală - 82,4%, LNH din limfocite mici - 79,2%, 
foliculare -72,7%. Supraviețuirea de peste 5 ani a pacienților a fost mai înaltă în LNH din limfocite mici (65,1%), 
după care a urmat LNH foliculare (57,2%) și LNH din zona marginală (44,3%). Supraviețuirea de peste 5 ani a 
fost mai joasă în LNH din zona mantalei (39,8%), ceea ce denotă o evoluție mai agresivă a acestei variante. 

Concluzii. O particularitate a LNH indolente, independent de tipul morfologic, a fost interesarea măduvei 
oaselor. 
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Clinical aspects of indolent non-Hodgkin lymphomas 
Sanda Buruiană, Maria Robu  
Department of Oncology, Hematology and Radiation, State University of Medicine and Pharmacy “N. Testemițanu” 

Chișinau, Republic of Moldova 

Key words: non-Hodgkin lymphoma, clinical aspects, bone marrow. 

Introduction. Non-Hodgkin lymphomas (NHL) are malignant tumors that are distinguished by 
morphological structure, molecular, genetic and clinical aspects. It is characterized by a slowly progressive, 
with a low proliferative cell activity. 

Material and method. Clinical aspects were studied in 82 patients with indolent NHL aged between 27 and 
81 years old. Indolent NHL were confirmed morphological, immunohistochemical. 

Results. Small lymphocytic lymphoma was confirmed in 28 (39.1%) patients, marginal zone - 24 (29.3%) of 
the shell - at 14 (17.1%), follicle-16 (19 5%). Predominated people aged over 50 years old (73.2%). Regardless 
of the type of NHL primary focus has been developed most frequently in peripheral lymph nodes (52.4%), 
spleen (31.8%). In 69 (84.2%) cases were found generalized stages, mainly stage IV (72.0%). In most cases 
(83.4%) occurred metastases in regional lymph nodes. At the stage of generalization was interested marrow 
frequently (89.8%). Involvement in NHL bone marrow from the mantle occurred in 88.9% of cases, marginal 
zone lymphoma - 82.4%, small lymphocytic lymphoma-79.2%, follicular -72.7%. Over 5 years survival of 
patients was highest in small lymphocytic lymphoma (65.1%), followed by follicular NHL (57.2%) and 
marginal zone lymphoma (44.3%). Over 5 years survival was lowest in the NHL in the shell (39.8%), indicating 
a more aggressive development of this variant. 

Conclusions. A feature of indolent NHL, regardless of morphological type was the involvement of bone 
marrow. 
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Abordarea terapeutică a fistulelor entero-cutanate la pacientul oncologic 
Simona Elena Butnaru, Florentina Donici, Paraschiva Dominte, Natalia Velenciuc 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: plagă, fistule entero-cutanate, nutriție 

Fistula entero-cutanată este o complicație frecventă în chirurgia digestivă efectuată pe un teren cel mai 
adesea neoplazic și care prin complexitatea ei fizico-patologică și clinică induce o perturbare a echilibrului 
biologic cu consecințe vitale. Abordarea terapeutică în general constă în tratament medical conservator, care 
se bazează pe nutriția parenterală asociată cu formule de nutriție enterală cu conținut caloric ridicat, dar și 
managementul plăgii în funcție de caracteristicile fistulei cum ar fi: producția și tipul de drenaj, localizarea și 
integritatea tegumentului perifistular. 
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Sepsisul: o provocare în supravețuirea pacienților cu leucemie acută  
Georgiana Butura1,2, Amalia Merticariu1, I. Antohe1,2, Carmen Benza1, Alina Dascălu1, C. Dănăilă1,2, 
Cristina Burcoveanu1, Mihaela Zlei1, Angela Dăscălescu1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: sepsis, biomarkeri, leucemie acuta mieloblastică, supravețuire 

Sepsisul este o cauză principală de deces la pacienții cu malignități hematologice, în pofida antibioterapiei și 
a tratamentului intensiv. Leucemia acută mieloblastică induce un deficit imun important în fața agresiunii 
infecțioase, atât prin efectul direct al proliferării tumorale, cât și prin toxicitatea chimioterapiei.  
Diagnosticul și evaluarea severității în sepsis sunt complicate de natură variabilă și nespecifică a semnelor și 
simptomelor. 
Scopul expunerii este de a sublinia importanța biomerkerilor în diagnosticul precoce și rapid al sepsisului, 
modularea tratamentului antibiotic și supravețuirea pacienților cu leucemie acuta și sepsis. 
Vom prezenta cazul unei paciente de 59 ani diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică (LAM) care a 
urmat tratament chimioterapic standard de inducție și 3 cure de consolidare. Fiecare perioadă de aplazie 
posterapeutică a fost critică pentru supravețuirea pacientei datorită complicațiilor infecțioase asociate - 
sepsis cu Echerichia Coli după fiecare cură de chimioterapie și stop cardiorespirator reversibil după ultima 
consolidare, ce a impus și finalizarea terapiei. Evoluția episoadelor infecțioase a fost favorabilă sub terapie 
țintită. Pacienta se află în prezent în remisiune completă. 
Diagnosticul precoce de sepsis și tratamentul prompt al acestuia a avut un rol decisiv în supravețuirea 
pacientei demonstrând necesitatea unor markeri specifici de diagnostic ai sepsisului în patologia 
oncohematologică și necesitatea studiului intens în acest domeniu. 
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Tehnici de iradiere în tratamentul neoadjuvant al neoplasmului rectal – 
toxicitate și răspuns 
Monica Buzemurga, Georgiana Mitel, Gema Bugean 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: IMRT, 3D, toxicitate, răspuns tumoral, neplasmul rectal 

Introducere. Tehnicile înalt conformaționale de iradiere au fost special proiectate pentru a reduce toxicitatea 
în iradierea neoplasmelor din sfera ORL. Scopul acestei lucrări este urmărirea avantajelor / dezavantajelor 
utilizării lor și în alte localizări, precum neoolasmul rectal. 

Materiale și metodă. Au fost incluși în studiu pacienți cu neoplasm rectal tratați în Clinica de Radioterapie 
în perioada 2014 - 2016 prin radioterapie neoadjuvantă, asociată sau nu cu chimioterapie concomitentă, 
excluzând cazurile care nu au urmat ulterior excizie totală de mezorect. Au fost evaluate comparativ tehnica 
3D (conformațională) și tehnicile înalt conformaționale - IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) - din 
punctul de vedere al toxicității acute, al dozimetriei și al răspunsului local. Răspunsul tumoral a fost analizat 
strict utilizând rezultatul anatomo-patologic postchirurgical. 

Rezultate. Daca din punct de vedere al răspunsului local, cele doua tehnici de iradiere sunt comparabile, 
toxicitatea acută (enterita radică / cistita radică) au scăzut ca frecvență odată cu folosirea tehnicilor înalt 
conformaționale. 

Concluzie. Deși nu sunt considerate actualmente un standard în tratamentul neoplasmului rectal, având în 
vedere toxicitatea redusă și rezultatele comparabile putem spune că tehnicile de iradiere înalt 
conformaționale sunt superioare tehnicii 3D. 
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Iradiation techniques in the adjuvant treatment of rectal cancer – toxicity 
and response 
Monica Buzemurga, Georgiana Mitel, Gema Bugean 
Regional Institute of Oncology Iași 

Keywords: IMRT, 3D, toxicity, tumor response, rectal cancer 

Introduction. Highly conformal radiotherapy is designed to reduce toxicity in head and neck cancer 
treatment. The purpose of this study is to put in balance the advantages and disadvantages of modern 
techniques in the irradiation of rectal cancer. 

Methods and materials. This study includes rectal cancer cases treated in our Department between 2014 - 
2016 with neoadjuvant radiotherapy with or without concomitant chemotherapy. The cases that haven`t 
undergone surgery (total mesorectal excision) have been excluded. We compared 3D-Conformal technique 
with IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) concerning three aspects: acute toxicity, dosimetric 
evaluation and local response. The tumor response was evaluated using the postsurgical pathology report. 

Results. The two compared techniques are similar concerning the local response, but IMRT seems to be 
superior on behalf of reducing acute toxicity. 

Conclusions. Although highly conformal techniques are not considered a standard practice in rectal cancer 
irradiation, we think that they will be the treatment of choice in the future. 
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Neoplasmul mamar la bărbat - situația înregistrată în IRO Iași în perioada 
2012 - 2016 
Adela Calancea¹, M. Marinca1,2, Teodora Alexa-Stratulat1, A. Hordilă1, L. Miron1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: neoplasm mamar, BRCA-2, testare genetică 

Introducere. Neoplasmul mamar la bărbat este o patologie rară, reprezentând 1% din totalul cazurilor de 
neoplasm mamar. În cazul bărbaților, factorii de risc incriminați sunt comuni în mare parte cu cei întâlniți în 
cazul femeilor: vârsta înaintată, istoricul familial, prezența mutației BRCA-2. Având în vedere raritatea 
patologiei, datele despre tratamentul cancerului mamar la bărbat sunt extrapolate din datele existente în 
cazul femeilor. 

Material și metode. Am evaluat situația existentă în cadrul IRO Iași în perioada 2012 - 2016 în ceea ce privește 
neoplasmul mamar la bărbat, luând în considerare vârsta și stadiul bolii la momentul diagnosticului, statusul 
hormonal al tumorii, tratamentele efectuate și datele de supraviețuire până la momentul actual. 

Rezultate. În perioada enunțată, în cadrul IRO Iași s-au adresat un număr de 18 cazuri de neoplasm mamar 
la bărbat. În concordanță cu datele existente în literatură, majoritatea acestora erau neoplasme ductale 
invazive cu receptori estrogenici pozitivi și Her negativ. 16,6% din cazuri aveau aspect de boală metastatică 
la momentul diagnosticului, iar 50% dintre pacienți se aflau în stadiul 3. La momentul actual sunt în viață 50% 
dintre pacienți, existând corelații între stadiul bolii la diagnostic, subtipul molecular, gradul de agresivitate al 
tumorii și timpul până la progresie, respectiv supraviețuire. De asemenea, în etiologia apariției acestei 
neoplazii se remarcă o pondere de 60% a prezenței antecedentelor familiale de neoplasm mamar la rudele 
de sex feminin. 

Discuții. Având în vedere prezența agregării familiale a neoplasmului mamar la cazurile studiate, se pune 
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problema testării genetice la moștenitorii bărbaților cu neoplasm mamar. De asemenea, relativa rezistență la 
tratament a neoplasmului mamar la bărbat poate avea drept cauză subtipul molecular agresiv, dar și 
diagnosticarea tardivă.  

Concluzii. Prin raritate și prognosticul lui negativ, neoplasmul mamar la bărbat constituie o provocare de 
tratament pentru medicul oncolog, dar și una de diagnostic pentru celelalte specialități medicale. Testarea 
genetică poate constitui o șansă în plus de diagnostic precoce sau chiar profilaxie a apariției neoplasmului 
mamar la bărbat. 
 
 

Male breast cancer-the situation registered in IRO Iași from 2012 to 2016       
Adela Calancea¹, M. Marinca1,2, Teodora Alexa-Stratulat1, A. Hordilă1, L. Miron1,2 
1Regional Institute of Oncology Iași 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 

 

Introduction. Male breast cancer is a rare condition and accounts for only about 1% of all breast cancer cases. 
Male and female breast cancer share similar risk factors, including advanced age and family history, as well 
as the BRCA-2 mutation. Due to the rare nature of this disease, most treatment guidelines are extrapolated 
from the management of female breast cancer.  

Materials and methods. We performed a retrospective analysis of all male breast cancer cases treated in the 
Regional Institute of Oncology Iasi from 2012 to 2016. Several parameters were collected, including age, 
stage of the disease, hormone-receptor status, management and survival.  

Results. From 2012 to 2016, 18 cases of male breast cancer were treated in our institute, most of which were 
infiltrative ductal carcinomas, positive for estrogen-receptors and Her negative. 50% of the patients were 
diagnosed in stage III and 16,6% in stage IV. Currently, 50% of the patients are alive; factors that seem to 
influence survival include: stage of disease, molecular type and progression-free survival. We also identified 
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a family history of female breast cancer in 60% of the cases.  

Discussions. Taking into account the presence of family history of breast cancer in most of the cases, we may 
consider genetic testing for the descendants of these men. The unfavorable prognosis of male breast cancer 
may be a consequence of an aggressive molecular subtype or of the delay in diagnosis. 

Conclusions. Being a rare and a poor-outcome condition, male breast cancer is a therapeutic challenge not 
only for the oncologist, but also for other physicians involved in the treatment of breast pathology. Genetic-
testing may increase the chance of an early diagnostic or even allow for prophylactic measures in men at risk 
for breast cancer.  
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Exenterația pelvină – balans între morbiditatea perioperatorie, calitatea 
vieții și rata de supraviețuire 
M.E. Căpîlna1, B. Szabo1, B. Moldovan2, J. Becsi1, M. Morariu1, N. Ioanid3 
1Clinica de Obstetrică - Ginecologie I, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș 
2Spitalul “Sf. Constantin” Brașov  
3Institutul Regional de Oncologie Iași 

 
Exenterația pelvină reprezintă o ultimă terapie cu intenție curativă pentru pacientele cu cancere pelvine în 
stadii avansate sau recidivate. Este considerată ca o intervenție chirurgicală extrem de dificilă atât pentru 
chirurg, cât și pentru anestezist, cu o mortalitate intra- și perioperatorie cuprinsă între 0 și 9 %. Între 2011 și 
2016, 44 paciente au fost supuse unei exenterații pelvine în clinica noastră. Indicațiile au fost reprezentate de 
cancere de col stadiul IVA sau recidivate (30 de paciente), vaginale stadiul IVA (4 paciente), de endometru 
stadiul IVA (două cazuri), cancere ovariene stadiul IV sau recidivate (7 paciente) și de vezică urinară stadiul 
IIIB (un caz). Vârsta pacientelor a fost cuprinsă între 36 și 73 de ani (în medie 53,6 ani). Douăzecișidouă dintre 
exenterații au fost totale, 15 anterioare, iar 7 posterioare. În raport cu mușchiul ridicător anal, 31 au fost 
supralevatoriene, 6 infralevatoriene, iar 7 infralevatoriene cu vulvectomie. La 36 din cele 37 de exenterații 
totale sau anterioare s-a practicat din ileon sau sigmă un rezervor urinar necontinent după tehnica Bricker, 
iar la o pacientă un rezervor urinar continent ortotopic confecționat din cec tip Budapest pouch. Complicații 
de gradul V Dindo-Clavien au apărut la 3 paciente (6,9%), gradul IVa  la 3 (6,9%), iar gradul IIIb  la 8 (18,6%). 
Dintre cele 44 de paciente, 26 sunt în viață și fără boală evolutivă, 16 sunt decedate din cauza bolii, iar 2 sunt 
pierdute din urmărire. Exenterația pelvină se asociază cu supraviețuiri de lungă durată sau chiar vindecare la 
paciente bine selecționate. Totuși, complicațiile postoperatorii sunt frecvente și pot fi letale. 
 
 



 
  
 
 
 
 
 

121 
 

Pelvic exenteration – balance between perioperative morbidity, life 
quality and survival rate  
M.E. Căpîlna1, B. Szabo1, B. Moldovan2, J. Becsi1, M. Morariu1, N. Ioanid3 
11st Obstetrics and Gynecology Clinic, Târgu Mureș University of Medicine and Pharmacy 
2“St. Constantin” Hospital Brașov  
3Regional Institute of Oncology Iași 

 
The pelvic exenteration became an ultimate, salvage therapy for patients with advanced or recurrent pelvic 
cancers. It is considered an extremely difficult and demanding procedure for both surgeon and 
anaesthesiologist, with an intra- and perioperative mortality between 0 and 9. Between 2011 and 2016, 44 
patients underwent a pelvic exenteration for gynaecological malignancies.  The indication was stage IVa or 
recurrent cervical (30 patients), stage IVa vaginal (4 patients), stage IVa endometrial (2 patient), stage IV or 
recurrent ovarian cancer (in 7 patients) and an urinary bladder cancer (1 patient). Patients’ age ranged 
between 36 and 73 years old (median 53.6). Out of the 44 exenterations, 22 were total, 15 anterior and 7 
posterior). In respect to levator ani muscle, 31 pelvic exenterations were supralevatorian, 6 infralevatorian 
and 7 infralevatorian with vulvectomy. A Bricker non-continent urinary conduit tailored from ileum or 
sigmoid colon was performed in 36 out of 37 anterior and total exenterations, and a continent orthotopic 
Budapest pouch made from caecum in one patient. Three patients (6,9%) developed grade V Dindo-Clavien 
complications, 3 patients grade IVa (6,9%), and 8 (18,6%) grade IIIb. Among the 44 patients, at this moment, 
26 are alive and free of disease; 16 are dead because of the disease, and 2 are lost to follow-up. Pelvic 
exenterantion for recurrent or advanced pelvic malignancies can be associated with long-term survival and 
even cure without high perioperative mortality in properly selected patients. However, postoperative 
complications are common and can be lethal.  
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Gastrostomia endoscopică percutanată la pacienții oncologici -  
experiența inițială 
A. Caragui, P. Hoară, Cristina Gindea, Rodica Bîrlă, Elena Cătănescu, F. Achim, S. Constantinoiu 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiana „Sf. Maria” 

Cuvinte cheie: PEG, paliativ, disfagie 

Gastrostomia endoscopică percutanată (PEG), dezvoltata inițial pentru pacienții cu afecțiuni neurologice, a 
devenit modalitatea de elecție pentru asigurarea alimentației enterale la pacienții oncologici care au nevoie 
de paliația disfagiei sau vor fi supuși tratamentului oncologic neoadjuvant. 
În ultimii 2 ani am avut un grup de studiu alcătuit din 70 de pacienți care suferă de cancer, fie esofagian sau 
esogastric (55 - 78,57%), fie din sfera ORL (15 - 21,43%). Evaluarea clinică a inclus scara Takita pentru 
aprecierea disfagiei, evaluarea indicelui de masă corporală (IMC) și de asemenea a fost efectuată stadializarea 
tumorală. 
16% din cei 70 de pacienți au dezvoltat complicații, iar rata mortalității a fost de 0,7% (peritonita prin 
smulgerea PEG). Cele mai frecvente complicații au fost infecția plăgilor (8 - 11.42%), scurgere peristomală și 
1 pacient cu sindrom “burried bumper”. De asemenea, a existat un caz de conversie la chirurgia clasică, 
datorită suspiciunii de perforație iatrogena colonică. Pacienții cu complicații au avut un IMC semnificativ mai 
mic și s-a observat o rată mai mare de complicații la pacienții cu tumori obstructive, suprainfectate, 
comparativ cu cei care aveau nevoie de PEG ca o punte către terapia neoadjuvantă. 
IMC scăzut și tumorile maligne avansate au fost asociate cu mai multe complicații după aplicarea PEG. 
Instalarea timpurie ar trebui să contribuie la prevenirea deteriorării statusului nutrițional și la reducerea 
riscului de complicații. 
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Percutaneous endoscopic gastrostomy in oncologic patients –  
initial experience 
A. Caragui, P. Hoară, Cristina Gindea, Rodica Bîrlă, Elena Cătănescu, F. Achim, S. Constantinoiu 
 “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, General and Esophageal Clinic “St. Maria”  

Key words: PEG, palliative, dysphagia 

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), initially developed for neurologic patients, has become the 
modality of choice for providing enteral alimentation for patients that need palliation of dysphagia or will 
undergo neoadjuvant oncologic therapy. 
In the last 2 years we had a group of 70 patients suffering either from esophageal or esogastric cancer (55 - 
78,57%) or ENT disorders (15 - 21,43%). The clinical evaluation included Takita dysphagia scale, lower body 
mass index (BMI) evaluation and tumoral staging was performed. 
16% of the 70 patients developed complications and the mortality rate was 0.7% (peritonitis due to PEG 
forcedly removal). The most frequent complications were wound infection (8-11.42%), peristomal leakage 
and 1 patient with “buried bumper” syndrome. There was one conversion to classic surgery because of the 
suspicion of colonic iatrogenic perforation. Patients with complications had a significantly BMI with higher 
complication rate in patients having obstructive, necrotic and infected tumors compared with those that 
needed PEG as a bridge to neoadjuvant therapy. 
Low BMI and advanced malignancies were associated with more complications after PEG application. Early 
installation should help prevent further nutritional deterioration and reduce the risk of complications.  
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Studiul comparativ privind răspunsul farmacologic al modelelor de co-
culturi 3D pe baza de celule de melanom BRAF wild-type sau cu mutația 
V600E 
Alina Chelmuș1, T. Petreuș2, E. Carasevici3, E. Tang2 
1Departamentul de Chirurgie Plastică, Institutul Regional de Oncologie Iași, Universitatea de Medicina și Farmacie 

„Grigore T. Popa” Iași, România 
2iMed Oncology, AstraZeneca, Alderley Park, Marea Britanie 
3Departamentul de Diagnostic Molecular, Institutul Regional de Oncologie Iași, Romania 

Cuvinte cheie: co-cultura melanom, BRAF wild type, microțesut 3D, răspuns farmacologic 

Introducere. Rezistența crescută a melanomului la chimioterapie, cuplată cu heterogenitatea micromediului 
tumoral induce dificultați în predicția eficacității terapeutice. Deși Vemurafenib are eficacitate anti-BRAF 
V600E crescută, pacienții care dezvoltă rezistență la terapie sau cei cu metastaze rămân dificil de abordat 
terapeutic. 

Scop. În cadrul programului EU FP7 AIDPATH am evaluat răspunsul microțesuturilor 3D de melanom la 
diferite doze de inhibitori BRAF/MEK. 

Material și metode. Linii celulare de melanom au fost marcate fluorescent prin transfecție lentivirală RFP și 
cultivate în sistem 3D homo și heterogen (co-cultură cu fibroblaste dermice umane și celule stem 
mezenchimale). Sferiodele generate au fost tratate în sistem individual sau ulterior transferului pe pat nutritiv 
de fibroblaste. Tratamentul a fost indus la 3 zile de la generarea / transferul sferoidelor pe pat nutritiv și a 
implicat doze crescătoare de inhibitori BRAF / MEK (monoterapie și combinații). S-au evaluat imagistic 
morfologia și viabilitatea (testul Sytox Green).  

Rezultate. Diferitele modele 3D (homo sau heterotipice; wild-type sau BRAF-mutante) au răspuns 
semnificativ statistic diferit la monoterapie și terapie combinată. Utilizarea aditivă a patului de fibroblaste a 
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adăugat o componentă suplimentară modulării răspunsului terapeutic pentru aceste modele. 

Concluzii. Augmentarea complexității modelului de cultura 3D cu noi tipuri celulare devine relevantă pentru 
simularea interacțiunilor tumoral-stromale, fiind în același timp o permanentă provocare pentru sistemele 
de evaluare terapeutică in vitro. 
 

Comparing in pharmacological response for 3D co-culture constructs in 
wild type and V600E mutant BRAF melanoma tumour cells 
Alina Chelmuș1, T. Petreuș2, E. Carasevici3, E. Tang2 
1Plastic Surgery, Regional Oncology Institute Iasi, Romania,  

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania 
2iMed Oncology, AstraZeneca, Alderley Park, United Kingdom 
3Molecular Diagnostic, Regional Oncology Institute Iași, Romania 

Key words: melanoma co-culture, BRAF wild type, 3D microtissue, pharmacological response 

Background. The high drug resistance of melanoma coupled to the heterogeneity of the tumour stromal 
environment, makes drug efficacy in clinical settings difficult to predict. Even if Vemurafenib has a high 
efficacy for tumour with V600E BRAF mutation, treating patients with developed resistance to Vemurafenib 
and/or metastasis remain a medical challenge.  

Aim. As part of an EU FP7 AIDPATH, we evaluated the pharmacological effect of BRAF and MEK inhibitors 
therapy on melanoma tumour cells express either wild type or mutant BRAF (V600E) in 3D microtissue co-
culture.  

Materials and methods. Wild type or mutant BRAF(V600E) melanoma cell lines were labelled by transfection 
with Lentivirus-RFP and grown as 3D co-cultures constructs with or without a confluent feeder layer of 
normal human dermal fibroblasts (NHDF).  All combinations of 3D co-cultures were treated with increasing 
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doses of BRAF and MEK inhibitors on day 3 after spheroid formation/seeding with either monotherapy and 
combination treatment of the two agents.  Spheroid morphology, size and viability were evaluated using 
bright field and fluorescence imaging throughout the treatment duration.   

Results. The pharmacological response of the different 3D constructs displayed statistically differential 
responses to monotherapy/drug combination between the wild type and BRAF mutant cultures. 
Interestingly, further modulation of drug response was observed when these 3D constructs were maintained 
on a fibroblast feeder layer. 

Conclusions. This novel co-culture model which attempt to incorporate additional relevant cell types may 
better mimic the tumour cell/stromal interaction. This may represent an improved in vitro model for in vitro 
drug evaluation. 
  



 
  
 
 
 
 
 

127 
 

Burn-out in oncology staff 
I.C. Chiricuță 
Amethyst Radiotherapy Center 

Key words: Burnout, stress, oncology staff, prevention of burnout 

Introduction. As medical care becomes more technical and patient care more complex, the problems of 
burnout become increasingly more relevant to the physical and emotional well-being as well as the morale 
of the medical staff.    

Materials sand Methods. A literature review identified the professional stressors experienced by nurses, 
house staff, and medical oncologists and examines the effect of stress and personality attributes on burnout 
scores.     

Results. The identification of the professional stressors experienced by medical oncologists, nurses, house 
staff, examines the effect of stress and personality attributes on burnout scores is important.  It measured 
burnout, psychological distress, and physical symptoms. The results showed that house staff experienced 
the greatest burnout. They also reported greater emotion-al exhaustion, a feeling of emotional distance from 
patients, and a poorer sense of personal accomplishment. Negative work events contributed significantly to 
level of burnout, however.   

Conclusions. Literature analyses and research showed a significantly increased level of burn-out-
components in professionals working in oncology, especially in medical oncologists. The four most frequent 
methods of relaxing were talking to friends, using humor, drinking coffee or eating, and watching television.  
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The NCCN guidelines from the point of view of the radiation oncologist 
I.C. Chiricuță 
Amethyst Radiotherapy Center 

Keywords: NCCN guidelines, radiation oncology, esophageal cancer, IMRT, anal cancer 

Introduction. The too fast developments in radiation oncology as target volume delineation, imaging 
methods (CT, MRI, PET/CT), and the new IMRT treatment techniques (VMAT, RAPID ARC and TOMOTHERAPY) 
and quality assurance and treatment delivery procedures make necessary for implementation of a large 
experience in this field.  

Material and Methods. Thus, it is surprising that only 6% of the recommendations found in NCCN guidelines 
are based on high-level evidence. 

Results. We will present clinical cases from our own experience treated “not conformal to NCCN guidelines 
recommendations” and their clinical follow-up to underline the importance of the own medical expertise. 
Patients were treated with the IMRT irradiation technique to which the total dose to the primary tumor was 
higher than that recommended by the NCCN guidelines (esophageal cancer, locally advanced laryngeal 
cancer, locally advanced anal canal cancer and locally advanced lung cancer). In all these cases a local control 
without side effects was attained and no later surgery was necessary. 

Conclusions. It is evident that the majority of new developed radiation oncology centers in our country had 
not enough time to gather that “high experience” absolute necessary for the implementation of these new 
developments. Many if not all departments apply “only” the indications for radiation treatment 
recommended by the NCCN guidelines. Many patients “did not fit” with these guidelines and individualized 
treatment decisions are necessary.  
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The role of radiochemotherapy in gastric cancer 
I.C. Chiricuță 
AMETHYST Radiotherapy Center Otopeni, Romania 

Key words: Gastric cancer, Intensity modulated radiotherapy, IMRT, adjuvant treatment, nutrition 

Introduction. we implemented postoperative radiochemotherapy in patients for gastric cancer based on 
the NCCN guidelines.   

Material and Methods. The selection of the patients for the adjuvant radiochemotherapy was based on the 
NCCN recommendations. The clinical target volume delination included the lymphatics of the upper 
abdomen, the gastric bed after gastrectomy and lymph node dissection. All data available from the 
preoperative diagnostic methods (CT, PET/CT) as well as data from the pathology and the surgery report are 
considered in the target volume delineation procedure. Organs at risk as kidney, spinal cord, liver and the 
dose limitations to them in the planning process are presented.   

Results. We will present our own procedures used during the implementation of the NCCN guidelines for 
performing postoperative radiotherapy in gastric cancer patients starting with the target volume delineation 
and including the planning and the quality control procedures. 

Conclusions. For patients with high risk, locally advanced gastric cancer, there is undoubtedly a need for 
effective adjuvant treatment following surgery. The improvement of the nutritional status of the patient 
during the combined treatment is of great importance.  
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Tehnica mamografiei și a stereotaxiei 
Ionela Cibotaru, Raluca Alina Pleșca, Liliana Ichim, Gina Cristina Parfene, Mariana Petrache, 
Simona Onofrei 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: mamografie, stereotaxie 

Mamografia este metoda radiologică prin care se obține o imagine a structurii sânului cu ajutorul razelor X, 
fiind folosită atât pentru diagnostic în afecțiunile mamare, precum și ca metodă de sceening în detecția 
cancerului de sân. Mamografia digitală are o rată de detecție a anomaliilor mamare mai mare comparativ cu 
mamografia de tip analog. În mod uzual, se efectuează câte două incidente pentru fiecare sân: cranio-caudal 
(CC) și oblic medio-lateral (MLO). 
Pentru efectuarea unei mamografii de calitate sunt necesare: respectarea tuturor etapelor premergătoare 
efectuării mamografiei, asigurarea unui climat plăcut, comunicarea eficientă cu pacienta, poziționarea 
corectă a pacientei pentru fiecare incidență. 
Pentru un diagnostic și sceening de acuratețe crescute este foarte importantă asigurarea calității 
mamografice, tehnicianul având obligația de a urmări criteriile de calitate pentru fiecare incidență efectuată. 
Stereotaxia este metoda prin care se poate efectua puncție-biopsie ghidată mamografic, fiind folosită pentru 
focarele de microcalcificări de aspect suspect pentru neoplazie. 
Tehnica presupune fixarea sânului în stativ, utilizarea razelor X în trei incidențe pentru stabilirea localizării 
leziunii, utilizarea anesteziei locale și a acelor de puncție. Procedura se efectuează în condiții aseptice pentru 
a preveni infecția și după procedură se aplică un pansament ușor. Avantajele puncției mamare ghidate prin 
stereotaxie: este o metodă minim invazivă; se evită anestezia generală și spitalizarea prelungită; sensibilitate 
și specificitate crescută în stabilirea diagnosticului în cazul leziunilor cu aspect mamografic incert. 
Concluzie. Mamografia este metoda de investigație senologică de care nu trebuie să se lipsească nici o 
pacientă trecută de 40 de ani.  
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Cancer sincron de colon (unghi hepatic şi cec) concomitent cu cancer 
primitiv de prostată – prezentare de caz şi revizuirea literaturii 
Irina Ciortescu, Nicoleta Andreea Mocanu, O. Chiriac, V.L. Drug  
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, 

Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: cancer sincron de colon, cancer de prostată, anemie feriprivă 

Tumorile primitive maligne multiple sunt o realitate în oncologie şi reflectă perturbarea sistemului de apărare sub acţiunea 
factorilor externi la un subiect predispus genetic. Dacă neoplasmul sincron de colon se întâlneşte la 2 - 8% din pacienţi 
asocierea dintre cancerul primitiv de prostată şi cel de colon este foarte rară. 
Prezentarea cazului. Pacient PV, 71 ani, cu antecedente neoplazice familiale (mama - cancer de pancreas, o soră - cancer de 
colon drept, o soră - cancer sincron de unghi splenic şi unghi hepatic şi cancer metacron de sigmoid) se prezintă pentru 
investigarea unui sindrom anemic sever de tip feripriv (Hb 5g/dl). Examenul colonoscopic depistează prezenţa a două 
tumori sincrone de colon cu localizare la nivelul unghiului hepatic şi al cecului. Examenul CT cu contrast toraco – abdomino 
- pelvin nu identifică metastaze locoregionale şi la distanţă; se descrie prostată mărită de volum, omogenă. Markerii 
tumorali ACE, AFP, CA19-9 în limite normale, PSA de 4xN. Tratamentul chirurgical, colectomia dreaptă, s-a efectuat cu viză 
curativă iar bilanţul postoperator  nu a impus terapie adjuvantă. La 2 luni postoperator s-a efectuat biopsie de prostată 
care a confirmat dignosticul de cancer difuz de prostată. Discuţii. Am prezentat cazul unui pacient de 71 ani cu factori  de 
risc neoplazici (antecedente neoplazice familiale) care a fost diagnosticat concomitent cu cancer sincron de colon şi 
primitiv de prostată cu ocazia investigării unui sindrom anemic sever de tip feripiv. În literatură este descrisă asocierea 
cancerului de prostată şi a celui rectal, în special după radioterapia pelvină şi mai puţin concomitent. Asocierea dintre 
neoplasmul de prostată şi cel de colon este foarte rară, în literatură fiind citate doar câteva cazuri. 
Concluzii. Tumorile maligne multiple pot exista la acelaşi pacient. Bilanţul clinic, biologic, imagistic trebuie efectuat riguros 
la orice pacient oncologic.  
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Synchronous colon cancer (hepatic angle and cecum) and primary prostate 
cancer - case report and literature review  
Irina Ciortescu, Nicoleta Andreea Mocanu, O. Chiriac, V.L. Drug  
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi  

“Sf. Spiridon” Hospital Iaşi  

Keywords: synchronous colon cancer, prostate cancer, iron deficiency anemia. 

Multiple malignant primitive tumors are a reality in oncology and they reflect immune system disruption by 
external factors in genetically predisposed individuals. If synchronous colon neoplasm is found in 2-8% of 
patients, the association between prostate cancer and primitive colon cancer is very rare.  

Case Presentation: Patient PV, 71 years old, with a history of family neoplasia (mother - pancreatic cancer , 
a sister - right colon cancer, another sister - synchronous splenic angle and hepatic angle cancer and 
metachronous cancer of the sigmoid) is admited for investigation of severely iron deficiency anemia (Hb 5g 
/ dl).  
Colonoscopic examination detected the presence of two synchronous colon tumors localized in the hepatic 
angle and cecum. Thoraco-abdominal-pelvic CT with contrast does not identify locoregional or distant 
metastases; it describes an enlarged homogeneous prostate volume.  
Tumoral markers CEA, AFP, CA19-9 are normal, PSA 4xN. Surgical right colectomy was performed with 
curative visa, and the postoperative balance did not impose adjuvant therapy.  
Two months postoperatory, a prostate bipospy was performed and confirmed the diagnose of diffuse 
prostate cancer. 

Discussion: We present the case of a 71 years old patient, with neoplasic risk factors (neoplastic family history) 
who was diagnosed with synchronous colon cancer and prostate primitive cancer during the investigation 
of a severe anemic syndrome, iron deficiency type. In literature the association between prostate and rectal 
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cancer is described especially after pelvine radiotherapy, and less simultaneously. The association between 
prostate cancer and colon cancer is extremely rare in the cited literature, only a few cases.  

Coclusions: multiple malignant tumors can exist in the same patient. Biological, clinical and imagistic 
balance must be performed thoroughly in any oncological patient.   
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2016 ESMO highlights 
Dana Clement 
Regional Institute of Oncology Iasi 

 
Revolutionary new studies presented at ESMO 2016 have taken oncology to a new level. The task now ahead 
is to translate these major breakthroughs into improving outcomes for those who matter most, our patients. 
A record number of research studies presented at ESMO 2016 was published in major medical journals such 
as the New England Journal of Medicine: MONALEESA, EORTC 18071,ENGOT-OV/NOVA,Keynote-
024,CheckMate 141 and S-TRAC; The Lancet Oncology: Keynote-021; and Annals of Oncology controlled 
Trials Meet ESMO Thresholds for Meaningful Clinical Benefit? 
The highlights in non-small cell lung cancer include data from the KEYNOTE -024, OAK, and ASCEND-5 trials. 
In melanoma the highlights cover final overall survival results of the EORTC 18071 trial, 3-year estimate of 
overall survival in COMBI-v trial and initial findings from OPACIN trial. 
The highlights in metastatic breast cancer track include the results from MONALEESA-2 study, biomarker 
analysis from the PALOMA-2, and key results from FALCON study. 
In genitourinary cancers, non-prostate track, the highlights elaborate the results of S-TRAC and CABOSUN in 
renal-cell carcinoma while the KEYNOTE-052 features the novel data in metastatic urothelial carcinoma. 
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Tratamentul chirurgical în cancerul mucoasei cavității orale 
A. Clipca1, Gh. Țîbîrnă1, Nina Bogdanscaia2, A. Doruc1, A. Țîbîrnă1, V. Ciorici1, A. Marandiuc3,  
Ivana Clipca4 
IMSP Institutul Oncologic, Chisinau, Republica Moldova 
1Departamentul Tumori Cap și Gât și Microchirurgie  
2Departamentul Morfopatologic 
3Departamentul Radioterapie 
4Departamentul Chimioterapie  

Cuvinte cheie: cancerul cavității orale, chirurgie, tratament combinat 

Anual, morbiditatea prin cancer al mucoasei cavitații orale în Republica Moldova constituie până la 3 noi 
cazuri la 100.000 populație, astfel sunt diagnosticate 80 - 90 cazuri primare de îmbolnăvire. În același timp, 
ponderea bolnavilor depistați în stadii avansate constituie 70 - 80%, iar mortalitatea atinge indicii de 2,0 – 
2,3 cazuri la 100.000 populație.  
Tratamentul de bază aplicat pe parcursul ultimelor decenii în cancerul mucoasei cavității orale este 
radioterapia. Prezența însă în mare măsură a formelor ulcero-infiltrative, cu invazia precoce a structurilor 
osoase și prezența proceselor inflamatorii asociate reduce din eficiența metodei date.  
Rezervele tratamentului chirurgical nu sunt pe deplin evaluate, fiind necesară elaborarea tipurilor noi de 
intervenții, adaptate localizării, gradului de extindere, particularităților morfologice ale tumorii etc. 
Sunt analizate rezultatele tratamentului a 175 bolnavi cu cancer al mucoasei cavitații orale spitalizați în 
Clinica Tumori Cap și Gât a Institutului Oncologic pe parcursul anilor 2011 – 2015. 78 din ei au fost supuși 
intervenției chirurgicale la prima etapă, cu completarea ulterioara cu tratament radiant sau medicamentos 
(chimioterapie), la necesitate.  
Pacienții lotului rămas (97) la fel au fost supuși intervenției chirurgicale la diverse etape (curative, paliative, 
de recuperare). Cu scopul elucidării beneficiului tratamentului chirurgical la prima etapă s-a efectuat analiza 
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multifactorială a loturilor. 
Rezultatele prealabile ale supraviețuirii la 3 și 5 ani denotă un beneficiu de 4,7 și 4,0% în lotul cu aprecierea 
tacticii de tratament prin consilium multidisciplinar și aplicarea intervenției chirurgicale la prima etapa. 
 

Surgical treatment of oral mucosa cancer 
A. Clipca1, Gh. Țîbîrnă1, Nina Bogdanscaia2, A. Doruc1, A. Țîbîrnă1, V. Ciorici1, A. Marandiuc3,  
Ivana Clipca4 
Oncological Institute, Chisinau, Republic of Moldova 

1Head and Neck Tumors and Microsurgery Department 

2Departement of Pathology 

3Departement of Radiology 

4Departement of Chemotherapy 

Key words: oral cavity cancer, surgery, combined therapy 

Annual incidence of cancer of the lining of the mouth in Moldova is up to 3 new cases per 100,000 population, 
80-90 cases are diagnosed as primary disease. Share of patients detected in advanced stages is 70-80% and 
mortality is 2.0 to 2.3 cases per 100,000 population. 
The most frequent treatment utilized over recent decades in the mouth mucosa cancer is radiotherapy. High 
frequency of ulcerative and infiltrativeforms, with early invasion of bony structures and the presence of 
associated inflammatory processes reduces the efficiency of this procedure. Reserves of surgery are not fully 
evaluated, being required developing new types of interventions tailored to its location, degree of expansion, 
morphological peculiarities of the tumor, etc. 
We analyzed results of treatment of 175 patients with cancer of the lining of the mouth hospitalized in the 
Head and Neck Tumors Clinic from Oncology Institute during the years 2011 - 2015. 78 of them were 
undergoing surgery at first stage, completion with radiant or medication treatment (chemotherapy), when 
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needed. The patients of residual lot (97), also received surgical treatment, at different indications (curative, 
palliative, recovery). With the aim to appreciate of surgical treatment benefit in the first phase was carried 
out multivariate analysis of lots. 
The preliminary results of survival at 3 and 5 years show a benefit of 4.7 and 4.0% in the group with 
appreciation by multidisciplinary Consillium to treatment strategy and implementation of surgery on the 
first stage. 
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Metode de tratament, evoluţie şi prognostic în tumorile joncţiunii trigon 
retromolar-orofaringe 
B.M. Cobzeanu1, E. Popescu2, V.V. Costan2, D. Palade1, Fl. Severin1, M. Danciu3, L. Ungureanu3,  
A. Boldureanu4, S. Pasca5, M.D. Cobzeanu1 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
1Clinica ORL, 
2Clinica OMF, 
3Disciplina Anatomie Patologică, 
4Facultatea de Bioinginerie Medicală, Departamentul interdisciplinar 
5USAMV, Disciplina Anatomie Patologică 

Cuvinte cheie: Neoplasm joncțiune trigon retromolar-orofaringe, tratament multimodal 

Introducere. Neoplasmul de orofaringe, ca și varianta de extensie tumorală la nivelul joncțiunii trigon 
retromolar-orofaringe, reprezintă o localizare neoplazică din ce în ce mai frecventă în sfera ORL și OMF, a cărei 
diagnostic cu toate ca ar putea fi depistat precoce datorită simptomelor ușor de evidențiat de către pacienți, 
se diagnostichează în faze de evoluție avansată, atât datorită unor considerente de ordin educațional, cât și 
a unor obiceiuri dăunătoare ale pacienților. 
Modalitățile de precizare a localizării și extensiei lezionale, evidențierea implicării unor factori favorizanți ca 
HPV și prezența markerilor tumorali P53 și P16 influențează evoluția și stadiul tumoral și prin aceasta 
precizarea planului terapeutic pentru fiecare caz. 

Material şi metodă. Studiul prospectiv propus și efectuat în cadrul temei de doctorat cu subiectul „Metode 
de diagnostic și tratament în tumorile maligne ale joncțiunii trigon retromolar-orofaringe” s-a efectuat pe o 
perioadă de 3 ani, 2013 - 2015, pe cazuistica clinicilor OMF și ORL ale Spitalului clinic universitar de urgență 
„Sf. Spiridon” Iași.  
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În această perioadă, pe un număr de 8832 cazuri internate în clinica OMF, s-au rezolvat un număr de 622 
cazuri de tumori maligne ale cavității orale, cu varianta joncțiunii trigon retromolar - orofaringe în 11 cazuri. 
În clinica ORL, pe un număr de 7453 cazuri internate s-au rezolvat un număr de 749 cazuri de tumori maligne 
endocavitare, din care localizarea neoplasmului de orofaringeană fost 86 cazuri cu varianta joncțiunii trigon 
retromolar - orofaringe în 20 cazuri. 

Discuţii. Tumorile la nivelul orofaringelui și trigonului retromolar au nevoie de un diagnostic timpuriu, în caz 
contrar rata de supraviețuire a pacientului scade semnificativ. 
Tipul de tratament efectuat pe cele 50 de cazuri luate în studiu în perioada 2013 - 2015, cu neoplasme ale 
joncțiunii trigon retromolar - orofaringe a fost decis în comisia oncologică a spitalului, ținând cont atât de 
extensia leziunii și de factorii individuali, cât și de posibilitățile terapeutice. Reuşita tratamentului chirurgical 
este determinată de o indicaţie corectă operatorie, în care principiul precauţiei trebuie să guverneze un 
comportament chirurgical rezonabil. Chirurgia nu trebuie omisă dintr-un tratament multimodal, dar trebuie 
evaluate corect șansele de reușită.  

Concluzii. Pe cazuistica studiată s-au utilizat una sau mai multe modalități terapeutice, în funcție de extensia 
și de localizarea tumorii, aspectul histopatologic și al imunhistochimiei, stadiul tumoral. S-au aplicat diferite 
variante de tratament chirurgical, radioterapie - definitivă sau postoperatorie cu sau fără chimioterapie sau 
tratament paliativ, pentru cazurile depășite oncologic. 
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Methods of treatment, evolution and prognosis for retromolar trigone-
oropharynx junction tumors 
B.M. Cobzeanu1, E. Popescu2, V.V. Costan2, D. Palade1, Fl. Severin1, M. Danciu3, L. Ungureanu3,  
A. Boldureanu4, S. Pasca5, M.D. Cobzeanu1 
 “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași  
1ENT Department,  
2OMF Department,  
3Anathomo Pathological Department,  
4Faculty of Medical Bioinginery Iași, Interdisciplinary Department, 
5University of Agriculture Science and Veterinary Medicine “Ion Ionescu de la Brad” Iași,  

Anathomo Pathological Department 

Keywords: retromolar trigone, oropharynx, neoplasm, multimodal treatment 

Introduction. Oropharynx neoplasms with the invasion of the retromolar trigone have a setting at the 
border between ENT and OMF territories and an increasingly higher incidence. Although early diagnosis is 
possible due to the obvious symptoms, the patients usually present to the doctor in advanced stages 
because of the poor medical education and vicious lifestyle. 
The setting and the local extension of the tumor, HPV infection, P53 and P16 tumoral markers, they all 
contribute to the prognosis of the patient and are definitory for the choosing of the optimal therapeutical 
scheme. 

Material and method. This prospective study is part of the doctoral study with the following title: “Diagnosis 
and treatment methods for the malignant tumors of the retromolar trigone-oropharynx junction”. It was 
carried out over a three year period between 2013 and 2015, the cases being selected from the ENT and OMF 
departments of “Sf. Spiridon” clinical emergency hospital from Iasi, Romania. 
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In this timeframe, from 16285 cases admitted in both clinics (8832 OMF and 7453 ENT), 1371 (622 OMF and 
749 ENT) were oncological patients, out of which 31 (11 OMF and 21 ENT) had a tumor involving the 
retromolar trigone-oropharynx junction. 

Discussions. Retromolar trigone-oropharynx tumors need an early diagnosis, otherwise the survival rate of 
the patient being severely affected. 
The treatment scheme for the selected patients was decided by the hospital oncological committee, 
considering the extension of the lesions and the individual factors. The success of the surgical treatment 
relies on a wise decision on whether it is necessary in the given case and it is always best to be cautious and 
rely on a multimodal treatment. 

Conclusions. Considering the extension, histopatological result and staging of the tumor, different 
treatment methods were applied (Surgery ± Radio/chemo therapy). The results were discussed and also the 
evolution and prognosis of every method which were exposed.  
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Apecte moderne de diagnostic şi tratament a tumorilor intra-şi 
extracraniene cu afectarea oaselor craniului şi orbitei 
C. Cojocaru, Ghe. Ţâbârnă  
Institutul Oncologic, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: sinusiuri paranazale, orbita, baza craniului 

Studiul a cuprins 180 de bolnavi cu tumori craneofaciale cu afectarea oaselor craniului, a bazei craniului, cu 
răspândire în orbită şi în sinusurile paranazale, cu vârsta de la 10  până la 75 de ani,   dintre care 101 
bărbaţi, 79 de femei. Bolnavii au fost examinaţi şi operaţi în laboratorul „Tumori cap şi cât şi microchirurgie” 
ale I.O.M. 
Majoritatea bolnavilor din grupa analizată cu tumori maligne aveau tumori epiteliale - cancer pavimentos 
din sinusurile paranazale şi tegumente în 75 de cazuri (42% din lotul total de bolnavi, 64,1% din tumorile 
maligne), cu tumori benigne - polipi ale sinusurilor paranazale  în 25 de cazuri (14% din lotul total de bolnavi,  
37% din tumorile benigne) şi 14 cazuri osteoame ( 8% din lotul total de bolnavi, 22% din tumorile benigne). 
În studiul dat ca metodă de bază a diagnosticului a fost utilizată T.C. şi R.M.N., ce permite  determinarea cu 
mare precizie a răspândirii procesului. O mare importanţă are această metodă de evaluare a radicalităţii 
operaţiei şi diagnosticării complicaţiilor postoperatorii. A fost elaborată o clasificare de lucru a tumorilor 
craneofaciale cu destrucţie osoasă, afectarea orbitei, sinusurilor paranazale şi a bazei craniului pornind de la 
datele diagnostice fiind evaluate 4 grupuri: I - cu afectarea preponderentă a sin. maxilar, II – cu afectarea 
preponderentă a orbitei, III – cu afectarea bazei craniului, IV – tumorile anexelor pielii cu concreşterea în 
oasele craniului. În baza rezultatelor obţinute în studio au fost elaborate două aborduri noi pentru 
tratamentul  chirurgical al tumorilor craneofaciale, cu destrucţie osoasă cu afectarea sinusurilor paranazale, 
orbitei şi bazei craniului. 
Din 180 de pacienţi cu tumori craneofaciale cu destrucţie osoasă şi  răspândire în sin. paranazale, orbită, 
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baza craniului - 117 bolnavi cu tumori maligne şi 63 cu tumori benigne au urmat tratament chirurgical cu 
aplicarea abordurilor noi chirurgicale şi ulterior specializat postoperatoriu (radioterapeutic şi 
chimioterapeutic). Rezultatele prealabile demonstrează un grad înalt (93,9%) de vindecare a bolnavilor cu 
tumori benigne, în 7.1.% cazuri fiind înregistrate recidive locale în termen de până la 5 ani după tratament. 
Mai des în caz de angiofibrom şi hemangiom. În cazul tumorilor maligne rata de supravieţuire de 5 ani (la 
bolnavii care au fost urmăriţi) este de 67%. Mai favorabilă este evoluţia perioadei după tratament la bolnavii 
cu cancer pavimentos şi bazoliom (75%). Evoluţie nefavorabilă au avut pacienţii cu cancer nediferenţiat, 
angiosarcom şi sarcom al ţesuturilor moi (supravieţuirea medie a acestor bolnavi este de 1,5 ani). 
 

Aspects of diagnosis and treatment of intracranial tumors and enter the 
skull and orbital bone damage 
C. Cojocaru, Ghe. Ţâbârnă  
Oncologic Institute, Republic of Moldova 

Keywords: paranasa sinuses, eye-soket, skull base, craniofacial tumors surgery, had and neck tumors 

The study covered 180 patients with craniofacial tumors that affect cranium bones, spread on the eye-socket 
and paranasal sinuses, with the age varying between 10 and 75 years. The gender of the patients was as 
follows: 101 men and 79 women. All the patients were examined and operated in hand an Neck and 
Microsurgery Department of PMSI “Institute of Oncology”, Republic of Moldova.   
The majority of analyzed patients with malignant tumors had epithelial tumors - planeocellular cancer from 
paranasal sinuses and skin. In 76 cases (42% from the total lot of patients, 64.1% from the malignant tumors), 
with begin tumors - polypus of paranasal sinuses - in 25 cases (14% from the total lot of patients, 37% from 
the benign tumors) and 14 cases osteoma (8% from the total lot of patients, 22% from benign tumors). 
In this scientific work, the basic diagnostic method was CT and NMR that allow a high precision defining of 



 
  
 
 
 
 
 

144 
 

tumor spreading. These methods have a high importance in evaluating of radically performed operation and 
postop complications.  
Beginning from the diagnostic logarithm data being examined in 4 groups: I - with predominant affection of 
maxilla sinus, II - with predominant affection of the eye-socket, III - with predominant affection of the skull-
base, IV - skin tumors with spread to cranium bones. The defining of informativity of each method different 
clinical cases made it possible creation of a diagnostic algorithm of patients with craniofacial tumors with 
extension to paranasal sinuses, eye-socket and skull-base with the goal of selection of the most informative 
diagnostic method for each patient, taking into consideration the specific of tumors and surgical treatment 
tactics. Based on the result of the study, there were proposed 2 new access for surgical treatment of 
craniofacial tumors that imply destruction of the bone with affection of paranasal sinuses, eye-socket and 
skull-base. From 180 patients with craniofacial tumors with bone destruction and paranasal sinuses, eye-
socket, skull-base spreading - 117 patients with malignant tumors and 63 with benign tumors had followed 
surgical treatment using the new surgical access and the specific postoperative treatment (radiotherapy and 
chemotherapy). The preliminary results show a high degree (93.9%) of recovery of patients with benign 
tumors, in 7.1% were registered local recidivation in a period of 5 yers after treatment, more frecvently seen 
in angiofibromas and hemengiomas. In malign tumors cases, the surviring rate of 5 yers (in patients that has 
been folowwed) was 67%. More favorable was after treatment evolution at patients with planocellular cancer 
and basocellular cancer (75%). Non favorable evolution has been seen in patients with non differentiated 
cancer, angiosarcoma and soft tissue sarcoma (survival rate of this patients is 1.5 years). 
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Aspecte clinice ale melanomului uveal 
C. Cojocaru1, Ala Paduca2 
1Institutul Oncologic, Republica Moldova 
2Spitalul Clinic Republican 

Cuvinte cheie: melanomul uveal 

Lucrarea include cazurile a 52 de pacienţi diagnosticaţi primar cu melanom uveal. Toate cazurile au fost 
examinate retrospectiv din punct de vedere clinic şi morfopatologic. Toţi pacienţii au fost supuşi unui 
examen oftalmologic care a inclus efectuarea visometriei, tonometriei, biomicroscopiei, campimetriei, 
diafanoscopiei, oftalmoscopiei, precum şi a ultrasonografiei oculare prin B-scan. Pentru excluderea prezenţei 
metastazelor s-au efectuat USG ficatului, radiografia plămânilor şi TC la necesitate 
În 50% din cazurile examinate s-a atestat reducerea acuitaţii vizuale pînă la cecitate, provocată de extinderea 
tumorii, de decolarea de retină (63% cazuri) şi de glaucomul secundar (15% cazuri). La ceilalţi pacienţi 
acuitatea vizuală variază de la cîteva sutimi, până la 0,8, dar cu identificarea modificărilor de cîmp vizual în 
72% cazuri în formă de scotom, cu localizare diversă, în dependenţă de topografia tumorii. 
Melanomul uveal poate decurge timp îndelungat asimptomatic, iar gradul de manifestare a semnelor clinice 
depinde de localizarea tumorii, de extinderea acesteia, de nivelul de alterare a funcţiilor vizuale, precum şi 
de adresabilitatea tardiva a pacienţilor, cei 52 de pacienţi au fost diagnosticaţi primar cu melanom uveal deja 
într-un stadiu avansat. Acest fapt limitează posibilitatea alegerii unei tactici de tratament mai puţin radicale. 
Din cei 52 de pacienţi 51 au fost supuşi enuclierii ochiului afectat. Dintre toate cazurile examinate nimeni nu 
a fost identificat cu metastaze. 
Însă, chiar şi efectuarea enucleaţiei ochiului afectat nu exclude riscul dezvoltării metastazelor, acestea pot fi 
identificate cel mai frecvent la 3-5 ani de la stabilirea diagnosticului, sau la 5-10 ani în 9-12% cazuri. Au fost  
cazuri de apariţie a metastazelor hepatice şi la nivelul orbitei contralaterale după 25 şi 40 ani de la efectuarea 
tratamentului. Prognosticul rămânând rezervat, 15 - 30% dintre pacienţi care primesc tratament decedează 
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în primii 3-5 ani de la identificarea metastazelor.  
Melanomul uveal este o patologie care poate rămâne latentă mai mulți ani, de aceea este importantă 
dignosticarea cât mai precoce a acestei patologii, cu crearea posibilităţii de alegere a  unei tactici de 
tratament adecvate,  care va permite monitorizarea malignizării, păstrarea funcţiilor vizuale şi creşterea 
calităţii vieţii pacienţilor suferinzi. 
Enucleaţia, deşi este o metodă barbară şi  mutilantă de tratament, este binevenită şi indicată în cazul 
melanoamelor uveale extinse. 
 
 

Clinical issues uveal melanoma 
C. Cojocaru1, Ala Paduca2 
1Oncologic Institute, Republic of Moldova 
2Republican Clinical Hospital 

Key words: uveal melanoma 

The study includes 52 patients diagnosed cases of primary uveal melanoma. All cases were reviewed 
retrospectively from clinically and pathologically. All patients underwent an eye examination that included 
making visometriei, tonometry, biomicroscopiei, campimetriei, diafanoscopiei, oftalmoscopiei and the B-
scan ultrasound eye through. To exclude the presence of metastases were performed liver ultrasound, X-ray 
CT lung and if necessary 
50% of the cases examined was certified visual impairment up to blindness caused by tumor extension, 
taking off the retina (63% cases) and secondary glaucoma (15% cases). In other patients eyesight varies from 
a few hundredths up to 0.8, but the identification of changes in visual fields in 72% of cases in the form of 
scotoma with various localization, depending on the topography of the tumor. 
Uveal melanoma may arise long asymptomatic and degree of manifestation of clinical signs depend on the 
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location of the tumor, by extension, the level of impaired visual functions, and addressing late patients, 52 
patients were diagnosed primary uveal melanoma already at an advanced stage. This limits the choice of a 
less radical treatment tactics. Of the 52 patients 51 were subjected enuclierii affected eye. Of all the cases 
examined, no one has been identified metastases. 
But even making eye enucleation affected not exclude the risk of developing metastases, it can be found 
most often in 3 - 5 years after diagnosis, or 5 - 10 years in 9 - 12% of cases. There were cases of occurrence of 
liver metastases and contralateral orbit level after 25 and 40 years following treatment. The prognosis 
remained reserved, 15 - 30% of patients receiving treatment survive the first 3 - 5 years from identification of 
metastases. 
Uveal melanoma is a pathology that can remain dormant for many years, so it is important diagnosing as 
early this pathology, creating the possibility of choice of tactics appropriate treatment that will allow 
monitoring of malignancies, keeping visual functions and Welfare patients suffering. 
Enucleation, although it is a barbaric method and mutilating treatment is welcome and uveal melanomas 
indicated if extended. 
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Localizare metastatică rară în rabdomiosarcom - prezentare de caz 
Elena Cojocaru1, Doina Mihailă2, Mioara Trandafirescu1, R. Apostoaie3, Andreea Dima3,  
P. Plămădeală2 
1Departamentul de Științe Morfo-funcționale I, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi, România 
2Laboratorul de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, România 
3Rezident Anatomie Patologică, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: rabdomiosarcom, recidivă, metastază 

Introducere. Rabdomiosarcomul reprezintă cel mai comun tip de sarcom de țesuturi moi, care are 
proprietatea de a iniția miogeneza, afectând preponderent copiii și adolescenții. Se caracterizează printr-o 
variabilitate morfologică și genetică în funcție de grupurile de vârstă afectate. 

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unui copil de sex masculin, în vârstă de 8 ani, care se prezintă în Clinica 
de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria”, Iaşi, cu un proces expansiv dorsal 
superior - T4. Se intervine chirurgical, iar examenul extemporaneu evidențiază un proliferat cu celule de talie 
medie și mare, cu atipii cito-nucleare și tendința de a forma rozete, cu diagnosticul prezumptiv de 
meduloblastom. Fragmentele prelevate pentru examenul microscopic au fost analizate prin tehnici 
histologice clasice, acestea evidențiind un proliferat tumoral sugestiv pentru rabdomiosarcom pleomorf. Din 
antecedentele personale ale pacientului se constată că acesta a fost diagnosticat în 2009 cu rabdomiosarcom 
membru inferior stâng, iar în 2013 cu recidivă tumorală locală. Diagnosticul final a fost de rabdomiosarcom 
pleomorf cu aspect de metastază în țesuturile moi în contextul diagnosticului inițial fundamentat și prin 
tehnici de imunohistochimie în 2009. 

Concluzii. O anamneză riguroasă corelată cu examenul anatomopatologic permite încadrarea corectă a 
leziunilor în vederea unui tratament adecvat.  
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A rare metastatic localization of rhabdomyosarcoma - case report 
Elena Cojocaru1, Doina Mihailă2, Mioara Trandafirescu1, R. Apostoaie3, Andreea Dima3,  
P. Plămădeală2 
1Department of Morphofunctional Sciences, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, Romania 
2Pathology Laboratory, Emergency Hospital for Children “Sf. Maria” Iasi, Romania 
3Pathology Resident, Iasi, Romania 

Key words: rhabdomyosarcoma, recurrences, metastases. 

Introduction. Rhabdomyosarcoma is the most common type of soft tissue sarcoma, which has the ability to 
initiate myogenesis, affecting predominantly children and adolescents. It is characterized by morphological 
and genetic variability depending on the affected age groups. 

Case report. We present the case of a male child, 8 years old, who went for surgery in Pediatric Surgery Clinic 
of Emergency Hospital for Children "St. Maria" Iasi, with a dorsal expansive process - T4. The extemporaneous 
examination that followed surgical intervention revealed a proliferation of medium and large cells, with 
cytonuclear atypia and tendency to form rosettes, the presumptive diagnosis being medulloblastoma. The 
fragments sampled for microscopic examination were analyzed by classical histological techniques; they 
highlighted a cellular proliferation suggestive for pleomorphic rhabdomyosarcoma. From patient's personal 
history we found that in 2009 he was diagnosed with a left leg rhabdomyosarcoma, and with local tumor 
recurrence in 2013. The final diagnosis was pleomorphic rhabdomyosarcoma - metastasis in soft tissues in 
the context of initial diagnosis based also by immunohistochemistry techniques in 2009. 

Conclusion. A careful anamnesis correlated with anatomopathological examination allows a correct 
diagnosis for appropriate therapy.  
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Accidentele intraoperatorii și complicațiile postoperatorii ale 
esofagectomiei minim invazive  
S. Constantinoiu, F. Achim, A. Constantin, M. Gheorghe, Laura Popa  
Spitalul Clinic “Sf. Maria” București 

Cuvinte cheie: esofagectomie minim invaziva, canal toracic 

Prezentăm un caz de esofagectomie minim invazivă prin triplu abord McKeown modificat toracoscopic, 
laparoscopic și cervical cu leziune de canal toracic ce a necesitat o dublă reintervenție toracoscopică. 
În timpul toracoscopic se practică secțiunea crosei venei azygos cu un stappler vascular, disecția esofagului 
toracic și limfadenectomia mediastinală și pot apărea mai multe accidente intraoperatorii: introducerea 
primului trocar intrabdominal cu posibila lezare a ficatului, leziunea vaselor mari toracice sau a crosei venei 
azygos, a membranei traheale sau a parenchimului pulmonar, leziunea nervului laringeu recurent - acestea 
pot determina în unele cazuri conversia la chirurgie deschisă. Mobilizarea gastrică laparoscopică cu 
secționarea pedicului coronar cu un stappler vascular și limfadenectomie la nivelul plexului celiac este 
urmată de incizia latero-cervicala stânga cu secționarea esofagului cervical și extragerea piesei de 
esofagectomie printr-o minilaparotomie epigastrică. Printre cele mai întâlnite accidente sunt cele legate de 
mobilizarea grefonului gastric și anume lezarea vaselor gastrice scurte, lezarea spinei sau a arterei gastrice 
stângi. Prepararea grefonului se poate face după tehnica Akiyama cu tubulizarea stomacului și rezecția micii 
curburi sau tehnica Nakayama cu secțiunea grefonului gastric la nivelul cardiei cu un stappler linear precum 
și practicarea unei piloroplastii extramucoase și montarea unei jejunostomii de alimentație. Tehnica de 
ascensiune a grefonului prin mediastinul posterior predispune și ea la accidente hemoragice majore. În 
timpul disecției esofagului la nivel cervical poate fi lezat nervul laringeu recurent stâng. 
Complicații postoperatorii întâlnite după esofagectomia minim invazivă sunt similare celor care apar după 
chirurgia deschisă și sunt în principal pulmonare și fistulare.  
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The quality of life in patients with tumor in eloquent cortex 
Mihaela Cosman, B. Iliescu, A. Iordache, Z. Faiyad, I. Poeată 
Emergency Clinical Hospital “Prof. Dr. N. Oblu” Iași 

Keywords: brain tumors, cortical stimulation, quality of life 

Introduction. Resection of tumors located in eloquent areas represents a challenge for today’s 
neurosurgeons. The golden standard is represented by maximal resection with minimal or no neurological 
deficits. 
In other words the outcome and quality of life (QOL) are an important issue for all the patient especially for 
those with long survival rate. 

Methods. Between January 2015 – June 2016 we resected 18 tumors located in or near primary motor cortex. 
All patients were operated using intraoperative monitoring. We evaluate the QOL using EQ-5D modified 
questionnaire and the functional status was assessed applying Karnofsky Performance Score. 

Results. All patients with meningioma had a good evolution postoperatively with improvement in KPS. 
From those with metastases one had a new deficit postoperatively, with decrease in KPS and EQ-5Dm both 
at discharge and one month postop. Improvement was found in 3 patient and stationary results in one. 
In patients with gliomas two had a worse outcome because of developing new deficit postoperatively, 3 were 
stationary and 5 improved.  

Conclusions. The use of intraoperative neurophysiological monitoring helps in providing good 
postoperative results, in terms of neurological status.  Although we had a small number of patients the 
results showed that patient with meningioma had a better outcome, with improvement of preoperative 
evaluation score. 
The presence of a new deficit was associated with a worse outcome and decrease in score values.  
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Răspunsul inflamator în esofagectomia toracoscopică 
M.F. Costache1, N. Dănilă1, Mihaela Andronic1, Mihaela Blaj2, A.I. Ciumanghel2, V. Scripcariu3 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
1Clinica I Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon” 
2Clinica ATI, Spitalul “Sf. Spiridon” 
3Clinica I Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: esofagectomia toracoscopică, CRP, presepsină, procalcitonină 

Esofagectomia pentru cancerul esofagian este una dintre cele mai invazive intervenții chirurgicale. Scopul 
lucrării de față este de a evalua răspunsul inflamator în esofagectomia toracoscopică comparativ cu 
esofagectomia pe cale deschisă (toracotomie) și dacă acest răspuns poate anticipa apariția de complicații 
pleuropulmonare grave. Este în curs de derulare un studiu prospectiv ce a înrolat un număr de 27 de pacienți 
operați pentru cancer esofagian în Clinica I Chirurgie Oncologică a IRO și în Clinica I Chirurgie a Spitalului “Sf. 
Spiridon” între ianuarie 2014 - decembrie 2015. Au fost efectuate 12 intervenții toracoscopice (44,44%) și 15 
pe cale clasică (55,56%). Markerii inflamatori studiați au fost CRP, presepsina și procalcitonina. Determinările 
s-au efectuat preoperator și postoperator la 6, 12 și 24 de ore. Au existat diferențe semnificative în dinamica 
markerilor inflamatori între cele 2 loturi, atât CRP, cât și procalcitonina cu presepsina fiind mai mari în lotul 
operat clasic. De asemenea, se pare că există corelații între nivelul markerilor și apariția posibilelor complicații 
pleuropulmonare postoperatorii. În concluzie, esofagectomia toracoscopică îmbunătățește răspunsul 
inflamator la trauma chirurgicală și duce la scăderea timpului de spitalizare în terapie intensivă. 
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Inflammatory response in thoracoscopic esophagectomy 
M.F. Costache1, N. Dănilă1, Mihaela Andronic1, Mihaela Blaj2, A.I. Ciumanghel2, V. Scripcariu3 
11st Surgery Clinic, “St. Spiridon” Hospital 
2ICU Clinic, “St. Spiridon” Hospital 
31st Oncologic Surgery Clinic, Regional Oncologic Institute Iași 

Key words: thoracoscopic esophagectomy, CRP, procalcitonin, presepsine 

Esophagectomy for esophageal cancer is one of the most invasive surgery. The purpose of this paper is to 
evaluate the inflammatory response in thoracoscopic esophagectomy compared with classic surgery 
(thoracotomy) and whether this response may predict serious pleuropulmonary complications. A 
prospective study is developing and a were enrolled a total of 27 patients operated for esophageal cancer in 
Ist Unit of Surgical Oncology IRO and Ist Unit of Surgery “St. Spiridon” Hospital between January 2014 and 
December 2015. During this period were performed 12 thoracoscopic (44.44%) esophagectomies and 15 by 
classic thoracotomy approach (55.56%). Inflammatory markers studied were CRP, and procalcitonin, 
presepsine. Measurements were performed preoperatively and postoperatively at 6, 12 and 24 hours. There 
were significant differences in the dynamics of inflammatory markers between the two groups. All markers: 
Procalcitonin, CRP and Presepsine have higher values in thoracotomy group than in thoracoscopic group.  
It also appears that there may be correlations between the levels of inflammatory markers and 
pleuropulmonary complications. In conclusion, thoracoscopic esophagectomy reduces inflammatory 
response contributing to a reduction in postoperative morbidity and duration of hospitalization. 
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Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Bone Metastasis Treatment 
V.V. Costan, M.L. Ciofu, Otilia Boișteanu, Eugenia Popescu  
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 

Keywords: bisphosphonatec, maxillary bone osteonecrosis 

Introduction. Increasing frequency of use of bisphosphonates administered intravenously, was followed by 
a significant increase in the number of patients with osteonecrosis of the jaw induced by this medication. 

Objective. The purpose of this paper is to present our experience in the treatment of this condition. 
Material and methods. The study included 62 patients treated between 2009 and 2016 they were meeting 
clinical diagnostic parameters and laboratory Male / Female ratio is 2/1. These patients were treated (iv) 
bisphosphonates for bone metastases reasons. In most cases, osteonecrosis occurred root of tooth 
extractions (56 patients), the rest being spontaneous onset. In most cases, osteonecrosis of the mandible 
was located (31 patients) followed by the jaw (24 patients), the remaining 7 being bimaxillary. Established 
treatment included antibiotics in all cases, 59 of the patients being performed and surgical debridement in 
29 cases associated with the use of platelet rich plasma (PRP). 

Result. In most of the patients in surgical clinical cure was achieved after the intervention (24 cases) to others 
after the second or third debridement (13 cases). The remaining patients remained under chronic treatment 
with antibiotics, some refusing debilitating surgery (4 patients) or dying because of oncological disease for 
which required treatment with bisphosphonates. 

Conclusions. Induced osteonecrosis is a severe complication of bisphosphonates for a therapeutic solution 
with optimal efficiency has not yet been found. 
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Complicații precoce în reconstrucția de sân cu latissimus dorsi și implant 
Z. Crăiniceanu, T. Bratu 
Clinica de Chirurgie Plastică și Reconstructivă, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, România 

Cuvinte cheie: complicații, cancer de sân, reconstrucție de sân, latissimus dorsi 

Pacientele cu cancer de sân și mastectomie parțială sau radicală au posibilitatea de a-și reconstrui sânul cu 
implant mamar, țesut propriu sau ambele.  
În practica noastră folosim curent lamboul de dorsal mare cu sau fără implant mamar pentru reconstrucția 
sânului după mastectomie. 
Am efectuat 157 de reconstrucții de sân folosind dorsalul mare în ultimii 10 ani, majoritatea cu lambou și 
implant, majoritatea ca reconstrucție secundară. Seromul a fost cea mai frecventă complicație (142 cazuri), 
urmat de necroza marginală și dehiscența de plagă (12 cazuri), necroza parțială a lamboului (5 cazuri), 
hematom (4 cazuri) și infecție apărută la 3 paciente. Frecvența apariției seromului a fost redusă prin reducerea 
volumului mușchiului recoltat, tehnica de disecție, menținerea drenajului aspirativ 3 - 4 săptămâni și mai ales 
prin folosirea „quilting suture” și a bandajelor compresive. În cazul necrozelor parțiale de lambou acestea au 
fost debridate și suturate secundar. Hematomul, de obicei imediat postoperator, a fost evacuat și plaga 
suturată. Infecția a fost soluționată prin scoaterea implantului, antibioterapie și reinserția implantului 6 luni 
postoperator. 
Concluzionăm ca reconstrucția de sân cu latissimus dorsi este o metodă sigură, cu deficit funcțional minim 
și rezultat estetic foarte bun. 
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Early complications in breast reconstruction by latissimus dorsi and 
implant  
Z. Crăiniceanu, T. Bratu 
Department of Plastic and Reconstructive Surgery,  

“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara, Romania 
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Women who have breast cancer and partial or radical mastectomy have the option of reconstructing the 
breast by using implants, autologous tissue or both.  
In our practice we are commonly using the latissimus dorsi flap with or without the implant in reconstruction 
of the breast following mastectomy. We have done 157 breast reconstructions using the latissimus dorsi flap 
in the last 10 years, most of them by flap and implant, great majority like secondary procedures. Seroma was 
most common complication (142 cases), followed by marginal necrosis and dehiscence of the donor area (12 
cases), partial flap necrosis (5 cases), hematoma (4 cases) and infection that occurred in 3 cases. We 
diminished the frequency of seroma by sparing the muscle, dissection techniques, maintenance of the 
drainage for 3 - 4 weeks and especially quilting suture and garments. In cases of partial flap necrosis and the 
dehiscence, debridement and suture was the solution. Hematoma usually immediately after surgery, were 
evacuated and the wound closed. The infections have been solved with the extrusion of the implant, 
antibiotic therapy followed by reinsertion of the implant 6 months later. 
We can conclude that the breast reconstruction using latissimus dorsi flap is a safe procedure with minimal 
functional impairment and very good cosmetic results.  
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Neoplasmul bronho-pulmonar – dificultăți tdm de individualizare 
lezională în stadii avansate, particularități evolutive postradio și 
chimioterapie 
G.C. Crețu, Andreea Marinca, M.V. Marinca 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: neoplasmul bronho-pulmonar, urmărire imagistica (CT) postradio și chimioterapie 

Scopul prezentării: evaluarea imagistică a complexelor lezionale în neoplasmul bronho-pulmonar stadii 
avansate, particularități și complicații postterapeutice.  

Material și metodă. Pacienți luați în evidență oncologică, diagnosticați cu neoplasmul bronho-pulmonar; 
studiu de cazuri prin metoda imagistică - computer tomograf. 
Neoplasmul bronho-pulmonar endo sau exobronsic în stadiile avansate se poate diagnostica imagistic, prin 
examinare computer tomograf nativ și cu contrast, având o bună sensibilitate și specificitate. 
Însă având în vedere prezența concomitentă a revărsatului pleural, de cele mai multe ori a proceselor 
atelectatice, secundare invaziei tumorale și a mansonărilor bronșice, dar și prezența de complexe lezionale 
de tip tumoră pulmonară / adenopatii mediastinale (confluate în bloc), toate fac dificilă indiviudalizarea 
leziunii primare - neoplasmul bronho-pulmonar. 
De aceea este nevoie de o bună colaborare între medicul radiolog și cel curant, radioterapeut sau oncolog, 
prin punerea la dispoziție a datelor clinice, a unui raport fibrobronhoscopic, efectuat anterior investigației 
imagistice și chiar iconografia precedentă, inclusiv radiografii torace. 
În ceea ce privește evaluarea răspunsului la radio sau chimioterapie, opiniem pentru salvarea în format de 
imagine electronică a modului de măsurare a diametrelor tumorale în cele 3 planuri ale spațiului, având în 
vedere că monitorizarea poate fi făcută de medici radiologi diferiți, dar și în eventualitatea unui planning 
pentru radioterapie. 
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Pacienții investigați au avut unele complicații postradioterapie, de aceea găsim necesar a cunoaște 
semiologia în cazul modificărilor postradice, pentru a nu fi greșit interpretate ca și afectări interstițiale 
precum limfangita. 

Concluzie. Evaluarea și monitorizarea imagistică a neoplasmului bronho-pulmonar, stadii avansate, necesită 
o bună colaborare medic curant / radiolog, salvarea imaginilor de referință, cu modulul de măsurare lezională, 
dar și o buna cunoaștere a semiologiei imagistice postchimioterapie (de ex. necroza) și postradice. 
 
 

Lung cancer – issues in advanced lesion individualization and therapy 
response assessment 
G.C. Crețu, Andreea Marinca, M.V. Marinca 
Iasi Regional Oncology Institute 

Keywords: lung cancer, computed tomography, follow-up 

Purpose. To present the particularities of complex lesion evaluation in advanced lung cancer, as well as the 
challenges of post therapeutic imaging follow-up of such lesions 

Material and methods. Case studies for oncology patients diagnosed with lung cancer, evaluated by 
computed tomography (CT) in the Regional Oncology Institute between 2015 - 2016.  

Results. Advanced lung cancer can be diagnosed by imaging; native and contrast CT scans have a good 
sensitivity and specificity in these cases. Nevertheless, concomitant pleural effusions, atelectasis (secondary 
to tumor invasion or bronchial compression), or complex lesions (e.g. merged tumor-lymph node lesions) 
can make the individualization of the primary lesions very difficult. To overcome this, good collaboration and 
data exchange (clinical data, bronchoscopy report, previous imaging) between the radiologist, oncologist, 
pneumologist and thoracic surgeon is paramount. Correct evaluation of response to therapy would imply 
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electronic records of 3D tumor measurements, since monitoring can involve different radiologists over time. 
Patients investigated in this study had radio-induced alterations and/or complications (which can be 
mistaken for other tissular or interstitial lesions such as lymphangitis), hence the necessity of a good 
anatomical and semiological background of the radiologist. 

Conclusion. Evaluation and monitoring of advanced lung cancer involves a good communication between 
the radiologist and the clinician, saving reference imaging (with specifications of tumor measurement 
modalities), but also a good knowledge of imaging alterations after chemo- and/or radiation therapy.  
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Experiența aplicării chestionarului IPOS în cadrul compartimentului 
îngrijiri paliative al IRO Iaşi 
Liliana Nicoleta Crucianu1, Gema Bacoanu1, Roxana Postolică1, V. Poroch1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iaşi  
2Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: IPOS, Compartiment Îngrijiri Paliative, IRO Iaşi 

Scop. Evidenţierea experienţei aplicării chestionarului IPOS (Intergrated Paliative Care Outcome Scale) prin prisma 
rezultatelor obţinute la nivelul Compartimentului Îngrijiri Paliative din cadrul IRO Iaşi.  

Material şi metodă. Studiu desfășurat în perioada ianuarie - iunie 2016 pe un lot de 40 pacienți, de tip test - retest 
(la mometul internării şi după 10 zile), la care s-a aplicat instrumentul de lucru IPOS. 

Rezultate. S-au constatat diferenţe semnificative statistic între momentul internării şi re-evaluarea după 10 zile în 
privinţa evoluţiei dispneei, fatigabilităţii, senzaţiei de greaţă şi a vărsăturilor, inapetenţei, constipaţiei, senzaţiei de 
somnolenţă, problemelor de la nivelul cavităţii orale, mobilităţii, îngrijorărilor legate de boală, percepţiei asupra 
îngrijorării familei şi asupra mulţumirii de sine, stării emoţionale, comunicării cu familia şi a nivelului de informaţii 
primite. Există de asemenea diferenţe semnificative între capacitatea de auto-îngrijire dupa 10 zile de îngrijiri 
paliative comparativ cea de la internare (fiind mai mare după zilele de îngrijire), între nevoia de spiritualitate/religie 
după 10 zile de îngrijiri paliative comparativ cu cea de la internare (nevoia de suport spiritual la 10 zile de îngrijiri 
paliative fiind mai mare), diferențe semnificative între intensitatea durerii percepută după 10 zile de îngrijiri 
paliative comparativ cu cea percepută la internare (aceasta fiind mai mică după 10 zile). 

Concluzii. IPOS a fost privit de către pacienți și de către profesioniști drept o metodă mai simplificată de evaluare, 
care surprinde preocupările lor cele mai importante, atât în ceea ce privește simptomele, dar și nevoia de 
informații, activitățile practice, anxietatea, depresia sau starea de proastă dispoziție, îngrijorarea familiei, 
împăcarea cu ei înșiși, starea de bine în general. 
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Meningiomatoza cerebrală emisferică dreapta: prezentare de caz și 
propunerea unor strategii de tratament 
A. Cucu1, R. Sorete1, Claudia Costea2, Gabriela Dumitrescu1, Dana Turliuc2 
1Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: meningiomatoza cerebrală, meningioamele multiple 

Dacă meningioamele intracraniene solitare sunt relativ frecvent întâlnite în neurochirurgie (30 - 33,8%), 
meningioamele multiple au o incidență mai mică de 2 - 10,5%, fiind asociate în unele cazuri cu 
neurofibromatoza sau meningiomatoza familială ereditară. În lucrarea de față prezentăm cazul unei paciente 
tinere fără un istoric medical, care este admisă în serviciul nostru de neurochirurgie pentru apariția bruscă a 
unui episod de pierdere a stării de conștiență, hemipareză stânga și sindrom de hipertensiune intracraniană. 
Examinările neuroimagistice efectuate au decelat multiple leziuni nodulare limitate la nivelul emisferului 
cerebral drept, în diferite stadii de calcificare, cu efect compresiv asupra creierului. S-a intervenit chirurgical 
cu rezecția meningiomului simptomatic (tumora cea mai mare, edem perilezional, efect de masă), iar 
diagnosticul anatomopatologic final a fost de meningiom gradul I cu evoluție ulterioară favorabilă. Vom 
discuta despre principalii piloni ai strategiei de tratament a pacientului cu meningiomatoza cerebrală, despre 
rolul chirurgiei ca terapie de bază, dar și despre importanța radioterapiei sau terapiilor sistemice și hormonale. 
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Intracranial meningiomatosis restricted to the right cerebral hemisphere: 
case report and treatment strategy proposal 
A. Cucu1, R. Sorete1, Claudia Costea2, Gabriela Dumitrescu1, Dana Turliuc2 
1“N. Oblu” Emergency Clinical Hospital Iasi 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Key words: meningiomatosis, mutiple meningiomas 

While the solitary intracranial meningiomatosis are relatively common in neurosurgery (30 - 33.8%), the 
multiple meningiomas have an incidence lower than 2 - 10.5%, being associated, in some cases, with 
hereditary familial neurofibromatosis and meningiomatosis. In this paper, we are presenting the case of a 
young female patient, with no medical history, who was hospitalized in our neurosurgery department for 
the sudden loss of consciousness, left hemiparesis and intracranial hypertension syndrome. The 
neuroimaging examinations conducted have revealed multiple nodular lesions confined to the right cerebral 
hemisphere, in various stages of calcification, with a compressive effect on the brain. A surgical resection of 
the symptomatic meningioma was performed (the largest tumor, perilesional edema, mass effect), and the 
final anatomopathological diagnosis was that of grade I meningioma with a favorable post-surgical evolution. 
We will discuss the main pillars of the strategy of treating a patient suffering from cerebral meningiomatosis, 
the role of surgery as a basic therapy, as well as the importance of radiotherapy or of systemic and hormonal 
therapies. 
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Rolul chirurgiei în metastazele cerebrale 
M. Dabija, D. Andronic 
Spitalul Clinic de Urgențe “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași 

 
Metastazele cerebrale reprezintă cele mai frecvente tumori cerebrale. Datorita creșterii ratei de supraviețuire 
în cazurile oncologice, în condițiile unui management din ce în ce mai eficient în tratarea acestor cazuri, 
incidența metastazelor cerebrale a crescut și sunt din ce în ce mai mulți pacienți care trăiesc suficient de mult 
pentru a dezvolta metastaze simptomatice. Scopul intervenției chirurgicale este de a obține o confirmare 
histopatologică, de a ameliora simptomatologia și de a recupera din deficitele neurologice, de a obține un 
control local al leziunii cerebrale. Indicația clasică este o metastază unică care poate fi abordată fără un risc 
major de agravare neurologica ce ar afecta semnificativ calitatea vieții pacientului. În aceasta lucrare 
prezentăm experiența noastră în tratamentul chirurgical al leziunilor metastatice cerebrale, evidențiem 
măsura în care noile tehnici pot îmbunătăți acuratețea actului chirurgical și „provocăm” discuții legate de 
rolul tratamentului chirurgical în metastazele multiple.  
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The role of surgical treatment in cerebral metastases 
M. Dabija, D. Andronic 
“Prof Dr. Nicole Oblu” Emergency Clinic Hospital Iasi 

Key words: brain metastases, surgery, multiple lesions  

Metastatic brain tumors are the most common cerebral tumor in adults. The incidence of these tumors 
increases because the median survival in oncologic population also increases overall with continuous 
advances in the management of these tumors. Thus we can see more and more patients who live long 
enough to develop symptomatic brain metastases. With all the others oncological resources, facing a 
devastating condition – a primary malignant tumor with dissemination - is there still a place for brain surgery? 
The goals for us as neurosurgeons is to obtain a histological confirmation, to relief some symptoms or to 
recover some neurological functions and to achieve local control of the brain tumor. The classic indication is 
a single metastasis, which can be approached without the risk of supplementary deficit which can affect the 
quality of life of our patient, and with a position and particularities which can put the life of the patient in 
immediate danger. In this paper we discuss our experience in surgical treatment of cerebral metastases, 
present the new techniques which can improve our surgical accuracy, and “open the floor” for discussions 
regarding the treatment of multiple brain metastases.  
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Tratamentul chirurgical al meningioameor intracerebrale de mari 
dimensiuni 
M. Dabija1, V. Costan2, Alina Paiu1 
1Spitalul Clinic de Urgențe „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași 
2Spitalul Clinic „Sfântul Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: meningioame mari, chirurgie 

Meningioamele reprezintă aproximativ 20% din tumorile cerebrale primare. Apar, în general, la persoane de 
vârstă medie sau mai înaintată și sunt semnificativ mai frecvente la femei. Sunt tumori cu creștere lentă, astfel 
încât adesea pot atinge dimensiuni mari în condiții de simptomatologie minimă, frecvent fiind puși în situația 
de a trata pacienți cu tumori histologic benigne, de mari dimensiuni, fără semne neurologice sau acestea 
sunt minore. Rezecția tumorală în aceste condiții poate fi de multe ori o provocare. Trebuie să ne planificam 
foarte bine managementul, începând cu evaluarea optimă a imagisticii, care include adesea: CT cranio-
cerebral pentru implicarea osoasă, Angio - CT cerebral pentru evaluarea vaselor de aport și a raportului cu 
vasele cerebrale mari, Angiografie Seldinger pentru o mai bună evaluare și, uneori posibil, embolizarea 
tumorii, RMN cerebral pentru o descriere optimă a tumorii și a rapoartelor cu structurile din jur. Tratamentul 
chirurgical implică rezecția unei tumori cerebrale de mari dimensiuni, de mult ori foarte bine vascularizată, 
cu creștere lentă și dislocare lentă a țesutului cerebral, a vaselor și nervilor, cu multiple aderențe piale și 
vasculare și reprezintă o adevărată provocare. Prezentăm experiența noastră în meningioamele de mari 
dimensiuni, unele cazuri particulare, date statistice descriptive în ultimii 2 ani și subliniem importanța unei 
disecții arahnoidiene și vasculare  meticuloase cu prezervarea integrității corticale și a vaselor cerebrale. 
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Surgical treatment of large intracranial meningiomas 
M. Dabija1, V. Costan2, Alina Paiu1 
1„Prof. Dr. Nicolae Oblu” Emergency Clinical Hospital Iasi 
2 „St. Spiridon” Clincial Hospital Iasi 

Key words: large meningiomas, surgery  

Meningiomas represent nearly 20% of all primary brain tumors, involve the middle aged and elderly 
population and are more common in women. They are often slow growing tumors which can reach large 
dimensions until symptoms occur and are eventually discovered. Therefore we often have to deal with large 
tumors in patients with mild or no symptoms or neurological signs. Resecting such large intracranial tumors 
can often be challenging. We have to plan very carefully our management, starting with optimal imaging 
evaluation, which often include CT-scan especially for bone involvement, Angio-CT for feeders and large 
normal cerebral vessels involvement, Angiography for better evaluation and, sometimes, embolization of the 
tumor, MRI for optimal description of the tumors and the surrounding structures. The resection of a large 
cerebral tumor, with slow growing pattern and slow dislocation of brain, vessels and nerves, with a lot of 
adhesions and pial neo-vessels is not always simple. We present our experience in some particular cases, 
statistical descriptive data and the results in our series. We emphasize the importance of a clean arachnoid 
dissection and also the importance of meticulous venous preservation.  
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Cancer Stem Cells - New Insights 
C. Dănăilă, Angela Dăscălescu, I. Antohe 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Regional Institute of Oncology Iasi  

Key words: hematopoietic stel cell, cancer stem cell, leukemia, hematopoietic niche 

Stem cells have the remarkable potential to develop into many different cell types in the body during early 
life and growth. In addition, in many tissues they serve as a sort of internal repair system, dividing essentially 
without limit to replenish other cells as long as the person is still alive. Stem cells are defined as clonogenic 
cells capable of both self-renewal and multilineage differentiation. First, they are unspecialized cells capable 
of renewing themselves through cell division, sometimes after long periods of inactivity. Second, under 
certain physiologic, they can be induced to become tissue- or organ-specific cells with special functions. 
The cells from the hematopoietic system are continually generated from self-renewing progenitors in the 
bone marrow called hematopoietic stem cells (HSCs). HSCs can be divided into a long-term subset (LT-HSC), 
capable of indefinite self-renewal, and a short-term subset (ST-HSC) that self-renew for a defined interval. 
HSCs give rise to nonself-renewing oligolineage progenitors, which in turn give rise to progeny that are more 
restricted in their differentiation potential, and finally to functionally mature cells. 
Cancer arises from the uncontrolled growth and division of cells, and is caused by the cooperation of 
mutations in DNA that activate genes that push cell division, and suppress natural anti-cancer mechanisms. 
Recent advances in our understanding of cancer have revealed that within any tumour, there may be many 
different kinds of cancer cell, only some of which are targeted by a particular treatment. The discovery of 
normal adult stem cells, able to self-renew and regenerate damaged tissue, has led to the idea that cancer 
may either originate from adult stem cells or contain stem cell-like cells that are self-renewing, resistant to 
therapy and able to seed new tumour growth. 
Cancer stem cells (CSCs) are tumor cells that have the principal properties of self-renewal, clonal tumor 
initiation capacity, and clonal long-term repopulation potential. CSCs reside in niches, which are 
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anatomically distinct regions within the tumor microenvironment. These niches maintain the principle 
properties of CSCs, preserve their phenotypic plasticity, protect them from the immune system, and facilitate 
their metastatic potential. 
Leukemia can be viewed as a newly formed, abnormal hematopoietic tissue initiated by a few leukemic stem 
cells (LSCs) that undergo an aberrant and poorly regulated process of organogenesis analogous to that of 
normal hematopoietic stem cells. For most cancers, the target cell of the transformation events is unknown, 
but evidence indicates that certain types of leukemias arise from mutations that accumulate in HSCs. Like 
normal hematopoietic stem cells, LSCs are quiescent and have self-renewal and clonogenic capacity. Because 
they are quiescent, LSCs do not respond to cell cycle–specific cytotoxic agents used to treat leukemia and so 
contribute to treatment failure. These cells may undergo mutations and epigenetic changes, further leading 
to drug resistance and relapse. 
Identifying the stem cell-like cells within cancers and understanding their properties will be crucial if effective 
anti-cancer therapies are to be developed, since different populations of cancer cells within a tumour can 
switch back and forth between one cells that divide rapidly but do not invade, and stem cell-like cells that 
divide slowly but are highly metastatic. Meantime, are examined the therapeutic prospects of targeting the 
niche components (partner in crime) as supplimentary and preferable therapeutic targets.  
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Terapia țintită în limfoproliferarile cronice - experiența Clinicii de 
hematologie la pacienții cu leucemie limfatică cronică / limfom cu celule de 
mantă tratați cu Ibrutinib 
Angela Dăscălescu1, Cristina Burcoveanu2, Alina Dascălu2, Doramina Ghiorghiu2,  
Gabriela Dorohoi2, Elena Albu1, A. Gluvacov2, C. Dănăilă1, Amalia Merticariu2, I. Antohe1  
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 
2Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: leucemie limfatică cronică, terapie țintită, limfom cu celule de mantă 

Terapia țintită cu inhibitori de Bruton kinază la pacienții cu leucemie limfatică cronică (LLC) și limfom malign 
nonHodgkin (LMNH) cu celule de mantă în recădere sau refractar la chimioterapie și la terapia cu anticorpi 
monoclonali are o rată crescută a răspunsului terapeutic și prelungește supraviețuirea acestei categorii de 
pacienți în multiple studii clinice. 

Scopul prezentării noastre este de a evalua eficiența și toxicitatea terapiei cu Ibrutinib la pacienții tratați în 
serviciul de hematologie IRO Iași. 

Material și metode. Studiul nostru a evaluat răspunsul terapeutic după 3, 6 si 9 luni de tratament cu Ibrutinib 
la 12 pacienți cu leucemie limfatică cronică și la 2 pacienți cu limfom de mantă. Au fost de asemenea evaluați 
factorii de prognostic la inițierea tratamentului, terapia anterioară, diferite fenomene de intoleranță. 

Rezultate. Răspunsul terapeutic la pacienții cu leucemie limfatică cronică a fost complet sau parțial  atât la 
6, cât și la 9 luni de tratament la 11 din cei 12 pacienți evaluați. La 1 pacient boala a progresat sub tratament. 
În ceea ce privește pacienții cu limfom cu celule de mantă în recădere, evoluția a fost nefavorabilă la 1 caz cu 
progresie rapidă sub tratament și cu răspuns terapeutic complet la 1 pacient. De notat prezența infecțiilor 
severe la 2 din pacienții evaluați, sindrom de citoliză hepatică la 1 pacient, decompensarea afecțiunii cardiace 
la 1 pacient. 
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Concluzii. Tratamentul cu Ibrutinib este eficient, cu o rată crescută de răspuns terapeutic la pacienții din lotul 
nostru cu recădere după una sau mai multe linii terapeutice. 
 

Targeted therapy in chronic lymphoproliferative disorders – single center 
experience in patients with chronic lymphoid leukemia / mantle cell 
lymphoma treated with Ibrutinib 
Angela Dăscălescu1, Cristina Burcoveanu2, Alina Dascălu2, Doramina Ghiorghiu2,  
Gabriela Dorohoi2, Elena Albu1, A. Gluvacov2, C. Dănăilă1, Amalia Merticariu2, I. Antohe1  
1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 
2Regional Institute of Oncology Iași 

Keywords: targeted therapy, chronic lymphoid leukemia, lymphoma 

Targeted therapy with Bruton kinase inhibitors in refractory / relapsed chronic lymphoid leukemia (CLL) 
patients and mantle cell lymphoma (MCL) patients was efficient and well tolerated in multiple clinical trials.  

The aim of our study is to evaluate therapeutic response and tolerance of Ibrutinib therapy in patients 
treated in our center.  

Material and methods. Our study evaluated response to therapy after 3, 6 and 9 months in 12 CLL patients 
and 3 mantle cell lymphoma patients. We also analyzed prognostic factors, prior treatment, intolerance.  

Results. Therapeutic response in 11 CLL patients was complete or partial at 6 and 9 months. In one   CLL 
patient disease progression on therapy was noted. In relapsed MCL patients disease progressed on Ibrutinib 
therapy in 2 cases and 1 patient obtained complete response after 6 months of Ibrutinib therapy. We noticed 
2 cases of severe infection, 1 case of hepato cytolysis and 1 patient with cardiac toxicity on Ibrutinib therapy. 
Summary: Ibrutinib therapy is efficient and well tolerated with a high response rate in patients with CLL and 
MCL relapsed or refractory with one or more anterior therapeutic line.  
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Boala Hodgkin recăzută / refractară în era imunoterapiei 
Alina Dascălu2, Cristina Burcoveanu2, C. Dănăilă1, Doramina Gheorghiu2, Gabriela Dorohoi2,  
I. Antohe1, Angela Dăscălescu1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
2Institutul Regional de Oncologie Iașim, Clinica Hematologie 

 

Introducere. Limfomul Hodgkin este caracterizat prin prezența de celule Sternberg Reed (SR), înconjurate 
de un extins, dar ineficient infiltrat de celule imune / inflamatorii. Celulele SR au dezvoltat mecanisme de 
supraviețuire eludând calea morții programate - 1 (PD-1). Prin exprimarea liganzilor specifici (PDL-1 și PDL-2 
pentru PD-1, respectiv B7-1 și B7-2 pentru CTLA-4) celulele tumorale pot bloca selectiv răspunsul imun 
antitumoral. 
Blocarea terapeutică a căilor punctelor cheie ale reacției imune, în particular calea limfocitelor T citotoxice 
asociate proteinei 4 (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 - CTLA-4 ) și calea morții programate 1 (PD-
1) a devenit un model pentru îndreptarea studiilor clinice spre acest tip de terapie, mai ales în tumorile solide.  
Multe dintre hemopatiile maligne sunt cunoscute a avea o sensibilitate imună exploatabilă clinic, astfel încât 
au devenit ținte „naturale” pentru acest tip de tratament. Rezultatele preliminare ale trialurilor clinice având 
ca scop blocarea punctelor de control imune în hemopatiile maligne au demonstrate utilitatea acestei 
abordări terapeutice. În particular, rezultatele blocadei PD-1 (Nivolumab) în Boala Hodgkin sunt remarcabile 
la pacienți recăzuți / refractari după multiple linii de chimioterapie, tratament cu Brentuximab Vedotin (BV) 
și / sau ASCT. 

Scopul lucrării. Evaluarea profilului de siguranță și a reacțiilor adverse, precum și evaluarea  eficacității 
tratamentului și a expresiei PD-1. 

Concluzii. Nivolumab a demonstrat o activitate terapeutică substanțială și un profil de siguranță acceptabile 
la pacienții cu boala Hodgkin recăzută / refractară. Blocada PD-1 reprezintă o nouă șansă pentru pacienții cu 
această hemopatie malignă, alături de alte droguri cu mecanism similar, aflate încă studiu. 
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Reflapsed / refractory Hodgkin disease in the era of immunotherapy 
Alina Dascălu2, Cristina Burcoveanu2, C. Dănăilă1, Doramina Gheorghiu2, Gabriela Dorohoi2,  
I. Antohe1, Angela Dăscălescu1 
1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 
2Regional Institute of Oncology Iași, Hematology Clinic 

 

Introduction. Hodgkin Lymphoma is characterized by Reed-Stenberg cells surrounded by an extensive, but 
ineffective inflammatory/immune cell infiltrate. Reed-Sternberg cells have developed mechanisms that 
exploit the programmed death-1 (PD-1) pathway and serve to evade immune detection. By expressing the 
ligands of checkpoint receptor (PD-L1 and PD-L2 for PD-1, respectively B7-1, B7-2 ligands for CTLA-4) tumors 
can selectively block antitumor immune response. 
Therapeutic blockade of immune checkpoint pathways, in particular cytotoxic T-lymphocyte associated 
protein 4 and programmed death 1 (PD-1) has become a paradigm-shifting treatment in solid tumors.  
Many of the hematologic malignancies are known to have clinically exploitable immune sensitivity, so they 
become a natural target for this type of treatment. Several clinical trials of checkpoint blockade have been 
conducted in hematologic malignancies, with preliminary results suggesting the therapeutic usefulness of 
this approach across several tumor types. In particular, the results of PD-1 blockade in Hodgkin Lymphoma 
are remarkable in patients with relapsed/refractory disease after multiple lines of chemotherapy or after 
Brentuximab Vedotin, or ASCT. 

Objective. The evaluation of safety and side effect profile of Nivolumab, the evaluation of efficacy and 
assessment of PD-1 ligand loci integrity and expression of the encoded ligands. 

Conclusions. Nivolumab exhibited a substantial therapeutic activity and an acceptable safety profile in 
patients with relapsed/refractory Hodgkin disease. Nivolumab represents a new chance for patients with this 
malignant hemopathy, along with the development of new drugs with similar mechanisms of action, drugs 
that are still in preclinical or clinical studies.  
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Echipa medic infecționist - medic oncolog: rețeta de succes într-un caz grav 
de imunosupresie severa HIV 
Andra-Iulia Deaconu², Carmen Manciuc¹,², Mariana Pagute³, Cristina Nicolau¹,², Carmen Dorobat¹,², 
Alexandra Largu² 
¹Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

²Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, Compartiment HIV/SIDA 

³Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași 

Cuvinte cheie: medic infecționist, medic oncolog, imunosupresie severă, metastază 

Scopul prezentării arată bună colaborare medic infecționist-medic oncolog care a dus la rezolvarea cazului. 
Pacient B.N, în vârstă de 48 ani, diagnosticat în martie 2016 cu boala SIDA std. C3 (CD4 – 73 / cel / mmc, 
viremia – 1430000 / mmc). Din antecedentele heredocolaterale reiese că a adoptat o fată diagnosticată de 
asemenea cu boala SIDA std. C3, aflată în evidența Centrului Regional HIV / SIDA din 1999. Revine în clinica 
noastră în aprilie 2016 pentru astenie, scădere ponderală și apariția unor multiple leziuni de tip nodular 
subcutanat laterocervical, axilar drept și subclavicular stâng, remise spontan. S-a efectuat biopsie cutanată 
care relevă infiltrație carcinomatoasă slab diferențiată, aspect sugestiv pentru o metastază, iar CT-ul 
concluzionează o formațiune expansivă. În iulie 2016 se internează la Spitalul „Victor Babeș” pentru apariția 
unor leziuni tegumentare diseminate pe trunchi și membrele superioare, nodulare cu ulcerații și secreții 
purulente. Se efectuează o noua biopsie - infiltrare cutanată de Limfom malign non-Hodgkin difuz cu celula 
mare B, se începe prima cura CHOP. Se propune schema: ARV: Abacavir / Lamivudina (Kivexa) + Raltegravir 
(Isentress). Pacientul a beneficiat de ședințe repetate de consiliere psihologică. În concluzie, cazul prezentat 
subliniază faptul că pacientul a început investigațiile tardiv, metastazele erau deja prezente la nivel 
musculocutanat; buna colaborare între medicul infecționist și medicul oncolog a dus la stabilirea 
diagnosticului și conduitei medicale, cu ameliorarea în perspectivă a statusului viroimunologic și clinic.  
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The team of the infection disease doctor and the oncologist: the key to the 
success in a serious case of severe immunosuppression HIV 
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The purpose of the presentation shows the outstanding collaboration between the infection disease specialist and the 
oncologist who led the therapy in order to solving the case. The patient B.N, born in July 1967 was diagnosed in March 
2016 with AIDS disease stage C3 (CD4-73 / cel / mmc, viraemia – 1430000 / mmc). From his family history, we observe 
that he adopted a girl from the placement center that has been diagnosed with AIDS stage C3 too, being under 
observation of the Regional Centre HIV/AIDS since 1999. He returned to our hospital in April 2016 having asthenia, 
weight loss and presenting multiple nodular subcutaneous laterocervical, right axillary and left sub-clavicular lesions, 
spontaneously remitted. The skin biopsy that was performed reveals a carcinomatous infiltration poorly differentiated 
which indicates a metastasis, CT-expansive formation. In July 2016 he was admitted at "Victor Babes Hospital" with 
disseminated skin lesions, nodular ulceration and purulent secretions, at the torso level and on his arms. A new biopsy 
has been performed and it revealed a cutaneous infiltration non-Hodgkin malignant lymphoma diffuse with big B-cell. 
He started the first CHOP cure. It has been proposed the following scheme: ARV: Abacavir / Lamivudina (Kivexa) + 
Raltegravir (Isentress). The patient has received periodically sessions of counselling psychological. In conclusion the 
patient started the investigations lately, the metastasis were already present at the musculocutaneous level; the good 
collaboration between the infection disease doctor and the oncologist led to the right diagnosis and medical therapy, 
with the improvement in perspective of the viro-immunological and clinical status.  
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Un subtip clinicopatologic neobișnuit al limfomului primar tiroidian 
M.R. Diaconescu1, I. Costea1, M. Glod1, Smaranda Diaconescu2 
1Clinica Chirurgie IV,  
2Clinica Pediatrie V 
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Limfoamele primare constituie sub 5 % din leziunile maligne are tiroidei fiind în majoritate limfoame non-
Hodgkin cu celule B și T sau limfoame Hodkin. Limfoamele cu țesut limfoid asociat mucoasei (MALT) 
reprezintă un subtip recent descris al limfoamelor non-Hodgkin cu celule B constituind între 6 si 27 % din 
limfoamele tiroidei. Observațiile se dezvoltă de regulă la pacienți cu tiroidă Hashimoto, au o evoluție 
oligosimptomatică prelungită fiind tardiv diagnosticate, dar beneficiază de mai multe oportunități 
terapeutice, între care și chirurgia, care le asigură un prognostic favorabil. Este prezentat cazul unei femei de 
42 ani purtătoare de 15 ani a unei guși „triviale” care acuză mărirea de volum însoțită de durere a lobului 
drept. Ecografia evidențiază o imagine neomogenă a lobului respectiv iar puncția-biopsie arată prezența de 
celule foliculare mixte pe un fond de limfocite mature etalând câteva atipii nucleare și citoplasmă redusă fără 
a identifica elemente maligne. Intraoperator, în afara hipertrofiei pseudonodulare a lobului drept însoțită de 
prezența unor ganglioni de volum redus, restul glandei are aspect și consistență normală. Biopsia 
extemporanee nu indică elemente celulare suspecte astfel că se practică rezecția totală a lobului anormal 
mărit împreună cu ganglionii adiacenți. Examenul microscopic relevă un infiltrat limfoproliferativ difuz pe 
fondul unei tiroidite limfocitare sugerând diagnosticul de limfom non-Hodgkin cu celule B cu țesut limfoid 
asociat mucoasei tip MALT confirmat prin imunohistochimie, pacientul fiind îndrumat către chimioterapie, 
atitudine care i-a asigurat o evoluție favorabilă fără recidive sau metastaze care se menține după 24 luni de 
urmărire. 
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An unwonted clinicopathological subtype of thyroid: primary limphoma 
M.R. Diaconescu1, I. Costea1, M. Glod1, Smaranda Diaconescu2 
1IVth Surgical Clinic,  
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Primary thyroid lymphomas account for less than 5 % of all thyroid malignancies and the majority of cases 
concern non-Hodgkin’s lymphoma of B and T-cel origin as well as Hodgkin’s lymphoma. 
Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma are a relatively recently described subset of low grade 
B-cell non-Hodgkin’s lymphoma representing between 6 and 27 % of the patients with thyroid lymphomas. 
These cases occur ussually in patients with Hashimoto’s thyroiditis having a long indolent course and delayed 
diagnosis, actually benefit from several therapeutic opportunities among them even surgery and a favorable 
prognostic. Herein we present a 42-year-old female admitted in our unit for a right firm sensitive thyroid 
swelling, nonhomogeneous on utrasound images, FNAB showed cellular smears of mixed follicular cells on 
a background of mature lymphocytes displaying some nuclear atypia and scanty cytoplasm but no definite 
malignant elemets. 
Intraoperatively, in addition to the „trivial” goiter that was found, some subcentimeter cervical lymph nodes 
were evidenced. Frozen section showed no evidence of malignant or even suspected cellular elements.  
However a total right lobectomy and lymph node excision was performed. Microscopy revealed a diffuse 
lymphoproliferative infiltrate in a background of lymphoytic thyroiditis suggesting a diagnosis of B-cell 
lymphoma of MALT type and the patient was referred to chemotherapy. She was currently under follow up 
without recurrences or metastases after two years from surgery.  
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Noi parametri pentru diagnosticul precoce a cardiotoxicității induse de 
anthracicline la copil 
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2Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Iași,  
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Cuvinte cheie: cardiotoxicitate, antracicline, dispersie intervale QT/QTc, ecocardiografie, BNP, copil, boli maligne hematologice 

Introducere. Cardiomiopatia indusă de cardiotoxicitatea antraciclinei agravează prognosticul bolii de bază 
și necesită un diagnostic precoce, chiar înainte de apariţia manifestărilor clinice ale suferinţei miocardice.  
Obiective. Stabilirea utilității cercetării dispersiei intervalelor QT si QTc şi a valorilor unui biomarker cardiac, 
peptidul natriureticB (BNP), pentru detectarea precoce a cardiotoxicității induse de antracicline la copii cu 
malignități hematologice. 

Metode. Pacienţi - 46 de copii (vârsta 2 luni - 18 ani), trataţi cu antracicline pentru tumori maligne. Grup de 
control: 20 de copii sănătoși, fără antecedente cardiovasculare. Pacienţii şi grupul de control au fost evaluați 
prin examen clinic, ECG de suprafață cu 12 canale (3 cicluri consecutive de măsurare a intervalelor QT / QTc 
şi a dispersiei intervale QT / QTc), ecocar-diografie (Echo), determinarea concentraţiilor plasmatice ale BNP. 

Rezultate. Modificări ale parametrilor investigaţi: creşterea dispersiei intervalelor QT / QTc (73% din cazuri, 
în special la pacienții cu o doză cumulată de antraciclinelor > 250 mg/m2 şi la pacienţii cu modificări de echo 
induse de cardiotoxicitate antraciclinică, chiar şi numai cu disfuncţia diastolică VS. Media dispersiei 
intervalului QT: 80 milisecunde la pacienţi / 40 millisec la martori; dispersia medie a intervalului QTc: 87,103 
millisec la pacienţi / 55.47 millisec la martori; valori plasmatice crescute ale BNP în 45,7% dintre pacienţi, de 
la o valoare iniţială medie de 89 ng / ml până la 240 ng / ml Modificările biologice au fost corelate cu prezenţa 
semnelor clinice, modificările echo de cardiotoxicitate şi creşterea dispersiei intervalelor QT / QTc.  
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Concluzii. Valorile crescute ale BNP şi ale dispersiei intervalelor QT/QTc la copiii tratați cu antracicline se 
corelează pozitiv cu instalarea manifestărilor severe de cardiotoxicitate, constituind un indicator util pentru 
cardiotoxicitate. Modificările acestor parametrii au apărut precoce față de modificările echo induse de 
cardiotoxicitate şi este necesară monitorizarea sistematică a acestor parametri în timpul şi după tratamentul 
citostatic.  
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Toxicitatea cardiovasculară indusă de tratamentele bolilor maligne - Ghid 
ESC 2016 
Lavinia Dimitriu1, A.G. Dimitriu2  
1Institutul Regional de Oncologie Iași, 
2Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: cardiotoxicitate, citostatice, cardiooncologie, ghid ESC 

Progresele realizate în tratamentul bolilor maligne au dus la îmbunătăţirea supravieţuirii acestor pacienţi, dar 
au crescut și morbiditatea şi mortalitatea datorate afectării cardiovasculare (BCV). Afectarea cardiovasculară 
constituie una dintre cele mai frecvente și severe efecte adverse ale citostaticelor şi contribuie esențial la o 
morbiditate şi mortalitate prematură printre supraviețuitorii afecțiunilor maligne. Această nouă situație este 
rezultatul cardiotoxicității în principal a citostaticelor, care implică atât afectarea directă a funcţiei cardiace, 
cât și modificări cardiace structurale sau se poate datora dezvoltării accelerate a BCV, mai ales în prezenţa 
factorilor de risc cardiovascular tradiţionali. Ghidul ESC 2016 „Position Paper on cancer treatments and 
cardiovascular toxicity” prezintă principalele complicații ale terapiei oncologice, factorii de risc și 
manifestările cardiotoxicității, principalele modalități de investigare a cardiotoxicității citostaticelor și 
propune crearea unor echipe multidisciplinare în cardiologie, oncologie și specialități înrudite, în scopul 
realizării unei îngrijiri optime a pacienților oncologici, dar și în îngrijirea pe termen lung a supraviețuitorilor 
de cancer care au riscul unor manifestări cardiovasculare cu debut tardiv induse de cardiotoxicitatea 
drogurilor utilizate în tratamentul malignității respective. Se recomandă o atentă evaluare înainte de 
începerea chimioterapiei cu potenţial cardiotoxic şi un control optim al factorilor de risc cardiovascular 
preexistenți, urmate de monitorizarea continuă cardiacă, de siguranță, pentru depistarea semnelor precoce 
ale cardiotoxicității şi punerea în aplicare în timp util a măsurilor preventive sau terapeutice.  
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Experiența Clinicii de Hematologie Iași privind Brentuximab - Vedotin la 
pacienții cu boala Hodgkin refractară / recăzută 
Gabriela Dorohoi, Angela Dăscălescu, Doramina Gheorghiu, Cristina Burcoveanu, C. Dănăilă 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: boala Hodgkin refractară / recăzută, anticorpi monoclonali, Brentuximab - vedotin  

Boala Hodgkin, forma clasică, este o neoplazie hematologică cu rată înaltă de vindecare, de cel puțin 80%. 
Apariția unor noi opțiuni terapeutice a contribuit atât la creșterea ratei de vindecare, cât și a supraviețuirii la 
5 ani. Printre aceste noi terapii se numără și anticorpii monoclonali. Unul dintre aceștia este un Ac anti CD30 
conjugat cu un agent antimicrotubular, Brentuximab vedotin-ul care se adresează pacienților cu recădere 
după autotransplant sau după cel puțin 2 linii de terapie, dar și ca tratament de întreținere după 
autotransplant pentru pacienții cu risc înalt (la care indicația de transplant a fost boala refractară per primam 
sau recădere precoce, sub 12 luni). Vom prezenta experiența Clinicii de Hematologie Iași în ceea ce privește 
eficacitatea și tolerabilitatea acestui nou anticorp monoclonal. 
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Experience of Hematology Clinic Iasi using Brentuximab - Vedotin on 
patients with refractory / relapsed Hodgkin disease  
Gabriela Dorohoi, Angela Dăscălescu, Doramina Gheorghiu, Cristina Burcoveanu, C. Dănăilă 
Regional Institute for Oncology Iași 

 
Hodgkin's disease, classic form is a hematologic malignancy with a high cure rate of at least 80%. The 
emergence of new therapeutic options has contributed to the increase cure rate and survival at 5 years. These 
include new therapies and monoclonal antibodies. One of them is an Ac anti CD30 conjugated with an agent 
antimicrotubule, Brentuximab vedotin that addresses patients relapse after autologous or after at least two 
lines of multi drug therapy, and that tratamnet maintenance after autologous for high-risk patients (when 
the transplant indication was per primam refractory disease or early relapse, 12 months). We will present the 
experience of Iasi Clinic of Hematology in terms of efficacy and tolerability of this new monoclonal antibody.  
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Extravazarea 
Gabriela Enasoaie 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: extravazarea, factori de risc 

Extravazarea este definită ca revărsarea paravenoasă sau infiltrarea în țesutul subcutanat a citostaticului.  
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Standarde în tratamentul cancerului gastric în Clinica I Chirurgie IRO Iași 
B. Filip, Mihaela Buna Arvinte, A. Pantazescu, Maria Gabriela Aniței, I. Radu, V. Scripcariu 
Clinica I Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Departamentul de Chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 

Introducere. Până în acest moment, rezecția radicală a stomacului și limfadenectomia reprezintă cea mai 
importantă etapă de tratament a cancerului gastric. Extensia limfadenectomiei în tratamentul cu viză 
radicală al cancerului gastric rămâne controversată.  

Material şi metode. Am efectuat un studiu retrospectiv care a inclus toţi pacienţii operaţi pentru cancer 
gastric în perioada iunie 2012 – octombrie 2016 în cadrul Clinicii I Chirurgie Oncologică IRO Iaşi. Au fost 
analizate caracteristicile clinico-biologice ale pacienţilor, tipul de intervenţie chirurgicală, extensia rezecției 
și a limfadenectomiei şi complicaţiile postoperatorii legate de aceasta. 

Rezultate. În perioada de studiu au fost incluşi în studiu 168 pacienţi la care s-au practicat rezecții cu viza 
radicală. Morbiditatea globală postoperatorie a fost de 32,3%. Pacienţii la care s-a practicat limfadenectomie 
D2 au prezentat o morbiditate globală de 34.7%, complicaţie fistulară în 19.4%, durata de spitalizare medie 
9,4 zile, cu un număr mediu de ganglioni de 31.85 faţă de 29,63%, spitalizare medie 8,3 zile şi un număr de 
ganglioni mediu 22.3 pentru limfadenectomia D1. 

Concluzii. Tratamentul standard cu viză radicală în cancerul gastric trebuie să includă o limfadenectomie 
extinsă loco-regională, în condiţii de siguranţă pentru pacient, fără a creşte rata complicaţiilor postoperatorii 
şi oferind cea mai bună și reală stadializare şi cel mai bun prognostic pe termen lung.  
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Ecocardiografia - metodă de detecţie a disfuncţiei miocardice asociată 
chimioterapiei       
Mariana Floria1,2, C. Rezuş1,2, Cristina Bocinca1, Adeline Josephine Funingana1, I.G. Funingana3, 
Anca Ouatu1,2, Daniela Maria Tanase1,2  
1Clinica III Medicală, Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon”, Iaşi  

2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi  

3Institutul Regional de Oncologie, Iaşi  

Cuvinte cheie: Chimioterapie, cardiotoxicitate, disfuncţie miocardică  

Introducere. Ecocardiografia este metoda recomandată pentru detectarea disfuncţiei miocardice înainte, în 
timpul şi după chimioterapia în cancer.  

Material şi metodă. Disfuncţia cardiacă secundară chimioterapiei din cancer este definită ca o scădere a 
fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng peste 10% sub limita inferioară a valorilor normale, confirmată prin 
ecocardiografii repetate efectuate la 2-3 săptămâni după studiul care prezintă iniţial scăderea fracţiei de 
ejecţie a ventriculului stâng.  

Rezultate. Ecocardiografia tridimensională, dacă este accesibilă, este cea mai bună metodă pentru 
măsurarea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng atunci când fereastra ecografică este bună. Metoda 
Simpson prin metoda biplan este recomandată pentru estimarea volumelor ventriculare stângi şi a fracţiei 
de ejecţie. Ecocardiografia poate evalua funcţia ventriculului stâng, dar, de asemenea, poate detecta 
complicaţii pe termen mediu şi lung ale tratamentului cancerului, precum afectările valvulare şi bolile 
pericardice sau hipertensiunea pulmonară. Ecocardiografia de contrast este indicată la pacienţii cu fereastră 
ecografică suboptimală pentru a îmbunătăţi vizibilitatea endocardului ventricular. Ecocardiografia de stres 
poate fi de ajutor în evaluarea pacienţilor cu probabilitate pretest intermediară sau mare pentru boala 
coronariană, dar nu sunt disponibile date cu privire la valoarea sa prognostică în disfuncţia ventriculară la 
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pacienţii cu neoplasm. Tehnicile de Doppler miocardic şi de deformare miocardică sunt instrumente 
promiţătoare; utilizarea acestora ar trebui să fie luată în considerare ori de câte ori este posibil.  

Concluzii. Metodele ecocardiografice noi sunt preferate în evaluarea disfuncţiei miocardice secundare 
chimioterapiei atunci când sunt disponibile şi sunt efectuate de persoane experimentate. 
 

Echocardiography - diagnostic tool to detect myocardial dysfunction after 
chemotherapy 
Mariana Floria1,2, C. Rezuş1,2, Cristina Bocinca1, Adeline Josephine Funingana1, I.G. Funingana3, 
Anca Ouatu1,2, Daniela Maria Tanase1,2  
13rd Medical Clinic, “Sf. Spiridon” Emergency Hospital, Iaşi 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi  
3Regional Institute of Oncology, Iaşi  

Key words: Chemotherapy, cardiotoxicity, myocardial dysfunction.  

Introduction. Echocardiography is the method of choice for the detection of myocardial dysfunction before, 
during and after cancer therapy.  

Material and method. Cancer therapeutics–related cardiac dysfunction is defined as a decrease in the left 
ventricular ejection fraction of >10%, to a value below the lower limit of normal, confirmed by repeated 
cardiac imaging done 2–3 weeks after the baseline diagnostic study showing the initial decrease in left 
ventricular ejection fraction.  

Results. Three-dimensional echocardiography, if available, is the best echocardiographic method for 
measuring left ventricular ejection fraction when endocardial definition is clear. Two-dimensional biplane 
Simpson method is recommended for estimation of left ventricular volumes and ejection fraction. 
Echocardiography can assess left ventricular function but also can detect late complications of cancer 



 
  
 
 
 
 
 

186 
 

therapy, including valvular and pericardial diseases and findings suggestive of pulmonary hypertension. 
Other useful echocardiographic techniques include contrast echocardiography, indicated in patients with 
suboptimal echocardiograms to improve delineation of the left ventricular endocardial borders. Stress 
echocardiography may be helpful in the evaluation of patients with intermediate or high pretest probability 
for coronary artery disease, but no data are available with regard to its prognostic value in patients with 
cancer for heart failure prediction. Doppler myocardial imaging and deformation imaging is a promising tool 
and its use should be considered whenever possible. 

Conclusion. Advanced echocardiographic measurements are preferred, when available, to serve as the basis 
for clinical decisions when performed with adequate expertise.  
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Caz rar de coagulare intravasculară diseminată cronică asociată cu mioliză 
severă, în contextul unui cancer colonic la debut 
T. Frunză1, I. Antohi2, B. Gafton3, V. Porumb1, N. Velenciuc1, S. Luncă1, G. Dimofte1 
Institutul Regional de Oncologie 
1Clinica II Chirurgie Oncologică,  
2Clinica de Hemato-oncologie,  
3Clinica Oncologie medicală 

Cuvinte cheie: cancer colorectal, calitatea vieţii, CID, mioliză 

Introducere. CID cronic şi mioliză, în contextul unui pacient vârstnic, diagnosticat cu cancer colonic, pune 
mari probleme de diagnostic şi management atât medical, cât şi chirurgical. 

Material şi metodă. Prezentăm cazul unui pacient prezentat electiv pentru un cancer colonic nestenozant, 
la care examenul biochimic la prezentare indică o mioliza severă, cu o creştere semnificativă a fracţiei CK-MB. 
După excluderea unui infarct miocardic s-au evaluat multiple cauze de mioliză, în mod particular asociate cu 
CID cronic, manifestat cu bicitopenie (linia trombocitara şi linia eritrocitara) şi hipofibrinogenemie severă. 
Rezolvarea cazului a relevat o cauză surprinzătoare şi o asociere rară. 

Concluzii. chiar dacă o modificare biochimică sau hematologică ne duce în mod evident către un anumit 
diagnostic, trebuie păstrată o rezervă şi posibilitatea de a reseta diagnosticul diferenţial, astfel încât să nu 
omitem situaţii rare în care concomitenţa unor afecţiuni să genereze probleme majore de diagnostic. 
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An unusual case of intravascular disseminated coagulation associated with 
severe myolysis, in the context of colonic cancer on first presentation.  
T. Frunză1, I. Antohi2, B. Gafton3, V. Porumb1, N. Velenciuc1, S. Luncă1, G. Dimofte1 
Regional Institute of Oncology, Iaşi 
12nd Surgical Oncology Clinic,  
2Hemato-Oncology Clinic,  
3Medical Oncology Clinic 

Key words: colorectal cancer, QOL, myolysis 

Introduction. Intravascular disseminated coagulation associated with myolysis can be challenging, more so 
in the context of an old patient initially diagnosed with colonic carcinoma. Diagnostic difficulties are followed 
by major surgical decision problems.  

Material and method. We present the case of a patient newly diagnosed with colonic carcinoma, with 
biochemical changes affirmative for severe myolysis, with a major increase in CK-MB fraction. Myocardial 
ischemia has been excluded. Multiple causes of myolysis were discussed, more so associated with chronic 
intravascular coagulation manifested with thrombocytopenia, anemia and severe hypofibrinogenemia. 
Diagnstic solution was a surprise, produced by a rare association of diseases.  

Conclusions. Significant biochemical and hematological changes can lead the diagnostic process, but we 
need to keep a certain level of mistrust and reset our differential diagnostic such as to allow for strange 
concomitant diseases, that will pose major difficulties in diagnostic.  
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Managementul multidisciplinar în cancerul de col uterin 
Mihaela Mădălina Gavrilescu1,2, N. Ioanid1, Mihaela Buna-Arvinte1,2, Ana Maria Mușină1,2,  
I. Huţanu1,2, B. Filip1,2, I. Radu1,2, Ioana Sadiye Scripcariu2,3, R. Vieru1, A. Pantazescu1,  
D.V. Scripcariu1,2, V. Scripcariu1,2 
1Clinica I Chirurgie, IRO Iaşi 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 
3Spitalul “Cuza Vodă”, Iaşi 

Cuvinte cheie: cancer de col uterin, tratament neoadjuvant, complicaţii postoperatorii 

Introducere: În ultimele decade, odată cu progresia cercetărilor cu privire la comportamentul biologic al tumorilor din 
sfera ginecologică, dezvoltarea tratamentului neoadjuvant şi a tehnicilor chirurgicale, supravieţuirea pe termen scurt 
pentru cancerul de col uterin s-a îmbunătăţit, dar fără vreo schimbare semnificativă pentru rata supravieţuirii la 5 ani.  

Material şi metode: Au fost incluse în studiu toate pacientele cu cancer de col uterin operate în Clinica I Chirurgie 
Oncologică în perioada mai 2012-mai 2016. Tehnica operatorie a fost în conformitate cu ultima clasificare a 
histerectomiilor radicale. A fost evaluat răspunsul tumorii la tratamentul neoadjuvant, prin aprecierea 
prezenţei/absenţei tumorii, dimensiunii tumorale, invaziei parametriale, invaziei limfovasculare,  invaziei ganglionare. 
Au fost luate în discuţii complicaţiile postoperatorii în funcţie de tipul de histerectomie efectuat, precum şi în funcţie de 
alţi factori asociaţi.  

Rezultate: Au fost operate 368 de paciente cu vârsta cuprinsă între 24 şi 81 ani, cu o medie de vârstă de 59 de ani. Au 
fost efectuate 176 de histerectomii radicale tip C1. Răspunsul complet la tratamentul neoadjuvant a fost de 36%, iar 
răspunsul parţial a fost înregistrat la 56% dintre paciente. Complicaţiile postoperatorii au fost prezente la un procent de 
17% din lotul de studiu.  

Concluzii: Posibilitatea evaluării tratamentului neoadjuvant aplicat pacientelor în stadii local avansate permite 
deopotrivă o intervenţie chirurgicală ajustată care să reducă apariţia de complicaţii intra- şi postoperatorii, dar şi 
identificarea pacientelor cu risc pentru recurenţa care pot beneficia de tratament adjuvant. 
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Multidisciplinary approach in uterine cervical cancer 
Mihaela Mădălina Gavrilescu1,2, N. Ioanid1, Mihaela Buna-Arvinte1,2, Ana Maria Mușină1,2,  
I. Huţanu1,2, B. Filip1,2, I. Radu1,2, Ioana Sadiye Scripcariu2,3, R. Vieru1, A. Pantazescu1,  
D.V. Scripcariu1,2, V. Scripcariu1,2 
11st Surgical Unit, Regional Institute of Oncology, Iaşi 
2Department of Surgery, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 
3“Cuza Vodă” Hospital, Iaşi 

Key words: uterine cervical cancer, neoadjuvant treatment, postoperative morbidity 

Introduction: Over the past decade, with the  progress of research on the biological behavior of tumor, the  
research and development of chemotherapeutic drugs and  improvement in surgery, the short ¬term efficacy 
for cervical  cancer treatment has been increased, but without significant  change in the 5¬year survival rate of 
the patients.  

Material and methods: There were included in the present study all patients who were treated for uterine cervical 
cancer in Ist Oncologic Surgery Unit between May 2012 and May 2016. The surgical technique was performed 
according to the latest classification of radical hysterectomy. Response to neoadjuvant treatment was evaluated 
by assessing the presence / absence of tumor, tumor size, parametrial invasion, lymphovascular invasion, lymph 
node invasion. The present study retrospectively analyzed the surgical outcomes of radical hysterectomy.  

Results: A total of 368 patients were enrolled. They were aged 24 - 81 years, with a median age of 59 years. 176 
radical hysterectomies type C1 were performed. Complete response to neoadjuvant therapy was 36% and partial 
response was recorded in 56% of patients. The rate of postoperative complications was 17% in the total group.  

Discussions: The possibilities of evaluation the neoadjuvant treatment for patients with locally advanced stages 
allow both a tailored surgical approach to reduce intra- and post-operative complications, and identify patients at 
risk for recurrence who may benefit from adjuvant therapy. 
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Diagnosticul şi tratamentul multidisciplinar în cancerul de rect - limite 
D. Georgescu, F. Bobircă, P. Mustățea, O. Mihalache, Andra Birligea, Cristina Jauca, T. Pătraşcu 
Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino”, Bucureşti 

Cuvinte cheie: neoplasm rectal, terapie neoadjuvantă, abord multidisciplinar, diagnostic, limite 

Managementul cancerului rectal necesită o abordare multidisciplinară, individualizată bazată pe aprecierea 
exactă a localizării tumorii, a stadiului şi a posibilităţii de rezecţie a acesteia.  
Stadializarea preterapeutică prin RMN este standard şi ar trebui repetată după terapia neoadjuvantă. 
Chimioradioterapia neoadjuvantă sau de inducție este o strategie din ce în ce mai folosită la pacienții cu 
adenocarcinoame rectale. Singura indicație absolută pentru  chimioradioterapia neoadjuvantă, susținută 
prin trialuri randomizate, este prezența de tumori în stadiile T3 sau T4. Totuși indicații relative pentru terapia 
neoadjuvantă includ prezența de noduli limfatici pozitivi la un pacient investigat prin rezonanță magnetică 
nucleară sau ecografie transrectală, cu cancer rectal stadalizat ca fiind T1 sau T2. Tot indicații relative sunt 
prezența unei tumori rectale inferioare pentru care o rezecție abdomino-perineală pare necesară și o tumoră 
care invadează fascia mezorectală pe imagistică preoperatorie, datorită probabilității scăzute de a obține 
margini circumferențiale de rezecție neinvadate tumoral. 
Deşi există câteva directive precise în privinţa diagnosticului şi tratamentului cancerului rectal, în practica 
curentă există limitări ale efectuării acestora corespunzător. 
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Diagnosis and multidisciplinary treatment of rectal cancer - limits 
D. Georgescu, F. Bobircă, P. Mustățea, O. Mihalache, Andra Birligea, Cristina Jauca, T. Pătraşcu 
“Dr. I. Cantacuzino” Clinical Hospital, Bucharest 

Key words: rectal cancer, neoadjuvant therapy, multidisciplinary approach, diagnosis, limits 

Rectal cancer management needs an individualized, multidisciplinary approach based on tumour 
localization, stage and the possibility of resection. 
Pretreatment stadialisation using MRI is standard and should be repeated after neoadjuvant therapy. 
Neoadjuvant chemo radiotherapy is a strategy often used for patients with rectal adenocarcinomas. The only 
absolute indication, sustained by randomized trials is the presence of tumours in stages T3 or T4. Relative 
indications for neoadjuvant therapy include stages T1 and T2 with positive lymph nodes after MRI or ERUS 
examination and also the presence of a rectal tumour for which an abdomino-perineal resection seems 
necessary or a tumour that invades the mesorectal fascia on preparatory imagistics. 
Although there are some precise indications regarding diagnosis and treatment of rectal cancer, we found 
out limits of performing them adequate in current practice. 
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Rezultatele prealabile ale tratamentului combinat chimioterapic 
neoadjuvant şi chirurgical în cancerul gastric local avansat, slab diferenţiat 
N. Ghidirim, Mihaela Gherasim, M. Cernat, L. Antoci, Lorena Mednicov  
Departamentul Chirurgie Gastrică şi Toracică, Institutul Oncologic, Chişinău 

Cuvinte cheie: cancer gastric, tratament neoadjuvant, chimioterapie 

Introducere: Tratamentul de bază în cancerului gastric este cel chirurgical. În cazurile local avansate nu există 
un consens şi un algoritm elaborat în privinţa aplicării chimioterapiei neoadjuvante. 

Materiale şi metode: Criteriile de includere au servit cancerul gastric confirmat morfologic (slab diferenţiat), 
cu avansare locală (cT3, cT4, N+, M0) şi un scor ECOG 0 sau 1. Stadializarea s-a efectuat prin CT abdominal, 
fibrogastroscopie, ultrasonografie abdominală, radiografia cutiei toracice şi laparoscopie. A fost aplicat 
tratament chimioterapic neoadjuvant după schema FAP (5-FU 500 mg/m2 5 zile, Doxorubicina 50 mg/m2 1 
zi, Cisplatina 100 mg/m2 1 zi). Eficacitatea a fost evaluată după 3 cicluri de chimioterapie prin CT abdominal 
şi laparoscopie.   

Rezultate: În studiu au fost incluşi 19 pacienţi – 10 bărbaţi (53%) şi 9 femei (47%).  Vârsta medie a constituit 
56 de ani. La 9 pacienţi (47%) s-a determinat o remisiune parţială, şi ulterior au fost supuşi tratamentului 
chirurgical radical (gastrectomie totală D2 la 8 pacienţi şi rezecţie gastrică subtotală D2 la 1 pacient). 
Examenul histopatologic a confirmat remisiunea clinică (”downstaging-ul” stadiului T în 3 cazuri şi stadiului 
N în 8 cazuri). La 6 pacienţi (32%) s-a constatat stabilizarea procesului. Avansarea procesului a avut loc la 4 
pacienţi (21%), prin diseminare peritoneală. 

Concluzii: Tratamentului chimioterapic neoadjuvat permite “downstaging-ul” procesului tumoral şi măreşte 
şansa efectuării rezecţiilor curative R0 în cancerul gastric local avansat. 
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Preliminary results of the combined neoadjuvant chemotherapeutic and 
surgical treatment of locally advanced, poorly differentiated gastric cancer  
N. Ghidirim, Mihaela Gherasim, M. Cernat, L. Antoci, Lorena Mednicov  
Department of Gastric and Thoracic Surgery, Oncological Institute, Chisinau 

Key words: gastric cancer, neoadjuvant treatment, chemotherapy 

Introduction: The main treatment of gastric cancer is by surgery. In locally advanced cases there is no 
consensus and an established algorithm regarding the use of neoadjuvant chemotherapy. 

Materials and methods: As inclusion criteria served histologically confirmed gastric cancer (poorly 
differentiated), locally advanced disease (cT3, cT4, N+, M0) and an ECOG score of 0 or 1. Staging was done by 
abdominal CT, gastroscopy, abdominal ultrasound, chest x-ray, and laparoscopy. Neoadjuvant 
chemotherapy was administered as FAP regimen (5-FU 500 mg/m2 5 days, Doxorubicin 50 mg/m2 1 day, 
Cisplatin 100 mg/m2 1 day). Efficacy was evaluated after 3 cycles of chemotherapy by abdominal CT and 
laparoscopy.  

Results: Nineteen patients were enrolled in the study – 10 males (53%) and 9 females (47%).  Median age 
was 56 years. In 9 patients (47%), a partial remission was determined, and they were subsequently treated by 
radical surgery (D2 total gastrectomy in 8 patients and D2 subtotal gastrectomy in 1 patient). Histological 
examination confirmed the clinical remission (downstaging of T stage in 3 cases and of N stage in 8 cases). 
Six patients (32%) presented stable disease. Progressive disease by peritoneal dissemination was seen in 4 
patients (21%).  

Conclusions: Neoadjuvant chemotherapy is efficient for tumor downstaging and increases the chance of 
radical curative resections R0 in locally advanced gastric cancer. 
  



 
  
 
 
 
 
 

195 
 

Achiziţii terapeutice noi în tratamentul bolii Hodgkin -  
Brentuximab Vedotin 
Doramina Ghiorghiu 
Clinica de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: Boala Hongkin recazuta/refractara, Brentuximab vedotin 

Limfomul Hodgkin este o neoplazie limfatică caracterizată de prezenţa celuleor Sternberg Reed care exprimă 
CD30. Extensia bolii, forma bulky/nonbulky şi factorii de prognostic ghidează alegerea unui protocol 
terapeutic. 
Tratamentul bolii Hodgkin este printre cele mai mari achiziţii din domeniul oncohematologiei cu un procent 
de circa 80% vindecare cu regimurile de chimioterapie actuale.  Totuşi 20-30% din pacienţii cu boala 
Hodgkin stadiile III-IV sunt refractari la tratamentul iniţial sau reevoluează.  Aceşti pacienţi au indicaţie de 
chimioterapie de salvare urmată de de transplant autolog de celule stem hematopoietice. Pacienţii cu BH 
refractară sau reevoluată după autotransplant au durată medie de supravieţuire între 10,5 şi 27,6 luni. 
Pentru aceşti pacienţi s-au intensificat în ultimii ani studiile privind molecule ţintă/ receptori din punctele 
cheie ale reglării proliferării celulare şi apoptozei.  A fost selecţionat ca promiţător receptorul CD30, 
împotriva acestuia a fost construit prin inginerie genetică brentuximab vedotin. Studiile arată că la pacienţii 
cu BH reevoluată posttransplant şi refractară la orice alt protocol chimioterapic administrarea 
Brentuximabului creşte supravieţuirea medie la 40,5 luni.  
Rezultatele obţinute au încurajat extiderea studiilor şi introducerea Brentuximabului asociat cu anumite 
regimuri de chimioterapia încă din prima linie la anumite grupe de pacienţi.  
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New therapeutic achievements in the treatment of relapsed/refractory 
Hodgkin Disease - Brentuximab vedotin 
Doramina Ghiorghiu 
Hematology Clinic, Regional Institute of Oncology, Iaşi 

Key words: relapsed/refractory Hodgkin disease, Brentuximab vedotin 

Hodgkin disease is a lymphatic neoplasia with CD30-expressing Sternberg-Reed and Hodgkin cells as clonal 
representative. The extension of the disease, bulky/non bulky and other prognostic factors lead to specific 
therapeutic regimens involving chemotherapy and radiotherapy. 
Hodkin disease therapy is one of the most successful CHT in the present with 80% cure-due to actual CHT 
regimen +/- radiotherapy. However 20-30% of patients with advanced stage HL are refractory to initial 
treatment or will relapse. 
In HL a salvage approach consisting of multiagent chemotherapy followed by autologous stem cell 
transplantation is widely employed but more than half of patients eventually relapse. 
HL patients whose lymphoma was refractory to or relapsed after autologous stem cell transplantation 
demonstrated a median overal survival ranging from 10,5 to 27,6 months 
For this population during the last decades were developed studies concerning target molecules/receptors 
from key points in cellular growth and proliferation and apoptosis. A promising substance is the CD30-
directed antibody-drug conjugate- Brentuximab created by genetic engineering. Clinical trials showed that 
in the patients with HD relapsed post autologous transplantation and refractory to every other 
chemotherapeutic agents the median OS is 40,5 months and  PFS is 9,3 months. The results encouraged 
association of Brentuximab to first line chemotherapy. 
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Empatia - o nouă competenţă profesională 
Tereza Ghiurcă 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: asistent medical, secţia ATI, IRO Iaşi 

Introducere: Conform indicațiilor Organizației Mondiale a Sănătății, experiența îngrijirii bolnavilor 
oncologici sau a îngrijirii paliative reprezintă o conștientizare a faptului că, o asemenea îngrijire este una 
interdisciplinară care implică asistență medicală, asistență psihologică și, nu în ultimul rând, asistență 
spirituală. Această îngrijire interdisciplinară are drept scop “evaluarea și tratarea impecabilă a durerii și a altor 
probleme fizice, psiho-sociale și spirituale ” (OMS, 2002). În cazul bolnavului oncologic, nu va fi tratată doar 
boala ca atare, ci pacientul sau, mai bine spus, persoana umană în toată complexitatea ei. 

Obiective: Aprecierea capacității empatice a personalului medical din ATI IRO Iași. 
Material și metodă: S-a distribuit un chestionar având 10 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, la un număr 
de 90 de cadre medicale din secția ATI. 66 persoane au răspuns întrebărilor.  

Rezultate: Toți respondenţii par să știe ce înseamnă empatia, dar 3% dintre aceștia consideră că nu este prea 
importantă în relația cu pacienții și alţi 3% declară că le este greu să-și exprime empatia, deşi recunosc 
importanţa ei. Toți respondenţii cred în efectele benefice ale empatie față de pacienți, deşi 42,4% s-au 
declarat a fi rareori influențaţi de starea de spirit a celorlalți. 6% dintre ei nu sunt siguri dacă empatia ţine de 
religie sau nu. 

Concluzie: Rezultatul chestionarului a pus în evidență necesitatea însușirii și dezvoltării empatiei ca o 
componentă profesională, în faţa dorinței pacientului de a avea alături persoane faţă de care să-și exprime 
temerile și preocupările. Empatia nu este o tehnică ce trebuie utilizată ci un PROCES, un MOD de a fi în relație 
cu ceilalți aflați în nevoie, care se poate exprima în multe moduri, în special prin limbajul non-verbal. Prin 
urmare, orice acțiune poate fi făcută cu empatie, dragostea pentru ceilalți, se poate transmite prin orice 
mișcare, prin orice sclipire, privire și prin cea mai fină mimică a feței! 



 
  
 
 
 
 
 

198 
 

EMPATHY - the new professional competence 
Tereza Ghiurcă 
Regional Institute of Oncology Iaşi 

 

Introduction: According to World Health Organization guidelines, the experience of caring for an 
oncological patient is an awareness of the fact that such care is an interdisciplinary approach  involving 
medical, psychological and not least, spiritual assistance. This interdisciplinary care aimed "impeccable 
assessment and treatment of pain and other physical problems, psychosocial and spiritual" (WHO, 2002). In 
oncologic patient, not just the disease should be treated, but the patient or, better said, the human person 
in all its complexity. 

Objectives: Findings empathic capacity of medical staff from ATI IRO IASI. 
Methods: We distributed a questionnaire with 10 questions, each one with 3 possible answers, to a number 
of 90 health care professionals from ICU ward. From 66 persons we had a feed-back.  

Results: All responders seem to know what empathy means, but 3 % of them consider it   not very 
important in relationship with the patients and other 3 % of them find it difficult to express empathy 
although recognize its importance. All responders believe in the beneficial effects of expressing empathy to 
the patients, although 42.4% declared themselves to be seldom influenced by the  mood of the others  6% 
of them are not sure if empathy it is something religiously related or not.  

Conclusion: The results of the questionnaire revealed the necessity of acquiring empathy as professional 
competence in response to patients desire to have in front of them persons to whom to express their fears 
and concerns. Empathy is not a technique to be used, but a process, a way of being in relationship with others 
in need, which may be expressed in many ways, particularly through non-verbal language. Therefore, any 
action can be done with empathy and the love for the others can be spread by any movement, by any gleam 
and by the finest pantomime face! 
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Evaluarea factorilor de risc de dezvoltare a recidivelor la pacienţii cu 
stadiile I şi II ale Limfomului Hodgkin 
Aliona Golub1, Maria Robu2 
1Institutul Oncologic din Republica Moldova 
2Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova 

Cuvinte cheie: limfom Hodgkin, recidive, factori de risc 

Introducere: Limfomul Hodgkin (LH) este una din puţinele tumori care poate fi considerată curabilă. Datorită 
faptului că mulţi pacienţi cu LH în stadiile incipiente se vindecă însă din cauza dezvoltării patologiilor 
secundare tardive suferă calitatea vieţii şi durata ei, în prezent direcţiile principale de cercetare a LH sunt 
îndreptate spre determinarea factorilor de pronostic pentru individualizarea tratamentului. 

Material şi metode: Au fost studiate aspectele clinice ale recidivelor la 86 pacienţi cu stadiile I şi II ale LH cu 
vârsta cuprinsă între 14 şi 68 ani. 

Rezultate: S-a constatat că recidivele mai frecvent s-au dezvoltat la pacienţii cu stadiul II al maladiei (88,4%). 
Recidivele au avut loc mai frecvent la pacienţii cu varianta scleroză nodulară a formei clasice a LH (81,4%). 
Dezvoltarea recidivelor a fost în funcţie de localizarea focarului primar al LH. Mai des recidivele au avut loc la 
pacienţii cu afectarea primară a mediastinului (40,7%) cu dimensiunile mari ale tumorii. Procentul recidivelor 
a fost mai mic la pacienţii la care remisiunea completă a fost constatată după primul ciclu de 
polichimioterapie (PChT) (2,3%). S-a observat o creştere treptată a recidivelor în cazurile când remisiunea 
completă a fost obţinută după ciclul II, III de PChT (16,3% şi 29,1% corespunzător) şi radioterapie (RT) ( 52,3%). 

Concluzii: Factori de risc în dezvoltarea recidivelor pot fi consideraţi: localizarea focarului primar al LH în 
mediastin cu dimensiunile mari ale tumorii, afectarea a două sau mai multor zone de ganglioni limfatici, 
obţinerea remisiunilor complete la o etapă tardivă a tratamentului. 
 



 
  
 
 
 
 
 

200 
 

Evaluation the risk factors for development of relapses in patients with 
stage I and II Hodgkin Lymphoma 
Aliona Golub1, Maria Robu2 
1Oncology Institute of Moldova 
2University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemiţanu”, Chisinau, Moldova 

Key words: Hodgkin lymphoma, relapses, risk factors 

Introduction: Hodgkin lymphoma (LH) is one of the few oncological diseases regarded curable. Because 
many patients with LH in the early stages but due heal pathologies development and quality of life suffer 
late side during their current main research directions of LH are directed to determine prognostic factors for 
individualizing therapy.  

Material and methods: Clinical peculiarities of relapses have been studied in 86 patients aged 14- 68 with 
the local development stage of the Hodgkin disease (HL).  

Results: The relapses of the disease have established to have most frequently developed in stage II disease 
(88,4%). Relapses occurred more frequently in patients with nodular sclerosis variant of the classical form of 
LH (81.4%). Development of relapses depending on the location of the outbreak of the LH primary. More 
often relapses occurred in patients with primary mediastina impairment (40.7%) with the large size of the 
tumor. Percentage of relapse was lower in patients whose complete remission was observed after the first 
cycle polichimioterapie (PChT) (2.3%). It observed a gradual increase relapses in cases where complete 
remission was obtained after cycle II, III PChT (16.3% and 29.1% respectively) and radiotherapy (RT) (52.3%). 

Conclusions: Risk factors for the development of relapses may be considered: HL primary location in the 
mediastinum, the large size of the tumor, involvement of two or more lymph nodes and achieving a complete 
remission at a delayed  stage of the treatment (the third cycle of multi agent chemotherapy and 
radiotherapy).  
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Tratamentul multimodal în carcinomul hepatocelular 
R. Grigorie1, S. Alexandrescu1, Zenaida Ionel1, Doina Hrehoreț1, V. Brașoveanu1, Simona Dima1,  
E. Matei1, B. Dorobanțu1, R. Zamfir1, L. David1, F. Botea1, Dana Tomescu2, Ioana Lupescu3, M. Grasu3, 
R. Dumitru3, M. Toma3, Adina Croitoru4, V. Herlea5, I. Popescu1 
I.C. Fundeni, București, România 
1Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic “Dan Setlacec”,  
2Centrul de Anestezie, Terapie Intensivă,  
3Centrul de Radiologie,  
4Centrul de Oncologie,  
5Centrul de Anatomie Patologică 

Cuvinte cheie: carcinomul hepatocelular, rezecția hepatică, transplant hepatic 

Introducere. Incidența carcinomului hepatocelular (CHC) ocupă locul 5 în rândul neoplaziilor, iar rata de 
supraviețuire la 5 ani, fără tratament este de sub 10%. La majoritatea pacienților CHC survine pe fondul cirozei 
hepatice. 

Material și metodă. Au fost analizați 737 pacienții diagnosticați cu CHC și tratați în Centrul de Chirurgie 
Generală și Transplant Hepatic “Dan Setlacec”, I.C. Fundeni în perioada ianuarie 2001 -  decembrie 2015. 
476 pacienți au beneficiat de rezecție hepatică, 146 au fost transplantați hepatic, iar la 115 s-a practicat 
ablație prin hipertermie intraoperator. 8% din totalul celor 737 pacienți au beneficiat de tratament cu 
Sorafenib, iar la 15% s-a practicat chemoembolizare, fie preoperator, fie pentru tratamentul recidivei CHC. 

Rezultate. Supraviețuirea pacienților rezecați hepatic pentru CHC  la 1,3,5 ani este de 80%, 52% respectiv 
35,6%. 57% din pacienții rezecați hepatic prezentau ciroză hepatică, la restul pacienților (43%) rezecțiile 
hepatice fiind efectuate pe ficat non cirotic. Ratele de supraviețuire la 1, 3, 5, ani pentru pacienții transplantați 
hepatic pentru CHC au fost 90%, 70%, 68%. Pentru pacienții la care s-a practicat ablație tumorală s-au 
înregistrat supraviețuiri la 1, 3, 5 ani de 76%, 39% și 17%.  
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Concluzii. Rezecția hepatică și transplantul hepatic sunt singurele metode de tratament cu potențial curativ. 
Pentru anumiți pacienți cu CHC  nerezecabil grefat pe ciroza hepatică, cele mai bune rezultate se obțin în 
urma transplantului hepatic. Ablația cu hipertermie poate fi considerată curativă pentru tumori mici, sub 4 
cm. Tratamentul multimodal al CHC a dus îmbunătățirea prognosticului și la creșterea supraviețuirii.  
 
 

Multimodal treatment of hepatocellular carcinoma 
R. Grigorie1, S. Alexandrescu1, Zenaida Ionel1, Doina Hrehoreț1, V. Brașoveanu1, Simona Dima1,  
E. Matei1, B. Dorobanțu1, R. Zamfir1, L. David1, F. Botea1, Dana Tomescu2, Ioana Lupescu3, M. Grasu3, 
R. Dumitru3, M. Toma3, Adina Croitoru4, V. Herlea5, I. Popescu1 
Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania 
1“Dan Setlacec”, General Surgery and Liver Transplantation Center,  
2Anesthesiology and Intensive Therapy Department, Clinical Institute, Bucharest, Romania 
3Radiology Department,  
4Oncology Department,  
5Pathology Department 

Key words: hepatocellular carcinoma, liver resection, liver transplantation 

Introduction. Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer in the world and 5 years 
survival without treatment is under 10%. The vast majority of HCCs develop on underlying liver cirrhosis.  

Material and methods. Between January 2001 and December 2015, 737 HCC patients were treated in 
Fundeni Clinical Institute, “Dan Setlacec” General Surgery and Liver Transplantation Center. 476 patients 
underwent liver resection, 146 patients underwent liver transplantation and in 115 patients we performed 
hyperthermic tumor ablation. 8% out of these patients received Sorafenib and in 15 % we performed 
chemoembolisation either preoperatively or for the treatment of tumor recurrence.  
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Results. 1,3 and 5 years survival rates for the resected patients were 80%, 52% and 35,6%. 57% out of the 
patients that benefited from liver resection were cirrhotic and 43% presented normal liver. 
1,3 and 5 years survival rates of transplanted patients for HCC were 90%, 70%, 68%. For the ablated group of 
patients 1, 3 and 5 years survival rates were 76%, 39% and 17%.  

Conclusions. Liver resection and liver transplantation offer the best chance of cure, for tumors detected at 
an early stage in well selected patients. In well selected non- resectable patients, liver transplantation is the 
best treatment for early HCC. Hyperthermic ablation of HCC could be a curative treatment for tumors under 
4 cm. The multimodal treatment of HCC led to improved prognosis and survival. 
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Modalităţi de abord chirurgical în neoplaziile tiroidiene cu extensie 
mediastinală 
Al. Grigorovici1,2, C. Velicescu1,2, Alina Calin1, Al. Popovici2, Cristina Cristea1,3, Voichiţa Mogoş1,3, 
Delia Ciobanu1,4, Cristina Preda1,3  
¹Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, România 

²Secţia Clinică IV Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi, România 
3Clinica de Endocrinologie, Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi, România 
4Clinica de Anatomie Patologică, Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi, România 

Cuvintele cheie: neoplasm tiroidian, gușă cervico mediastinală, cervicotomie, sternotomie, rezecţie claviculară 

Introducere: Tireopatiile chirurgicale cu dezvoltare mediastinală sunt relativ rare (18,24%). Modalitatea de 
abord este de regulă cervicală, uneori combinată şi cu alte proceduri. 

Material şi metodă: Cancerul tiroidian cu prelungire mediastinală ridică frecvent probleme dificile de abord 
chirurgical. În Clinica IV Chirurgie în perioada 2009 - septembrie 2016 au fost operaţi 3518 pacienţi cu 
afecţiuni tiroidiene. Dintre acestea 642 de pacienţi au avut și extensii mediastinale (18,24%), dintre care 
neoplasme tiroidiene, 55 pacienţi (8,56%) şi tireopatii benigne, 587 pacienţi (91,44%). Pentru acești bolnavi 
s-au practicat 11 rezecţii partiale de clavicula și 2 sternotomii, restul au fost abordate strict pe cale cervicală. 

Concluzie: Cervicotomia rămâne procedeul de elecţie în cancerul tiroidian, inclusiv evidările ganglionare ale 
sectorului VII atunci când este posibil, celelalte modalităţi de abord chirurgical fiind rare. 
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Surgical approach in malignant thyroid pathology with mediastinal 
extension 
Al. Grigorovici1,2, C. Velicescu1,2, Alina Calin1, Al. Popovici2, Cristina Cristea1,3, Voichiţa Mogoş1,3, 
Delia Ciobanu1,4, Cristina Preda1,3  
¹“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Romania 

²4th Surgery Department, “Sf. Spiridon” Hospital, Iaşi, Romania 
3Endocrinology Department, "Sf. Spiridon" Hospital, Iaşi, Romania 
4Department of Pathological Anatomy, “Sf. Spiridon” Hospital, Iaşi, Romania 

Key words: thyroid carcinoma, cervical thoracic goitre, cervicotomy, sternotomy, clavicle resection 

Introduction: The surgical thyroid pathology with mediastinal extension is relatively rare (18,24%). The 
surgical approach is usually cervical and rarely combined with other procedures. 

Materials and method: Thyroid carcinoma with mediastinal invasion needs frequently laborious surgical 
approach. In the 4th Surgery Department between 2009 and September 2016, 3518 patients have been 
operated for thyroid pathology. Among them, 642 have had mediastinal extension (18,24%), thyroid 
carcinoma being represented by 55 patients (8,56%) and  the others with benign thyroid pathology, 587 
patients (91,44%). For the patients with carcinoma with mediastinal invasion 11 partial clavicle resections 
and 2 sternotomy have been done, the remaining group approach was only cervical. 

Conclusion: The cervicotomy is the primary procedure used in thyroid carcinoma including ganglionary 
excisions of the VII level when it is possible, the others surgical approaches being unusual. 
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Managementul anesteziei în Chimioterapia Hipertermică Intraperitoneală 
Corina Haută1, Ioana Grigoraș1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica ATI  
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași 

 

Introducere: Intervenția CHIP – HIPEC este una dintre procedurile cele mai complexe din chirurgia abdominală 
și presupune, în primă fază, îndepărtarea chirurgicală a tuturor maselor tumorale abdominale urmată, în faza a 
doua, de instilarea în abdomen a soluției cu citostatic, la temperatură de 41-42 grade C, prin intermediul unui 
sistem de tubulaturi tip lavaj – drenaj și a unei pompe de circulație extracorporeală care recirculă citostaticul, 
menținând, în același timp, o temperatură constantă de 41 – 42 grade C. Durata și complexitatea procedurii 
reprezintă o provocare atât pentru echipa de chirurgi, cât și pentru cea de anestezie.  

Obiective: Identificarea riscurilor intra și post-operatorii determinate de alterările fizio-patologice importante 
ce pot apărea în desfășurarea acestei intervenții agresive precum și prezentarea măsurilor de menținere a 
statusului hemodinamic, hematologic, metabolic și respirator, din perspectiva experienței clinicii noastre.  

Material și metodă: Pacienții ce fac  obiectul analizei noastre sunt cei internați în IRO Iași, în perioada 
noiembrie 2015 – februarie 2016, selectați pentru efectuarea intervenției CHIP – HIPEC. Au fost înregistrate date 
privitoare la evoluția și complicațiile intra și post-operatorii, la schimbările hemodinamice, metabolice, 
respiratorii, parametrii hematologici, biochimici, cantitatea de fluide pierdute și înlocuirea lor.  

Rezultate: CHIP – HIPEC este asociată cu pierderi mari de volum intravascular și tulburări metabolice și 
respiratorii, tulburări ale coagulării, inclusiv postoperator. Aceste dezechilibre impun adaptarea continuă a 
necesarului de fluide și a parametrilor respiratori. Cateterizarea peridurală asigură o analgezie suplimentară 
reducând astfel necesarul de opioide administrate și durata ventilării, postoperator. 

Concluzii: Vigilența și experiența echipei de anestezie, pregătirile temeinice preoperatorii sunt fundamentale 
pentru menținerea unor parametri optimi în vederea asigurării confortului și securității pacientului. 
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Anesthesia management in hyperthermic intraperitoneal chemotherapy 
Corina Haută1, Ioana Grigoraș1,2 
1Regional Institute of Oncology, Anesthesia Intensive Care Department, Iaşi  
2„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași 

 

Introduction: CRS/ HIPEC is one of the most complex procedure in abdominal surgery and is comprised of 
the surgical removal of all macroscopic tumor in the first phase, followed by the instillation of the cytostatic 
solution into the abdominal cavity, at a temperature of 41-42 degrees C, through the inflow and outflow 
tubes system connected to the hyperthermia pump. The duration and complexity of the procedure 
represents a challenge for both the surgical and the anesthesiology teams.  

Objectives: Identifying intra and post-operative risks determined by the important pathophysiological 
alterations that can occur during this aggresive intervention as well as presenting the procedures of 
maintaning haemodynamic, haematological, metabolic and respiratory status, as revealed by our experience. 

Material and method: The patients included in our analysis were hospitalized during november 2015 – 
february 2016 and strictly selected for the CRS/HIPEC procedure. Data concerning perioperative and 
postoperative evolution, haemodynamic, metabolic and respiratory alterations, haematological and 
biochemical parameters, fluid loss and replacement, was gathered and analysed. 

Results: CRS/HIPEC is asociated with large fluids loss, metabolic and respiratory alterations, and also with 
disorders of the coagulation parameters, including postoperatively. This leads to a continuous adaptation of 
the fluid requirement and respiratory parameters. Epidural cathetherisation insures supplementary 
analgesia, reducing the opioid requirement and the duration of ventilation, postoperatively. 

Conclusion: The vigilance and experience of the anesthesiology team, thorough preoperative  
preparations are fundamental for maintaining optimal confort and security for the patient. 
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Experienţa iniţială în tratamentul carcinomatozei peritoneale cu ajutorul 
chimioterapiei hipertermice intraperitoneale asociate cu citoreducţia 
optimală la Clinica I Chirurgie IRO Iaşi 
I. Huţanu1,2, Mădălina-Mihaela Gavrilescu1,2, Mihaela Buna-Arvinte1,2, B. Filip1,2, N. Ioanid1,  
Maria-Gabriela Aniţei1,2, A. Pantazescu1, I. Radu1,2, D.V. Scripcariu1,2, Ana-Maria Mușină1,2,  
Vanda Moraru1, V. Scripcariu1,2 
1Clinica I Chirurgie, IRO Iaşi 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

Cuvinte cheie: carcinomatoza peritoneală, citoreducţie optimală, chimioterapie hipertermică intraperitoneală 

Introducere: În ultimii 35 de ani chimioterapia hipertermică intraperitoneală asociată cu citoreducţia 
tumorală (HIPEC) a devenit tratamentul standard pentru unele afecţiuni rare ale peritoneului precum 
pseudomixoma peritonei sau mezoteliom peritoneal difuz; studiile din ultimii 10 ani au arătat prognostic 
oncologic îmbunătăţit la pacienţii cu carcinomatoză colorectală şi ovariană. Deşi procedura este practicată 
în peste 200 de centre în lume, există o reţinere în practicarea ei datorită costurilor ridicate asociate 
procedurii, morbidităţii şi mortalităţii relativ mari, curbei lungi de învăţare şi calităţii vieţii pacienţilor 
postoperator. Din 20 noiembrie 2015 în cadrul IRO Iaşi pacienţii consideraţi eligibili au fost operaţi prin 
această procedură.  

Material şi metode: Au fost incluşi în acest studiu toţi pacienţii operaţi prin HIPEC la Clinica I IRO Iaşi în 
perioada noiembrie 2015-septembrie 2016. Tehnica operatorie a fost cea propusă de Sugarbaker, iar 
chimioterapia intraperitoneală a fost efectuată cu abdomenul închis.  

Rezultate: Au fost operaţi 7 pacienţi cu vârstele cuprinse între 31 şi 66 de ani; 4 cu pseudomixoma peritonei 
şi 3 cu neoplasme ovariene (2 up-front, 1 după chimioterapie neoadjuvantă). Citoreducţia a fost optimală. 
Mortalitatea postoperatorie a fost 0. Durata medie a operaţiilor a fost de 840 minute (480-1200). Pierderile 
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de sânge au fost în medie 1200 ml (800-1800). Un pacient cu citoreducţie extensivă perihepatică pentru 
pseudomixoma peritonei a prezentat o fistulă biliară trenantă şi a necesitat spitalizare postoperatorie de  28 
de zile.  

Concluzii: Datorită intervalului mic, studiul prezintă un număr limitat de pacienţi operaţi. Prin management 
perioperator atent intervenţia poate fi efectuată în condiţii de siguranţă pentru pacient. 
 
 

Initial experience in the treatment of peritoneal carcinomatosis by 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy associated with cytoreductive 
surgery in 1st surgical unit, IRO, Iasi 
I. Huţanu1,2, Mădălina-Mihaela Gavrilescu1,2, Mihaela Buna-Arvinte1,2, B. Filip1,2, N. Ioanid1,  
Maria-Gabriela Aniţei1,2, A. Pantazescu1, I. Radu1,2, D.V. Scripcariu1,2, Ana-Maria Mușină1,2,  
Vanda Moraru1, V. Scripcariu1,2 
11st Surgical Unit, Regional Institute of Oncology, Iaşi 
2Department of Surgery, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 

Key words: peritoneal carcinomatosis, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, cytoreductive surgery 

Introduction. Over the past 35 years, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy associated with 
cytoreductive surgery (HIPEC) has become the standard treatment for some rare disease of the peritoneum 
as pseudomyxoma peritonei or peritoneal mesothelioma; studies showed improved oncological outcome in 
patients with colorectal and ovarian carcinomatosis. Although the procedure is practiced in over 200 centers 
there is a limitation in its practice due to high costs associated with the procedure, relatively high morbidity 
and mortality, long learning curve and quality of life after surgery. Since 20 November 2015 all patients 
considered eligible were treated through this procedure in Ist Oncologic Surgery Unit, Iaşi, Regional Cancer 
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Institute.  

Material and methods. There were included in the present study all patients who were treated with HIPEC 
in Ist Oncologic Surgery Unit between November 2015 and September 2016. The surgical technique was the 
one proposed by Sugarbaker and intraperitoneal chemotherapy was performed with the abdomen closed.  

Results. 7 patients were operated with ages between 31 and 66 years; 4 pseudomyxoma peritonei and 3 
with ovarian cancer (2 up-front, one after neoadjuvant chemotherapy). Cytoreductive surgery was optimal. 
Postoperative mortality was 0. The mean operation time was 840 minutes (480-1200). Average blood loss 
1200 ml (800-1800). A patient with perihepatic extensive cytoreduction for pseudomyxoma peritonei 
presented a biliary fistula that required 28 days of hospitalization.  

Conclusion. Because of short period of time, the study included a small number of patients. Through careful 
perioperative management, HIPEC associated with cytoreductive surgery may be safely performed. 
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Scorul OMEGA-RO, calcul informatizat în A.T.I. Institutul Regional de 
Oncologie Iași 
Elena Iacob¹, Luminița Popeanu¹, Ioana Grigoraș² 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

¹ATI, IRO IAȘI 

²ATI, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași  

 

Introducere: Aprecierea cantității și complexității activității secțiilor de anestezie și terapie intensivă se face pe baza 
scorului OMEGA-RO prevăzut în ORDINUL nr.1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare.  

Obiective: Informatizarea calcului scorului OMEGA.  
Material și metodă: Pentru calculul acestui scor s-a conceput un modul în cadrul programului medical informatic 
folosit în unitatea noastră care are la bază  realizarea unei codificări între actele și manevrele  medicale ce compun 
scorul OMEGA și CODURILE AUSTRALIENE de raportare a procedurilor medicale. Scorul OMEGA-RO se bazează pe 
înregistrarea a 48 de acte terapeutice notate de la 1 la 10 puncte Omega și repartizate în 3 categorii. Scorul se 
calculează la sfârșitul spitalizării și este egal cu suma punctelor din fiecare categorie.  

Rezultate: Din 1 ianuarie 2016 calculul scorului OMEGA-RO se face automat, astfel încât, la externarea pacientului și 
închiderea dosarului electronic al acestuia, programul calculează și afișează în raportul anual valoarea scorului pentru 
acel pacient. Grație acestui modul a fost posibilă rularea retroactivă a datelor din anul 2015, calcularea scorului pentru 
acest an și raportarea la timp a datelor către Ministerul Sănătății.  

Concluzii: Buna colaborare cu echipa sistemului informatic integral și munca în echipă a permis rezolvarea cu 
ușurință a unei sarcini ce ar fi însemnat o muncă titanică de culegere manuală a datelor din dosarele pacienților în 
forma tipărită. Acest tandem între personalul medical și specialiștii IT constituie cheia succesului pentru realizarea 
planului național de informatizare a sistemului medical în România.  
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OMEGA-RO score calculation computerized I.C.U. Regional Institute of 
Oncology, Iași 
Elena Iacob¹, Luminița Popeanu¹, Ioana Grigoraș² 
Regional Institute of Oncology Iași 

¹ATI,  

²ATI, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași  

 

Introduction: Findings quantity and complexity of the business sections of anesthetics score is based on OMEGA-RO 
provided in the Order nr.1500 of 24 november 2009 on approval of the organization and operation of sections and 
departments and intensive care units anestestezie health.  

Objectives: Computerization Omega score calculation.  
Material and methods: In order to calculate this score has designed a module within the medical informatics program 
used in our unit which is based on achieving medical coding between acts and maneuvers that compose the score 
OMEGA CODE Australian reporting medical procedures. OMEGA-RO score is based on the recording medium 48 acts 
therapeutic marked from 1 to 10 points and divided into three categories Omega. The score is calculated at the end of 
hospitalization and is equal to the sum of points in each category.  

Results: From January 1, 2016 OMEGA-RO score calculation is done automatically, so discharge from the hospital and 
closing its electronic file, the program calculates and displays the final score in the annual report for that patient. With 
this module was possible to run the retrospective data from 2015, calculate the score for this year and timely reporting 
of data by the Ministry of Health.  

Conclusions: Good collaboration with the fully IT system and teamwork allowed to easily solve a task that would have 
been a titanic work of manual data collection from patient records in printed form. This tandem between medical staff 
and IT specialists is the key to success for achieving national plan for computerization of medical system in Romania. 
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Cytoreductive surgery of upper abdomen in advanced ovarian cancer 
N. Ioanid1, R. Vieriu1, I. Huţanu1, B. Filip1, Mihaela Buna Arvinte1, M.M. Gavrilescu1, A. Moraru1,  
D.V. Scripcariu1, V. Scripcariu1, N.S. Ioanid3, M.E. Căpîlna2 
11st Department of Oncologic Surgery, Regional Institute of Oncology Iaşi 
21st Clinic of Obstetrics and Gynecology, UMPh Tg. Mureş 
3student UMPh Iaşi 

Key words: advanced ovarian cancer, cytoreductive surgery  

Ovarian cancer frequently involves the structures upper abdomen. This is not surprising, given the high 
incidence of extrapelvic disease among patients with primary ovarian malignancies and the typical pattern of 
peritoneal tumor dissemination. At the time of primary cytoreductive surgery, the right hemidiaphragm and 
liver surface are often noted to harbor metastatic disease in patients with advanced-stage ovarian cancer. Less 
commonly, the liver parenchyma, gallbladder and its associated fossa, and porta hepatis may be involved with 
disease. Ovarian cancer recurrence may also manifest at these sites, particularly after an incomplete primary 
resection. Recent studies have specifically addressed the feasibility and survival benefit of radical resection of 
synchronous and metachronous lesions in upper abdomen. Nevertheless, ovarian cancer metastases involving 
the diaphragm, liver and associated structures are frequently cited as principal impediments to achieving an 
overall optimal cytoreductive surgical outcome. Safe and effective operative management of such disease 
requires the ovarian cancer surgeon to be intimately familiar with the anatomy of the upper abdomen and 
proficient in both excisional and ablative techniques of tumor extirpation. Metastatic ovarian cancer may 
involve important anatomical structures in the left upper abdomen including the transverse colon, the spleen, 
the tail of the pancreas, the left hemi-diaphragm and the stomach. The proximate relationship of these 
structures to the greater omentum and gastrocolic ligament predisposes to tumor spread by direct extension 
from a large omental cake. The spleen and left hemi-diaphragm, and rarely the stomach, may also be involved 
by independent metastatic lesions that are discontinuous with an omental tumor.  
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Fertility sparing in breast cancer 
N. Ioanid1, B. Doroftei2, R. Vieriu1, I. Radu1, A.M. Mușină1, A. Pănuță1, V. Moraru1, I. Scripcariu4,  
V. Scripcariu1, A.N. Ioanid5, M.E. Căpîlna3 
11st Department of Surgical Oncology, Regional Institute of Oncology Iaşi 
2Origyn Fertility Center Iaşi 
31st Clinic of Obstetrics and Gynecology, Tg. Mureş 
4Women Health Hospital „Cuza-Vodă” Iaşi 
5student UMPh Iaşi 

Key words: Breast cancer, Reproductive age Fertility preservation, Chemotherapy-induced gonadotoxicity therapy 

Due to a recent trend of delaying pregnancy, an increasing number of breast cancer patients in reproductive 
age wish to bear children. Most of young breast cancer patients are candidate to receive chemotherapy, which 
could lead to premature ovarian failure. Health care providers have the responsibility to know how to manage 
fertility issues in cancer survivors. The choice of the suitable strategy depends also on age, type of 
chemotherapy, partner status and patients' motivation. Various options are available, some established such as 
embryo and oocyte cryopreservation, some still experimental such as ovarian tissue cryopreservation and 
ovarian suppression with GnRHa during chemotherapy. Oncofertility counseling is of great importance to many 
young women diagnosed with breast cancer. These cases should be managed in a multi-disciplinary 
background, involving different health care specialists: oncologists, breast surgeons, gynecologists, 
reproductive specialists, breast nurses, psychologists. A better selection of the candidate patients, based on the 
estimated risk of POF and the patient's motivation towards future pregnancy, is needed to maximize the 
benefits of the procedures. A long-term follow-up of the patients' procreative desire and further research with 
the aim to optimize efficacy and safety of the techniques will lead to a higher success rate. In the meantime, it 
is our ethical responsibility to suggest the different options for fertility preservation to all patients desiring 
future childbearing on the one condition that those options do not adversely affect their oncological outcome.  



 
  
 
 
 
 
 

215 
 

Pelvic floor reconstruction with VRAM flap after pelvic exenteration 
N. Ioanid1, C.N. Dobreanu2, A. Pantazescu1, R. Vieriu1, T. Ursuleanu1, I. Petcu1, N.S. Ioanid4,  
M.E. Căpîlna3 
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2Compartment of Oncoplastic Surgery, Regional Institute of Oncology Iaşi 
31st Clinic of Obstetrics and Gynecology, UMF Tg. Mureş 
4student UMPh Iaşi 

Key words: pelvic exenteration, pelvic floor reconstruction, VRAM flap 

The management of advanced pelvic malignancy frequently requires radical surgical resections. After the 
exenterative surgery, the size of defect, anatomic location and viability of the surrounding tissues combine 
to produce an unfavorable wound for primary closure. The treatment of the resulting complex defects must 
be individualized for the missing and for the exposed structures. Local effects of radiation therapy can impact 
the perfusion to reconstructive flap. Close proximity to bowels and bladder (combined in many cases with 
ostomies) can contaminate the surgical site. Large area of dead space can allow the abdominal viscera to fall 
into the irradiated pelvic basin. This can lead to adhesions, obstruction and fistulas, which can be disastrous 
to treat secondarily. The primary choice for deep defects, including those of the posterior vaginal wall is the 
VRAM flap. The VRAM flap fills the defects with bulky, well-vascularized and non-irradiated tissues. There are 
three major benefits using RAM flap. Firstly, it decrease pelvic dead space and oblivates potential pelvic 
collections and herniation of abdominal contents into the pelvis postexenteration. Secondly, it recruits 
vascularized tissue into a wound area of decreased tissue viability post radiotherapy treatment. The third 
benefit is the decrease in morbidity associated with the multitude of complicating factors. 
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Terapia cu inhibitori de tirozinkinază în linia a 2-a sau a 3-a în NSCLC local 
avansat sau metastatic cu status EGFR nedeterminat 
Polixenia Iorga1, Irini Papadopoulou2, D. Jinga1, Diana Chetroiu1 
1S.U.U.B. Bucuresti 
2Genekor Medical Greece 

 
Utilizarea tratamentului cu ITk’s ca primă linie pentru pacienţii cu NSCLC local avansat sau metastatic cu 
mutaţie activatoare a genei EGFR este în prezent documentată de trialuri de fază III care au demonstrat 
eficienţa acestor medicamente (erlotinib, gefitinib şi afatinib). ITk’s îmbunătăţind semnificativ rata de răspuns, 
perioada liberă de boală şi caliatea vieţii comparativ cu chimioterapia standard. 
În privinţa utilizării ITk’s în linia a 2-a în cazul pacienţilor cu status EGFR nedeterminat rezultatele trialurilor 
sugerează o superioritate a chimioterapiei  comparativ cu ITk’s  pentr ORR şi PFS deşi nu toate aceste 
trialuri au avut ca obiectiv principal rezultatele privind populaţia cu EGFR –WT. 
În acest context, pacienţii fără mutaţie activatoare a EGFR ar trebui excluşi de la terapia ţintită ca opţiune de 
terapie de linia a doua? 
În cadrul Depatamentului de Oncologie Medicală SUUB am analizat retrospectiv un lot de 19 pacienţi 
consecutivi, care au început această terapie în perioada 2009-2011. La aceşti pacienţi am obţinut controlul 
bolii în 70% din cazuri cu toxicitate mică în privinţa rash-ului cutanat şi diareei, atât pentru cei 16 pacienţi 
EGFR-WT, cât şi pentru cei cu mutaţie EGFR (testarea EGFR fiind făcută în 2013). 
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Cuantificarea relativa a genei de fuziune BCR-ABL - alternative de 
standardizare si aliniere la Scala Internationala (SI) în leucemiile mieloide 
cronice (LMC) 
I.C. Ivanov1, Mihaela Zlei1, Daniela Jitaru1, Anca-Viorica Ivanov1, Roxana Popescu2,  
Angela Dăscălescu2, C. Dănăilă2, Doramina Gheorghiu2, Ingrith Miron2, E. Carasevici1  
1Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Laboratorul de Analize Medicale 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: Leucemie mieloidă cronică, scală internaţională, standardizare, cuantificare 

Prezenţa cromozomului Philadelphia este un marker genetic pentru LMC. La nivel molecular se identifică rupturi în 
interiorul genelor BCR şi respectiv ABL, rezultând gena de fuziune BCR-ABL. Evaluarea de rutină a expresiei genice se 
realizează prin tehnica QRT-PCR (quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction), dar rezultatele pot fi 
variabile, datorită calibrării diferite a reacţiilor, tipului de extracţie, aparaturii şi reactivilor utilizaţi (standarde, primeri, 
enzime, etc) şi gena de referinţă folosită pentru raportarea rezultatului. SI exprimă boala detectabilă ca proporţie şi este 
identică cu cea utilizată în studiul IRIS, 100% IS definind valoarea iniţiala standardizată, iar 0,1% IS corespunzând unui 
răspuns molecular major (RMM). Au fost stabilite prin definiţie 3 laboratoare aliniate la SI conform studiului IRIS (Adelaide, 
Seattle, London). Probele utilizate în studiul IRIS pentru a defini 100% IS nu sunt disponibile pentru laboratoarele 
individuale, astfel încât în mod clasic alinierea la standard se face prin schimb de probe (~30) cu laboratoarele validate, 
în urma cărora se obţine un factor de conversie. Această metodă, deşi foarte stabilă, este costisitoare şi uneori 
impracticabilă pentru laboratoare cu un flux relativ mic de determinări. În ultimii ani s-au pus la punct variante 
alternative de validare ce utilizează calibratori (secundari) cu SI. Laboratorul nostru a realizează validarea utilizând 
calibratorii secundari de la Imagene. Avantajele majore ale acestei metode reprezintă: calibrarea la standardul WHO cu 
certificate de calitate pentru fiecare lot, permite mult mai uşor verificările periodice ale coeficientului de corecţie obţinuţi 
şi este mai ieftină decât varianta clasică. 
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Relative quantification of BCR-ABL fusion gene - alternative 
standardization and International Scale (IS) alignment in chronic myeloid 
leukemia (CML) 
I.C. Ivanov1, Mihaela Zlei1, Daniela Jitaru1, Anca-Viorica Ivanov1, Roxana Popescu2,  
Angela Dăscălescu2, C. Dănăilă2, Doramina Gheorghiu2, Ingrith Miron2, E. Carasevici1  
1Iasi Regional Oncology Institute, Laboratory of Medical Analysis 
2University of Medicine and Pharmacy 

Key words: chronic myeloid leukemia International Scale, standardization, quantification 

Philadelphia chromosome is a hallmark for CML. There were identified breakpoints in BCR and ABL genes, at 
molecular level, with formation of fusion gene BCR-ABL. QRT-PCR (quantitative reverse transcriptase polymerase 
chain reaction) is the routine evaluation of gene expression, but the results may vary due to differences in the 
calibration of the reaction, the type of extraction, the equipment and reagents used (standards, primers, enzymes), 
and also, due to the reference gene used for data reputation. International Scale is identical to the one used in the 
IRIS study, 100% IS defining standardized baseline and 0.1% IS corresponding to a major molecular response 
(MMR). There were established three laboratories aligned with the IS definition according to IRIS study (Adelaide, 
Seattle, London). The samples used in the IRIS study to define 100% IS are not available for individual laboratories 
so, classically, alignment with the IS is done by exchanging samples (~ 30) with validated laboratories. This method, 
although very stable, is expensive and sometimes impractical for laboratories with a relatively small flow 
determination. The recent years, there were developed alternative methods for validation that use secondary 
calibrators. Our laboratory has performed validation using secondary calibrators from Imagen. The major 
advantages of this method is: calibration to WHO standard with quality certificates for each batch, allowing easier 
periodic checks of the conversion coefficient and it is cheaper than the classic version. 
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Transplantul de celule stem hematopoietice - reuşite şi eşecuri 
Erzsebet Lazăr, I. Benedek, Judit Beata Kopeczi, Szende Jakab 
Clinica Hematologie şi Transplant Medular 

Cuvinte cheie: autotransplant, alotransplant, complicatii 

Prezentăm din experienţa Centrului de Transplant Medular Târgu Mureş probleme majore cu care ne-am 
confruntat în transplantele efectuate în perioada 2001-2016. Primele probleme apărute sunt cele legate de 
recoltarea, respectiv procurarea, de celule stem. În transplantul alogen problema principală este identificarea 
donatorului compatibil în timp util, numărul de celule stem şi de celule CD3+ în grefonul transplantat. În cel 
autolog problema esenţială este momentul recoltării penrtu obţinerea unui număr minim de celule CD34+ 
suficient. 
Tratamentul de condiţionare este esenţial la ambele tipuri de transplant. Complicaţiile posttransplant 
prezintă problema în deosebi în transplantul alogen. Aceste probleme sunt: rejet de grefă, infecţii severe de 
diferite tipuri, boala acută grefă contra gazdă, boala cronică grefă contra gazdă (hepatică, tegumentară, 
oculară), trombocitopenia secundară severă apărută după grefarea primară a seriei trombocitare, aceasta 
fiind o complicaţie majoră reprezentând un factor de prognostic prost. Pentru prezentarea celor amintite 
vom ilustra complicaţiile amintite prin prezentarea câtorva cazuri clinice din experienţa Centrului de 
Transplant Târgu Mureş. 
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Hematologic stem cell transplantation - success or failure 
Erzsebet Lazăr, I. Benedek, Judit Beata Kopeczi, Szende Jakab 
Hematology and Bone Marrow Transplantation Clinic 

Key words: alotransplanation, autologous transplantation, complication  

We intend to present from the experience of our BMT Unit the problems we met in auto-and 
alotransplantation in the period 2001-2016. The first problems we meet are in the procurement of stem cells. 
In the alogenic setting the main problem is identifying the best donor in time and the quality of the graft 
regarding an appropriate number CD34+ and CD3+ cells. In the autologous transplantation crucial is the 
timing of mobilization of obtaining a minimally sufficient number of CD34+ cells for a safe transplant. The 
type of conditioning treatment is essential in both transplant settings. The serious complications besides 
infections appear mainly in the alo-setting. The most serious are: rejection of graf, acute graft vs disease, 
chronic graft vs disease (skin, hepatic, ocular, gut), sever secondary trombocitopenia after primary platelet 
engrafment this being a very bad prognostic factor. In order to illustrated the above mentioned 
complications we present a few clinical cases some being a success and unfortunately some a failure. 
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Riscul de recurență a cancerului colorectal şi infiltratul de celule T 
citotoxice în țesutul peritumoral 
S. Luncă, S.T. Makkai-Popa, V. Porumb, Natalia Velenciuc, C. Roată, G. Dimofte 
Departamentul de Chirurgie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași 

Clinica II Chirurgie, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

Cuvinte cheie: celule cd8+, țesut peritumoral, recidivă 

Introducere: Stadializarea TNM în cancerul colorectal ar putea fi îmbunătățită prin utilizarea de noi markeri 
de predicție și prognostic derivați în special din studiul anatomiei patologicea tumorii. Scopul studiului este 
de a descrie infiltratul de cellule T citotoxice de la nivelul tumorilor primare  care au prezentat recidivă locală 
sau la distanță, după rezecții colo-rectale cu viză curativă.  

Material și metode: Studiul de față este unul retrospectiv pe o perioadă de 2 ani, în care au fost incluși un 
număr de 23 de pacienți. Au fost analizate densitatea și procentul de celule cd8, cd45ro și cd68 pozitive la 
nivelul țesutului normal peritumoral, utilizând o metodă de analiză digitală a imaginii.  

Rezultate: Am constatat în lotul nostru de studiu prezența unei corelații positive semnificative statistic (p < 
0,05) între o densitatea mică de celule T citotoxice și durata de supraviețuire fără recidivă. De asemenea 
importanța infiltratului cu celule T citotoxice evaluat prin procentul acestor celule în țesutul din vecinătatea 
tumorii a stratificat pacienții incluși în studiu din punct de vedere al riscului recidivei. Celulele T cd8 + și 
celulele T de memorie stimuleaza o inflamație anormală în țesutul normal din apropierea tumorii.  

Concluzii: În cadrul lotului nostru de studiu putem concluziona că prezența celulelor T citotoxice în țesutul 
normal peritumoral a fost corelată cu un risc crescut de recidivă.  
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The risk of colorectal cancer reccurence and cytotoxic T-cell infiltrates in 
peritumoral tissue 
S. Luncă, S.T. Makkai-Popa, V. Porumb, Natalia Velenciuc, C. Roată, G. Dimofte 
Department of Surgery, Faculty of Medicine, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași, Romania 

Second Surgical Oncology Clinic, Regional Institute of Oncology, Iași, Romania 

Key words: cd8+ cells, peritumoral tissue, relapse 

Introduction: The TNM staging in colorectal cancer can be improved by using new prognostic and predictive 
markers derived from pathology studies. We aim to characterize cytotoxic T-cell infiltrates found in the 
primary tumors of patients with a local or systemic recurrence after colonic and rectal resections performed 
with an intent to cure. Materials and methods: Our study is a 2-year retrospective study including 23 patients. 
We analyzed the cd8, cd45ro and cd68 infiltrates using digital solid tumor cytometry by assessing the density 
and percentage of positively stained cells in the peritumoral tissue. Results: Our results show a positive 
statistical correlation (p < 0,05) between the disease-free survival and a small density of cytotoxic T-cells in 
the morphologically normal peritumoral tissue. The magnitude of the cytotoxic T-cell infiltrate in the vicinity 
of the tumor assessed by their percentage also stratified the patients in our study in terms of relapse risk. 
Cd8+ T cells and the memory T cells stimulate an abnormal inflammation in the normal tissue near the tumor. 
Conclusions: In our study cytotoxic T-cells in the normal peritumoral tissue correlated with the risk of 
recurrence.  
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Strategia terapeutică în tratamentul metastazelor hepatice sincrone din 
cancerul colorectal 
S. Luncă, Natalia Velenciuc, V. Porumb, S.T. Makkai-Popa, C. Roată, A. Papa, G. Dimofte 
Clinica de Chirurgie Oncologică II, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: metastaze hepatice sincrone, cancer colorectal, strategie terapeutică, rezultate 

Cu toate progresele și experiența acumulată în ultimii ani nu există astăzi o standardizare a tratamentului 
sistemic și momentului operator pentru pacienții cu metastaze hepatice sincrone (MHS) secundare 
cancerului colorectal (CCR). Scopul acestui studiu este de a investiga strategia terapeutică și rezultatele 
pentru acești pacienți. Un număr de 31 de pacienți cu MHS unui CCR au fost tratați în clinica noastră. Strategia 
terapeutică aplicată a fost: chirurgia tumorii primare inițial în 12 cazuri (38,7%), abord simultan în 8 cazuri 
(25,8%) și rezecția hepatică inițial pentru 11 pacienți (35,4%). Pacienții cu abord hepatic inițial au avut mai 
multe metastaze și localizarea lor a fost mai frecvent bilaterală decât cei din celelalte două grupuri. Toți 
pacienții au primit chimioterapie fie preoperator (38,7%) sau postoperator (83,8%), fie preoperator și 
postoperator (32,2%). Au fost realizate 15 hepatectomii majore, numărul metastazelor rezecate variind de la 
unu la șapte. Complicații postoperatorii au fost întâlnite la 7 pacienți (22,5%), fără a exista diferențe între cele 
trei grupuri sau pentru hepatectomii majore vs minore. Mortalitatea la 30 de zile a fost de 3,2%. Durata medie 
de urmărire postoperatorie a fost de 32 de luni, 26 de pacienți fiind în viață la finalul acestui studiu. În 
concluzie cele trei strategii terapeutice pot fi aplicate cu succes cu rezultate comparabile. Totuși criteriile de 
selecție au fost diferite, cazurile mai severe și un număr mai mare de pacienți cu cancer rectal fiind incluși în 
grupul cu chirurgie hepatică inițială.  
 
 



 
  
 
 
 
 
 

224 
 

Treatment sequence of synchronous liver metastasis from colorectal cancer 
S. Luncă, Natalia Velenciuc, V. Porumb, S.T. Makkai-Popa, C. Roată, A. Papa, G. Dimofte 
2nd Clinic of Surgical Oncology, Regional Institute of Oncology Iaşi  

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

Key words: synchronous liver metastasis, colorectal cancer, surgical strategy, outcomes 

Despite recent advancement and accumulated experience, today there is no standard for systemic therapy 
and timing of surgery for patients with synchronous liver metastasis (SLM) from colorectal cancer (CRC). The 
aim of this study was to investigate the surgical management and outcomes of these patients. Thirty-one 
patients with SLM from CRC were treated surgically in our unit. The employed strategies were: primary first 
in 12 cases (38.7%), simultaneous approach in 8 cases (25.8%) and liver first in 11 cases (35.4%). Patients with 
liver first approach had more liver metastasis and were more likely to have bilateral lesions than those in the 
other groups. All patients received chemotherapy in either preoperative (12 patients-38.7%) or adjuvant 
settings (26 patients-83.8%), with 10 patients having both. The use of staged approach and 
neoadjuvant/conversion chemotherapy increased over the time of the study. There were 15 major 
hepatectomies,the  number of resected metastasis varied from one to seven. Postoperative morbidity was 
encountered in 7 patients (22.5%) without difference between the three group strategies or minor vs major 
heptectomies. Thirty-day postoperative mortality was 3.2% -1 patient in simultaneous approach group. The 
median follow-up was 32 months with 26 patients (83.8%) being alive at the end of this study. In conclusion 
the three strategies can be performed with comparable outcomes. However, selection criteria was different 
with more severe cases and rectal cancer patients in liver first strategy group.  
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Large-sized hepatic tumors. Surgical approach and outcome 
C. Lupaşcu, N. Vlad, Delia Rusu, Ana-Maria Trofin, N. Dănilă, Şt. Georgescu, Mihaela Blaj,  
Corina Ursulescu - Lupaşcu  
“Sf. Spiridon” Hospital, Iaşi 

Key words: hepatic tumor, size, surgical resection 

Controversies still exist regarding the management of large-sized hepatic tumors. The aim of the study is to 
retrospectively evaluate the effects of the size and different types of surgical resection to the early 
postoperative outcome. Consecutive patients registered in our database from 2000 to 2014 with primitive or 
metastatic liver tumors were divided in 2 groups according to the size of the hepatic tumor (Group 1 ≥ 10 
cm and Group 2 < 10 cm) and the selected operative procedure used. The operation time was significantly 
longer (p=0,01) and the amount of blood loss was significantly higher (p=0,03) in liver tumors ≥ 10 cm. 
Surgical outcome after anatomic or non-anatomic resection was similar. 
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Incidenţa infecţiei Clostridium difficile la pacienţii neoplazici 
Carmen Manciuc, A. Vâţă, Cătălina Luca, Olivia Dorneanu, Alexandra Largu, Iuliana Micu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

Spitalul de Boli Infecţioase “Sf. Paracheva”, Iaşi 

Cuvinte cheie: Clostridium difficile, antibioterapie, neoplasm, medic 

Introducere: Infecţiile bacteriene reprezintă una din cele mai frecvente complicaţii infecţioase cu risc vital la 
pacienţii neoplazici cu boală avansată. Clostridium difficile este un bacil Gram pozitiv, anaerob, sporulat care 
determină diaree, diagnosticul fiind pus pe identificarea toxinei A, B ale C. difficile. 

Obiectiv: Lucrarea are drept scop efectuarea unui studiu retrospectiv al pacienţilor internaţi în Spitalul de 
Boli Infecţioase “Sf. Parascheva”, Iaşi în intervalul  ianuarie-iulie 2016, având ca obiectiv incidenţa C. difficile 
la pacienţii cu neoplasm. 

Material şi metode: A fost realizat un studiu retrospectiv pe un lot de pacienţi în perioada mai sus 
menţionată, care a inclus 198 pacienţi, dintre care doar 12 diagnosticaţi cu neoplasm, aflaţi în evidenţă Clinicii 
de Boli Infecţioase, Iaşi, ceea ce reprezintă 6% din pacienţii internaţi cu  Clostridium difficile. 
Rezultate: Se constată că majoritatea persoanelor sunt din mediu urban 67%; predominant sexul masculin 
85%, comorbiditatea malignă fiind cancerul de prostată 66%. Cel mai frecvent s-a izolat toxina A la un număr 
de 7 pacienţi, toxina B la 2 pacienţi şi respectiv toxina A+B la un număr de 3 pacienţi. Tratamentul instituit a 
constat în regim igieno-dietetic, eubiotice şi antibiotice (Metronidazol şi Vancomicina). S-au înregistrat 3 
decese, reprezentând  25% din persoanele bolnave cu neoplasm. 

Concluzii: Pacientul spitalizat cu neoplasm în curs de chimioterapie şi /sau o intervenţie chirurgicală şi care 
primeşte antibiotic cu spectru larg este vulnerabil de infecţia cu C. difficile. Deşi un eşantion  care depăşeşte 
puţin peste 5% din cazurile internate, mortalitatea este redutabilă (25% din pacienţi). 
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The incidence of infection clostridium difficile to neoplazic patients 
Carmen Manciuc, A. Vâţă, Cătălina Luca, Olivia Dorneanu, Alexandra Largu, Iuliana Micu 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

“Sf. Parascheva” Infection Diseases Hospital, Iaşi 

Key words: Clostridium difficile, toxin A and B, antibiotherapy, malignancy 

Background: The bacterial infections represent one of the most frequent infectious complication with 
higher risk in the neoplazic patients which have an advanced form of the disease. Clostridium difficile is a 
Gram positive bacillus, anaerobic and sporulated one which cause diarrhea; the diagnostic is based on detect 
the A and B toxin. 

Aim of the study to make a retrospective study for admitted patients in the Infections Diseases Hospital “Sf. 
Parascheva”, Iasi in the 7 months period, January-July 2016 based on the incidence of C. difficile which was 
found in the oncological patients. 

Material and methods: We retrospectively study the oncological patients files, C difficile infected and 
admitted in the Infection Diseases Hospital, Iasi. 

Results: It can be noticed that most people infected are from the urban environment: 67% of them, upmost 
males: 85%, the malign comorbidity being prostate neoplasm: 66%. The toxin A was isolated at 7 patients, 
toxin B at 2 patients and toxin A+B at 3 patients. The treatment consists on a hygienic diet, eubiotics and 
antibiotics (Metronizadol and Vacomicin). There were recorded 3 deaths which represents 25% of the 
neoplazic patients. 

Conclusion: The oncological patients are more vulnerable to the C. difficile infection after registered 2 or 
more recrudescences of the disease. 
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Tehnica VMAT în tratamentul cancerului rectal - experienţa Institutului 
Regional de Oncologie Iaşi 
Elena Manea, Raluca Apostu, Simona Cirdei, G.C. Mihăilă, C. Safta, C.C. Mireștean, Gema Bugean, 
Andreea Marinca 
Secţia Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: cancer rectal, radio-chimioterapie, VMAT 

Scop: Tratamentul standard în cancerul rectal local-avansat este radio-chimioterapia neoadjuvantă urmată 
de intervenţie chirurgicală. Arcterapia modulată volumetric (VMAT) este o tehnică modernă de radioterapie 
cu intensitate modulată ce are ca avantaj distribuţia 3D optimă a dozei în jurul volumului țintă, protecția 
organelor la risc şi timpul scurt de tratament. Acest studiu are ca scop evaluarea eficacităţii şi a toxicităţii 
acute la pacienţii cu cancer rectal local avansat în urma iradierii prin tehnica VMAT cu chimioterapie 
concomitentă. 

Material şi metodă: Au fost incluşi în studiu 46 pacienţi (p.) trataţi prin radioterapie externă neoadjuvantă şi 
chimioterapie concomitentă din cadrul Secţiei de Radioterapie a IRO Iaşi în perioada ianuarie 2015 – august 
2016. Pacienţii au fost examinaţi clinic, colonoscopic, IRM pelvină, examen CT torace şi abdomen. 
Radioterapia s-a administrat într-o doză totală de 50.4 Gy în 28 fracţiuni concomitent cu Capecitabina (1650 
mg/m2/zi, 5/7). Clasificarea toxicităţilor acute s-a făcut conform CTCAE v4.0. La 4 săptămâni post-terapeutic 
s-a efectuat evaluarea imagistică prin IRM pelvină. Intervenţia chirurgicală s-a practicat la 8-10 săptămâni. 
Aprecierea răspunsului tumoral s-a făcut pe baza restadializării IRM şi histopatologic. 

Rezultate: Vârsta medie a pacienţilor (p.) (bărbaţi, femei) a fost de ani 58 (limite 31 - 79). Pacienţii au foat 
stadializati clinic IIIA (20p. – 1T2, 18T3, 1T4, 2N2, 18N1), IIIB (9p.-  3T2,3T3,7N2), IIIC (16p. - 12T3, 4T4, 16N2), 
IVA (1p, 1T4a, 1N1). Tumora primară a fost localizată la nivelul rectului inferior la 17p. (36.95%), la nivelul 
rectului mijlociu la 15p. (32.6%) şi la nivelul rectului superior la 14p. (30%). La 17p. s-a practicat excizie 
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abdomino-perineală şi la 19p. rezecţie anterioară joasă de rect. Rezultatul anatomo-patologic a evidenţiat 
downstaging T la 63.4% (29p./46p) şi N la 78.29% (36p/46p). Toxicităţile acute au fost: leucopenie 9p. (15.21%), 
grad I (7p., 15.21%), grad II (2p., 4.34%), neutropenie grad II (1p, 2.17%), lymphopenie 8p.(17.39%), grade I 
(4p., 8.69%),  grad II (2p., 4.34%), trombocitopenie 7p.(15.21%), grad I (6p., 13.04%), grad II (1p., 1.78%), 
anemie grad I (2p., 4.34%), diaree (23p., 50%), grad I (8p., 17.39%), grad II (12p., 26.08%), grad III (3p., 6.52%), 
cistită radica (3p., 6.52%), grad I (2p., 4.34%), grad III (3p., 6.52%), radioepitelita grad I (2p., 4.34%). 

Concluzii: VMAT este o tehnică modernă de radioterapie ce combină comformarea distribuţiei de doză cu 
eficacitatea tratamentului. Comparativ cu tehnica comformaţională răspunsurile tumorale au fost favorabile 
şi toxicităţile acute reduse semnificativ. Aceste rezultate ar putea impune tehnica VMAT ca standard de 
tratament în instituţia noastră însă necesită urmărirea pe termen lung a răspunsului local şi a toxicitatilor 
tardive. 
 

VMAT technique in treatment of rectal cancer – clinical experience of 
Regional Institute of Oncology Iasi 
Elena Manea, Raluca Apostu, Simona Cirdei, G.C. Mihăilă, C. Safta, C.C. Mireștean, Gema Bugean, 
Andreea Marinca 
Radiotherapy Department, Regional Institute of Oncology Iasi 

Key words: rectal cancer, radio-chemotherapy, VMAT 

Purpose/Objective(s): Standard treatment in loco-regionally advanced rectal cancer is neoadjuvant radio-
chemotherapy followed by surgery. Volumetric modulated arc therapy (VMAT) is a modern radiotherapy 
technique with intensity modulated dose which has the advantage of highly dose distribution, protection of 
organs at risk and short time of treatment. This study aims to evaluate the efficiency and acute toxicity for 
patients with loco-regionally rectal cancer after irradiation with VMAT technique and concurrent 
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chemotherapy. 

Materials/Methods: They were included in the study 46 patients treated with neodjuvant radiotherapy and 
concurrent chemotherapy in Radiotherapy Department of Regional Institute of Oncology Iasi from January 
2015 – August 2016. Patients were evaluated clinically, colonoscopic, pelvic MRI, thorax and abdomen CT. 
Radiotherapy was delivered in total dose of 50.4 Gy in 28 fraction with concurrent Capecitabine (1650 
mg/m2/day, 5/7). Acute toxicity was classified using CTCAE v.4.0. Imaging reevaluation (pelvic MRI) was 
performed 4 weeks after treatment. At 8-10 weeks surgical intervention was performed. Tumor response was 
assessed after pelvic MRI and histopatological restaging. 

Results: The median age of the patients (p.) (31 man, 15 women) was 58 (31 - 79). Patients were clinically 
staged IIIA (20p. – 1T2,18T3,1T4, 2N2,18N1), IIIB (9p.- 3T2,3T3,7N2), IIIC(16p.- 12T3,4T4, 16N2), IVA(1p, 1T4a, 
1N1). Primary tumor was located in the inferior rectum in 17p. (36.95%), middle rectum in 15p. (32.6%) and 
the superior rectum in 14p. (30%). For 17p. abdomino-perineal excision was performed and 29p. reveived 
lower anterior resection of the rectum. The histopathological result showed T downstaging (29p./46p) 63.4% 
and N (36p/46p) 78.29%. Acute toxicity were: leukopenia 9p. (15.21%), grade I (7p., 15.21%), grade II (2p., 
4.34%), neutropenia grade II (1p, 2.17%), lymphopenia 8p.(17.39%), grade I (4p., 8.69%),  grade II (2p., 4.34%), 
thrombocytopenia 7p.(15.21%), grade I (6p., 13.04%), grade II (1p., 1.78%), anemia grade I (2p., 4.34%), 
diarrhea (23p., 50%), grade I (8p., 17.39%), grade II (12p., 26.08%), grade III (3p., 6.52%), cystitis (3p., 6.52%), 
grade I (2p., 4.34%), grade III (3p., 6.52%), radioepitelita grade I (2p., 4.34%). 

Conclusions: VMAT is a modern radiotherapy technique which combine dose distribution with treatment 
efficiency. Comparing with conformal technique the acute toxicities were significantly reduced. This results 
could impose VMAT technique as standard treatment in our institution, but requires long term follow-up on 
local control rates and late toxicity tracking. 
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Aplicarea chestionarelor PRO la pacienţii cu cancer de prostată în cursul 
radioterapiei: statusul actual al experienţei  
V.A. Manolescu1, Oana Hetea1, Irina Mateieș1, G. Kacso1,2  
1Centrul de Radioterapie Amethyst, Cluj  
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca  

Cuvinte cheie: calitatea vieţii, radioterapie, cancer de prostată 

Introducere: Platforma online www.qol-project.ro a fost dezvoltată cu scopul de a permite transferul electronic al 
chestionarelor QLQ-C30 (chestionar general de evaluare a calităţii vieţii pacienţilor oncologici) şi QLQ-PR25 (chestionar 
specific pentru pacienţii cu cancer de prostată) completate săptămânal de pacienţii cu tumori prostatice aflaţi în cursul 
radioterapiei.    

Material şi metodă: În perioada septembrie 2015 – august 2016 s-a desfăşurat etapa iniţială a “Quality of Life Project” cu 
scopul de a identifica atât avantaje, puncte slabe, dar şi posibile îmbunătăţiri ce pot fi aduse proiectului. Au fost înrolaţi 26 
de pacienţi cu adenocarcinom de prostată stadiile II şi III care au efectuat radioterapie externă IMRT/VMAT +/- brahiterapie 
HDR în clinica Amethyst Cluj-Napoca.   

Rezultate: Numărul mediu de evaluări pe perioada radioterapiei pentru un pacient înrolat a fost de 7.  Timpul mediu de 
completare pentru un chestionar a fost de 15 minute, iar durata transferului electronic a datelor pentru o evaluare – 3 
minute. Reprezentarea grafică în dinamică a evoluţiei scorurilor aferente scalelor funcţionale şi simptomatice evaluate 
efectuată de către aplicaţie a oferit o perspectivă asupra experienţei pacientului în cursul tratamentului. Au fost identificate 
precoce deteriori ale tranzitului intestinal şi simptome urinare ce au necesitat intervenţie medicală. Probleme de ordin 
psihologic identificate sau apărute pe parcursul tratamentului au necesitat intervenţia personalului de specialitate.   

Concluzie: Utilizarea sistematică a chestionarelor PRO pe parcursul iradierii la pacienţii cu cancer de prostată este o metodă 
care implică activ pacientul în actul medical permiţând identificarea şi tratamentul precoce a unor toxicităţi potenţial severe 
şi îmbunătăţirea stării psiho-emotive. 
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PROs (Patient Reported Outcomes) Assessments during Radiation Therapy 
for Prostate Cancer: Present Experience  
V.A. Manolescu1, Oana Hetea1, Irina Mateieș1, G. Kacso1,2  
1Amethyst Radiotherapy Center, Cluj  
2“Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca  

Key words: quality of life, radiation therapy, prostate cancer 

Background: The online platform www.qol-project.ro was developed in order to facilitate the electronic transfer 
of questionnaires QLQ-C30 (general quality of life assessment for oncological patients) and QLQ-PR25 (prostate 
cancer specific assessment) completed weekly by prostate cancer patients during radiation therapy.  

Material and method: The initial phase of the “Quality of Life Project” took place from September 2015 to August 
2016. The main purpose was to identify the advantages, barriers, strong and week points of the project. 26 patients 
with stage II and III prostate cancer treated with EBRT IMRT/VMAT +/- HDR brachytherapy were enrolled at 
Amethyst Radiotherapy Center Cluj-Napoca.  

Results: The median number of PRO evaluations during radiation therapy was 7. Median time for completion of 
the 2 questionnaires was 15 minutes. 3 minutes was the median time of online transfer of data for one evaluation. 
Real time calculation of symptomatic of functional scores for various scales included in the questionnaires offered 
the background for the dynamic visual representation of the patient experience. Gastrointestinal and urinary side 
effects of radiation therapy and psychological problems were the most sensitive and easy to identify through PRO 
evaluations.  

Conclusion: Systematic use of PRO questionnaires during radiation therapy for prostate cancer is a method of 
encouraging the patients to actively take part in the treatment. It is a promising tool that helps the early detection 
and treatment of radiation related side effects that have the potential to improve the psycho-emotional status of 
the patient.  
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Brahiterapia ghidată IRM în cancerul de col uterin – experiența inițială a 
Institutului Regional de Oncologie Iași 
Andreea Marinca1, Irina Gavrilaș1, Alexandra Stoicescu1, Simona Cîrdei1, Raluca Apostu1, 
Anișoara Anghelache2, Mihaela Oprea2, Manuela Oprișan2, Luminița Săvescu1, Cristina Mazilu1, 
Laura Constantiniu1, Angelica Gâță3, Laura Florescu3, Emilia Pătrășcanu3, M. Grigoraș4,  
Greta Alexe4 
1Secția Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Departamentul de Fizică Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 
3Secția Anestezie și Terapie Intensivă, Institutul Regional de Oncologie Iași 
4Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: brahiterapia ghidată IRM, cancerul de col uterin 

Introducere: Tratamentul standard al cancerului de col uterin local avansat (CCLA) constă în radioterapie 
externă, chimioterapie concomitentă cu cisplatin și brahiterapie (BT). Beneficiile utilizării imagisticii 
secționale în locul radiografiilor ortogonale pentru planificarea brahiterapiei sunt: verificarea cu acuratețe a 
poziției aplicatorilor, oportunitatea de a conforma distribuția dozei la volumul tumoral și organele la risc, 
acuratețea dozimetriei pentru țesuturile normale, oportunitatea de escaladare a dozei. Datele din literatură 
indică faptul că escaladarea dozei prin utilizarea BT ghidate IRM se asociază cu o creștere cu aproximativ 20% 
a controlului local, cu reducerea morbidității tardive.  

Metode: Analiză retrospectivă a rezultatelor inițiale de eficacitate și siguranță prin utilizarea BT ghidate IRM 
ca parte tratamentului multidisciplinar al CCLA.  

Rezultate: În perioada decembrie 2015 – octombrie 2016, în IRO Iași au fost tratate cu BT ghidată IRM 16 
paciente cu CCLA. Radio-chimioterapia (RT-CHT) a fost administrată ca tratament neoadjuvant la 11 paciente 
cu CCLA stadiul IIB și ca tratament definitiv la 5 paciente cu CCLA stadiul IIIB. Din cele 11 paciente tratate cu 
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RT-CHT neoadjuvantă, am obținut răspuns complet (RC) clinic la 8 paciente și răspuns parțial (RP) clinic la 3 
paciente. Răspunsul anatomo-patologic este disponibil pentru 7 paciente (4 cu RC patologic și 3 cu celule 
tumorale izolate, nici una cu ganglioni pozitivi). Din cele 5 paciente tratate cu RT-CHT definitivă, 4 au avut RC 
clinic, iar la o pacientă s-a înregistrat progresie la distanță cu RP local.  

Concluzii: Rezultatele inițiale susțin trecerea la strategia terapeutică standard în CCLA – RT-CHT definitivă, 
încorporând BT ghidată IRM. 
 
 

MRI-guided brachytherapy in cervical cancer – initial experience in Iasi 
Regional Oncology Institute 
Andreea Marinca1, Irina Gavrilaș1, Alexandra Stoicescu1, Simona Cîrdei1, Raluca Apostu1, 
Anișoara Anghelache2, Mihaela Oprea2, Manuela Oprișan2, Luminița Săvescu1, Cristina Mazilu1, 
Laura Constantiniu1, Angelica Gâță3, Laura Florescu3, Emilia Pătrășcanu3, M. Grigoraș4,  
Greta Alexe4 
1Radiotherapy Department, Iasi Regional Oncology Institute 
2Medical Physics Department, Iasi Regional Oncology Institute 
3Intensive Care Unit, Iasi Regional Oncology Institute 
4Radiology Department, Iasi Regional Oncology Institute 

Key words: MRI-guided brachytherapy, cervical cancer 

Background: Standard treatment of locally advanced cervical cancer (LACC) consists of external beam 
radiotherapy (EBRT), concomitant cisplatin chemotherapy (CT) and brachytherapy (BT). The benefits of cross-
sectional imaging as compared to orthogonal X-rays for BT planning consist of accurate verification of 
applicator position, accurate definition of normal tissue dosimetry, opportunity for conformal dose 
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distribution to tumor volume and sparing organs at risk (OAR) and the possibility of dose escalation. There 
are strong clinical indications that dose escalation by MRI-guided BT is associated with a 20% increase in local 
control and a decrease in late morbidity.  

Methods: Retrospective analysis of the initial efficacy and safety results with MRI-guided BT as part of the 
multidisciplinary treatment of LACC.  

Results: Sixteen patients with LACC were treated in our institute with MRI-guided BT between December 
2015 and October 2016. Radio-chemotherapy (RT-CT) was administered in the neoadjuvant setting in 11 
patients with stage IIB LACC and as definitive treatment in 5 patients with stage IIIB LACC. In the 11 patients 
treated with neoadjuvant RT-CT, we obtained a clinical complete response (CR) in 8 patients and a partial 
response (PR) in 3 patients. Pathologic response is available for 7 patients (4 with pCR and 3 with isolated 
tumor cells, none with positive lymph nodes). In the 5 patients treated with definitive RT-CHT, 4 had a clinical 
CR and 1 a distant progression with local PR.  

Conclusion: Our initial results support moving toward the standard treatment strategy in LACC – definitive 
RT-CT, incorporating image-guided BT. 
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Rezultatele radio-chimioterapiei concomitente și adjuvante cu 
temozolomidă la pacienții cu glioblastom nou diagnosticat 
Andreea Marinca1, Irina Gavrilaș1, Diana Tănase1, Alexandra Stoicescu1, Alina Rogojanu2,  
Silvana Ojică2, Anamaria Constantin2, Irina Butuc2, Anișoara Anghelache2, Mihaela Oprea2, 
Manuela Oprișan2, A. Zara2, M. Marinca3 
1Secția de Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Departamentul de Fizică Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 
3Secția Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 

 

Introducere: Tratamentul standard al pacienților cu glioblastom (GB) nou diagnosticat este rezecția chirurgicală, 
urmată de radioterapie (RT) plus chimioterapie (CHT) concomitentă și adjuvantă cu temozolomidă. Am efectuat o 
evaluare retrospectivă a eficacității și siguranței RT-CHT cu temozolomidă la pacienți cu glioblastom nou diagnosticat.  

Metode: Am identificat 186 pacienți cu glioblastom tratați în perioada aprilie 2011 – septembrie 2016. Am inclus în 
această analiză doar pacienții cu GB nou diagnosticat, confirmat histologic, tratați cu RT plus CHT concomitentă și 
adjuvantă cu temozolomidă. Toți pacienți au fost evaluați clinic (examen neurologic, evaluarea statusului de 
performanță ECOG, Mini Mental Status Evaluation) și imagistic (IRM sau CT cerebral cu contrast). RT a fost administrată 
în doză totală de 60 Gy în 30 fracțiuni. CHT concomitentă cu temozolomidă s-a administrat zilnic în timpul RT, în doză 
de 75 mg/m2/zi. Primul ciclu de CHT adjuvantă a fost inițiat la 28 zile după finalizarea RT-CHT concomitente, cu o doză 
de 150 mg/m2/zi, 5 zile, cu creștere la 200 mg/m2/zi începând cu al doilea ciclu. Evaluările s-au efectuat la 4 săptămâni 
după terminarea RT-CHT, ulterior la interval de 3 luni, utilizând aceeași parametri.  

Rezultate: 96 pacienți cu GB au fost tratați cu RT-CHT concomitentă și adjuvantă cu temozolomidă. La aceștia, am 
obținut rezultate preliminare de supraviețuire fără progresie, supraviețuire generală și toxicitate.  

Concluzie: Rezultatele noastre sunt comparabile cu cele din literatură. Chiar pentru acest număr mic de pacienți, clasele 
RPA își păstrează semnificația prognostică.  
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Outcome of newly diagnosed glioblastoma patients treated with 
radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide   
Andreea Marinca1, Irina Gavrilaș1, Diana Tănase1, Alexandra Stoicescu1, Alina Rogojanu2,  
Silvana Ojică2, Anamaria Constantin2, Irina Butuc2, Anișoara Anghelache2, Mihaela Oprea2, 
Manuela Oprișan2, A. Zara2, M. Marinca3 
1Department of Radiation Oncology, Iasi Regional Oncology Institute 
2Department of Medical Physics, Iasi Regional Oncology Institute 
3Department of Medical Oncology, Iasi Regional Oncology Institute 

 

Background: The current standard treatment for newly diagnosed (GB) patients is surgical resection, followed by 
radiotherapy (RT) plus concomitant and adjuvant temozolomide chemotherapy (CHT). We performed a retrospective 
evaluation of the efficacy and safety of RT-CHT with temozolomide in newly diagnosed glioblastoma patients.  

Methods: We identified 186 patients with GB treated from April 2011 to September 2016. Only the newly diagnosed, 
histologically confirmed patients, treated with RT plus concomitant and adjuvant temozolomide CHT were selected for 
the present analysis. All patients had a general and neurological examination, evaluation of ECOG performance status, 
Mini Mental Status Evaluation (MMSE), and a contrast-enhanced brain MRI or CT-scan. RT consisted of fractionated focal 
irradiation to a total dose of 60 Gy in 30 fractions. Concomitant temozolomide CHT (75 mg/m2) was administered daily 
during radiotherapy. The first cycle of adjuvant temozolomide was initiated 28 days after completion of RT-CHT, at a 
dose of 150 mg/m2, increased to 200 mg/m2 beginning with the second cycle. Evaluations were performed at 4 weeks 
after completion of RT-CHT, and at 3 months intervals afterwards, using the same parameters.  

Results: Of the 96 patients evaluated in the Radiotherapy Department of IRO Iasi who were treated with RT-CHT, we 
obtained preliminary results on progression-free survival, overall survival and toxicity.  

Conclusions: Our results compare favorably with those already published. Even in this small number of patients, RPA 
classes retain their prognostic significance. 



 
  
 
 
 
 
 

238 
 

Radioterapia externă în cancerul de prostată – practica actuală și rezultate 
terapeutice inițiale în Institutul Regional de Oncologie Iași 
Andreea Marinca1, Irina Gavrilaș1, Simona Cîrdei1, Raluca Apostu1, Alexandra Stoicescu1,  
Silvana Ojică2, Irina Butuc2, Alina Rogojanu2, A. Zara2 
1Secția Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Departamentul de Fizică Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: radioterapia externă, cancerul de prostată 

Introducere: Radioterapia externă (RTE) primară reprezintă una dintre principalele metode terapeutice cu viză 
curativă în cancerul de prostată (CaP) localizat sau local avansat. De asemenea, post-prostatectomie, RTE poate fi 
indicată ca tratament adjuvant (factori de risc pentru recidiva locală) sau de salvare (recidive biochimice fără semne 
de metastazare).  

Metode: Am evaluat retrospectiv eficacitatea și siguranța RTE la pacienții cu CaP tratați în departamentul nostru.  
Rezultate: Am identificat 42 pacienți (p.) cu CaP radiotratați în perioada mai 2014 - august 2016. Toți au fost tratați cu 
viză curativă: RTE primară (33p.), RTE adjuvantă (2p.), RTE de salvare (7p.). Inițial, pacienții (n=7) au fost tratați prin 
radioterapie conformațională; din decembrie 2014, toți pacienții cu CaP sunt tratați prin arc-terapie modulată 
volumetric (VMAT). Distribuția pe grupe de risc (NCCN) a fost următoarea: risc scăzut – 2p., risc intermediar – 8p., risc 
înalt – 11p., risc foarte înalt – 8p., boală metastatică – 12p. (11p. N+ și 1p. oligometastatic). Toți pacienții, cu excepția 
celor cu risc scăzut, au primit hormonoterapie neoadjuvantă, concomitentă și adjuvantă. Dozele în RTE primară au 
variat între 72 Gy (primii 2 pacienți), 74 Gy (2p.), 76 Gy (28p.) și 78 Gy (1p.). În situația adjuvantă/de salvare, dozele au 
variat între 66 și 76 Gy. La o mediană de urmărire de 8.2 luni (2-28 luni), s-a înregistrat o singură recidivă biochimică. 
Toxicitățile au fost ușoare; nu au existat evenimente adverse de grad ≥3.  
Concluzii: Rezultatele preliminare sunt încurajatoare, dar concluzii definitive vor fi posibile după o perioadă mai 
lungă de urmărire.  



 
  
 
 
 
 
 

239 
 

External beam radiotherapy in prostate cancer – current practice and 
initial results in Iasi Regional Oncology Institute 
Andreea Marinca1, Irina Gavrilaș1, Simona Cîrdei1, Raluca Apostu1, Alexandra Stoicescu1,  
Silvana Ojică2, Irina Butuc2, Alina Rogojanu2, A. Zara2 
1Radiotherapy Department, Iasi Regional Oncology Institute 
2Medical Physics Department, Iasi Regional Oncology Institute 

Key words: external beam radiotherapy, prostate cancer 

Background: External beam radiation therapy (EBRT) remains one of the primary treatment modalities for 
patients with localized and locally advanced prostate cancer (PCa). Post-prostatectomy, EBRT is indicated as 
adjuvant treatment (risk factors for recurrence) or as salvage treatment (biochemical recurrences without signs of 
distant metastases).  

Methods: We evaluated retrospectively the efficacy and safety of EBRT in PCa patients treated in our department.  
Results: We identified 42 patients (p.) with PCa treated by our team between May 2014 and August 2016. All 
patients were treated with curative intent, 33 as primary EBRT and 9 post-prostatectomy (2 adjuvant RT and 7 
salvage RT). The first 7 patients were treated with conformal RT; since December 2014, all PCa patients were 
treated with volume modulated arc therapy. Distribution per NCCN risk groups was as follows: low risk – 2p., 
intermediate risk – 8p., high risk – 11p., very high risk – 8p., metastatic – 12p. (11p. N+ and 1p. oligometastatic). All 
patients, except for those in the low risk group, received neoadjuvant, concomitant and adjuvant androgen 
deprivation therapy. The dose for primary EBRT ranged from 72 Gy (2p.) to 74 Gy (2p.), 76 Gy (28p.) and 78 Gy (1p.). 
In the adjuvant/salvage setting, the dose ranged from 66 to 76 Gy. At a median follow-up of 8.2 months (2-28 
months), we only had 1 biochemical recurrence. Toxicity was mild, with no grade ≥3 adverse events.  
Conclusions: Preliminary results are encouraging, although definitive conclusions will be possible with longer 
follow-up.  
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Pregătirea şi calibrarea aspiraţiei tricamerale pentru drenaj pleural 
Alina Mewis 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: redax, drenaj, plagă 

Drenajul pleural este o intervenţie chirurgicală de mică amploare care constă în introducerea în cavitatea 
pleurală a unui tub de dren ce ulterior va fi adaptat la aspiraţia tricamerală Redax. Importanţa drenajului 
pentru patologia chirurgicală toracică este mult mai mare decât pentru chirurgia abdominală deoarece orice 
intervenţie chirurgicală toracică necesită drenaj pleural, ţinând cont de diferenţele de presiune dintre 
cavitatea pleurală şi exterior, fiind necesar în mod obligatoriu pentru obţinerea  reexpansiunii pulmonare 
complete. 
Pentru ca drenajul pleural să fie eficient trebuie respectate anumite condiţii: 
- să fie decliv – adică să fie situate în locul în care, datorită gravitaţiei, se adună secreţiile, ţinând seama de 
poziţia corpului 
- să fie direct – adică să se exteriorizeze pe calea cea mai scurtă, pentru a evita cudarea, dar şi pregătirea şi 
calibrarea aspiraţiei tricamerale Redax. 
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Leiomiosarcoamele, evoluţie agresivă, prognostic rezervat 
O. Mihalache, P. Mustățea, F. Bobircă, H. Doran, D. Georgescu, Cristina Jauca, Andra Birligea, 
Alexandra Agache, T. Pătraşcu  
Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” 

Cuvinte cheie: leiomiosarom, sarcom uterin 

Leiomiosarcomul este o tumoră de părţi moi derivată din celulele muşchiului neted, cel mai adesea cu origine 
în uter, tractul gastrointestinal sau ţesuturile moi. Sarcoamele reprezintă circa 0,7% din tumorile maligne, 5-
10% dintre acestea fiind leiomiosarcoame. Leiomiosarcoamele uterine asociază o agresivitate crescută  şi 
un prognostic extrem de rezervat.  
Vom prezenta 3 cazuri de leiomiosarcom cu evoluţie agresivă. Primul caz - o femeie de  53 de ani cu multiple 
intervenţii pentru leiomiosarcom de perete abdominal a cărui componentă histologică asocia pe lângă un 
grad moderat de diferenţiere şi un liposarcom mixoid. Multiplele recidive locale au necesitat intervenţii de 
amploare crescândă cu intervale de recurenţă din ce în ce mai mici, ducând în final la excizia întregului perete 
abdominal şi a circa 5 Kg de ţesut tumoral intra-abdominal, fără însă a se obţine un rezultat favorabil. Decesul 
pacientei a survenit  la aproximativ 6 luni de la ultima intervenţie în ciuda chimioterapiei agresive. Celelalte 
2 cazuri au fost reprezentate de leiomiosarcoame uterine voluminoase cu o evoluţie extrem de rapidă către 
recidivă, aceasta survenind în mai puţin de o lună de la intervenţia primară. Volumul tumoral al recidivei fiind 
comparabil cu tumora primară. Intervalul scurt de la intervenţia primară la recidiva nu a permis efectuarea 
unei chimioterapii. Ambele cazuri s-au soldat cu decesul rapid al pacientelor. 
În concluzie, considerăm că acest tip de tumori care asociază un grad de diferenţiere redus necesită o 
accelerare a procesului diagnostic şi terapeutic, singura şansă a pacienţilor fiind o chimioterapie agresivă 
iniţiată cât mai rapid. 
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Leiomyosarcomas, aggressive evolution, poor prognosis 
O. Mihalache, P. Mustățea, F. Bobircă, H. Doran, D. Georgescu, Cristina Jauca, Andra Birligea, 
Alexandra Agache, T. Pătraşcu  
 “Dr. I. Cantacuzino” Clinical Hospital 

Key words: leiomyosarcoma, uternie sarcoma 

Leiomyosarcoma is an aggressive soft tissue sarcoma derived from smooth muscle cells typically of uterine, 
gastrointestinal or soft tissue origin. Soft tissue sarcomas account for 0.7% of malignancies, from which 
leiomyosarcomas represent approximately 5 - 10%. Uterine sarcomas behave more aggressively and are 
associated with a poorer prognosis.  
We will present 3 cases of leiomyiosarcomas with aggressive evolution. First case a 53 year old woman with 
multiple surgical interventions for a soft tissue sarcoma of the abdominal wall. The histological examination 
revealed a moderate differentiated leiomyosarcoma associated with a myxoid liposarcoma. While each 
recurrence required a larger surgical excision, the interval between recurrences was dropping. Finally the 
entire abdominal wall was excised and also an intraabdominal tumor mass weighing about 5 kg, was 
removed, without reaching a favorable outcome. The patient died at about 6 month after the last 
intervention despite the aggressive chemotherapy. The other two cases were represented by large uterine 
leiomyosarcomas with a very rapid recurrence, in less than a month from the first intervention. The volume 
of the relapsed tumor was comparable with the primary tumor. Very short period between intervention and 
tumoral recurrence did not allowed starting adjuvant chemotherapy. Both cases ended with the death of the 
patients.  
In conclusion, we consider that this type of tumor associated with a low differentiation grade require a fast 
diagnosis and strong therapeutical measures, the only chance of these patients being the a fast and early 
initiation of an aggressive chemotherapy.  
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Comparative dosimetric evaluation (3D-CRT, IMRT, VMAT) of the temporal 
lobes in radiotherapy planning for nasopharyngeal cancer 
C.C. Mireştean1, Anişoara Anghelache1, Irina Butuc1, C.G. Buzea1, Anamaria Constantin1, Silvana 
Ojică1, Alina Rogojanu1, Cătălina Ursache1, A.D. Zara1, C. Safta1, O. Paguţe1, Elena Manea1,  
G. Mihăilă1, Mihaela Oprea1, Manuela Oprişan1, D.T. Iancu1,2 
1Regional Institute of Oncology, Iaşi 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 

Key words: Nasopharyngeal cancer, Intensity modulated radiation therapy, Volumetric modulated arc therapy, Radionecrosis 

Brain radionecrosis is a late toxicity of radiotherapy with potential dramatic effects for the life quality of 
locally advanced nasopharyngeal cancer patients. Areas of the brain tissue which receive more than 60Gy 
have a high risk of developing necrosis. Radionecrosis of the temporal lobe was associated with dementia 
installed 1-3 years after completing the treatment. IMRT and VMAT radiotherapy techniques have the 
advantage of limiting doses to normal tissue. For 10 cases of locally advanced nasopharyngeal cancer treated 
by the 3D-CRT technique alternative plans were proposed. Subsequently, temporal lobes have been 
delineated as OAR. To assess the risk of necrosis Dmax, Dmin and Dmean were evaluated for 3D-CRT, IMRT 
and VMAT treatment plans. All doses were compared with the results obtained by the 3D-CRT technique. 
Dmin, Dmax increase by 9.9% and 19.35%, Dmean decreases by 7.36% using the IMRT technique. VMAT is 
associated with an increase for Dmin and Dmean by 56%, 44.08% and a decrease of 4.56% for Dmax. The 
reduction of Dmax under 60Gy in the temporal lobes significantly decreases the risk of cognitive 
deterioration in patients with nasopharyngeal cancer treated by IMRT and VMAT techniques. Long-term 
evaluation for the effect of increased brain volumes receiving low doses is required. 
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Sarcoamele de părţi moi - opţiuni actuale de tratament sistemic 
L. Miron 
Disciplina de Oncologie Medicală şi Radioterapie UMF „Grigore T. Popa” Iaşi 

Clinica de Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

 
Sarcoame este termenul utilizat pentru un grup biologic heterogen de cancere ale ţesutului conjunctiv, 
majoritatea derivând din ţesutul mezodermal  incluzând mai mult de 50 de subtipuri histologice care reprezintă 
1% din cancerele adultului şi 14% din cancerele copilului. Circa 40% din pacienţi decedează cu boală metastatică. 
Abordul pluridisciplinar este esenţial pentru pacienţii cu sarcoame. Chirurgia este tratamentul standard în 
tratamentul sarcoamelor de părţi moi (SPM) ale adultului. Radioterapia este utilizată mai puţin frecvent în practica 
curentă. 
Doxorubicina (doză de 75mg/m2) şi ifosfamida (5g/m2/24h sau 2-4 g/m2 x 5zile) la 3 săptămâni sunt cele mai 
eficace citostatice în monoterapie SPM metastatice. Beneficiul acestor citostatice este aditiv, dar nu şi sinergic. 
Monoterapia în SPM metastatice este o opţiune rezonabilă în SPM metastatice (rate de răspunsuri de 10% până la 
25 % pentru fiecare dintre acestea. Un studiu EORTC randomizat cu doxorubicin 75mg/m2 asociată cu ifosfamidă 
10g/m2/ciclu comparat cu doxorubicină 75mg/m2 singură determină rate crescute de răspuns (26% versus 14%, 
respectiv) dar cu rate de supravieţuire generală similară. Cel puţin 4 studii au confirmat eficacitatea asociaţiei 
gemcitabină şi docetaxel în leiomiosarcoame ca şi în sarcomul pleomorfic nediferenţiat (SPN). În leiomiosarcomul 
uterin, această combinaţie determină rate de răspuns de 32% şi un timp de supravieţuire fără boală de 6 luni şi 
nici un beneficiu prin asocierea de bevacizumab la gemcitabina şi docetaxel. 
Trabectedin este un agent citostatic extras dintr-un burete marin care se leagă de buclele secundare ale ADN 
(mecanism alkilant) afectând sinteza ARN, ADN şi proteine aprobat la pacienţii cu leiomiosarcoame sau 
liposarcoame care progresează după prima linie de tratament cu antracicline (PFS de 4,2 luni cu trabectedin 
comparativ cu 1,5 luni cu dacarbazină, cu 13% diferenţă în reducerea ratei de deces în favoarea trabectedin). 
Pazopanib este un inhibitor multikinazic oral aprobat pentru tratamentul pacienţilor SPM după tratamentul 
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standard de linia I-a ( PFS= 20 vs. 7 săptămâni comparativ cu placebo, RR=6%). Supravieţuirea mediană nu a fost 
diferită statistic între grupul tratat cu pazopanib comparativ cu placebo (12,4 vs.10,7 luni). 
Eribulin este un agent antimitotic care inhibă funcţia microtubulilor fusului mitotic care a demonstrat creşterea 
supravieţuirii comparativ cu dacarbazina la pacienţii culeiomiosarcoame sau lipoame local-avansate sau 
metastatice pretratate anterior. A fost înregistrată o diferenţă de 1,2 luni în PFS şi de 7 luni diferenţă în 
supravieţuirea generală în favoarea eribulin. Eribulin nu a demonstrat activitate antitumorală semnificativă în 
sarcomul sinovial şi sarcoamele fibrohistiocitice.  
Foarte recent, olaratumab (Lartruvo), un anticorp monoclonal anti factor de creştere plachetar (PDGF alfa) în 
asociaţie cu doxorubicina a demonstrat o creştrere semnificativă statistic a supravieţuirii generale (de la 14,7 luni 
la pacientii  trataţi cu doxorubicina la  26,6 luni pentru cei trataţi cu olaratumab). Pacienţii cu SPM şi un PFS de 
la 4,4 luni la 8,2 luni, respectiv) pe 25 de subtipuri histologice de SPM incluse în studiul pe 133 de pacienţi. Datorită 
acestor rezultate favorabile s-a procedat la aprobare rapidă a introducerii acestei medicaţii în practica curentă! 
Subtipurile specifice de sarcoame prezintă responsivitate distinctă la chimioterapie: ifosfamida este particular 
activă în sarcomul sinovial şi liposarcomul mixoid, dar mai puţin activă în leiomiosarcoame. Leiomiosarcoamele 
răspund la gemcitabină pentru care dacarbazina demonstrează o activitate modestă. Paclitaxel este activ în 
angiosarcoame ca şi sunitinib şi cediranib împotriva SPM alveolare. Asociaţia temozolamid şi bevacizumab este 
activă în tumorile fibroase solitare. Everolimus (inhibitor de mTOR) determină răspunsuri obiective de 42% în 
angmiolipoame asociate cu sleroza tuberoasă. Dematofibrosarcomul protuberans (DFSP) răspunde la tratamentul 
cu imatinib  (RR 46% şi PFS de 20 de luni). Sarcoamele stromale low grade răspund la tratamentul hormonal cu 
progestine sau inhibitori de aromatază, dar nu şi la tamoxifen deoarece acesta este un agonist. 
Recent, imunoterapia modernă cu blocanţi de checkpoint (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab) în 
monotrapie au demonstrat beneficii promiţătoare la anumite subgrupe de sarcoame şi oferă un mare potenţial 
crescut de dezvoltare în viitor. 
În concluzie, progresele în înţelegerea biologei tumorale au condus la  introducerea unor noi terapii particulare 
pentru unele subtipuri de SPM, actual fiind posibilă utilizarea unor terapii de  lungă durată. Alte tipuri histologice 
precum sarcomul pleomorfic nediferenţiat, opţiunile terapiilor medicale rămân limitate. 
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Terapii sistemice actuale şi viitoare în cancerele bronho - pulmonare cu 
celule mici 
L. Miron 
Disciplina de Oncologie Medicală şi Radioterapie UMF „Grigore T. Popa” Iaşi 

Clinica de Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

 
Cancerul bronho-pulmonar cu celule mici (microcelulare, CBPCM) reprezintă actual 15% din totalitatea 
cancerelor bronho-pulmonare. CBPCM este o formă agresivă de boală, cu creştere tumorală rapidă, asociata 
cu fumatul, cu o biologie diferită de a cancerelor bronho-plmonare non-microcelulare. Chirurgia este rar 
posibilă (<1% din cazuri) în CBPCM, acesta fiind foarte responsiv la chimio- şi radioterapie ( 80%), dar cu 
supravieţuire de 6% la 5 ani. Tratamentul nu a suferit modificări majore în ultimii 40 de ani, singurele progrese 
remarcabile fiind asocierea radioterapiei la chimioterapia cu protocoale cu platină în stadiul limitat de boală 
(CBPCM-BL). Chimioterapia rămâne principala modalitate terapeutică, iar asocierea cisplatin şi etoposid 
ramâne protocolul standard de tratament; carboplatin poate fi utilizat în stadiul extins de boală în locul 
cisplatin. Deşi ratele de răspuns (RR) sunt foarte crescute (60-80%) în CBPCM, în linia I-a, vindecarea apare 
numai la 20% din pacienţi CBPCM-BL. Supravieţuirea  la 2 ani este mai mică de 15%. Recidiva este foarte 
frecventă în stadiul extins de boală, iar tratamentul de linia a II-a, cu citostaticele topotecan şi asociaţia cu 
regimul CAV (ciclofosfamida, doxorubicin, vincristină) determină rezultate comparabile (RR de la 3% la 13% 
în CBPCM, care a recidivat la interval <3 luni de la chimioterapia de inducţie).  
Rezultatele actuale în tratamentul CBPCM nu sunt satisfăcătoare: supravieţuire de 14 luni în CBPCM-BL (30% 
supravieţuire la 3 ani) şi 6% supravieţuire la 1 an, <5% din pacienţi în viaţă la 2 ani! 
În ultimii ani, odată cu descifrarea biologiei moleculare a CBPCM au fost identificate noi ţinte terapeutice 
moleculare. S-a demonstrat că mutaţiile somatice sunt foarte frecvente în CBPCM determinând aşa numita „ 
semnătură tabacică” reflectând efectele carcinogenice ale fumatului: pierderea funcţiei genelor supresoare 
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p53,RB1, amplificări ale oncogenei MYC. Genele familiei de factori transcripţionali pot reprezenta o ţintă 
terapeutică vizată de noi terapii, în particular de inhibitorii de aurora kinază  MYC. MYC este un factor 
transcripţional reglator al unor kinaze Aurora A şi B, conferind un avantaj de creştere tumorală în absenţa P53. 
Alisertib este un inhibitor selectiv de kinaze aurora A sunt testaţi actual CBPCM rezistenţi la tratament. 
Lucitinib este un inhibitor potent al receptorului 1-3 al factorului vascular de creştere FGFR1/2 în curs de 
testare în studii de fază II. Vorinostat şi belinostat sunt inhibitori deacetilazici cu activitate sinergică cu 
topotecan şi cisplatin/etoposid. 
CBPCM este caracterizat de expresia aberantă a proteinelor de reparare a ADN, incluzând activitatea poly 
(ADP-riboză) polimerază -1 (PARP-1). Căile de reparare ADN devin o ţintă atractivă în CBPCM deoarece 
activitatea PARP este esenţială pentru repararea rupturilor monocatenare ADN prin excizia bazelor. Inhibitorii 
de PARP: talazoparib, velipaib şi olapaparib au fost evaluaţi în combinaţie cu cisplatin/etoposid sau 
temozolamid la pacienţii nou-diagnosticaţi sau cu CBPCM recidivat.  Veliparib poate fi administraţi în 
siguranţă asociaţ cu cislatin/ etoposid la pacienţii cu CBPCM nou-diagnosticaţi. 
Tarextumumab este un anticorp monoclonal umanizat care inhibă receptorii căii NOTH (cale embrionară 
anormal activată în CBPCM), Notch1 şi Notch2  este actual în studii de fază II în ascociaţie cu platină 
/etoposid. Rovalpituzumab este un alt anticorp monoclonal al căii Notch care este studiat actual în CBPCM 
refractar la chimioterapia de linia I-a. Imunoterapia a înregistrat cele mai notabile succese în tratamentul 
CBPCM în 2016. Modularea răspunsului imun reprezintă o altă nouă modalitate de tratament la pacienţii cu 
CBPCM. Expresia PD-1 în tumorile CBPCM se corelează cu limfocitele infiltrative tumoral (TIL) deoarece acest 
cancer este în relaţie cu fumatul şi prezintă o rată crescută de mutaţii translate în numeroşi antigeni tumorali 
care pot fi recunoscuţi de sistemul imun. Asociaţia nivolumab (inhibitor de PD-1) şi ipilimumab (inhibitor de 
CTLA-4) au fost testat la pacienţii cu CBPCM avansat, tratat anterior indică rate de răspuns de 31% şi 
supravieţuiri la  un an de 48% (studiu de fază I). Actual, asociaţia de nivolumab şi ipilimumab este testată în 
studiu de fază III la pacienţii CBPCM refractari la tratament. Pembrolizumab un alt inhibitor de PD-L1 este în 
curs de studiu la pacienţii cu tumori CBPCM , PD-L1 pozitive. RR iniţiale au fost de 29% cu o durată mediană 
a răspunsului de 29 de săptămâni. Actual, pembrolizumab este testat ca tratament „de întreţinere” la pacienţii 
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cu CBPCM cu răspuns favorabil la prima linie de tratament. Durvalumab (anticorp monoclonal umanizat tip 
IgG1ƙ împotriva PD-L1 este evaluat singur sau cu tremelimumab (anticorp monoclonal IgG2 umanizat anti 
CTLA-4) la pacienţii cu CBPCM recidivat. 
DLL3 (Delta-like proteina 3) este o ţintă moleculară nou-identificată în CBPCM. Rovalpituzumab tesirine 
(Rova-T; SC16LD6.5) este un anticorp monoclonal conjugat cu un reziduu de cisteină care determină lezarea 
ADN-ului celulelor tumorale ce exprimă delta-like protein 3 (DLL3) exprimat la peste 80% din tumorile 
pacienţilor cu CBPMC. Rova-T combină un anticorp ţintit care eliberează un agent citototoxic direct la nivelul 
celulelor canceroase ce exprimă DLL-3 cu efecte toxice minime asupra celulelor sănătoase. Ţinta nu este 
prezentă în ţesuturile sănătoase. Rova-T a fost cercetat într-un studiu de fază II pe 74 pacienţi cu CBPMC 
rezistenţi la terapia standard unde a demonstrat rate de răspuns de 44% din pacienţii cu CBPCM identificaţi 
cu expresie crescută de DLL3. Expresia DLL3 este un marker predictiv pentru utilizarea Rova-T în multiple alte 
tumori  maligne incluzând: melanomul metastatic, glioblastomul multiform, prostată, pancreas şi cancerele 
colo-rectale.  
Concluzii: În ultimii 40 de ani au fost înregistrate relativ puţine progrese în tratamentul CBPCM. CBPCM este 
o entitate unică de cancer bronho-pulmonar, caracterizat de multiple mutaţii genice şi trăsături clinice 
distincte. Caracterizarea genomică a CBPCM este actual completă! Studiile recente genomice, proteomice şi 
studiile clinice testează noi modalităţi de  terapie sistemică. Rezultatele studiilor actuale de imunoterapie 
demonstrează optimism; actual există numeroase studii în curs privind alte noi terapii biologiceîn CBPCM. 
 
 
  



 
  
 
 
 
 
 

249 
 

Prevenirea erorilor de identificare a pacientului 
Florentina-Teodora Morariu 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi  

Cuvinte cheie: identificare, eroare, proceduri, metode moderne 

Identificarea pacientului reprezintă o etapă esenţială în procesul de îngrijire a pacientului. Punctul de plecare 
a oricărui tip de îngrijiri acordate pacientului trebuie să fie identificarea corectă a acestuia. 
Prezentarea de faţă este structurată în jurul a cinci subteme: 1. problemele ce pot fi întâmpinate ca urmare a 
identificării greşite a pacientului.2. metodele care pot fi utilizate pentru a se identifica pacienţii. O astfel de 
metodă este prezentarea pacienţilor asistentei de salon la intrarea acesteia în tură. 3. oportunităţile de 
implicare activă a pacienţilor şi a aparţinătorilor acestora în procesul de identificare. Astfel, putem cere 
pacienţilor să se identifice înainte de a li se administra tratamentul medicamentos sau înaintea procedurilor 
de diagnosticare. 4. potenţialele bariere ce pot fi întâmpinate în cadrul procesului de identificare a 
pacientului. Acestea sunt numeroase şi diverse, iar existenţa lor presupune un efort suplimentar în 
identificarea pacientului. Astfel de bariere pot fi de natură culturală, bazate pe convingeri proprii, etc. 5. noile 
metode de identificare a pacientului, cum ar fi utilizarea codurilor de bare, a radiofrecvenţei sau a biometricii.  
În concluzie, procesul de identificare a pacientului este unul esenţial în acordarea serviciilor medicale. Având 
în vedere dificultăţile care apar în timpul acestui proces, precum şi consecinţele grave ale erorilor de 
identificare, subiectul rămâne actual, procedura fiind mereu perfectibilă. 
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Povestea lui Oscar – o luptă, cinci regii, final deschis. Consideraţii privind 
percepţia interculturală în piese de teatru 
Adina Moraru 
Centrul de Radioterapie AMETHYST, Bucureşti 

Cuvinte cheie: psihooncologie, calitatea vieţii, leucemie, oncologie pediatrică, coping 

Introducere: Oscar, un băieţel de zece ani, bolnav de leucemie în stadiu terminal, o are alături pe Tanti Roz, 
o voluntară care îi deschide drumul către fantezie prezentându-i pe Dumnezeu. Neîntrecută în născociri, 
poveşti şi jocuri, ea îi oferă necondiţionat tot ceea ce părinţii lui, transformaţi de boala fiului lor, nu i-au putut 
oferi în vizitele sporadice la spital şi devine psihoterapeutul informal. „Copilul” care nu comunică din cauza 
bolii sale înfricoşătoare  şi suferea din cauza tăcerii celor din jur, a cerului, a întrebărilor fără răspuns, 
continuă să fie animat de imensă bucurie a vieţii păstrându-şi candoarea, curiozitatea, veselia, jocul. În 
ultimele 12 zile ale vieţii, Oscar scrie 12 scrisori către Dumnezeu ca o cale de a elimina singurătatea. 

Obiective: Lucrarea îşi propune să evidenţieze reflexia pacientului oncologic prin literatură şi spectacol de 
teatru, valoarea şi delicateţea vieţii unei zile egalată cu zece ani din perspectiva copilului şi a adultului, 
motivaţiile intrinseci desprinse din prietenia cu Tanti Roz prin care copilul devine mai puternic şi  viziunea 
bolii ca simbol existenţial.  

Metode: Sinteză, găsirea unui gest simbolic de scurtcircuitare a gândirii negative, observaţia, teatrul cu 
funcţia de catharsis. 

Rezultate: Un nou mod de a face coping, (re)găsirea sentimentului de comuniune, drumul credinţei de la 
teamă la curaj, o adevărată căltorie spre sine prin transformare, regizorii reuşind să pună în scenă obiectivele 
lui Tanti Roz. 

Concluzii: „Indiferent de durata vieţii, propria existenţă ar trebui să fie bogată, încântătoare, plină de 
sentimente puternice bazate pe umor, de întrebări şi râs. Această capacitate de a înfrumuseţa viaţa cotidiană, 
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această putere pentru a supravieţui, este, de asemenea, un imn al imaginaţiei” (E. E. Schimtt).  
Prin puterea transformării sinelui prin imaginaţie şi fantezie, Oscar îşi transformă  durerile în visuri, ocupaţii 
şi proiecte de viitor deblocând şi activând resursele din el. Deconectarea de la boală şi centrarea pe luptă, 
trăirea prezentului, programarea pozitivă pentru activitate şi viaţă, reprezintă resurse proprii pacientului 
pentru vindecarea să schimbând percepţia asupra suferinţei. 
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Amputaţia rectală celioscopică 
Valentina Munteanu, C. Bradea, Isabela Afrăsânei  
Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: înaltă performanţă, chirurgie, minim invaziv 

Introducere: Laparoscopia poate rezolva şi neoplazia rectală, atâta vreme cât eficienţa oncologică este 
măcar ca aceea prin chirurgia deschisă, cu traumatism intra şi postoperator minim. Trebuie să avem margini 
de rezecţie libere, să prezervăm plexurile nervoase hipogastrice, să excizăm total mezorectul şi rectul 
extrafascial, mai ales ligamentul hiatal posterior şi lateral disecţia ganglionară pe vasele rectale mijlocii, să 
evităm hemoragiile pe vasele rectale superioare şi să peritonizăm pelvisul.  

Material şi metodă: Am avut o serie de cazuri cu neoplazii rectale inferioare la câţiva cm de canalul anal care 
au beneficiat din plin de amputaţia rectală cu avantajele laparoscopiei, fiind fie obezi, fie tineri, evitându-se 
laparotomii delabrante, cu risc de supuraţie, dureri mari intra şi postoperatorii, inestetică. Intervenţia 
operatorie a constat în laparoscopie diagnostică pentru a pune în evidenţă eventualele metastaze hepatice 
sau peritoneale; apoi s-a staplat sigmoidul pe locul unde urma să fie colostomia definitivă, s-au disecat vasele 
mezenterice inferioare/rectale superioare, mezorectul şi aripioarele laterale, cu prezervarea plexului 
hipogastric. La atingerea ridicătorilor anali, s-a trecut la timpul perineal clasic. Ulterior, s-a realizat şi 
colostomia iliacă stângă definitivă, sub control laparoscopic, cu peritonizare în spatele ansei de colostomie 
şi peritonizare pelvină.  

Rezultate şi discuţii: Satisfacţia noastră chirurgicală a fost deplină, îndeplinindu-se dezideratul oncologic şi 
laparoscopic. Ar fi discuţii pro şi contra între amputaţia rectală şi rezecţia ultra-joasă cu anastomoză colo-
anală, uşor de făcut laparoscopic, dar cu risc oncologic mai mare ca şi de fistula anastomotică (a se indica 
ileostomia de protecţie; Rezecţia Totală a Mezorectului lasă o zonă de aprox. 1 cm de rect denudată pentru a 
putea pune staplerul). Pentru amputaţia rectală, începem cu secţionarea sigmoidului şi a vaselor rectale 
superioare pentru a diminua tensiunea în mezorect, pensa Ligasure micşorând durata operaţiei cu cel puţin 
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o oră. Nu uităm de uretere situate posterior de fascia Told. Mezorectul se ridică în bloc cu rectul.  

Concluzii: Amputaţia abdomino-perineală laparoscopică a câştigat teren în faţa celei clasice datorită 
avantajelor chirurgiei minim invasive în mâinile unor chirurgi dedicaţi profesiei, ajutaţi de echipamente de 
înaltă tehnologie, spre beneficiul bolnavilor neoplazici. 
 
 

Laparoscopic rectum amputation  
Valentina Munteanu, C. Bradea, Isabela Afrăsânei  
“Sf. Spiridon” Hospital, Iaşi 

Key words: high performance, surgery, minim invasive 

Introduction: Rectal neoplasia can be solve by laparoscopic surgery as long as oncology efficiency is the 
same as classic surgery with a small trauma intraoperative and postoperative. We must have free resection 
margins and preserve hypogastric nerve plexus. We have to excising the entire mesorectum and extrafascial 
rectum, especially hiatal posterior ligament and to continue with the lymph node dissection on medium 
rectal vessels. As much as possible we must avoid bleedings on the superior rectal vessels and we have to 
perotonization pelvis.  

Materials and method: We have a number of cases with inferior rectal neoplasia at few centimeters from 
the anal canal who benefit a lot because of the advantages of laparoscopic surgery. The patients are young 
or obese, and we try to avoid laparotomies because of risk of suppuration, huge pains intra or postoperative 
and unaesthetic scars. Surgical intervention consisted in: diagnostic laparoscopy to highlight possible liver 
and peritoneal metastasis; after that we apply a stapler on sigmoid colon on the area it will be the final future 
colostomy and we made a dissection of inferior mesenteric/rectal superior vessels, mesorectum and lateral 
wings with preserving of hipogastric plexus. It was passed at classic perianal time when we touched the 
levator ani muscles. Subsequently we made left iliac final colostomy under laparoscopic control with 
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peritonization behind the colostomy and pelvic peritonization.  

Results and discussions: We’ve been satisfied because we succeeded to realize a good operation both in 
terms of oncology and laparoscopic. There will be a lot of discussions in favor or against rectal amputation 
and about the very low resection with colo-anal resection easy to perform laparoscopic but with high 
oncology risk and anastomotic fistula. It is indicate: protective ileostomy, total resection of mesorectum and 
leave an area approximate 1 cm unveiled the rectum in order to apply the stapler. For rectal amputation we 
start with the section of sigmoid colon and superior rectal vessels to relieve tension in mesorectum. We don’t 
have to forget about ureters localized posterior in the Told fascia. Mesorectum rises in the block with rectum.  

Conclusion: Because of the surgeons who are dedicated to their profession and they are supported by high-
tech equipment laparoscopic abdominal-perineal amputation won in front of the classic surgery because of 
the advantages of minimally invasive surgery.  
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Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu leucemie acută 
Vasilica Elisaveta Murariu 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: leucemie, anemie, infecţii, hemoragie, deficienţe organice 

Leucemiile acute reprezintă un grup de proliferări maligne ale celulelor stem pluripotente sau unipotente, 
fiind caracterizate printr-o expansiune clonală a unor celule imature (blaşti) în măduvă şi teritoriile 
extramedulare. Proliferarea blastică are ca rezultat supresia clonelor normale şi apariţia sindromului de 
insuficienţă medulară, exprimat clinic prin anemie, infecţii şi hemoragii. Proliferatul leucemic poate invada 
orice organ, însă cel mai des sunt implicaţi ganglionii, ficatul, splina, tegumentele, sistemul nervos central şi 
testiculele. Această infiltraţie extramedulară determină sindromul tumoral. 
Mijloacele de apărare antiinfecţioase sunt insuficiente la pacienţii cu leucemii din cauza producţiei 
insuficiente de elemente figurate mature ale sângelui, producerea unui număr crescut de elemente figurate 
nefuncţionale şi datorită distrugerii unui număr crescut de elemente figurate competente în urma 
tratamentului. Prin aceste mecanisme apare aşa numitul hiatus leucemic, având drept consecinţă instalarea 
sindroamelor anemic, infecţios şi hemoragic – manifestări la care se adaugă şi deficienţele organice datorate 
evoluţiei bolii sau ca urmare a tratamentului (pulmonare, renale etc.). 
Insuficienţa mecanismelor de apărare, modificările hemostazei, afectarea hematozei sangvine, alterarea 
funcţiei renale şi educaţia sanitară a pacienţilor reprezintă câteva puncte cheie pe care asistentul medical 
trebuie să le aibă în vedere pentru o abordare holistică a manifestărilor şi simptomelor cu care se confruntă 
această categorie de pacienţi. 
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Valoarea clinicopatologică şi prognostică a statusului ganglionar în 
cancerul de colon 
Ana-Maria Muşină, I. Radu, I. Huţanu, B. Filip, Maria-Gabriela Aniţei, A. Pantazescu, N. Ioanid,  
M. Hogea, D.V. Scripcariu, Mihaela Mădălina Gavrilescu, Mihaela Buna-Arvinte, A. Pănuță,  
Ioana Scripcariu, Ioana Petcu, A. Moraru, Vanda Moraru, T. Ursuleanu, R. Vieriu, V. Scripcariu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi; Clinica I Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de 

Oncologie, Iaşi 

Cuvinte cheie: cancer colon, ganglioni, prognostic, stadiu tumoral 

Introducere: Cancerul colorectal este o importantă problemă de sănătate la nivel mondial cu o incidenţă în 
continuă creştere. Tratamentul chirurgical rezecţional reprezintă principala opţiune terapeutică în cadrul 
tumorilor solide la care se asociază tratamentul adjuvant chimioterapic, pentru o corectă stadializare a 
pacienţilor fiind necesar un minim de 12 ganglioni analizaţi.  

Material şi metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv bazat pe o bază de date colectată prospectiv în 
perioada 2012 - 2016 ce a inclus pacienţii cu neoplasm de colon localizat de la nivelul colonului drept până 
la nivelul joncţiunii recto-sigmoidiene, operaţi şi stadializaţi conform ultimei stadializări TNM. Pentru 
pacienţii incluşi statusul ganglionar a fost analizat în relaţie cu alţi factori de prognostic. Au fost evaluaţi 
factorii histopatologici şi de prognostic în cancerul de colon: localizarea tumorii, stadiul tumoral, tipul 
histopatologic şi gradul de diferenţiere tumorală, invazia VELIPI, numărul de ganglioni totali, negativi şi 
pozitivi.  

Rezultate: Studiul a inclus pacienţii, cu o stadializare predominant în stadiile II-III. Numărul mediu de 
ganglioni totali identificaţi pe piesa histopatologică a fost de 24 ganglioni, cu un număr semnificativ mai 
mare pentru tumorile localizate pe colonul drept (p<0.05). Tipul histopatologic predominant a fost 
adenocarcinomul (p<0.05). Stadiul tumoral avansat şi numărul de ganglioni pozitivi crescut au fost factori de 
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prognostic negativ în cancerul de colon (p<0.05).  

Concluzii: În prezent stadializarea TNM şi din cadrul acesteia statusul ganglionar este considerat cel mai 
important factor prognostic în cancerul colorectal. Cu toate acestea identificarea de noi factori prognostici 
este necesară pentru o mai bună prezicere a evoluţiei clinice a pacienţilor. 
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Tumoră voluminoasă de coapsă: metastază de melanom malign cu 
localizare particulară – prezentare de caz 
P. Mustățea1, H. Doran1, O. Mihalache1, F. Bobircă1, A. Costache2, Alexandra Agache2, D. Georgescu2, 
Cristina Jaucă2, Andra Birligea2, T. Pătrașcu1  
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 
2Spitalul Cantacuzino 

Cuvinte cheie: tumoră coapsă, melanom malign 

Melanomul malign prezintă metastaze localizate cel mai frecvent la nivel pulmonar, hepatic, osos, cerebral, 
dar şi alte localizări particulare. Lucrarea îşi propune să analizeze cazul unei paciente cu antecedente de 
melanom malign braţ stâng excizat cu 2 ani anterior internării actuale, urmat de tratament cu Interferon, care 
se prezintă pentru evoluţia de 10 luni  a unei formaţiuni la nivelul feţei posterioare a coapsei stângi, în 
prezent de 20 cm diametru, profunde, sugestivă pentru o tumoră sarcomatoasă.  Intraoperator se excizează 
2 formaţiuni tumorale de 10/10 cm, dure, încapsulate,  fără pigment pe secţiune. Examenul histopatologic 
decelează metastaza de melanom malign cu prezenţa de celule gigante multinucleate şi pigment melanic în 
cantitate scăzută. 
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Aspectele sănătăţii publice şi opţiunile manageriale  
în leucemia mieloidă cronică 
V. Musteaţă 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, Institutul Oncologic 

Cuvinte cheie: leucemie mieloidă cronică, Sănătate Publică, supravieţuire, reabilitare fizică, reintegrare socială  

Introducere: Managementul leucemiei mieloide (LMC) se poate considera un domeniu solicitant al Sănătăţii Publice 
datorită prognosticului în general rezervat.  

Material şi metode: Studiul descriptiv de cohortă a înrolat 125 pacienţi cu LMC, aflaţi la evidenţa în Institutul 
Oncologic între 2002 – 2015. Vârsta a oscilat între 19 – 81 ani, cu afectarea preponderentă a persoanelor de  40 – 49 
ani (27,4 ± 4.89%). Examenul citogenetic şi PCR cantitativ, multiplex al celulelor medulare a detectat Ph cromozom şi 
genul de fuziune BCR-ABL în toate cazurile: rata celulelor pozitive la Ph cromozom a variat între 20 – 100%.  

Rezultate: Vârsta medie a constituit 46,1 ± 2,13 ani, ce indică afectarea predominantă a populaţiei apte de muncă. 
Raportul bărbaţi/femei a fost 1,4:1. Prevalenţa LMC a crescut progresiv (2005 – 2,11%ooo, 2014 – 4,16%ooo). S-a 
constatat ponderea majorată a pacienţilor din raioanele de Nord (27 sau 32,1 ± 5.10%).  50 pacienţi (59,6 ± 4.99%) 
au fost expuşi insolaţiilor în cadrul activităţilor cotidiene (coeficientul corelaţiei canonice 0,479).  81 (64,8%) pacienţi 
au fost încadraţi în programul GIPAP, şi 5 (4,0%) –  în NOAT, axate la tratament cu inhibitorii de tirozin-kinaza (ITK). S-
a constatat media longevităţii semnificativ  mai mare (p< 0,05) în grupul de vârsta 40 – 49 ani (61,65 ± 4,81 ani)  în 
raport cu grupurile de vârstă 20 – 29 ani (43,13 ± 2,80 ani) şi peste 70 ani (43,14 ± 3,92 ani). Supravieţuirea fără recidive 
la 18 luni a fost superioară (82%, p<0,05) la pacienţii trataţi cu ITK, decât la cei manageriati cu chimioterapie 
convenţională (20,5%). Rezultatele obţinute relevă longevitatea crescută la pacienţii cu reabilitarea fizică completă 
(P ± ES% = 51,6 ± 4,63 luni) pe fundal de tratament cu ITK.  

Concluzii: Accesul pacienţilor cu LMC din Moldova la ITK prin intermediul programelor GIPAP şi NOAT a optimizat 
considerabil rezultatele tratamenului, favorizând restabilirea capacităţii de muncă şi reintegrarea socială. 
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Public health issues and management options in chronic myeloid leukemia 
V. Musteaţă 
“N. Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy, Institute of Oncology 

Key words: chronic myeloid leukemia, Public Health, survival, physical rehabilitation, social reintegration  

Background: The management of chronic myeloid leukemia (CML) remains challenging for Public Health 
system due to the commonly reserved prognosis.  

Materials and methods: This descriptive cohort study enrolled 125 CML patients, who had been followed 
up at the Institute of Oncology during 2002 – 2015. The patient age ranged between 19 – 81 years, with the 
mainly affected group of 40 – 49 years old (27.4 ± 4.89%). Cytogenetic analysis and real-time PCR of the bone 
marrow cells detected Ph chromosome and BCR-ABL oncogene in all cases: Ph-positive cells ranged from 20 
to 100%.   

Results: The median age was 46.1 ± 2.13 years old, that indicated the predominant involvement of the 
workable population. The male/female ratio was 1.4:1. The prevalence of CML grew progressively (2005 – 
2.11%ooo, 2014 – 4.16%ooo). The northern (27 patients / 32.1 ± 5.10%) regions population proved to be 
mostly affected. 50 (59.6 ± 4.99%) patients were exposed to insolation during daily activities (correlation 
coefficient 0.479). 81 (64.8%) patients were approved for GIPAP, and 5 (4.0%) – for NOAT Program, axed on 
treatment with tyrosine-kinase inhibitors (TKIs). The median survival in the age group of 40–49 years (61.65 
± 4.81 months) was superior (p<0.05) to that in the groups of 20–29 years (43.13 ± 2.80 months) and over 70 
years (43.14 ± 3.92 months). The relapse-free survival at 18 months in TKIs-treated patients (82%) exceeded 
(p<0.05) that one achieved after non-TKIs therapy (20.5%). The results showed the highest longevity in 
patients with complete physical rehabilitation (ECOG-WHO score 0: P±ES%=51.6 ± 4.63 months) under the 
treatment with TKIs.  

Conclusions: An access to TKIs in Moldova via GIPAP and NOAT Programs has considerably optimized the 
outcomes for CML patients, leading to the restoration of their working ability and social reintegration. 
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Exciziile tumorilor maligne de părţi moi - provocări şi rezultate 
C.C. Nistor-Ciurba, D.T. Eniu, A.C. Rancea 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,  

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: tumori de părţi moi, sarcom, melanom, excizie locală largă 

Introducere: Tratamentul chirugical al tumorilor maligne de părţi moi vizează tot mai mult exciziile largi sau 
rezecţiile compartimentale în detrimentul amputaţiilor bazat pe: 
- disponibilitatea unui tratament chimioterapic neoadjuvant eficient la anumite cazuri 
- disponibilitatea unui tratament radioterapic adjuvant modern adaptat cazurilor 
- disponibilitatea unui tratament chimioterapic adjuvant eficient la anumite cazuri loco-regional şi la distanţă 
ce fac să capete sens şi intervenţiile paleative. 
Lucrarea prezintă provocări şi rezultate ale acestor tipuri de excizii. 

Material şi metodă: Am utilizat cazuistica personală şi iconografia aferentă pentru a prezenta unele dintre 
provocările acestui grup de excizii. E vorba despre cazuri de tumori maligne părţi moi care au fost excizate în 
IOCN (Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca) şi rezultatele histo-patologice utilizate sunt 
cele obţinute în IOCN pe piesele de excizie. 

Rezultate şi discuţii: Provocările acestor intervenţii vizează în principal: 
- Disectiile de structuri vasculare şi/ sau nervoase pe lungimi mari, sacrificii limitate ale colateralelor sau 
ramurilor terminale, asigurând funcţia structurilor conservate 
- asigurarea închiderii plăgilor cu defect mare de substanţă şi suprainfectate  
- asigurarea unui parcurs terapeutic multidisciplinar eficient cu aplicarea fiecărei secvenţe terapeutice în 
interval optimal (accesibilitatea radioterapiei dar şi acceptarea tratamentului de către unii pacienţi). 
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Excision of malignant soft tissue tumors – challenges and results 
C.C. Nistor-Ciurba, D.T. Eniu, A.C. Rancea 
“Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca 

“Prof. Dr. Ion Chiricuta” Institute of Oncology, Cluj-Napoca 

Key words: soft tissue tumors, sarcoma, melanoma, wide excision 

Introduction: Surgical treatment of malignant soft tissue tumors targets increasingly wide excisions and 
compartmental excisions leading to reduced numbers of amputations our days, based on:  
- availability of effective neoadjuvant chemotherapy in certain cases, 
- availability of modern adjuvant radiotherapy adapted for each case (personalized), 
- availability in certain cases of loco-regional and distance effective adjuvant chemotherapy making sense 
even for palliative excisional surgery  
The paper presents the challenges and results of these types of excisions. 

Material and method: We used the personal casuistry and related iconography to present some of the 
challenges this group of excisions raised. It's about cases of malignant soft tissue tumors excised in IOCN 
(Oncological Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca) and the pathological reports used were obtained 
from the IOCN resected excision specimens. 

Results and discussions: The challenges of these procedures target primarily: 
- Dissections of vascular and/or nerve structures on big lengths, limited sacrifices of collateral or terminal 
branches, providing function to the preserved structures  
- ensuring wound closure for big „lack of substance” or over infected wounds 
- providing an optimal effective multidisciplinary therapeutic course with cases scheduled for each 
therapeutic procedure inside the optimal time interval (availability of radiotherapy but also patient’s 
compliance to the treatments).  
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The immunoscore for the monitoring of the colon cancer patients; results 
of the international SITC validation study. What are the next steps? 
F. Pagès 
Laboratory of Immunology, Hopital Européen Georges Pompidou, Paris, France 

INSERM team 15. Cordeliers Research Center, Paris, France 

 
We provided evidence that the type, the density and the location of immune cells within colonic tumor strongly 
influence the prognosis, independently of the TNM classification [1-4]. In 2012, a Worldwide Immunoscore consortium 
(23 Centers from 17 countries) was initiated by the SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) to validate the 
Immunoscore. The results were analysed by an external group of statisticians from the Mayo Clinic, USA. The final results 
supporting the very significant prognostic value of the Immunoscore in patients with UICC-TNM stage II-III colon 
cancers were presented in at the 2016 ASCO annual meeting. Here we extend the investigations and show that the 
strength of this immune response (i.e. the immune cell densities in the tumor and the number of draining lymph nodes) 
could also reflect the host capacity to respond to non-cancer stimuli/antigens with consequences for cancer patients 
on life expectancy through the incidence and/or severity of a non-cancer pathologies.  
 
1. Galon J, Costes A, Sanchez-Cabo F, Kirilovsky A, Mlecnik B, Lagorce-Pages C, Tosolini M, Camus M, Berger A, Wind P, et al: Type, density, and location 

of immune cells within human colorectal tumors predict clinical outcome. Science 2006, 313:1960-1964. 

2. Pagès F, Berger A, Camus M, Sanchez-Cabo F, Costes A, Molidor R, Mlecnik B, Kirilovsky A, Nilsson M, Damotte D, et al. Effector memory T cells, early 

metastasis, and survival in colorectal cancer. N Engl J Med. 2005;353(25):2654-2666.  

3. Pages F, Kirilovsky A, Mlecnik B, Asslaber M, Tosolini M, Bindea G, Lagorce C, Wind P, Marliot F, Bruneval P, et al: In situ cytotoxic and memory T cells 

predict outcome in patients with early-stage colorectal cancer. J Clin Oncol 2009, 27:5944-5951. 

4. Mlecnik B, Tosolini M, Kirilovsky A, Berger A, Bindea G, Meatchi T, Bruneval P, Trajanoski Z, Fridman WH, Pagès F et al. Histopathologic-based 

prognostic factors of colorectal cancers are associated with the state of the local immune reaction. J Clin Oncol. 2011;29(6):610-618. 
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Cancerul mamar multiplu versus unifocal: valoarea predictivă a markerilor 
imunohistochimici 
A. Pănuță, N. Ioanid, I. Radu, V. Scripcariu  
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: Cancer Mamar Multicentric/Multifocal, Imunohistochimie, Factori Predictivi 

Obiective: Evaluarea diferenţelor între markerii imunohistochimici în cancerul mamar multiplu versus 
cancerul mamar unifocal în vederea evidenţierii valorii predictive ale acestora.  

Materiale şi metode: Studiu retrospectiv ce compară caracteristicile biologice (vârsta, tip histologic, grad de 
diferenţiere, dimensiune tumorală, statutul ganglionar, boala metastatică, invazie limfo-vasculară şi 
perineurală) şi imunochimice (ER, PR, HER2, Ki67 şi expresia E-cadherinei) a 91 de paciente cu cancer mamar 
multiplu (din cele 756 de cazuri de cancer mamar din cazuistica noastră) cu un eşantion de 184 de pacienţi 
cu cancer mamar unifocal (CMU). Pentru analiza statistică a variabilelor de tip proporţie am utilizat testul chi 
pătrat, iar pentru datele de tip continuu – testul T-student. Valorile p<0.05 au fost considerate semnificative 
statistic.  

Rezultate: În grupul cu cancer mamar multiplu (CMM) au fost mai multe paciente mai tinere de 50 de ani 
(p=0.03). Când am folosit dimensiunea tumorală agregată, T1 a fost mai frecvent în grupul unifocal  
(p<0.001), pe când în grupul CMM majoritatea tumorilor au fost clasificate ca T3 (p<0.001). S-a evidenţiat o 
frecvenţă mai redusă a statutului ganglionar negativ în grupul CMM (p=0.046). Analiza gradului de 
diferenţiere a evidenţiat rate mai ridicate a tumorilor slab diferenţiate (G3) în grupul CMU (p=0.022). Tipul 
mucinos de carcinom mamar a fost mai frecvent în grupul CMM (p=0.026). Grupul unifocal a demonstrat 
frecvenţă mai mare a pozitivităţii receptorilor progesteronici (p=0.002). Subtipul molecular HER2 a fost 
identificat mai des în grupul CMM (p=0.029). 

Concluzii: Cancerul mamar multiplu are un prognostic mai prost – o vârstă mai tânără la momentul 
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diagnosticului (mai multe cazuri sub 50 de ani în grupul CMM), o frecvenţă mai redusă a tumorilor T1 şi 
respectiv mai crescută a tumorilor T3, când se foloseşte metoda alternativă de măsurare a tumorilor mamare 
– dimensiunea tumorală agregată (suma diametrelor maximale a tuturor focarelor tumorale), frecvenţa 
redusă a cazurilor cu statut ganglionar negativ (N0), o rată crescută a tipului histologic mucinos şi a tumorilor 
slab diferenţiate – G3 (cunoscute prin răspunsul slab la radio-chimioterapie). Factorii IHC de predicţie pentru 
CMM identificaţi în studiul nostru sunt: frecvenţa crescută a subtipului molecular HER2-type şi rată scăzută a 
pozitivităţii receptorilor progesteronici. Heterogenitatea caracteristicilor imunohistochimice dintre  focare 
tumorale în CMM poate influenţa deciziile terapeutice şi de aceea în cazurile CMM fiecare focar tumoral 
trebuie evaluat imunohistochimic. 
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Diagnosticul și tratamentul cancerului gastric – prea târziu, prea puțin  
T. Pătrașcu, P. Mustățea, A. Costache, Alexandra Agache, H. Doran  
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

Cuvinte cheie: cancer gastric, tratament chirurgical 

Introducere: Cancerul gastric constituie cea de-a treia cauză de deces prin afecțiuni neoplazice, fiind 
estimată o creştere a incidenţei sale în 2016. Supravieţuirea la 5 ani nu depăşeşte 30%, iar prognosticul 
depinde în mod decisiv de stadiul evolutiv, care este determinat de precocitatea sau întârzierea 
diagnosticului.  
Metodă: Am analizat retrospectiv o serie de 100 de pacienţi consecutivi, internaţi în secţia Chirurgie generală 
I a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” în ultimii 8 ani (2009-2016), urmărind diagnosticul şi stadializarea pre- 
şi intra-operatorii, intervenţia chirurgicală şi evoluţia acestora.  

Rezultate: La 69 de pacienţi, s-au efectuat intervenţii cu viză oncologică (gastrectomii totale sau subtotale, 
cu limfadenectomii D1 sau D2). În 24 de cazuri, au fost posibile doar operaţii paliative (anastomoze digestive 
sau numai explorarea prin laparotomie sau laparoscopie), în timp ce 7 pacienţi erau într-o stare prea gravă 
pentru a suporta o intervenţie chirurgicală. Evoluţia a fost favorabilă în 79 de cazuri, complicaţii post-
operatorii fiind înregistrate la 14 pacienţi, dintre care 4 au decedat. Acestora li se adăugă alte 4 decese, dintre 
cei 7 pacienţi neoperati.  

Concluzii: În spitalul nostru, ca de altfel în întreaga ţară, diagnosticul de cancer gastric este adesea stabilit 
tardiv, în stadii avansate, în care o intervenţie chirurgicală cu viză oncologică nu mai poate fi luată în discuţie.  
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The diagnosis and treatment of gastric cancer - too little, too late 
T. Pătrașcu, P. Mustățea, A. Costache, Alexandra Agache, H. Doran  
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest 

Key words: gastric cancer, surgical treatment 

Background: Gastric cancer is the third leading cause of cancer-related death and an increase of its 
worldwide incidence is expected for 2016. 5-year survival rate remains below 30%; the prognosis is largely 
dependent on the tumor stage, which is determined by an early or delayed diagnosis.  

Method: We retrospectively analyzed 100 consecutive patients with gastric cancer, admitted in the 1st 
Surgical Department of “Dr. I. Cantacuzino” Clinical Hospital during the last 8 years (2009-2016), regarding 
their pre- and intra-operative diagnosis and staging, surgical procedure and post-operative outcome.  

Results: In 69 patients, oncological operations were tempted (total or subtotal gastrectomies, with D1 or D2 
lymphadenectomies). In 24 cases, palliative procedures (digestive anastomosis or exploratory laparotomy or 
laparoscopy) were the only possible solutions, while 7 patients were in a very serious condition and could 
not be even operated. Post-operative evolution was favorable in 79 cases and 14 patients had post-operative 
complications; among them, 4 deceased, as well as 4 of the 7 patients who were not operated.  

Conclusion: In our Clinical hospital and in our country the diagnosis is often delayed, therefore surgeons 
usually have to confront with advanced stages of the disease, when radical oncological procedures can no 
longer be considered. 
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Lung cancer treatment in 2016 
D. Paul 
Hofstra Northwell Health School of Medicine, Hematology-Oncology Attending, Monter Cancer Center, New York, USA 

 
Over the last five years, lung cancer treatment has seen impressing progress. Several classes of targeted 
agents are now standard of care in the treatment of advanced lung adenocarcinoma and new agents have 
been approved over the last year for this indication. Also in November 2015, necitumumab, (a recombinant 
human IgG1 monoclonal antibody designed to block the ligand binding site of epidermal growth factor 
receptor-EGFR) in combination with Gemcitabine and Cisplatin has been approved in the frontline treatment 
of patients with metastatic squamous non-small cell lung cancer (NSCLC). Arguably, the most remarkable 
recent advance in the field of lung cancer, is the clinical development and approval of immunomodulators, 
(also known as immune checkpoint inhibitors), that, in comparison with chemotherapy, have shown better 
progression free survival (PFS) and overall survival (OS) both in front line and second line. The role of immune 
checkpoint inhibitors is to restore and augment the antitumor immune action of cytotoxic T cells by blocking 
immune checkpoint molecules on T cells or their ligands on antigen presenting cells and tumor cells. The 
first in class approved immune checkpoint inhibitor is ipilimumab, an anti-cytotoxic T lymphocyte antigen-4 
(CTLA-4) monoclonal antibody. The second class of immune check point inhibitors are the PD-1 and PD-L1 
inhibitors. The most significant results in 2016 regarding the treatment of lung cancer have been the 
validation of the use of pembrolizumab, a PD-1 inhibitor as a first line treatment in both adenocarcinoma 
and squamous cell cancers of the lung with strong PD-L1 expression(>50%). In the second line treatment of 
the patients with stage IIIB/IV NSCLC, in 2015, two randomized phase III trials have reported better results for 
nivolumab (a PD-1 inhibitor) over docetaxel. Also in 2015, Pembrolizumab (another PD-1 inhibitor) showed 
better responses compared with docetaxel in the second line treatment of NSCLC patients with tumors 
with >1% PD-L1 expression. Currently, in USA, nivolumab and pembrolizumab have replaced docetaxel for 
the second line treatment of advanced NSCLC and pembrolizumab is replacing chemotherapy for the 
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frontline treatment of lung cancers with strong PD-L1 expression. Based on the results of a Phase III study 
recently published, in the near future, atezolizumab, a PD-L1 inhibitor, will receive also FDA approval in the 
second line treatment of lung cancer regardless of the PD-L1 expression. Unfortunately, overall, the response 
rate in NSCLC to check point inhibitors is only approximately 25%. The lack of response in the remaining 75% 
of the patients may be related among other factors to “immune ignorance” i.e. a combination of absence of 
PD-L1 expression on the surface of tumor cells and absence of tumor infiltrating lymphocytes (TIL). Recently, 
the “cancer immunogram” has been proposed by a group of researchers, as a seven factors model for 
describing the different interactions between cancer and the immune system, with the aim to focus 
biomarker research and to help guide treatment choice for each individual patient. Also, in 2016, for the first 
time, targeted therapy has been shown promising efficacy in the treatment of small cell lung cancer. An 
antibody drug conjugate rovalpituzumab tesirine (Rova-T), which combines a novel anti-DLL3 antibody with 
a powerful anticancer agent, halted tumor growth in 89% of patients with high levels of DLL3 in the tumor 
and shrank tumors in 39%. Last but not the least, the treatment of advanced small cell lung cancer using 
checkpoint inhibitors showed also promising results as reported in the Checkmate 032 clinical study at the 
2016 ASCO meeting. 
Conclusion: 2016 has been a landmark year for the treatment of lung cancer and several novel therapeutic 
modalities are now available.    
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Efectele terapiei combinate - oxaliplatină și resveratrol asupra celulelor 
tumorale faringiene 
Georgiana-Gabriela Petrică Matei1,2, Mirela Mihăilă1, Viviana Roman1, Lorelei Irina Brașoveanu1, 
Marinela Bostan1 
1Centrul de Imunologie, Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”, București, România 
2Personal genetics - Centrul Medical de Genetică, Departmentul de Citogenetică, București, România 

Cuvinte cheie: resveratrol, oxaliplatină, apoptoză, proliferare celulară 

Rata carcinoamelor cu celule scuamoase (HNSCCs) din zona capului și a gâtului a crescut la nivel mondial, și în ciuda 
progreselor în tratament, rata de supraviețuire a pacienților HNSCC nu s-a schimbat considerabil în ultimul deceniu. 
Unele dintre cele mai importante efecte adverse ale medicamentelor, cum ar fi oxaliplatina, care este utilizată pe 
scară largă în tratamentul cancerului, sunt ototoxicitatea și nefrotoxicitatea, care limitează efectele sale terapeutice. 
Resveratrol (RES), un polifenol, cunoscut ca agent antioxidant, ar putea avea un potențial rol în prevenirea 
ototoxicitătii indusă de oxalilplatină. Obiectivul acestui studiu a fost acela de a investiga dacă RES îmbunătățește 
activitățile anti-tumorale ale agentului chimioterapeutic oxaliplatină (Ox), într-un model de culturi celulare (FaDu - 
linie celulară din tumora de faringe). Influențele RES și / sau tratamente Ox asupra celulelor tumorale FaDu au fost 
investigate prin testul de proliferare celulară non-radioactiv, metode de citometrie de flux (evaluarea evenimentelor 
apoptotice) și testul ELISA (nivelurile Bax). 
Rezultatele au arătat că tratamentul RES a avut un efect inhibitor asupra proliferării celulare și apoptozei induse în 
celulele FaDu, proces care ar putea fi asociat cu expresia crescută a proteinei pro-apoptotice Bax. Tratamentul 
combinat al RES şi Ox a fost mai eficient în inducerea apoptozei și inhibarea creșterii celulare în vitro decât tratamentul 
cu Ox în monoterapie. În concluzie, rezultatele noastre sugerează faptul că tratamentul cu RES exercită efecte anti-
tumorale asupra celulelor FaDu și crește sensibilitatea lor la oxaliplatină. Efectele induse de RES şi Ox ar putea încuraja 
noi strategii terapeutice care ar putea îmbunătăţi rezultatele clinice ale pacienţilor cu cancer de faringe. 
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Effects of combined therapy - oxaliplatin and resveratrol on pharyngeal 
tumor cells 
Georgiana-Gabriela Petrică Matei1,2, Mirela Mihăilă1, Viviana Roman1, Lorelei Irina Brașoveanu1, 
Marinela Bostan1 
1Center of Immunology, “Ștefan S. Nicolau” Institute of Virology, Bucharest, Romania 
2Department of Cytogenetics, Personal genetics - Medical Genetics Center, Discipline of Medical Genetics, Bucharest, 

Romania 

Key words: resveratrol, oxaliplatin, apoptosis, cell proliferation 

Rate of head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs) increased worldwide, and despite advances in 
treatment, the survival rate of HNSCC patients has not considerably changed over the last decade. Some of the 
most important adverse effects of platinum drugs such as oxaliplatin, which is widely used in cancer treatment, 
are the ototoxicity and nephrotoxicity, that limit its therapeutic effects. Resveratrol (RES), a non-flavonoid 
polyphenol known as an antioxidant agent, might have potential in preventing oxalilplatin-related ototoxicity. 
The objective of this study was to investigate whether the RES enhances the anti-tumor activities of the 
chemotherapeutic agent oxaliplatin (Ox) in a cell culture model of head and neck cancer (FaDu pharynx cancer 
cell line). The influences of RES and/or Ox treatments on FaDu tumour cells were investigated by Non-Radioactive 
Cell Proliferation assay, flow cytometry methods (evaluation of apoptotic events), and ELISA assay (Bax levels). 
Results showed that Res treatment had an inhibitory effect on cell proliferation and induced apoptosis in FaDu 
cells, a process that might be associated with increased expression of Bax proapoptotic protein. The combined 
treatment of RES and Ox was more effective in inducing apoptosis and inhibiting in vitro cell growth than Ox 
treatment alone. In conclusion, our findings suggest that RES treatment exert anti-tumor effects on FaDu cells and 
enhances their sensitivity to oxaliplatin. The effects induced by RES and Ox might encourage novel therapeutic 
strategies that could improve the clinical outcome in head and neck cancer patients. 
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Reconstrucția de sân: experiența unui început 
D. Pieptu, N. Ghețu, C. Dobreanu  
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: sân, reconstrucție, lambou, proteză 

Numărul pacientelor care solicită şi beneficiază de reconstrucţie de sân este încă cu mult mai mic decât al 
celor care suferă diverse tipuri de intervenţii de rezecţie pentru cancer de sân. 
Până la 15.10.2016, în serviciul nostru, 30 de paciente au avut diverse tipuri de reconstrucţie. Pe lista de 
aşteptare mai sunt alte 30 dintre care 10 sunt programate la operaţie până la sfârşitul anului.  
Echipa de chirurgi plasticieni pune la dispoziție întreaga gamă de metode de reconstrucţie cunoscute. 
Rezultatele obţinute sunt încurajatoare mai ales pentru paciente. Cele care au beneficiat de reconstrucții 
reprezintă cea mai bună carte de vizită în acest moment. 
  



 
  
 
 
 
 
 

273 
 

Locul examenului IRM mamar în diagnosticul cancerului de sân 
R. Pleșca, A. Viforeanu  
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: IRM mamar, indicații, cancer mamar 

Examinarea IRM de sâni cu contrast în dinamică este dovedită a fi metoda imagistică cu sensibilitate crescută 
în detecţia afecţiunilor mamare, dar cu specificitate variabilă între 37 şi 97%. Pentru a evita creşterea ratei de 
rezultate fals-pozitive, se recomandă efectuarea examinării IRM de sâni doar după o evaluare senologică 
iniţială ce constă în examen clinic, mamografie şi ecografie mamară.  Diagnosticul IRM constă în detecţia 
prizelor de contrast de tip masă sau non-masă şi caracterizarea acestora din punct de vedere morfologic şi al 
cineticii curbei, încadrarea în scor BIRADS.  
Prezentarea va fi axată pe indicaţiile examenului IRM de sâni cu exemple din practica curentă din cadrul 
Institutului Regional de Oncologie Iaşi. Indicaţiile principale ale examenului IRM în patologia mamară sunt: 
screening pentru pacientele cu mutaţii genetice BRCA1 şi BRCA 2, extensia leziunilor maligne prin detecţia 
formaţiunilor multicentrice mai ales pentru carcinomul lobular invaziv, în adenopatie axilară fără leziune 
evidentă la examenul mamografic şi ecografic, în mastita ce nu se remite la tratament medicamentos. 
Concluzie: Examenul IRM de sâni nu înlocuieşte diagnosticul histo-patologic şi are valoare diagnostică atunci 
când este corelat cu mamografia, ecografia şi examenul clinic.  
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Place of breast MRI exam in the detection of breast cancer 
R. Pleșca, A. Viforeanu  
Regional Institute of Oncology Iași 

Key words: breast MRI, indications, breast cancer 

Dynamic contrast-enhanced breast MRI is proven to be more sensitive in detecting breast disease but 
specific variable between 37 and 97%. To avoid increasing the rate of false-positive results, we recommend 
performing breast MRI examination only after an initial evaluation consisting senology clinical examination, 
mammography and breast ultrasound. MRI diagnosis consists mass and non-mass enhancement detection 
and characterization of their morphology and kinetics curve, framing BIRADS score. 
The presentation will be focused on indications of breast MRI examination with examples from current 
practice in Iasi Regional Oncology Institute. The main indications of MRI in breast pathology examination are: 
screening, for pacients with BRCA 1 and BRCA 2 mutations, extension of malign lesions and detection of 
multicentricity, especially for invasive lobular carcinoma, in axillary adenopathy with no lesion 
mammographic or ultrasound detected, mastitis not responding to antibiotics. 
Conclusion: Breast IRM exam does not replace histopatologic diagnosis and have diagnostic value when 
correlated with mammography, ultrasound and clinical examination. 
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Puncția-biopsie mamară sub ghidaj stereotaxic – indicații, tehnică, 
avantaje și dezavantaje 
R. Pleșca, A. Viforeanu  
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: puncție-biopsie, sân, stereotaxie 

Puncția-biopsie mamară sub ghidaj stereotaxic este recomandată atunci când la examenul mamografic au 
fost depistate leziuni cu aspect incert sau suspect pentru malignitate de mici dimensiuni, ce nu se 
vizualizează la examenul ecografic şi nu se pot palpa. De cele mai multe ori este utilizată pentru focarele de 
microcalcificări vizibile doar pe clişeul mamografic. 
Tehnica presupune utilizarea unui dispozitiv special al mamografului, fixarea sânului în suport, utilizarea 
razelor X în trei incidenţe cu doză scăzută pentru localizarea leziunii, poziţionarea acului de puncţie în direcţia 
corectă. 
În cadrul Laboratorului de Radiologie-Imagistică Medicală a Institutului Oncologic Iaşi s-au efectuat până în 
prezent 9 puncţii mamare ghidate stereotaxic, rezultat anatomo-patologic de CDIS în două cazuri, de 
adenozis sclerozant în două cazuri şi cu rezultat de sclerohialinoză şi fibroză periductală în celelalte 5 cazuri. 
Dezavantajele principale al metodei sunt disconfortul pacientei şi riscul de sângerare. 
Concluzie: Focarele de microcalcificări vizibile mamografic pot fi semne incipiente ale unui carcinom ductal 
in situ sau pot semnifica leziuni benigne. Prin biopsierea şi diagnosticarea anatomo-patologică a focarelor 
de microcalcificări de aspect incert sau suspect, încadrate în scor BIRADS 4 sau BIRADS 5 se stabileşte o 
atitudine terapeutică specifică şi se pot evita intervenţiile chirurgicale de mare amploare. 
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Stereotaxic breast core-biopsy – indications, technique, advantages and 
disadvantages 
R. Pleșca, A. Viforeanu  
Iași Regional Oncology Institute 

Key words: core-biopsy, breast, stereotaxis 

Stereotaxic breast core-biopsy is recommanded for suspicious mammographycally lesions which are small 
and is not identified at clinical and ultrasound exam. This biopsy method is frequently used for tiny cluster 
microcalcifications mammography only detected. 
Technique involves using a special mammography device, breast fixation in support and three x-ray incidents 
low dose for lesion location, the correct positioning of the niddle. 
In the Radiology Departament of Regional Oncologic Institut Iasi we have performed 9 stereotaxic breast 
core-biopsy, with histopathological results - ductal carcinoma in situ (CDIS) for 2 cases, sclerosing adenosis 
for 2 cases and sclerohyalinosis, periductal fibrosis for 5 cases. 
The main disadvantages of the method are pacient disconfort and risc of bleeding. 
Conclusion: Cluster of microcalcifications detected on mammography can be signs for incipient ductal 
carcinoma in situ or can be signs for benign lesions. Biopsy and diagnosis by pathologists uncertain or 
suspicious microcalcifications aspect, framed in BIRADS 4 or BIRADS 5 is establishes a specific therapeutic 
approach and can avoid large-scale surgeries. 
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PARA-BRACHYROB – and advanced robotic system for brachytherapy 
N. Plitea1, C. Vaida1, B. Gherman1, D. Pîslă1, G. Kacso2 
1Technical University of Cluj-Napoca, Romania; CESTER - Research Center for Industrial Robots Simulation and Testing 
2“Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy  

 

Purpose: PARA-BRACHYROB, an innovative and advanced robotic system for general brachytherapy 
procedures is presented. First experimental results, in laboratory conditions are also presented.  

Material and methods: The authors propose a robotic solution for brachytherapy that targets the 
abdominal and thoracic cavities and more specifically, deep located tumours (like those in the mediastinum 
or the retroperitoneal areas). It has been designed to be mounted on the CT table (along with the patient), 
while the needle is inserted on a linear trajectory continuously monitored with the help of the CT.  
The PARA-BRACHYROB robotic system is presented, including the mechanical structure, the control system 
and the user interface. A force sensor has been used and a control strategy has been implemented to gain a 
robust control of the needle insertion procedure. A virtual planning achieved with a developed virtual reality 
system allows the definition of the optimum trajectories of the needles, to avoid blood vessels, vital organs, 
etc.  
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Results: Preliminary validation tests have been achieved in laboratory conditions. Two types of tests have 
been achieved: brachytherapy procedure simulation tests, using ballistic gel to simulate the tissue and 
accuracy tests using the C-Track 780 measuring machine.  

Conclusions: First tests have proved that the PARA-BRACHYROB parallel robot is able to target tumors 
situated in different areas of the body (thyroid, liver, kidney, breasts) and that the force control algorithm for 
needle insertion woks adequately. The measuring has shown a position standard deviation of 1.3462 mm on 
X axis, 1.49 mm on Y axis and 1.4128 mm on Z axis, while the orientation standard deviation: 0.989o for the   
ψ angle and 0.211o for the θangle. 
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Neurochirurgia multimodală a tumorilor cerebrale: prezent și perspective 
I. Poeată, Z. Faiyad, A. Chiriac, B. Iliescu, D. Rotariu, A. Iencean, Mihaela Cosman, R. Buga 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași 

Cuvinte cheie: tumori cerebrale, microneurochirurgie, neurochirurgie multimodală, neurooncologie 

Rezecţia microchirurgicală completă a unei tumori cerebrale, privită mult timp ca gold standard terapeutic, 
este considerată în epoca neurochirurgiei multimodale mai nuanţat în funcţie de experienţa şi performanţa 
echipei, accesul la aparatură, posibilităţile de colaborare intra şi interdisciplinară. Prezentăm exemple din 
practica recentă atât a beneficiului multimodalității tehnicilor neurochirurgicale cât şi a dificultăţilor. În 
timpul intervenţiei, neuronavigația, ecografia, electrofiziologia, monitorizarea neuropsihologică în operaţia 
cu pacient treaz, cresc şansa rezecţiei tumorale totale cu păstrarea funcţiilor cerebrale. Embolizarea 
preoperatorie a tumorii, biopsia stereotaxica şi abordul endoscopic sunt tehnici uneori alternative, alteori 
complementare abordului microchirurgical, practicate în intervenţii seriate sau în aceeaşi anestezie de obicei 
de către neurochirurgi de diverse subspecializări. În privinţa multimodalității interdisciplinare, colaborarea 
cu radioterapiile conformaţionale şi chimioterapia au aport esenţial în stabilirea indicaţiei (rezecţie totală, 
rezecţie parţială, biopsie, simplă urmărire clinică şi imagistică) cât şi în rezultatul terapeutic global pe termen 
lung. În plus deciziile neurochirurgicale depind de neuroimagistica disponibilă, neuropatologia 
extemporanee şi finală, anestezie. Colaborarea onestă între membrii echipei, optimizarea timpului de lucru 
şi flexibilitatea între acţiuni individuale şi colective, asumarea responsabilităţii întregului grup şi creşterea 
performanţei individuale, sunt probleme noi ale neurochirurgiei în etapa multimodală. 
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Multimodal neurosurgery for brain tumors: current status and future 
I. Poeată, Z. Faiyad, A. Chiriac, B. Iliescu, D. Rotariu, A. Iencean, Mihaela Cosman, R. Buga 
 “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 

“Prof. Dr. Nicolae Oblu” Clinical Emergency Hospital Iași 

Key words: brain tumor, microneurosurgery, multimodal neurosurgery, neuroonvology 

The complete microsurgical resection of a brain tumor, seen as the therapeutic gold standard for many years, 
is now approached differently in the multimodal neurosurgical era, depending on team’s experience and 
performance, access to new technology and intra/interdisciplinary collaboration. We present examples from 
our recent experience that emphasize both the benefits and difficulties of multimodal techniques in 
neurosurgery. Neuronavigation, intraop ultrasonic imaging, electrophysiology and neuropsychologic 
monitoring during awake surgery, elevate the chances of total tumor resection with preservation of cerebral 
function. Sometimes preoperative tumor embolization, stereotactic biopsy and endoscopic approach are 
alternative techniques and other times can complement the microsurgical approach. These can be 
performed in several procedures or in one intervention usually requiring neurosurgeons of diverse 
subspecialties. Regarding interdisciplinary multimodality, cooperation with oncologists and radiotherapists 
plays an essential part in establishing the indication (total resection, partial resection, biopsy, clinical and 
imagistic follow-up) and the long term therapeutic result. In addition, neurosurgical decision depends on 
available neuroimaging, anatomopathological results and anesthesia. Good collaboration between team 
members, optimized work-time and flexibility in individual and collective actions, group responsibility and 
individual high performance requirement are new issues in the multimodal era of neurosurgery.  
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Locul puncției biopsie mamare în diagnosticul cancerului mamar avansat și 
implicațiile terapeutice ale acesteia 
E. Popa, Ileana Popa, D. Cristian, Șt. Voiculescu, Diana Munteanu, S. Stănilescu, R. Scăunașu,  
T. Burcoș 
Spitalul Clinic Colțea, București 

Cuvinte cheie: puncţie biopsie mamară, carcinom mamar avansat 

Scop: Reevaluarea locului puncţiei mamare biopsie (needle core biopsy – NCB) în diagnosticul şi algoritmul 
terapeutic al cancerului mamar avansat. Analiza riscului de contaminare tumorală locală în timpul procedurii 
14 G NCB folosind ac introducător şi ghidajul ecografic pentru măsurarea tumorii şi verificarea procedurii. 

Material şi metodă: Între iulie 2006 şi iulie 2016 sunt analizate un număr de 876 proceduri 14G NCB 
efectuate pacientelor cu carcinom mamar avansat local sau cu determinări secundare sistemice folosind 
tehnica cu ac introducător şi ghidaj ecografic pentru cazurile în care localizarea clinică a tumorii a fost dificilă. 
A fost evaluat impactul rezutatelor histopatologice şi imunohistochimice (ER, PR, Her2neu, Ki67 şi e-caderina) 
în modificarea algoritmului terapeutic. Pe un eşantion de 10 cazuri a fost urmărită contaminarea cu celule 
tumorale a acului introducător prin examinare folosind tehnica de citologie în mediu lichid în coloraţie 
Papanicolaou şi Giemsa raportat la dimensiunea tumorii măsurată prin ecografie. 

Rezultate: În 93% din cazurile de cancer mamar avansat s-a putut pune diagnosticul folosind puncţie biopsie 
mamară, ceea ce a permis efectuarea de examene imunohistochimice şi stabilirea conduitei terapeutice 
personalizate.   

Concluzii: Puncţia biopsie mamară reprezintă principalul mod de biopsiere a cancerelor mamare în stadiu 
avansat cu impact major în stabilirea algoritmului terapeutic (stabilirea tratamentului hormonal sau cu 
Herceptin). Folosirea unei tehnici de recoltare riguroasă nu creşte riscul de contaminare locală dar sunt 
necesare precauţii speciale ale procedurilor. 
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The role of needle core biopsy in the diagnosis and treatment of advanced 
breast cancer 
E. Popa, Ileana Popa, D. Cristian, Șt. Voiculescu, Diana Munteanu, S. Stănilescu, R. Scăunașu,  
T. Burcoș 
Colțea Clinical Hospital, Bucharest 

Key words: needle core biopsy, breast cancer 

Aim: The evaluation of needle core biopsy (NCB) in the diagnosis and therapeutic protocol of the advanced 
breast cancer. The analysis of the risk of local contamination during 14 G NCB procedure using trocar needle 
and ultrasonography for guidance. 

Material And Method: Between July 2006 and July 2016 14 G NCB procedures were performed in a cohort 
of 876 locally advanced or metastatic breast cancer patients. The procedure was 14G NCB with trocar in all 
cases and ultrasonography guidance for cases with clinical difficulties in localisation of the tumor. We 
analysed the impact of the histopathological and immunohistochemistry parameters (ER, PR, Her2new, Ki67 
and e-caderin) in the modification of the treatment protocol. In 10 cases we studied the contamination with 
carcinoma cells of the trocar and needle using PAP and Giemsa liquid cytology. 

Results: In 93% of advanced breast cancer the biopsy for diagnosis was made using NCB. The treatment 
needed immunohistochemistry and personalized protocol for each case.  

Conclusions: NCB is the main biopsy technique used in the advanced breast cancer and has an important 
role in the treatment protocol (anti estrogenic and Herceptin treatment). Using an accurate technique for 
NCB maintains a low risk for locally tumor seeding. 
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Manifestările paraneoplazice rare în leucemia acută monoblastică – o 
provocare de diagnostic și tratament 
Laura Popa2, Alina Dascălu1, I. Antohe1,2, Amalia Merticariu1, Roxana Cojocaru1, Măriuca Bălan1, 
Angela Dăscălescu1,2, C. Dănăilă1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: leucemie acută monoblastică, manifestări neurologice, sindrom febril prelungit, diagnostic diferențial 

Introducere: Leucemia acută monoblastică asociază cel mai frecvent determinări extramedulare, în special 
la nivelul gingiilor, tegumentului și sistemului nervos central (implicare neuro-meningee). Manifestările 
neurorologice în leucemiile acute sunt cel mai des legate de infiltrarea tumorală în SNC dar există și alte cauze 
infecțioase sau autoimune, aspecte ce fac diagnosticul diferențial dificil. 

Scopul acestei lucrări este de a ilustra complexitatea manifestărilor paraneoplazice ale leucemiei acute cu 
componentă monocitară în evoluția unui pacient. 

Material și metodă: Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 54 ani diagnosticat în mai 2016 cu 
leucemie acută monoblastică – cu risc crescut (cariotip complex), urmărit timp de 4 luni. Deși după cura de 
inducție s-a obținut remisiunea completă, febra a persistat încă circa 4 săptămâni, necesitând explorări 
complexe pentru excluderea unor infecții rare (reactivarea CMV, tuberculoză, infecție fungică invazivă), boli 
autoimune, recăderea bolii (explorare LCR, echografie testiculară, aspirat medular). În paralel, la 2 luni de la 
diagnostic pacientul dezvoltă manifestări neurologice complexe agravate progresiv până la monoplegie de 
membru inferior drept, paralizie facială stângă periferică, pareză de nerv oculomotor și trigemen stâng 
(neuropatii periferice multiple). Examenele paraclinice efectuate exclud recăderea bolii în sistemul nervos 
central (IRM cerebral, examene LCR repetate) și alte modificări care să explice aceste manifestări. 
La câteva zile după debutul manifestărilor neurologice apar formațiuni tumorale cutanate. La biopsia unui 
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nodul cutanat se confirmă infiltrat leucemic, ceea ce ne face să interpretăm apariția manifestărilor 
neurologice alături de sindromul febril ca manifestări paraneoplazice ce au precedat evoluția tumorală 
cutanată extramedulară. După chimioterapia de reinducție, evoluția tumorală a fost progresivă cu deces în 
octombrie 2016.   

Concluzii: Particularitatea cazului este dată de manifestările paraneoplazice, sindromul febril prelungit și cel 
neurologic, ce au suscitat inițial o problematică complexă de diagnostic diferențial, în final fiind totuși vorba 
de manifestări asociate unei proliferări tumorale cu evoluție atipică. 
 

Rare paraneoplastic manifestations in acute monoblastic leukemia – 
diagnosis and treatment challenges 
Laura Popa2, Alina Dascălu1, I. Antohe1,2, Amalia Merticariu1, Roxana Cojocaru1, Măriuca Bălan1, 
Angela Dăscălescu1,2, C. Dănăilă1,2 
1Regional Institute of Oncology, Iași 
2”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași 

Key words: acute monoblastic leukemia, neurological manifestations, prolonged febrile syndrome, differential diagnosis 

Introduction: Acute monoblastic leukemia is most frequently associated with extramedullary infiltrations, 
especially in the gums, skin and central nervous system (neuromeningeal involvement). The neurologic 
manifestations in acute leukemia are often associated with tumoral infiltration in the CNS, but there are also 
other causes, such as infectious or autoimmune diseases, thus making the differential diagnosis a difficult 
challenge. 

The purpose of this paper is to illustrate the complexity of the paraneoplastic manifestations in acute 
leukemia with monocytic component in a patient’s evolution. 

Material and method: We present the case of a 54-year old patient diagnosed in May 2016 with high risk 
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acute monoblastic leukemia (complex caryotype), followed for 4 months. Even though after induction 
therapy a complete remission was attained, the fever persisted for approximately 4 weeks, necessitating 
complex investigations to rule out rare infections (CMV reactivation, tuberculosis, invasive fungal infections), 
autoimmune diseases, relapse of disease (cerebrospinal fluid examination, testicular echograph, bone 
marrow examination). 
Meanwhile, after 2 months since diagnosis the patient develops complex neurological manifestations that 
had progessively aggravated to right lower limb monoplegia, left peripheral facial paralysis, paresis of left 
ocullomotor and trigemen nerves (multiple peripheral neuropathies). Paraclinical exams exclude the relapse 
of the disease in the central nervous system (cerebral MRI, repeated CSF examinations) and other 
modifications to explain these manifestations. 
A few days after the emergence of neurological manifestations, cutaneous tumoral formations appear. The 
biopsy of a cutaneous nodule confirms leukemic infiltrate, which makes us interpret the development of 
neurological manifestations along with the febrile syndrome as paraneoplastic manifestations that preceded 
the extramedullary cutaneous tumoral relapse. Following reinduction therapy the patient’s evolution was 
progressive, with death occuring in October 2016. 

Conclusions: The complexity of the case is given by the febrile and neurological paraneoplastic syndromes, 
that initial raised a complex problematic of differential diagnosis, eventually concluding that they were 
manifestations associated with a tumoral proliferation with atypical evolution. 
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Utilitatea sistemului informatic de evidență și gestiune a datelor în Secția 
de Anestezie-Terapie Intensivă a IRO Iași 
Luminița Popeanu1, Ioana Grigoraș1,2  
1Institutul Regional de Oncologie Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa” Iași 

Cuvinte cheie: asistent medical, secția ATI, IRO Iași, România 

Introducere: Informatizarea sistemului sanitar românesc a constat în implementarea şi funcţionarea mai multor 
componente informatice. Sistemul electronic de management a datelor din spital, inclusiv dosarul electronic al 
pacientului, prezintă numeroase avantaje, dar și provocări pentru personalul medical.  

Obiective: Evaluarea avantajelor și limitelor sistemului informatic de management al datelor în Secția ATI a 
Institutlui Regional de Oncologie Iași. 

Material și metodă: Au fost analizate procedurile, care implică utilizarea sistemului informatic în Secția ATI, 
limitele acestuia și măsurile de îmbunătățire propuse. 

Rezultate: Programul informatic al spitalului este utilizat de rutină pentru: evidența datelor despre pacient 
(dosarul electronic), solicitarea explorărilor de laborator, programarea pentru investigații imagistice, obținerea 
rezultatelor, înregistrarea prescripțiilor medicale, a gestiunii medicamentelor și materialelor sanitare, a înregistrării 
manevrelor și procedurilor medicale. De asemenea, se utilizează pentru foaia de mișcare zilnică a pacienților, 
întocmirea fișei de alimentație zilnică a pacienților, precum și numeroase rapoarte statistice privind activitatea 
secțiilor.   
Limitele și provocările înregistrate în Secția ATI a IRO Iași privind utilizarea sistemului informatic au  constat în 
instruirea personalului privind utilizarea sistemului informatic, acceptarea lui, precum și monitorizarea atentă 
pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități și găsirea soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora. În acest 
sens am propus următoarele măsuri de îmbunătățire: personalizarea parolelor de acces, acordarea de competențe 
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privind accesul la datele din sistem conform nivelului profesional avut, mărirea vitezei de circulație a datelor, 
precum și achiziționarea de dispozitive externe  de stocare a datelor . 

Concluzii: Sistemul informatic de evidență și gestiune a datelor într-o Secție de Anestezie-Terapie Intensivă este 
indispensabil, dar prezintă numeroase limite și este susceptibil îmbunatățirilor, care, teoretic și ideal, ar trebui să 
fie „la un click distanță”.   
 

The utility of an information system for data management in anesthesia 
and intensive care unit 
Luminița Popeanu1, Ioana Grigoraș1,2  
1Regional Institute of Oncology Iași 
2"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași 

Key words: nurse, Anesthesia and Intensive Care Unit, Regional Institute of Oncology Iași, Romania 

Introduction: The health information system in Romania was based on the implementation of several IT 
components. The hospital electronic data management system, including the electronic patient record, has 
many advantages, but also challenges for medical personnel. 

Objectives: The evaluation of the benefits and the limits of data management system in the Anesthesia and 
Intensive Care Unit, Regional Institute of Oncology Iași. 

Material and method: We analyzed the procedures involving the use of the information system, its 
limitations and suggested improvements. 

Results: The hospital data management system is routinely used for record of patient data (electronic file), 
request of lab tests, programming for imaging tests, obtaining results, recording medical prescriptions, 
management of medication and sanitary materials, registration of medical procedures. The system is also 
used to record the daily patient movements, daily dietary records and numerous statistical reports. The limits 
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and challenges we encountered in the use of the information system consisted of staff training on its use, 
grade of acceptance and the monitoring for detecting possible malfunctions and finding optimal solutions 
to solve them. Thus, we proposed the following measures to improve the system: customizing access 
passwords, granting access to data according to professional level, increasing traffic speed data and the 
acquisition of external data storage devices. 

Conclusions: The data management systems in Anesthesia and Intensive Care Unit is essential, but presents 
many limitations and is susceptible to improvements, that theoretically and ideally should be "one click away". 
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Rolul scalelor de evaluare preoperatorie la pacienții cu metastaze 
vertebrale 
C.E. Popescu, L. Eva, B. Costăchescu 
Clinica Neurochirurgie, Spitalul Clinic “Prof. N. Oblu” Iași 

Cuvinte cheie: metastaze vertebrale, evaluare 

În prezent sunt utilizate mai multe scale de evaluare preoperatorie a pacienților cu metastaze vertebrale. 
Aceste scale utilizează diverși parametri morfologici, gradul deficitului neurologic, statusul general al 
pacientului etc., cu scopul de a propune cea mai adecvată metodă de tratament. 
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Crearea la nivelul judeţului Iaşi a unui protocol de management al 
pacienţilor cu cancer avansat care necesită îngrijiri paliative – de la teorie 
la practică 
V. Poroch1,2, Liliana Nicoleta Crucianu2, Gema Bacoanu2, Liliana Mihailov3, G. Dimofte1,2 
1Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.Popa” Iaşi 
2Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
3Cabinet Medical Individual Dr. Mihailov Liliana 

Cuvinte cheie: protocol management, paliaţie, pacienţi oncologici, judeţ Iaşi, EUPCA 

Introducere: Institutul Regional de Oncologie Iaşi derulează proiectul “Crearea la nivelul judeţului Iaşi a unui 
protocol de management al pacienţilor cu cancer avansat care necesită îngrijiri paliative”, aflat sub egida 
European Palliative Care Academy (EUPCA). 

Scop: Oferirea unui exemplu de parcurs spre materializarea în practică a unei iniţiative apărută ca reacţie la 
o problemă de sănătate publică, prin prezentarea analitică a etapelor de realizare a proiectului, a 
principalelor sale componente şi a barierelor apărute. 

Rezultate: S-au parcurs paşi importanţi în desfăşurarea proiectului: solicitarea de date cu caracter statistic 
către Direcţia de Sănătate Publică şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi şi organizarea unei întâlniri 
la care au fost invitaţi principalii actori implicaţi în îngrijirea paliativă la nivelul judeţului Iaşi.  
Au participat prin reprezentanţii lor furnizori publici sau privaţi de servicii de îngrijiri paliative în unităţi cu 
paturi sau la domiciliu, asociaţii profesionale medicale, fundaţii, medici de îngrijiri paliative.  
S-a oferit cadrul de consultare şi discuţii pentru facilitarea schimbului de opinii, experienţe sau aspiraţii în 
scopul identificării de soluţii practice aplicabile la nivel local pentru gestionarea uneia dintre cele mai 
importante probleme de sănătate publică, respectiv îngrijirea paliativă a pacienţilor cu cancer avansat la 
nivelul judeţului Iaşi.  
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Concluzii: Se urmăreşte în următoarele etape ajungerea la un consens în ceea ce priveşte managementul la 
nivelul judeţului Iaşi a acestor cazuri şi în final furnizarea către decidenţii din sistemul sanitar a unui protocol 
“gata de pus în aplicare”, care să poată fi implementat la nivelul judeţului. 
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TME afectează confortul urinar și digestiv la pacienții cu cancer rectal 
V. Porumb, N. Velenciuc, S. Luncă, G. Dimofte 
Clinica II Chirurgie Oncologică, IRO Iași  

Cuvinte cheie: cancer rectal, calitatea vieții, TME 

Introducere: cancerul de rect este o patologie în care noile tehnici chirurgicale (TME), asociate radio- şi 
chimioterapiei, au adus vindecare într-o proporţie semnificativă, dar cu repercursiuni importante asupra 
calităţii vieţii. 

Material şi metodă: S-au utilizat chestionarele EORTC QLQ CR29 ce au fost expediate prin poştă la 80 de 
pacienţii operaţi pentru cancer rectal. 50 de pacienţi au completat şi retrimis chestionarele, 40 de chestionare 
putând fi utilizate (10 pacienţi decedaţi). 

Rezultate: Disfuncţiile urinare minore sunt relativ frecvente, chiar dacă o proporţie semnificativă dintre 
bărbaţi asociază hipertrofii de prostată, care pot încurca interpretarea datelor. 95% dintre cei întrebaţi declară 
o discretă polakiurie, în timp ce 37% manifestă un grad de incontinenţă, iar 27% au episoade de disurie. 
Fenomenele digestive sunt mai frecvente, legate de lipsa rezervorului rectal şi leziunile plexurilor pelvine: 45% 
dintre pacienţi acuză diverse grade de dureri abdominale, 42% acuză dureri în zona feselor sau perineului 
posterior, iar 74 % dintre pacienţi au un tranzit intestinal care le creează probleme (frecvenţă mai mare a 
scaunelor), 74% acuzând şi grade variate de incontinenţă.   

Concluzii: afectarea funcţiei digestive şi urinare este semnificativă după TME, iar pacienţii trebuie avertizaţi 
că aceste probleme sunt reale şi în mare măsură predictibile. O tehnică mai precisă va determina o scădere a 
frecvenţei şi gravităţii acestor simptome. 
 
 
  



 
  
 
 
 
 
 

293 
 

TME worsens urinary and digestive discomfort in patients operated for 
rectal cancer  
V. Porumb, N. Velenciuc, S. Luncă, G. Dimofte 
2nd Clinic of Oncologic Surgery, Regional Institute of Oncology Iași  

Key words: rectal cancer, QOL, TME 

Introduction: rectal cancer is a disease dramatically influenced by the new surgical techniques (TME), 
associated radio- and chemotherapy that lead to cancer cure in a significant proportion, but produce major 
changes in QOL of these patients. 

Material and method: EORTC QLQ CR29 questionnaires were used being sent to 80 patients operated for 
rectal cancer. 40 patients responded and sent back completed forms, but only 40 were used, in 10 patients 
family members reported the patients being dead.  

Results: Minor urinary dysfunctions are relatively common, even if many loder men have prostatic 
hypertrophy, making data difficult to interpret. 95% of responders complain of mild polakiuria, 37% have a 
degree of incontinence, while 27% have disuria. Digestive complains are more frequent, related to lack of 
rectal reservoir and pelvic plexuses injury: 45% of responders complain of abdominal pain, 42% have pain in 
the buttocks or perineum, 74% are affected by changes in defecation habits (frequent stools), and 74% have 
various degrees of fecal incontinence.   

Conclusions: urinary and digestive changes associated with TME are real and significant. Patients should be 
warned that these side effects are frequent and somehow predictable. One more precise surgical technique 
should determine a decrease in incidence and gravity of such problems.  
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Curent și abordare actuală în limfodisecția ganglionară din cancerul gastric 
– o perspectivă europeană 
D. Predescu 
Clinica de Chirurgie generală și Esofagiană, Spital Clinic ”Sf. Maria” București 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

 
Maniera și extinderea limfadenectomiei în scop curativ din cancerul gastric a constituit subiectul a numeroase 
controverse, provocând dezbateri de un viu interes în ultimele decade. Existența a numeroase studii retrospective, 
de regulă uni-centrice, ce compară diferitele tipuri de limfadenectomie a ”alimentat” susținătorii unui sau altui 
curent chirurgical, dihotomie conceptuală care este departe de a se fi încheiat în lumea chirurgicală actuală. Studii 
de anvergură - Dutch Gastric Cancer Group trial de fază I și II sau Italian Gastric Cancer Study Group – au confirmat 
o morbiditate/mortalitate perioperatorie mai ridicată la disecția ganglionară D2 dar cu o îmbunătățire 
semnificativă a supraviețuirii la distanță. Atenuarea ratei de morbiditate/mortalitate perioperatorie până la 
egalarea celor două valori din disecția D1 versus D2 poate fi atinsă prin performanțe medicale deosebite în centre 
supraspecializate, fiind direct proporțională cu cei doi factori esențiali - volum spital/volum chirurg. Ca urmare, 
centralizarea chirurgiei cancerului gastric din Danemarca de la 37 la 5 spitale actual, cu echivalarea ratei 
complicațiilor, a motivat și alte state europene pentru a urma acest exemplu – Marea Britanie, Suedia, Finlanda, 
Olanda. Terapia oncologică, în variantele sale neo/adjuvanță are un rol deloc de neglijat în rata supraviețuirii la 
distanță, poate modula rezultatele chirurgicale, dar definirea unui concept clar, univoc, cel puțin pe termen scurt, 
nu pare probabil. Studiul Magic și ulterior de cel de fază III CRITICS încearcă să definească beneficiile diverselor 
variante de terapii oncologice, asociate unei chirurgii de limfodisecție extinsă dar cu prezervarea splinei. Analiza 
exhaustivă a tuturor acestor studii și concepte, pare a duce către o perspectivă europeană centripetă și anume 
recomandarea unei limfadenectomii de tip D2 în cancerul gastric avansat rezecabil, în centre cu experință, cu o 
mortalitate scăzută, cu beneficii considerabile în ceea ce privește supraviețuirea la distanță. 
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Cancerul mamar la bărbat. Experiența Clincii I Chirurgie Oncologică IRO Iași 
I. Radu, A. Pănuță, Cristina Terinte, Mihaela Buna-Arvinte, D.V. Scripcariu, V. Scripcariu  
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: cancer mamar la bărbat, management, supraviețuire 

Introducere: Cancerul mamar la bărbaţi (CMB) este o patologie rară (0.5-1% din toate cancerele mamare). 
Chiar dacă ghidurile de management pentru CMB sunt bazate, în principal, pe datele obţinute din studiile pe 
cancerul mamar (CM) în populaţia feminină, acesta are particularităţi specifice diferite de cele prezente la 
femei.  

Scopul lucrării: Prezentarea experienţei Clinicii I Chirurgie Oncologică IRO Iaşi în managementul cancerului 
mamar la bărbat, precum şi evidenţierea a 2 cazuri clinice cu formă anatomopatologică extrem de rară : 
cancer mamar cribriform sincron bilateral şi adenomioepiteliom de sân la bărbat. 

Material şi metodă: În cadrul acestui studiu retrospectiv s-a folosit cazuistica Clinicii I Chirurgie Oncologică 
IRO Iaşi din intervalului de timp: mai 2012 - octombrie 2016. 
Rezultate: Din cazuistica de peste 800 cazuri de cancer mamar, doar 10 cazuri (aprox 1,25%) de cancer mamar 
la bărbat au beneficiat de tratament chirurgical în clinica noastră. Lotul de studiu - 10 de pacienţi, vârsta 
medie – 58,1 ani. Majoriatea pacienţilor au fost diagnosticaţi în stadii tardive local avansate. Toate cazurile – 
examinate clinico-imagistic (ecografie, mamografie). Jumătate (5) din cazuri au fost diagnosticate biopsic 
preoperator (core-biopsy) şi chimiotratate neoadjuvant iar celelalte diagnosticate intraoperator (examen 
extemporaneu). În 7 cazuri s-a practicat operaţia Madden (într-un caz bilateral), în 2 cazuri mastectomie 
simplă, 1 caz de mastectomie subcutană. Tipul histologic predominant (6 cazuri) - NST (carcinom ductal 
invaziv), 1 caz de carcinom mixt: ductal invaziv şi micropapilar, 1 caz de carcinom cribriform în situ, 1 caz de 
carcinom cribriform invaziv bilateral, 1 caz de adenomioepiteliom mamar. Tip molecular predominant – 
Luminal B. La moment în lotul studiat nu sunt semnalate decese, sunt 2 cazuri de recidivă ganglionară dintre 
care 1 asociază boala metastatică sistemică.  
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Discuţii: Managementul CMB se bazează, în principal, pe ghidurile elaborate pentru CM la femei, datorită 
lipsei studiilor clinice randomizate de amploare dedicate CMB. Factorii de prognostic cunoscuţi pentru 
cancerul mamar la bărbaţi sunt: dimensiunea tumorală (sunt raportate rate de supravieţuire de 85% dacă 
tumora este mai mică de 2 cm) şi statusul ganglionar (riscul de deces creşte cu 50% la pacienţii cu N+ faţă de 
cei cu N0). Importanţa diagnosticului precoce în CMB este covârşitoare atunci când tratamentul chirurgical 
radical poate fi atât curativ cât şi, uneori, suficient. Datorită stadiului avansat în peste 35% cazuri este indicată 
CHT neoadjuvantă. Conduita chirurgicală de obicei constă în mastectomia radicală modificată cu 
limfadenectomie axilară sau biopsia ganglionului santinelă. Tratamentul chirurgical conservator în stadiile 
iniţiale este practicat în puţine cazuri, în unele centre şi are un rezultat cosmetic mai bun. Datorită faptului că 
majoritatea cazurilor de CMB prezintă tumori cu receptori estrogenici şi progesteronici pozitivi acestea 
beneficiază de tratament antiestrogenic. Radioterapia adjuvantă este indicată în CMB local avansat, status 
ganglionar pozitiv, margini pozitive pe piesa de mastectomie (R1), cancerele multifocale, invazie 
limfovasculară (L1V1) şi perineurală (Pn1), tumorile cu grad înalt de diferenţiere. Chimioterapia adjuvantă 
trebuie luată în considerare în cazurile pacienţilor cu risc crescut sau intermediar de cancer mamar precoce, 
în special la pacienţii cu receptori hormonali negativi datorită reducerii semnificative a riscului de recidivă şi 
deces.  

Concluzii: CMB rămâne o patologie rară chiar dacă incidenţa acesteia este în creştere. Adresabilitatea scăzută, 
absenţa programelor naţionale de screening şi lipsa vigilenţei oncologice la toate nivelurile sistemului de 
sănătate duc la diagnosticarea tardivă al CMB, în stadii mai avansate decât la femei ceea ce determină 
rezultate mai proaste ale tratamentului şi o supravieţuire globală inferioară populaţiei feminine cu CM.  
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Chimioterapia hipertermică intraperitoneală în tratamentul 
carcinomatozei peritoneale 
Mihaela Rusu, B. Filip, I. Huțanu, V. Scripcariu 
Chirurgie Oncologică I, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: chimioterapie hipertermică intraperitoneală, carcinomatoză peritoneală, pseudomixoma peritonei 

Ce este carcinomatoza peritoneală? 
Toate organele din cavitatea abdominală cum ar fi stomacul, intestinul şi peretele abdominal sunt acoperite 
cu un strat subţire de celule, numit peritoneu. Din păcate, peritoneul poate fi invadat de celule canceroase 
numindu-se carcinomatoză peritoneală. Originea celulelor canceroase: carcinom colorectal, pseudomixoma 
peritonei, mezoteliomul peritoneal. Simptome: pierderea poftei de mâncare, scăderea ponderală, meteorism, 
vărsături, constipaţie, durere, ascită. Investigaţii: examenul fizic, markeri tumorali, ecografie, computer 
tomografie, biopsie. Opţiuni de tratament: tratament cu intenţie paliativă şi tratament cu scop curativ - HIPEC 
(Chimioterapia hipertermica intraperitoneală). Citoreducția reprezintă îndepărtarea chirurgicală a tumorilor 
vizibile din organism. HIPEC este o abordare de a lupta împotriva cancerului abdominal avansat  şi 
reprezintă administrarea unei soluţii citostatice direct în cavitatea abdominală prin tuburi mici, recirculat 
timp de 60-90 de minute, cu ajutorul unei pompe de circulaţie extracorporeală, la temperatura de 41-43°C. 
Agenţi de chimioterapie: Mitomicină, Oxaliplatin, Cisplatin. Avantaje: favorizează contactul direct al 
substanţei active cu resturile tumorale şi celulele tumorale libere, hipertermia creşte acţiunea citotoxică a 
agentului ales. Complicaţii: sângerări, hemoragii, infecţii, fistule, peritonite. Selectarea pacienţilor se bazează 
pe capacitatea pacientului de a rezista la o operaţie mare, lipsa de boli cardiace sau pulmonare severe. 

Rezultate: Deşi procedura HIPEC este o intervenţie chirurgicală cu viză radicală, carcinomatoza peritoneală 
este o boală agresivă, care adesea reapare, chiar şi după o procedură HIPEC realizată cu succes.  
Rata de supraviețuire după operaţie creşte până la 80%, în funcţie de localizarea tumorii. 
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Hypertermic intraperitoneal chemotherapy – treatment option for 
peritoneal carcinomatosis 
Mihaela Rusu, B. Filip, I. Huțanu, V. Scripcariu 
1st Surgical Unit, Regional Institute of Oncology Iași 

Key words: hypertermic intraperitoneal chemotherapy, peritoneal carcinomatosis, pseudomyxoma peritonei 

What is peritoneal carcinomatosis? 
All abdominal organs such as stomach, small and large bowel and the abdominal wall are covered in a small 
layer of cells called peritoneum. Unfortunately, peritoneum can be invaded by the local and regional spread 
of a tumous and this condition is called peritoneal carcinomatosis. The origin of tumour cells: colorectal 
carcinoma, pseudomixoma perotonei, peritoneal mesothelioma. Symptoms: loss of appetite, weight loss, 
bloating, vomiting, constipation, pain, ascites. Investigations: clinical exam, blood serum tumour markers, 
abdominal ultrasound, CT scans, biopsy. Treatment options: palliative treatment and radical treatment – 
HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy). Cytroreduction represents surgical removal of visible 
tumours. HIPEC represents an advanced surgical approach by administering a drug in the peritoneal cavity 
which is recirculated for 60 to 90 minutes using a extracorporeal circulation device at a temperature of 41 - 
43°C. Chemotherapies used: Mitomycine, Oxaliplatine, Cisplatine. Advantages: this technique favors the 
direct contact between the chemotherapic and the tumour cells  and its action is increased by the 
temperature. Complications: bleeding, infections, fistulas, peritonitis. Patient selection: upon the patient 
functional status, not for patients with severe cardiac and pulmonary functions. Results: although the HIPEC 
is performed with the intention to cure the patient, peritoneal carcinomatosis represents a severe condition 
with high rates of recurrence. Survival rates: up to 80% depending of tumour type.  
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Evaluarea statusului tumoral și limfoganglionar în cancerul de rect jos 
situat tratat neoadjuvant 
D.V. Scripcariu1,2, Maria Gabriela Aniţei1,2, I. Huţanu1,2, B. Filip1,2, I. Radu1,2, Ana Maria Muşină1,2, 
Mădălina Gavrilescu1,2, Mihaela Buna-Arvinte1,2, A. Pănuță1,2, A. Pantazescu2, V. Scripcariu1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină 
2Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica I Chirurgie Oncologică 

Cuvinte cheie: neoplasm rectal, tratament neoadjuvant, factori de predicție 

Introducere: În ciuda volumului mare de informaţii adunate inclusiv din studiile moleculare, stadializarea 
TNM este în continuare singurul instrument folosit pentru stabilirea indicaţiei de tratament neoadjuvant, 
precum şi pentru a descrie prognosticul în cancerul de rect și, implicit, abordarea terapeutică a fiecărui 
pacient. Clasificarea pacienților cu neoplasm rectal în responderi și non-responderi la tratamentul 
neoadjuvant este importantă pentru clinician și pentru pacient în luarea deciziei terapeutice. Existența 
factorilor de predicție ai răspunsului la tratamentul neoadjuvant permite aplicarea de strategii de tratament 
diferite, mai agresive pentru pacienții considerați ca fiind mai puțin probabil să răspundă la tratamentele 
standard, evitând astfel aplicarea unui tratament care are în aceste cazuri beneficii reduse sau absente, dar 
efecte secundare importante.  

Material și metode: Au fost luați în studiu, dintr-un numar total de 433 de cazuri de neoplasm rectal 
excluzând joncțiunea rectosigmoidiană, tratate cu viză curativă, pacienții operați pentru cancer de rect jos 
situat (n=360), radio- (chimio-) tratat neoadjuvat (n=185), în perioada mai2012 – aprilie2016, în cadrul Clinicii 
I Chirurgie Oncologică a Institutului Regional de Oncologie Iași. S-au analizat datele imagistice și imunologice 
ale pacienților, urmărindu-se corelația cu răspunsul la tratamentul neoadjuvant.  

Rezultate: S-au obținut corelații între lungimea intervalului dintre finalizarea tratamentului neoadjuvant și 
secvența chirurgicală, asocierea chimioterapiei în timpul tratamentului neoadjuvant și stadializarea cT, pe 
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de-o parte și scorul Dworak de regresie tumorală pe de altă parte.  

Concluzie: Este important a evalua valoarea diferitelor elementele de predicție a răspunsului la tratament 
neoadjuvant, în vederea stabilirii unei strategii terapeutice. 
 
 

Evaluation of the tumoral and lymph node status in neoadjuvant treated 
low rectal cancer 
D.V. Scripcariu1,2, Maria Gabriela Aniţei1,2, I. Huţanu1,2, B. Filip1,2, I. Radu1,2, Ana Maria Muşină1,2, 
Mădălina Gavrilescu1,2, Mihaela Buna-Arvinte1,2, A. Pănuță1,2, A. Pantazescu2, V. Scripcariu1,2 
1"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași, Faculty of Medicine  
2Regional Institute of Oncology Iași, Ist Clinic of Oncologic Surgery 

Keywords: rectal cancer, neoadjuvant treatment, predictive factors 

Introduction: In spite of the large amount of information gathered, including molecular studies, TNM 
staging is still the only instrument used for the indication of neoadjuvant treatment, and to describe the 
prognosis in rectal cancer and hence the management of each patient. Classification of patients with rectal 
cancer in responders and non-responders to neoadjuvant treatment is important both for the clinician and 
the patient in making therapeutic decisions. The existence of predictive factors for the response to 
neoadjuvant treatment enables the application of different therapeutic strategies, more aggressive for 
patients considered less likely to respond to standard treatments, thus avoiding treatment with reduced or 
absent benefits, but significant side effects.  

Material and methods: In this study we included, out of 433 patients with rectal cancer (excluding 
restosigmoid junction) treated with curative intent, the ones operated for distal rectal cancer, that received 
neoadjuvant radio- (chemo-) therapy between May 2012 and April 2016, in the Ist Surgical Oncology Clinic 
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of the Regional Institute of Oncology Iaşi. Imaging and immunochemistry data were analyzed, aiming to find 
correlations with response to neoadjuvant treatment. 

Results: We obtained correlations between the length of stay from finishing neoadjuvant treatment and the 
surgical sequence, association of chemotherapy to neoadjuvant treatment and cT staging, on the one hand 
and Dworak tumor regression score on the other hand. 

Conclusion: It is important to assess the value of different predictive elements for the response to 
neoadjuvant treatment, as to establish an effective therapeutic strategy that is appropriate for each patient. 
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Abordul multidisciplinar al tratamentului cancerului de rect – experiența 
unei singure echipe chirurgicale 
V. Scripcariu 
IRO Iași, Clinica I Chirurgie oncologică 

 

Introducere: Tratamentul modern al cancerului de rect este unul multidisciplinar, incluzând, pe lângă chirurg, o 
echipă formată din imagistician, gastroenterolog, oncolog medical și specialist în radioterapie. Tratamentul 
multimodal actual în cancerul de rect presupune, în funcție de localizare și stadializarea imagistică, optarea pentru 
abordarea chirurgicală de primă intenție sau aplicarea tratamentului neoadjuvant, urmat de secvența chirurgicală. 
Prin acest studiu retrospectiv s-a urmărit evaluarea atitudinii terapeutice în fața cancerului de rect a unei singure 
echipe chirurgicale. 

Material și metodă: Între 2006 și 2016 au fost tratați, de către o singură echipă chirurgicală, în total, 567 de pacienți 
diagnosticați cu neoplasm rectal. Aceștia au fost împărțiți în 2 loturi: pacienți operați între 2006 și 2012 în cadrul 
Clinicii a III-a Chirurgie a Spitalului ”Sfântul Spiridon” Iași (n=192), respectiv pacienți operați între 2012 și 2016 în cadrul 
Clinicii I Chirurgie Oncologică a Institutului Regional de Oncologie Iași (n=375). 

Rezultate: Din numărul total de 567 de pacienți, 539 au fost tratați cu viză curativă. În lotul 1 au fost în total 174 de 
pacienți tratați cu viză de radicalitate; dintre aceștia, 32 au prezentat cancer de rect ampular superior, iar 142 mijlociu 
și inferior – 74 de pacienți au beneficiat de tratament neoadjuvant, urmat de chirurgie, iar 68 au fost tratați chirurgical 
de primă intenție. În lotul 2, din 365 de pacienți tratați radical, 56 au prezentat neoplasm rectal ampular superior; 309 
pacienți au fost tratați pentru neoplasm rectal ampular mijlociu și inferior – dintre aceștia, 152 au beneficiat de 
tratament neoadjuvant, urmat de operație, iar 157 de pacienți au fost tratați chirurgical de primă intenție. 

Discuții: Tratamentul cancerului rectal variază în funcție de localizare și stadializare, fiind importantă aprecierea 
oportunității tratamentului neoadjuvant radiochimioterapic, care, atunci când este aplicat corect, poate îmbunătăți 
rezultatele terapeutice. 
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Multidisciplinary apporach to rectal cancer treatment – the experience of 
one surgical team 
V. Scripcariu 
Ist Surgical department, Regional Institute of Oncology (IRO) Iași Romania 

 

Introduction: The modern treatment of low rectal cancer needs to be multidisciplinary, as it includes, 
alongside the surgeon, an entire team consisting of a radiologist, gastroenterologist, medical oncologist and 
radiotherapist. The multimodal treatment in rectal cancer implies opting, according to clinical staging, for 
upfront surgery, or for neoadjuvant treatment, followed by the surgical sequence. This is a retrospective 
study that aims to evaluate the therapeutic approach to rectal cancer of one surgical team. 

Material and method: Between 2006 and 2016 a single surgical team treated a total of 567 patients 
diagnosed with rectal cancer. These patients were split in two batches: patients that were treated between 
2006 and 2012 within the IIIrd Surgical Unit of ”Sfântul Spiridon” Hospital Iași (n=192); patients treated 
between 2012 and 2014 within the Ist Surgical Unit of The Regional Institute of Oncology Iași (n=375). 

Results: Out of a total of 567 patients, 539 were treated with curative aim. In the first batch, there were a total 
of 174 patients treated radically; out of these patients, 32 presented upper rectal cancer and 142 mid and 
low rectal cancer – 74 of these had neoadjuvant treatment, followed by surgery and 68 had upfront surgery. 
In the second batch, out of 365 patients treated radically, 56 were diagnosed with upper rectal cancer and 
309 with mid and low rectal cancer - out of the latter, 152 had neoadjuvant treatment and 157 had upfront 
surgery.  

Discussions: The approach to rectal cancer varies according to the location and staging of the neoplasia. 
Thus, it is important to appreciate the opportunity of applying neoadjuvant radiochemotherapy, which can, 
in turn, improve the outcome of the patient. 
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Transfuzia de sânge și supravegherea post-transfuzională a pacientului 
Ștefana Secara 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: sânge, transfuzie, supraveghere, compatibilitate, tehnică medicală 

De ce este necesar să ştim ce înseamnă transfuzia şi cum realizăm corect această tehnică? În ultima perioadă 
a fost un subiect des abordat de către mass-media. Totul a pornit de la o posibilă eroare a unor cadre medicale 
în administrarea produselor de sânge, motiv pentru care ne-am gândit la o prezentare a acestui tip de 
tratament medical. Trebuie ştiut că orice greşeală poate avea grave consecinţe asupra sănătăţii şi vieţii 
pacienţilor. În cadrul proiectului vom aborda o tematică vastă, cu scopul de a crea o bună înţelegere asupra 
subiectului propus. Elemente precum: proprietăţile şi componetele sângelui, grupele sangvine şi transfuzia 
integrală, Sistemul OAB şi Sistemul Rh, probe de compatibilitate, identificarea corectă a pacientului şi 
supravegherea post-transfuzională a acestuia, vor fi descrise şi analizate, explicate şi sintetizate în vederea 
formării unor bune deprinderi în practica medicală. Cum identificăm corect o situaţie de urgenţă după o 
transfuzie de sânge? Care sunt paşii ce trebuie a fi urmaţi în administrarea transfuzională? Sunt aspecte 
importante şi informaţii necesar însuşite de un bun cadru medical. Prezentarea va oferi ”un refresh” acestor 
cunoştinţe şi va fi un bun subiect pentru discuţii şi cercetări ulterioare. 
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Dificultăți diagnostice în mycosis fungoides la adolescent 
Mirabela Subotnicu1, Mădălina Schmidt2, Adriana Mocanu1, Doina Mihăilă3, Anca Ivanov1,  
Silvia Dumitraș2, Antonela Ciobanu2, Ingrith Miron2 
1Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași 
2Secția de Oncologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași 
3Laboratorul de anatomie patologică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași 

Cuvinte cheie: mycosis fungoides, copil, leziune cutanată 

Mycosis fungoides (MF) este cel mai frecvent tip de limfom cutanat cu celule T întâlnit la vârsta adultă. Copiii 
şi adolescenţii sunt rar afectaţi, datele privind evoluţia clinică, răspunsul la tratament sau progresia afecţiunii 
la această categorie de vârstă fiind limitate. 
Prezentăm cazul unei adolescente în vârstă de 13 ani care se prezintă în Secţia de Hemato-Oncologie 
pediatrică pentru plăci şi placarde intens pruriginoase, eritematoase, de dimensiuni şi forme diferite, 
localizate la nivelul toracelui, abdomenului, membrelor superioare şi inferioare cu debut cu aproximativ 5 
luni anterior prezentării. La examenul clinic s-a constatat suplimentar o leziune tumorală la nivelul 
abdomenului şi limfadenopatie axilară şi inghinală bilaterală. 
Examinarea anatomopatologică atât a leziunilor, cât şi a tumorii cutanate a descris prezenţa infiltratului 
dermal atipic, cu nuclei cerebriformi şi endotropism moderat, iar imunohistochimic limfocite T atipice 
pozitive pentru markerii CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8 şi negative pentru CD30. 
Diagnosticul pozitiv de MF s-a bazat pe examenul clinic şi caracteristicile histopatologice ale leziunilor. 
Conform stadializării revizuite MF şi Sezary Syndrome ISCL/EORTCA pacienta a fost încadrată în stadiul IIB. 
Atitudinea terapeutică a constat în emoliente şi corticoterapie topică, narrowband ultraviolet B (NB-UVB) şi 
chimioterapie (ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină, prednison), cu răspuns terapeutic parţial. 
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Mycosis fungoides in adolescent - a diagnostic challenge 
Mirabela Subotnicu1, Mădălina Schmidt2, Adriana Mocanu1, Doina Mihăilă3, Anca Ivanov1,  
Silvia Dumitraș2, Antonela Ciobanu2, Ingrith Miron2 
1Emergency Hospital for Children “Sf. Maria”, Iași 
2Department of Pediatric Oncology, Emergency Hospital for Children “Sf. Maria”, Iași  
3Laboratory of Pathology, Emergency Hospital for Children “Sf. Maria”, Iași   

Key words: mycosis fungoides, adolescent, cutaneous lesion  

Mycosis fungoides (MF) is the most common type of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) in elderly individuals. 
Because the children and adolescents are rarely affected, data on clinical features, disease progression and 
treatment are limited.  
We report a 13 year old girl reffered to the Department of Pediatric Hematology and Oncology with a 5 
months history of intense pruritic, erythematous patches on her neck, upper and lower limbs, trunk and 
abdomen. Clinically, an erythematous plaque was also observed, a cutaneous tumor on her abdomen and 
axillary and inguinal lymphadenopathy. 
Histopathologic examination showed the presence of dermal atypical lymphoid with “cerebriform” nuclei 
infiltrate with mild epidermotropism both in skin and in tumor biopsy specimens. It was suggestive for MF. 
Immunohistochemically, atypical T-cell lymphocytes stained positive for CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8 
markers and negative for CD30 marker. 
The clinicopathological features were consistent with the diagnosis of MF. According to the ISCL/EORTC 
revision to the staging of MF and Sezary Syndrome, the diagnosis was established at the tumor stage, IIB. 
Emollients and moderate potency topical steroids, narrowband ultraviolet B (NB-UVB) and chemotherapy 
(cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone combination) were used as the treatment of MF, 
with partial response.  
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Evaluarea radiologică a pacienților cunoscuți cu hepatocarcinom (HCC) 
aflați în tratament cu sorafenib – studiu de caz 
R. Tănasă, Mirela Iordache 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: HCC, sorafenib, RECIST 1.1, mRECIST 

Introducere: Criteriile de evaluare a răspunsului în tumorile solide (RECIST 1.1) reprezintă cel mai răspândit 
mod de monitorizare în cadrul chimioterapiei clasice. Limitele RECIST 1.1 au devenit evidente în momentul 
în care au fost introduse terapiile biologice din cauza faptului că acesta nu reflectă patternul de răspuns 
tumoral, iar criteriile RECIST modificate (mRECIST) reprezintă metoda de preferat la pacienţii cu 
hepatocarcinom avansat aflaţi în tratament cu sorafenib. 

Material şi metodă: Scopul prezentării este de a ilustra prin comparaţie modalităţile de evaluare imagistică 
a răspunsului tumoral; studiul a presupus analiza retrospectivă a examinărilor computer tomografice a trei 
pacienţi trataţi cu sorafenib. 

Concluzie: Răspunsul tumoral la pacienţii cu hepatocarcinom  aflaţi în tratament cu sorafenib ar trebui 
evaluat conform criteriilor mRECIST; RECIST 1.1 rămâne rezervat pacienţilor care au leziuni nemăsurabile 
conform mRECIST. 
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Radiological assessment in patients known with hepatocellular carcinoma 
under treatment with sorafenib - a case study 
R. Tănasă, Mirela Iordache 
Regional Institute of Oncology Iași  

Key words: HCC, sorafenib, RECIST 1.1, mRECIST 

Introduction: Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST 1.1) is the most common way of 
monitoring response to classic chemotherapy. RECIST 1.1 limits became obvious when biological therapies 
have been introduced because it does not reflect the pattern of tumor response; modified RECIST criteria 
(mRECIST) is the preferred method in patients with advanced hepatocellular carcinoma treated with 
sorafenib. 

Methods: The aim of the presentation is to illustrate by comparison imaging modalities for assessing tumor 
response; the study involved retrospective analysis of computed tomography examinations of three patients 
treated with sorafenib. 

Conclusion: Tumor response in patients under treatment with sorafenib should be assessed according to 
mRECIST criteria; RECIST 1.1 remains reserved for patients who don’t have measurable lesions according to 
mRECIST. 
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Abordarea multidisciplinară în tratamentul oncologic – cardiotoxicitatea: 
diagnosticul și managementul complicațiilor cardiovasculare 
Daniela Maria Tănase1, Adeline Josephine Funingănă2, I.G. Funingănă3,  
Georgiana-Emmanuela Gîlcă4, Anca Alexandrescu2, Mariana Floria1, C. Rezuș1 
1Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”; Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Grigore T. Popa”, Iași, România 
2Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” 
3Institutul Regional de Oncologie Iași 
4Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie 

Cuvinte cheie: cardio-oncologie, cardiotoxicitatea, factori de risc cardiovascular, multidisciplinar 

Introducere: Progresele în ceea ce privește terapia oncologică au condus la îmbunătăţirea supraviețuirii 
pacienților cu cancer, dar, de asemenea, au crescut morbiditatea şi mortalitatea datorate în parte efectelor 
negative cardiovasculare. Deprecierea funcţiei cardiace poate fi reversibilă sau ireversibilă, şi poate să apară 
acut (la momentul respectiv sau în decurs de 1 săptămână) sau precoce (<1 an) şi cu debut tardiv (> 1 an) 
după terminarea chimioterapiei. 

Material şi metodă: Diagnosticul şi managementul complicaţiilor cardiovasculare au devenit o preocupare 
pentru echipe multidisciplinare care implică specialişti în cardiologie, oncologie şi alte domenii conexe şi 
recunoaşterea reciprocă a unui interes comun în ceea ce priveşte oferirea unei îngrijiri optime pentru 
pacienţii cu cancer şi supravieţuitori, fiind o motivaţie importantă pentru dezvoltarea unor echipe de cardio-
oncologie. 

Rezultate: Complicaţiile cardiovasculare sunt rezultatul cardiotoxicității, care implică efecte directe ale 
tratamentului oncologic asupra structurii şi funcţiei cardiace sau se pot datora dezvoltării accelerate a bolii 
cardiovasculare, mai ales în prezenţa factorilor de risc cardiovasculari tradiţionali. În general, complicaţiile 
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cardiovasculare ale tratamentului oncologic pot fi împărţite în nouă categorii principale: disfuncţie 
miocardică şi insuficienţă cardiacă; boala arterială coronariană; valvulopatii; aritmii, în special cele induse de 
medicamente care prelungesc QT; hipertensiune arterială; boala tromboembolică; boli vasculare periferice şi 
accident vascular cerebral; hipertensiune pulmonară şi complicaţii pericardice. 

Concluzie: Abordarea într-o manieră interdisciplinară a pacientului oncologic, crearea unor strategii ce ar 
putea identifica şi stratifica riscul cardiovascular ar fi benefică şi ar reduce complicaţiile şi îmbunătăţi 
rezultatele clinice.  
 
 

Multidisciplinary approach in oncological treatments – cardiotoxicity: 
diagnosis and managing cardiovascular complications 
Daniela Maria Tănase1, Adeline Josephine Funingănă2, I.G. Funingănă3,  
Georgiana-Emmanuela Gîlcă4, Anca Alexandrescu2, Mariana Floria1, C. Rezuș1 
1Internal Medicine Department, „Sf. Spiridon” University County Emergency Hospital; „Grigore T. Popa” University of 

Medicine and Pharmacy Iași, Romania 
2Internal Medicine Department, „Sf. Spiridon” University County Emergency Hospital, Iași 
3Regional Institute of Oncology, Iași 
4Gastroenterology and Hepatology Institute, „Sf. Spiridon” University County Emergency Hospital Iași 

Key words: Cardio-oncology, cardiotoxicity, cardiovascular risk factors, multidisciplinary 

Introduction: The progresses made in oncology treatments led to a greater survival rate among patients, 
however, the mortality and morbidity rates increased due, in part to, the negative cardiovascular side effects. 
The negative cardiac side effects can be reversible or irreversible, acute, meaning that the negative effects 
take place in less than a week or early, where the negative effects occur within a year and late, where the 



 
  
 
 
 
 
 

311 
 

negative effects are seen well after a year and the end of chemotherapy. 

Material and Method: The diagnosis and management of cardiovascular complications preoccupy 
multidisciplinary teams which are made up of cardiologists, oncologists and other specialties that work 
together in order to better understand and treat cancer patients and survivors.  

Results: Cardiovascular complications are a result of cardiotoxicity, having a direct effect on the structure 
and function of the heart due to oncology treatments and they can also accelerate and worsen existing 
cardiovascular diseases, especially if the patient presents traditional cardiovascular risk factors. In general, 
cardiovascular complications linked to oncology treatments can be divided into nine categories: myocardial 
dysfunction and heart failure; coronary artery disease; valvulopathies; arrhythmias and especially those that 
induce QT prolongation; arterial hypertension; thromboembolic disease; peripheral vascular disease and 
stroke; pulmonary hypertension and pericardial complications. 

Conclusion: It would be beneficial for the oncology patient to be treated from a multidisciplinary point of 
view, creating new strategies that would identify and stratify cardiovascular risk as well as, reducing possible 
complications and improving clinical results.  
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Managementul tromboembolismului venos la pacienții oncologici: noile 
anticoagulante orale - provocări și perspective 
Daniela Maria Tănase1, Adeline Josephine Funingănă1, I.G. Funingănă2,  
Georgiana-Emmanuela Gîlcă3, Anca Alexandrescu1, Nicoleta Dima1, C. Rezuş4, Mariana Floria4 
1Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” 
2Institutul Regional de Oncologie Iași 
3Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie 
4Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”; Universitatea de Medicină şi Farmacie 

“Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: noile anticoagulante orale, cancer, tromboembolism venos 

Introducere: Având în vedere riscul semnificativ crescut de evenimente tromboembolice la pacientul 
oncologic comparativ cu alte categorii de pacienţi, anticoagularea eficientă şi cu un profil de siguranță bun 
reprezintă o etapă cheie în managementul acestor pacienţi. 

Material şi metodă: Opţiunile terapeutice actuale, validate pentru prevenţia şi tratamentul 
tromboembolismului venos (TEV) la pacienţii oncologici includ heparinele cu greutate moleculară mică 
(HGMM), fondaparina, heparina nefracţionată şi antivitaminele K, însă toţi agenţii terapeutici menţionaţi 
prezintă o serie de limitări, care influenţează negativ eficienţa şi aderenţa la tratament.  

Rezultate: HGMM sunt actualmente standardul de aur pentru managementul TEV la pacienţii oncologici, 
având un profil de siguranţă şi eficienţă dovedite, atât în tratamentul, cât şi în prevenţia recurenţei TEV. Totuşi, 
luând în considerare dezavantajele administrării subcutanate şi efectele adverse ale terapiei cu HGMM, dar 
şi multiplele interacţiuni medicamentoase ale warfarinei, noile anticoagulante orale (NOAC) ar putea 
reprezenta o opţiune terapeutică validă pentru managementul TEV la această categorie de pacienţi. Există o 
serie de aspecte ce trebuie considerate, în special posibilele interacţiuni cu agenţii chimioterapici, 
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influenţând farmacocinetica NOAC, biodisponibilitatea, dar şi evaluarea riscului hemoragic, precum şi 
preocuparea privind alte potenţiale dezavantaje. 

Concluzii: Deşi NOAC şi-au demonstrat superioritatea prin raportare la AVK în trialuri clinice recente atât 
pentru pacienţii non-oncologici, cât şi în analiza unor subgrupe incluzând pacienţi oncologici, este 
imperioasă efectuarea de trialuri clinice randomizate, pentru a evalua profilul de siguranţă al NOAC la 
pacienţi oncologici, dar şi pentru a compara eficacitatea şi profilul de siguranţă al acestora cu HGMM. 
 
 

Managing venous thromboembolism in cancer patients: new oral 
anticoagulants - challenges and perspectives 
Daniela Maria Tănase1, Adeline Josephine Funingănă1, I.G. Funingănă2,  
Georgiana-Emmanuela Gîlcă3, Anca Alexandrescu1, Nicoleta Dima1, C. Rezuş4, Mariana Floria4 
13rd Medical Clinic, County Emergency Clinic Hospital “Sf. Spiridon” Iași 
2Regional Institute of Oncology Iași 
3Institute for Gastroenterology and Hepatology 
43rd Medical Clinic, County Emergency Clinic Hospital “Sf. Spiridon” Iași, “Grigore T. Popa” University of Medicine and 

Pharmacy Iaşi, Romania 

Key words: new oral anticoagulants, cancer, venous thromboembolism 

Introduction. Since patients with cancer have a significantly increased risk for thromboembolic events, as 
compared to other patient categories, safe and effective anticoagulation is a key step in managing these 
patients.  

Material and methods. The current therapeutic options validated for prevention and treatment of venous 
thromboembolism (VTE) in cancer patients include low molecular weight heparins (LMWH), fondaparinux, 
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unfractioned heparin and vitamin K antagonists (VKA), but all the above-mentioned agents present several 
limitations, which negatively influence the efficacy and adherence to treatment.  

Results. LMWH are currently the gold standard for managing VTE in cancer patients, proving to be safe and 
efficient for both VTE treatment and prevention of VTE recurrence. However, considering the disadvantages 
of subcutaneous administration and the side-effects of LMWH therapy, but also the multitude of drug 
interactions for warfarin, non-vitamin K antagonist oral anticoagulation (NOAC) may represent a valid 
therapeutic option for managing VTE in this patient category. There are several aspects to be considered, 
especially regarding potential drug interactions with chemotherapeutic agents, influencing NOAC’s 
pharmacokinetics, bioavailability, but also the assessment of bleeding risk, and consequent concerns of 
potential harm.  

Conclusions. Although NOAC have shown superiority to VKA in non-cancer patients in recent clinical trials 
and also in subgroup analysis from recent trials on cancer patients, randomized control trials are necessary, 
in order to evaluate the safety of NOAC use in cancer patients and also to evaluate NOAC’s efficacy and safety 
profiles in comparison to LMWH. 
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Răspuns complet clinic și imagistic în cancerul de col uterin local-avansat - 
prezentare de caz 
Diana Tănase1, Alexandra Nițica1, Cristina Pruteanu2, Manuela Ursache3, Anișoara Anghelache3, 
Irina Gavrilaș1 

Institutul Regional de Oncologie Iași 
1Secția Radioterapie,  
2Secția Oncologie Medicală,  
3Departamentul de Fizică Medicală 

Cuvinte cheie: cancer de col uterin local-avansat, răspuns complet, brahiterapie, tratament multidisciplinar 

Introducere: Cancerul de col uterin reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în România. 
Tratamentul standard al cancerului de col uterin local-avansat este radio-chimioterapia concomitentă 
definitivă, incluzând radioterapia externă, chimioterapia concomitentă cu cisplatin săptămânal şi 
brahiterapia. 

Materiale şi metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 45 ani, diagnosticată în ianuarie 2016 cu 
carcinom scuamos de col uterin, stadializată clinic FIGO IIIA, care a efectuat în perioada martie-aprilie 2016 
radio-chimioterapie concomitentă definitivă şi brahiterapie utero-vaginala tip HDR cu planning IRM. 

Rezultate: Evaluarea clinico-imagistică din iulie 2016 evidenţiază răspuns complet.  
Concluzii: La pacientele cu cancer de col uterin local-avansat şi cu un status de performanţă bun, o abordare 
multimodala, care să includă atât radioterapia externă, chimioterapia, cât şi brahiterapia utero-vaginală 
conferă şansa obţinerii unui răspuns complet. 
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Clinical and radiological complete response in locally advanced cervical 
cancer - a case report 
Diana Tănase1, Alexandra Nițica1, Cristina Pruteanu2, Manuela Ursache3, Anișoara Anghelache3, 
Irina Gavrilaș1 

Regional Institute of Oncology Iași 
1Department of Radiotherapy,  
2Department of Medical Oncology,  
3Department of Medical Physics 

Key words: locally advanced cervical cancer, complete response, brachytherapy, multidisciplinary approach 

Introduction: Cervical cancer is a major public health issue in Romania. The standard treatment for locally 
advanced cervical cancer is concomitant definitive radio-chemotherapy, including external beam 
radiotherapy, concomitant chemotherapy with weekly cisplatinum and brachytherapy. 

Material and methods: We present the case of a 45-year-old patient, diagnosed by cervical biopsy in January 
2016 with squamous cell carcinoma of the uterine cervix, clinically staged FIGO IIIA. Between March and April 
2016 the patient received concomitant definitive radio-chemotherapy and utero-vaginal HDR brachytherapy 
with MRI planning. 

Results: The evaluation performed in July 2016 showed a clinical and radiological complete response. 
Conclusions: In patients with locally advanced cervical cancer and a good performance status, a 
multidisciplinary approach, including external beam radiotherapy, concomitant chemotherapy and 
brachytherapy offers the chance of obtaining a complete response. 
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Riscul de malnutriţie în cancer– studiu pe 1717 pacienţi 
Laura Tănase1, V. Poroch2, Ioana Grigoraş2 
1Institutul Regional de Oncologie Iaşi (IRO) 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, Departamentul Chirurgie 

Cuvinte cheie: Chestionar MUST, risc nutriţional, malnutriţie, cancer 

Introducere: Pacientul cu cancer are un risc crescut de malnutriție. MUST (Malnutrition Universal Screening 
Tool) este o metodă de screening a malnutriţiei, care trebuie aplicată tuturor pacienţilor internaţi.  

Material şi metodă: În perioada august 2014-iulie 2016 a fost aplicat chestionarul MUST pe un lot de 1717 
pacienţi internaţi în cadrul IRO Iaşi în clinicile Radioterapie, Oncologie medicală, Chirurgie, Hematologie şi 
Îngrijiri paliative.  

Rezultate: Lotul de pacienţi a fost constituit din 48,3% femei, 51,7% bărbaţi. Vârsta medie a fost de 60 ani 
(+/-11ani) (19-92ani). Cancerele cu localizare la nivelul aparatului digestiv au fost cele mai frecvente (31,3%), 
urmate de cancerele uro-genitale (20,7%), pulmonare (14,2%), cele din sfera ORL (11,4%) şi cancerul de sân 
(10,6%). Valoarea medie a indicelui de masă corporală a fost de 25,8 kg/m2 (11,7-53kg/m2), corectat pentru 
retenție hidrică. Distribuția IMC în lotul studiat a fost: 6,6% pacienţi cu denutriţie (IMC<18,5kg/m2) și 21,4% 
pacienți obezi (IMC≥30kg/m2). Scorul MUST a identificat 53,2% pacienţi cu risc nutrițional (MUST≥1). 20% 
din pacienţi au avut IMC≥25kg/m2 şi concomitent risc moderat sau sever de malnutriţie (MUST≥1). 
Concluzii: În cancer excesul ponderal sau obezitatea nu exclud riscul de malnutriție. 
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The risk of malnutrition in cancer - a 1717 patients study 
Laura Tănase1, V. Poroch2, Ioana Grigoraş2 
1Regional Institute of Oncology Iaşi 
2„Grigore T. Popa” University of Iaşi, Surgery Department 

Key words: MUST Questionnaire, nutritional risk, malnutrition, cancer 

Introduction: Cancer is associated with an increased risk of malnutrition. MUST (Malnutrition Universal 
Screening Tool) Questionnaire is a screening tool for malnutrition which should be applied to all hospitalized 
patients. 

Material and Method: Between August 2014 and July 2016 MUST questionnaire was applied on a sample 
of 1717 patients hospitalized in the Regional Institute of Oncology Iaşi clinics of Radiotherapy, Medical 
Oncology, Surgery, Hematology and Palliative Care.  

Results: The patient group consisted of 48,3% women, 51,7% men. The mean age was 60 years (+/-11 years) 
(19-92years). Digestive tract cancers were the most common (31,3%), followed by urogenital cancers (20,7%), 
lung cancers (14,2%), ENT cancers (11,4%) and breast cancer (10,6%). Mean body mass index was 25,8 kg/m2 
(11,7-53kg/m2), corrected for hidric retention. BMI distribution: 6,6% of patients with a BMI<18,5kg/m2 
indicating denutrition and 21,4% of patients with obesity (IMC≥30kg/m2). MUST identified 53,2% of 
patients with nutritional risk (MUST≥1). 20% of patients had a BMI≥25kg/m2 and moderate or severe 
malnutrition risk (MUST≥1). 
Conclusion: Overweight and obesity does not exclude malnutrition risk in cancer. 
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Tumorile intestinului subţire. O provocare diagnostică și terapeutică 
E. Târcoveanu, St. Georgescu, C. Lupaşcu, N. Dănilă, A. Vasilescu, N. Vlad, Elena Cotea, Felicia 
Crumpei, Corina Ursulescu, C. Stanciu, Anca Trifan 
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu - Vl. Buţureanu” 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 

Introducere: Tumorile intestinului subţire sunt rare și au o simptomatologie nespecifică, cauza principală a 
întârzierilor în diagnostic şi de apariție a complicațiilor.  

Material şi metodă: Am efectuat un studiu retroproprospectiv pe un lot de 65 bolnavi cu tumori de intestin 
subțire operați în Clinica I Chirurgie Iaşi, în perioada 1995-2015: duodenale - 18, jejunale - 27, ileale - 20. Au 
fost 20 (29,76%) tumori benigne şi 45 (70,24%) tumori maligne (41 primitive şi 4 secundare). Sunt discutate 
problemele de diagnostic, tratament şi prognostic ale acestor tumori, în condițiile apariției de noi explorări 
(videocapsulă, enteroscopie) și a abordului miniminvaziv.  

Rezultate: Tumorile duodenale au fost maligne în 14 cazuri (11 - adenocarcinoame, 3 - tumori stromale 
maligne) şi benigne în 4 cazuri (polip, lipom, tumoră stromală, schwanom), au determinat stenoză digestivă 
înaltă în 5 cazuri, hemoragie digestivă superioară în 3 cazuri şi au fost diagnosticate prin tranzit baritat şi 
endoscopie. Tumorile jejunoileonului, în majoritate maligne - 31 (13 carcinoame, 10 limfoame, 3 tumori 
stromale maligne, metastaze 4 și un sarcom) şi 16 benigne (din care 10 stromale), s-au internat mai ales în 
urgenţă cu complicaţii: 17 ocluzii şi 5 peritonite. Date utile pentru diagnostic au adus tomodensitometria şi 
videocapsula, și enteroscopia. Tumorile benigne au beneficiat de ablație (5 cazuri), enterectomii segmentare 
(13 cazuri), iar cele maligne au impus 10 duodenopancreatectomii cefalice, 1 rezecție de unghi 
duodenojejunal, 30 enterectomii mai mult sau mai puţin extinse, 2 ileohemicolectomii și 3 derivaţii digestive. 
Abordul laparoscopic a fost practicat în 10 cazuri.  

Concluzii: Incidenţa tumorilor intestinului subţire rămâne în continuare scăzută. Pentru diagnostic, CT şi 
enteroscopia, videocapsula sunt foarte utile, ultima nefiind practicabilă în urgenţă. Se remarcă o creștere a 
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incidenței tumorilor stromale, probabil subdiagnosticate în trecut. Tratamentul chirurgical este singurul 
eficace, la care se adaugă pentru unele tumori maligne chimioterapia de ultimă generaţie. Abordul 
laparoscopic este fezabil pe cazuri selectate. 
 
 

Small bowel tumours. A challenge diagnostic and therapeutic 
E. Târcoveanu, St. Georgescu, C. Lupaşcu, N. Dănilă, A. Vasilescu, N. Vlad, Elena Cotea, Felicia 
Crumpei, Corina Ursulescu, C. Stanciu, Anca Trifan 
Ist Surgical Clinic „I. Tănăsescu - Vl. Buţureanu” 

„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

 

Introduction: Tumors of the small bowel are rare and present with nonspecific symptoms.  That causes a 
significant delay in diagnosis and consequently a worse outcome for the patient.  

Methods: In a retro-prospective study we evaluated a series of 65 patients with small bowel tumors operated 
in the First Surgical Clinic Iaşi, during 1995-2015: 18 duodenal tumors, 27 jejunum tumors and 20 ileum 
tumors. There were 20 (29.7%) cases with benign tumors and 45 (70.3%) cases with malignant tumors (41 
primary tumors and 4 secondary tumors). We discuss problems related to diagnosis, treatment and prognosis 
of these tumors in the presence of new explorations (capsule endoscopy, enteroscopy) and minimally 
invasive approach.  

Results: Duodenal tumors were malignant in 14 cases (11 adenocarcinomas, 3 malignant GIST tumors) and 
benign in 4 cases (adenoma, lipoma, GIST tumor, schwannoma) which led to stenosis in 5 cases, upper 
gastrointestinal bleeding in 3 cases. Positive diagnostic was confirmed with barium meal and endoscopy. 
The jejunal and ileal tumors were mostly malignant 31 cases (13 carcinomas, 10 lymphomas,3 malignant GIST, 
4 metastases and one sarcoma) with only 14 cases of benign tumors (5 GIST). Their tendency was to present 
as emergencies: 17 obstructions and 5 peritonitis. Modern imagistic proved useful as diagnostic tool: capsule 
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endoscopy, CT-scan and enteroscopy. The benign tumors benefited from local resection (5 cases) and 
segmental enterectomy (13 cases), while malignant tumors were managed using Whiple’s procedures (10 
cases), duodenal-jejunal resections (1 case), segmental enterectomy (30 cases), ileocolectomy (2 cases) and 
three bypasses. Laparoscopic approach was performed in 10 cases.  

Conclusions: The incidence of small bowel tumors remains low. For diagnosis, CT-scan, enteroscopy and 
capsule endoscopy are very useful; unfortunately the last method is not practicable in emergency. Surgery 
is the best choice plus chemotherapy for some malignant tumors. Laparoscopic approach is feasible in 
selected cases. 
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Profilaxia cancerului 
Elena Tiba, Crina Mihaela Danceanu  
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: profilaxia cancerului 

Aşa cum a subliniat OMS în 1986 sănătatea este mult prea importantă pentru a fi lăsată numai practicienilor 
din domeniul sanitar; educaţia şi elaborarea de politici trebuie să fie centrale pentru dezvoltarea sănătăţii la 
nivel individual, comunitar şi naţional. 
Combaterea cancerului reprezintă pe plan mondial o problemă stringentă atât medicală cât şi socială prin 
faptul sporirii an de an a numărului bolnavilor oncologici depistaţi primar, creşterii invalidităţii şi mortalităţii 
în urma afecţiunilor neoplazice în special în rândul populaţiei de vârstă tânără. 
Dezvoltarea cancerului poate fi preîntâmpinată, dar nu întotdeauna, din care cauză tot mai des se pune în 
discuţie problema diminuării riscului de îmbolnăvire prin cancer. O importanţă deosebită o are profilaxia 
maladiilor neoplazice primară şi secundară. Profilaxia primară în cancer vizează cauza bolii, atunci când 
aceasta este cunoscută şi eliminarea factorilor de risc. 
Concluzie: e mult mai uşor să previi decât să tratezi. 
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Protezarea esofagiană 
Elena Tiba, Antonela Lăcrămioara Paiu 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: proteza esofagiană 

În pofida progreselor în diagnosticul precoce şi tratamentul cancerelor digestive, 50-60% din pacienţii cu 
cancer esofagian sunt incurabili, necesitând terapie paleativă în momentul prezentării. 
Proteza esofagiană constituie un tratament paleativ al cancerului, la suprimarea unei obstrucţii şi ameliorarea 
dificultăţii la înghiţire şi constă în amplasarea unui tub care forţează îngustarea tumorală şi permite reluarea 
alimentaţiei. 
În urma montării unei proteze esofagiene, suprasolicitarea bolnavului, complicaţiile potenţiale, gradul de 
anestezie, timpul intervenţiei şi costurile totale ale procedurii sunt incomparabil mai mici decât în cazul unei 
operaţii. 
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Diagnosticul de malignitate al tumorilor anexiale pe baza regulilor simple 
ale grupului international ovarian tumor analysis (IOTA) 
Mihaela Camelia Tîrnovanu1, Ana Maria Cozoreanu2, Andreea Cara2, S. Pasat2, Ş.D. Tîrnovanu3,  
M. Onofriescu1  
1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, România 
2Maternitatea „Cuza Vodă” Iaşi, România 
3Student UMF Iaşi, România 

Cuvinte cheie: tumori ovariene, IOTA, Simple Rules, ecografie 

Metodele cu acurateţe mare de diagnostic al tumorilor anexiale sunt foarte importante pentru 
managementul optim al pacientelor.  

Obiectiv: Am dorit să validăm în practică modelul de predicţie al malignităţii tumorilor anexiale utilizând 
aspectele ecografice ale regulilor simple (Simple Rules – SR).  

Metodă: Am inclus paciente cu tumori anexiale examinate prin ecografie transvaginală şi care au fost 
selectate pentru intervenţie chirurgicală. Au fost înregistrate datele de la 434 paciente în perioada ianuarie 
2014 - septembrie 2016. În SR cele 5 aspecte ce indică tumoră benignă („B-features”) şi cele 5 aspecte care 
indică tumoră malignă („M-features”) se bazează pe prezenţă ascite, morfologia tumorii şi gradul de 
vascularizaţie la examenul ecografic. Tumorile sunt clasificate ca fiind benigne dacă au numai B-features şi ca 
maligne dacă au numai M-features. Dacă sunt aspecte conflictuale, se clasifică rezultat neconcludent. 
Tumorile încadrate ca neconcludent sunt clasificate prin aprecierea subiectivă a unui ecografist expert. Tipul 
încadrării tumorilor ovariene a fost comparat cu diagnosticul histologic.  

Rezultate: A fost un studiu prospectiv. IOTA SR ne-au permis să încadrăm 70% din tumorile anexiale ca 
benigne sau maligne. Rata malignităţii a fost 19%. Senzitivitatea şi specificitatea ecografistului expert au fost 
de 88% şi 90%. Totuşi un punct slab al acestul studiu a fost dificultatea cuantificării în clasificarea experienţei 
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examinatorului.  

Concluzii: Regulile simple – SR constituie un test de valoare pentru boală malignă şi patologia benignă 
anexială  înainte de tratamentul chirurgical. Determinarea CA125 seric preoperator la femeile aflate în 
premenopauză nu este necesar pentru a caracteriza patologia ovariană şi nu îmbunătăţeşte performanţele 
unui ecografist experimentat.  
 

Malignancy diagnosis in adnexal masses based on the simple rules from 
the international ovarian tumor analysis (IOTA) group 
Mihaela Camelia Tîrnovanu1, Ana Maria Cozoreanu2, Andreea Cara2, S. Pasat2, Ş.D. Tîrnovanu3,  
M. Onofriescu1  
1„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Romania 
2„Cuza Vodă” Women Clinical Hospital Iaşi, Romania 
3Student UMPh Iaşi, Romania 

Key words: adnexal masses, IOTA, Simple Rules, ultrasonography 

Accurate methods to preoperatively characterize adnexal tumors are pivotal for optimal patient 
management.  

Objective: We wont to validate in practice the model for prediction of malignancy in adnexal masses using 
the ultrasound features in the Simple Rules (SR).  

Methods: We included patients with an adnexal tumor who underwent a standardized transvaginal 
ultrasound examination and were selected for surgery. Data on 434 patients were recorded from January 
2014 through September 2016. The SR 5 features indicative of benign tumors (B-features) and 5 features 
indicative of malignancy (M-features) are based on the presence of ascites, tumor morphology and degree 
of vascularity at ultrasonography. Tumors are classified as benign if only B-features are observed and as 
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malignant if only M-features are observed. If conflicting features are present they are classified as 
inconclusive results. Masses yield in inconclusive result were classified using subjective assessment by an 
expert ultrasound. Gold standard was the histopathologic diagnosis of the adnexal mass.  

Results: It was a prospective study. We used the IOTA SR to classify 70% of all adnexal masses as benign or 
malignant. The malignancy rate was 19%. Sensitivity and specificity of expert ultrasonography were 88% and 
92%. However, a weakness to the sudy is the difficulty encountered in classifying operator experience. 

Conclusions: Simple rules are reliable test for malignant disease and benign conditions of the adnexae prior 
to surgery. Measurements of serum CA 125 are not necessary for the characterization of ovarian pathology 
in premenopausal women and are unlikely to improve the performance of experienced ultrasound examiner.  
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Precursorul neurotrofinei brain-derived neurotrophic factor previne 
inducerea vimentinei de către molecula transforming growth factor-β în 
MCF-10a cell culture 
A. Tiron1, C. Tiron1, M. Zlei1, F. Zugun-Eloae1,2, E. Carasevici1,2 
1Institutul Regional de Oncologie, Iași, Romania 
2Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași, Romania 

Cuvinte cheie: cancer de sân, tranziția epitelială-mezenchimală, BDNF, tgfβ 

Introducere: Cancerul de sân reprezintă unul din cele mai întâlnite tipuri de cancer în populaţia feminină. Înţelegerea 
biologiei cancerului şi particularităţile cancerului de sân reprezintă o sarcină majoră pentru a dezvolta noi tratamente. 
Factorii din micromediu pot activa tranziţia epitelială-mezenchimală (EMT) care conferă celulelor canceroase proprietăţi 
ale celulelor stem şi care promovează metastazarea. Factorul de creştere brain-derived neurotrophic factor (BDNF) a fost 
raportat ca fiind pro-oncogen în timp ce molecula precursoare a BDNF-ului matur (proBDNF) a fost raportată ca având 
efecte opuse moleculei mature în sistemul nervos. În prezentul studiu pilot am investigat efectul proBDNF-ului în EMT. 

Metode: culturi celulare, microscopie optică, citometrie de flux. 
Rezultate: Culturile celulare MCF-10A au fost tratate timp de 4 zile cu tgfβ sau cu BDNF. La sfârşitul experimentului 
celulele au fost pregătite pentru colorarea cu vimentină şi pentru achiziţia la citometria de flux. Vimentina este folosită 
ca marker al fenotipului mezenchimal. BDNF-ul a indus o creştere similară a expresiei vimentinei ca şi tgfβ. Plecând de 
la idea că în sistemul nervos, proBDNF-ul are efecte opuse faţă de BDNF şi luând în calcul faptul că BDNF a indus nivele 
similare de expresie a vimentinei cu tgfβ, în următoarea fază a planului experimental am testat efectul prezenţei 
proBDNF-ului asupra EMT-ului indus de tgfβ. Prezenţa proBDNF-ului în mediul de cultură a inhibat inducerea vimentinei 
de către tgfβ într-o manieră dependentă de doză. 

Concluzie: Stimularea culturilor celulare MCF-10A cu BDNF său tgfβ a indus tranziţia epitelială-mezenchimală iar 
proBDNF este capabil să inhibe inducerea EMT-ului de către tgfβ. 
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Brain-derived neurotrophic factor precursor prevent vimentin induction by 
transforming growth factor-β in MCF-10a cell culture 
A. Tiron1, C. Tiron1, M. Zlei1, F. Zugun-Eloae1,2, E. Carasevici1,2 
1Regional Institute of Oncology, Iași, Romania 
2University of Medicine and Pharmacy, Iași, Romania 

Key words: breast cancer, epithelial-to-mesenchymal transition, brain-derived neurotrophic factor, tgfβ 

Introduction: Breast cancer is one of the most encountered cancer type among women population. 
Understanding cancer biology and breast cancer particularities represent a major task in order to develop 
new treatments. Microenviromental factors can activate epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) that 
enables cancer cells to acquire stem cell-like properties and promote metastasis. Brain-derived neurotrophic 
factor  (BDNF) is a member of the neurotrophin family and has been reported to promote cancer while its 
precursor (proBDNF) has been reported to play an opposite role relatively to BDNF in nervous system. In this 
study we have investigated the effect of proBDNF in EMT. 

Methods: cells cultures, optical microscopy and flow cytometry. 
Results: MCF-10A cell culture have been treated for 4 days with either tgfβ or BDNF. At the end of experiment, 
cell have  been prepared for vimentin staining and flow cytometry acquisition. Vimentin is used as a marker 
of mesenchymal phenotype. BDNF induced a spike of vimentin expression level similar to tgfβ. Taking in 
consideration the facts that in nervous system proBDNF have opposite effects relatively to BDNF and the fact 
that BDNF and tgfβ induced similar levels of vimentin expression we have investigated next the effect of 
proBDNF on tgfβ induced EMT. The presence of proBDNF in cell culture prevent induction of EMT by tgfβ in 
a doze dependent manner. 

Conclusion: Continuous stimulation of MCF-10A cell cultures with BDNF or tgfβ potently induce EMT and 
proBDNF proved to be able to prevent EMT induction by tgfβ. 
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Impactul social al bolilor cronice: conformitate etică și protecție juridică 
Elena Toader  
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, Disciplina de Bioetică și Deontologie Medicală; Institutul 

de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi 

Cuvinte cheie: boli cronice, boli digestive, valori etice, impact social, protectie legala 

Complexitatea și diversitatea bolilor cronice necesită abordări și analize profunde, extinse dincolo de 
domeniul teoretic și de practică medicală. Astfel unificarea și modelarea informațiilor provenite din 
dimensiunea socială a bolilor cronice asociate aspectelor etice, creează puncte de vedere comune de la 
nivelul cărora pot fi vizualizate problemele de sănătate și impactul lor în cadrul comunității, a societății în 
sens larg. Pornind de la analize de caz centrate pe bolile digestive cronice se poate afirma ca asocierea 
componentei sociale aduce plus valoare în conturarea adevăratului sens al bolilor digestive. In acest context 
al dezbaterii implicarea eticii prin accentul pus pe durerea tuturor celor aflați în suferință, extinde conceptul 
boală - sănătate, de la o problemă personală axată pe calitatea și siguranța actului medical, la promovarea și 
protecția dreptului la sănătate la cel mai înalt standard. Astfel aspectele etice identificate în cazul bolilor 
digestive, dincolo de standardele de practică clinică, justifică abordarea unitară a principiilor și valorilor etice 
alături de normele morale din societate dar și de protecție juridică corespunzatoare.  
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Social impact of chronic diseases - ethics conformity and legal protection  
Elena Toader  
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, School of Medicine, Department of Bioethics and Medical 

Ethics; Institute of Gastroenterology and Hepatology, Iași, Romania 

Keywords: chronic diseases, digestive diseases, ethical values, social impact, legal protection 

The complexity and diversity of approaches and chronic diseases requires deep analysis, extended beyond 
extended beyond the theory and practice. Thus, the unification and modeling information from the social 
dimension of ethical issues associated chronic diseases, creates common views on the level of which can be 
viewed health problems and their impact in the community and society at large. Starting, from case studies 
focused on chronic digestive diseases we can say that the association social component adds value in 
shaping the true sense of digestive diseases. In this context of involving ethics debate by focusing on the 
pain all of those in suffering, extends the concept of disease - health, from a personal matter based on the 
quality and safety of care. Such ethical issues identified in digestive diseases beyond the standards of clinical 
practice justify the unitary approach to ethical principles and values along with moral norms of society but 
also the appropriate legal protection. 
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Neuroblastomul de suprarenală la copil - prezentare de caz 
Mioara Trandafirescu1, Doina Mihailă2, P. Plămădeală2, Elena Cojocaru3, Andreea Dima4,  
G.S. Aprodu5, Ingrith Miron6  
1Departamentul de Ştiinţe Morfofuncţionale, Disciplina de Histologie,  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 
2Laboratorul de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi 
3Departamentul de Ştiinţe Morfofuncţionale, Disciplina de Morfopatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” Iaşi 
4Rezident Anatomie Patologică 
5Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi 
6Clinica Hemato-Oncologie, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi 

Cuvinte-cheie: neuroblastom, suprarenală, sugar, N-myc 

Introducere. Neuroblastomul (NBL) reprezintă neoplasmul embrionar al sistemului nervos periferic simpatic, 
este al treilea cancer pediatric ca frecvenţă (8 - 10%) şi tumora embrionară cea mai frecventă care survine în 
primul an de viaţă. Mai mult de 70% din neuroblastoame se dezvoltă în abdomen, fie în glandele suprarenale 
(40%) fie în ganglionii simpatici retroperitoneali. NBL este tumora cu cea mai crescută rată de regresie 
spontană. Comportamentul clinic al neuroblastomului la copiii cu vârste sub 1 an este semnificativ diferit de 
cel al copiilor cu vârste mai mari, avand un prognostic mai bun. 

Prezentare de caz. Prezentăm cazul unui sugar de sex feminin, în vârstă de 10 luni, care se prezintă în Clinica 
de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi cu o formaţiune tumorală la 
nivelul suprarenalei stângi. Se intervine chirurgical, iar examenul extemporaneu şi amprentele orientează 
diagnosticul spre un NBL. Examenul microscopic al fragmentelor prelevate şi prelucrate prin tehnici 
histologice clasice au condus la diagnosticul final de neuroblastom nediferenţiat cu peste 50% necroză 
tumorală şi invazia ganglionului din hilul renal. Din relatările mamei, copilul a fost transferat in Franţa unde 
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s-a efectuat amplificarea N-myc, şi CT în urma cărora s-a evidenţiat N-myc pozitiv şi prezenţa de numeroase 
localizări secundare.  

Concluzii. Diagnosticul anatomoclinic permite încadrarea corectă a leziunilor în vederea tratamentului şi a 
monitorizării complicațiilor ce pot să apară ulterior, dar in cazul neuroblastomului un factor de prognostic 
important este amplificarea N-myc. Cazul nostru prezintă o evoluţie nefavorabilă în ciuda vârstei ş ai 
diagnosticului precoce. 
 
 

Adrenal neuroblastoma in child – a case report 
Mioara Trandafirescu1, Doina Mihailă2, P. Plămădeală2, Elena Cojocaru3, Andreea Dima4,  
G.S. Aprodu5, Ingrith Miron6  
1Department of Morphofunctional Sciences, Discipline of Histology,  

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 
2Department of Pathology, “Sf. Maria” Emergency Children’s Hospital Iasi  
3Department of Morphofunctional Sciences, Discipline of Morfopathology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and 

Pharmacy Iasi 
4Pathology Resident 
5Discipline of Pediatric Surgery and Orthopedics, “Sf. Maria” Emergency Children’s Hospital Iasi  
6Department of Hemato-Oncology, “Sf. Maria” Emergency Children’s Hospital Iasi 

Key words: neuroblastoma, adrenal, infant, N-myc  

Introduction. Neuroblastoma (NBL) is embryonic neoplasm of peripheral sympathetic nervous system, is 
the third pediatric cancer as frequency (8 - 10%) and embryonic tumor that occurs most common in the first 
year of life. More than 70% of neuroblastomas develops in the abdomen or in the adrenal glands (40%) or 
retroperitoneal sympathetic ganglia. NBL is the tumor with the increased rate of spontaneous regression. 
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Clinical behavior of neuroblastoma in children under 1 year is significantly different than the older children, 
having a better prognosis. 

Case report. We present the case of a female infant, 10 months old, who went for surgery in Pediatric Surgery 
Clinic of "St. Maria" Emergency Children’s Hospital for Iasi, with a tumor formation to the left adrenal. The 
extemporaneous and smear examination that followed surgical intervention oriented the diagnosis into a 
NBL. Microscopic examination of fragments sampled and processed by classical histological techniques have 
resulted in the final diagnosis of undifferentiated neuroblastoma with over 50% tumor necrosis and invasion 
in the lymph node of renal hilum. From reports of mother, the child was transferred to France where has been 
made amplification N-myc and CT scan after which it was revealed N-myc positive and the presence of many 
secondary locations. 

Conclusion. Anatomic and clinical diagnosis allow correct classification of lesions for the treatment and 
monitoring of complications that may occur later, but in case neuroblastoma an important prognostic factor 
is N-myc amplification. Our case represents an unfavorable evolution despite age and the early diagnosis. 
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Reacții adverse transfuzionale 
Maricica Țucă¹, Luminița Popeanu¹, Ioana Grigoraș² 
¹ Institutul Regional de Oncologie Iași, clinica A.T.I. 

² Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: asistent medical, sectia ATI, IRO Iasi, Romania 

Introducere. Utilizarea clinică a hemotransfuziilor ne convinge că aceasta metodă de tratament nu este 
întotdeauna inofensivă. Hemotransfuziile reprezintă un transplant de țesut lichid viu care necesită o vigilență 
sporită pentru a preveni și depista la timp efectele adverse, ce țin de transfuzia sângelui și componentelor 
sanguine. 

Obiectiv. Evaluarea reacțiilor adverse transfuzionale la sângele și derivatele sanguine administrate în 
Institutul Regional de Oncologie Iași în anul 2015. 

Material si metodă. Studiu retrospectiv desfașurat în Institultul Regional de Oncologie Iași pe 12 luni (1.01 - 
31.12.2015) cu extragerea din baza de date a Unității de Transfuzie Sanguină a Institutului Regional de 
Oncologie Iași a numărului de unitați de sânge transfuzate, a numărului de pacienți transfuzați și a numărului 
de evenimente transfuzionale. 

Rezultate. S-au identificat un număr de 4252 de unități de sânge și 5671 derivate administrate la un număr 
de 1082 pacienți, dintre care 758 politransfuzați. S-au înregistrat un număr de 30 de evenimente 
posttransfuzionale minore și zero evenimente tansfuzionale majore. 
Concluzii. Frecvența mare a pacienților politransfuzați impune măsuri de precauție luate pretransfuzional în 
funcție de patologia pacientului și de istoricul transfuzional al acestuia. Micrometoda de determinare a 
compatibilitații este considerată cea mai importantă componentă de securitate pentru depistarea 
anticorpilor iregulari. În acest mod putem preveni imunizarea pacienților și reducerea reacțiilor adverse 
hemolitice transfuzionale. Respectarea procedurilor de lucru este foarte importantă pentru evitarea 
accidentelor transfuzionale și a reacțiilor adverse severe. 
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Adverse events of blood transfusion 
Maricica Țucă¹, Luminița Popeanu¹, Ioana Grigoraș² 
¹ ICU Clinic, Regional Institute of Oncology Iași 

² “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 

 

Introduction. The clinical use of blood transfusion demonstrates that this treatment is not harmless. Blood 
transfusion represents a transplant of liquid live tissue and mandates for an increased attention in order to 
prevent and early detect its adverse effects. 
Objective. To evaluate the blood and blood products adverse events recorded in the Regional Institute of 
Oncology, Iași during 2015. 

Material and method. A retrospective study was performed in the Regional Institute of Oncology, Iași during 
a 12 months period (1.01 – 31.12.2015) by extracting data from the Transfusion Unit  database: the number 
of transfused blood units, of patients receiving blood transfusions and the number of transfusional events. 

Results. We identified that a 4252 blood units and 5671 blood products units were given to 1082 patients, 
including 758 patients with repeat transfusions. We recorded 30 minor posttransfusional events and no 
major transfusional event. 

Conclusion. The high frequency of multiply transfused patients imposes cautions before the transfusion 
according to patient’s pathology and to his transfusional history. The compatibility testing is the most 
important component of transfusional security in order to assess irregular antibodies. In this manner we can 
prevent patient’s immunization and we can reduce hemolytic adverse reactions. Following the 
recommended procedures it is possible to avoid transfusional events and severe adverse reactions.  
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Formarea profesională între obligație și necesitate, o componentă absolut 
necesară în pregătirea asistenților medicali 
Loredana Țuțuianu, Luminița Popeanu, Ioana Grigoraș 
Secția ATI, Institutul Regional de Oncologie Iași 

 

Introducere. Formarea profesională reprezintă totalitatea activităților de pregătire teoretică și practică 
desfașurate în vederea dobândirii și îmbunătățirii nivelului de cunoștinte, abilități și aptitudini profesionale. 
Formarea profesională continuă, obligatorie, este stipulată în Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 
2008 (actualizată). 

Obiective. Analiza activităților de Educație Medicală Continuă la care au participat asistenții medicali din 
Secția ATI a IRO Iași, precum și analiza impactului asupra asistenților participanți. 

Material și metodă. Au fost evaluate cantitativ participările asistenților medicali din Secția ATI  a Institutului 
Regional de Oncologie Iași la cursurile de formare profesională desfășurate în anul 2015, iar analiza 
impactului s-a făcut cu ajutorul unui chestionar în care li s-a cerut participanților să-și prezinte opinia cu 
privire la utilitatea teoretică și practică a noțiunilor dobândite. 

Rezultate. Cei 61 de asistenți medicali ai secției noastre au participat  la un număr de șapte cursuri 
organizate de Institutul Regional de Oncologie Iași și la un curs organizat de Academia de Științe Medicale. 
Opinia asistenților medicali privind impactul teoretic al acestor cursuri arată că majoritatea consideră 
valoroasă achiziția teoretică, iar opiniile privind aplicabilitatea practică sunt variabile în funcție de tema 
cursului. 

Concluzii. Formarea profesională, dincolo de aspectul obligatoriu, stipulat de lege, reprezintă o componentă 
absolut necesară în pregătirea asistenților medicali, răspunzând nevoii de reînnoire permanentă a 
cunoștințelor medicale ce duce la creșterea performanțelor profesionale și a gradului de satisfacție la locul 
de muncă.  
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Professional training - between constrain and necessity 
Loredana Țuțuianu, Luminița Popeanu, Ioana Grigoraș 
ICU Department, Regional Institute for Oncology Iași 

 

Introduction. Continuous medical education (CME) refers to all theoretical and practical activities 
undertaken to improve the acquisition and level of knowledge and professional skills. Continuous medical 
education is mandatory and it is stipulated in the law no. 144 / 28 October 2008. 

Objectives. The analysis of Continuous Medical Education  activities involving nurses in Anesthesia and 
Intensive Care Unit, Regional Institute of Oncology, Iasi and its impact on their professional skills. 

Materials and method. We assessed training courses attended by ATI nurses during 2015 and we analyzed 
their impact using a questionnaire regarding the usefulness of acquired theoretical and practical knowledge. 

Results. A number of 61 nurses attended 7 courses organized by the Regional Institute of Oncology, Iasi and 
one course organized by the Academy of Medical Sciences. 
Nurses’ opinion on the impact of these courses shows that the majority considers important the acquisition 
of theoretical knowledge, while the opinions on practical applicability vary depending on course subject. 

Conclusions. Continuous medical education, beyond its compulsory, law stipulated feature, is an 
indisputable necessity, covering the need for permanent renewal of medical knowledge, leading to 
increased professional performance and work satisfaction. 
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Penthosul pacientului oncologic, între catharsis și homeostazie 
R.S. Ungureanu1,2, V. Poroch2,3 
1Doctorand Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
2Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
3Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: penthos, catharsis, homeostazie 

Introducere. Lucrarea îşi propune să evidenţieze într-o perspectivă inedită relaţia dintre rezultatele unor 
studii biochimice referitoare la lacrimile umane (William H. Frey) şi viziunea teologică asupra penthos –ului 
(„plânsul de bucurie - făcător”) al Părinţilor Bisericii (Sf. Ioan Sinaitul). 

Material şi metodă. Studiu comparativ al textelor din cartea „Crying: A Mistery of Tears” (Dr.William H.Frey) 
şi treapta a şaptea a Scării „Sf. Ioan Sinaitul”. 

Rezultate. Sf. AP. Petru, model de mărturisire a Dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu (Matei 16,16),  devine 
ucenic şi piatră a Bisericii lui Hristos şi prin modelul său de plângere cu amar pentru păcat. Calităţile 
ambivalente ale lui Petru invită să medităm la faptul că, în timp ce telosul (scopul) vieţii creştine este 
desăvârşirea, ezitările pot fi iertate prin lacrimile sincere. Acesta este penthosul, adică plângerea păcatelor. 
Plânsul ajută însă și la reducerea nivelului de stres. Eliminarea hormonului adrenocorticotropic (ACTH) este o 
realitate dovedită științific în lacrimile legate de emoții. Lacrimile emoționale au o mare concentrație de 
albumină (cu 24% mai mare decât lacrimile de iritație), şi lizozim cu rol antibacterian. 

Concluzii. Studiile noi biochimice confirmă prin metode ştiinţifice funcţia catarctică (purificatoare, 
eliberatoare) de care vorbeşte Biserica a plânsului emoţional şi demostrează în acelaşi timp rolul acestuia în 
reglarea homeostaziei organismului.  
  



 
  
 
 
 
 
 

339 
 

Aspecte de agresivitate ale carcinomului cu celule în inel cu pecete rectal și 
gastric 
Natalia Velenciuc, C. Roată, V. Porumb, S.T. Makkai Popa, A. Papa, G. Dimofte, S. Luncă 
Clinica Chirurgie Oncologică II, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: carcinom cu celule în inel cu pecete, cancer rectal, cancer gastric, metastaze, prognostic 

Carcinomul cu celule în inel cu pecete (CCIP) este o formă rară de adenocarcinom extrem de agresivă care 
produce mucină, clasificat ca "tip nediferențiat și difuz", cu epidemiologie și oncogeneză specifică, și 
prognostic nefavorabil. Tumori primare se identifică frecvent la nivel gastric (90%) și în mai puțin de 1% în 
cancerul colorectal. Prezentăm cazurile a două paciente cu CCIP avansat, extrem de agresive, cu origine 
gastrică și rectală. Prima pacientă a fost diagnosticată cu adenocarcinom rectal T3N1M0, a beneficiat de 
radiochimioterapie neoadjuvantă, cu răspuns favorabil  la 12 săptămâni. Clinic s-a observat o mică 
adenopatie latero-cervicală stângă, cu evoluție fulminantă în 72 de ore, determinând compresiune aero-
digestivă și tromboza vaselor subclaviculare stângi. Endoscopia digestivă identificată multiple metastaze 
gastrice mici. În ciuda chimioterapiei evoluția a fost nefavorabilă și pacienta a decedat  la 2 luni. A doua 
pacientă, a fost diagnosticată imagistic și endoscopic cu tumori maligne ovariene. Clinic, s-a observat o 
mărire a sânului stâng care s-a biopsiat. Laparotomia a constatat o indurație de 2 - 3 cm la nivel gastric, iar 
endoscopia cu biopsie intraoperatorie stabilește diagnosticul de CCIP. Biopsia mamară a pledat pentru 
metastază de CCIP gastric și tumorile ovariene s-au dovedit a fi tumori Krukenberg. Nu a existat nici un 
răspuns la chimioterapie și pacienta a decedat la 2,5 luni. În concluzie, CCIP în aceste două cazuri particulare 
s-a dovedit a fi extrem de agresiv, cu metastaze în organe neobișnuite, fără răspuns la chimioterapie și deces 
rapid. 
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The aggressivity of rectal and gastric signet ring cell carcinoma 
Natalia Velenciuc, C. Roată, V. Porumb, S.T. Makkai Popa, A. Papa, G. Dimofte, S. Luncă 
2nd Clinic of Surgical Oncology, Regional Institute of Oncology Iasi  

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Key words: signet ring cell carcinoma, rectal cancer, gastric cancer, metastasis, prognostic 

Signet ring cell carcinoma (SRCC) is a rare form of highly malignant adenocarcinoma that produces mucin, 
classified as “undifferentiated and diffuse type”, with a specific epidemiology and oncogenesis and with a 
poor prognosis. Primary SRCC tumors are most often found in the stomach (90%) and in less than 1% among 
colorectal cancers. We present herein the cases of two female patients with extremely aggressive advanced 
SRCC of gastric and rectal origin. The first patient had a T3N1M0 rectal adenocarcinoma and received 
neoadjuvant radiochemotherapy. At 12 weeks postradiotherapy a good partial local response was noted. 
During the preoperative workup a small left laterocervical adenopathy was noted which fulminantly evolved 
giving compression on aerodigestive tract and complete thrombosis of left subclavian vessels in 72 hours. 
At superior endoscopy multiple small gastric metastasis were observed.  Despite chemotherapy the 
evolution was unfavorable and patient died 2 month later. The second patient, after a full imagistic and 
endoscopic workup was diagnosed with ovarian malignant tumors. Clinically, a left breast enlargement was 
noted and biopsied. At laparotomy a 2 - 3 cm induration at gastric antrum was found. Intraoperative 
endoscopy with biopsy found a SRCC. Brest biopsy confirmed metastasis from gastric SRCC and ovarian 
tumors proved to be Krukenberg tumors. There was no chemotherapy response and patient died 2.5 months 
later. In conclusion, the SRCC in these two particular cases proved an extremely aggressive behavior with 
metastasis in unusual organs, no chemosensitivity and rapid decease.  
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Cum putem aprecia în mod realist afectarea funcției genito-urinare la 
pacienții cu cancer colorectal, cu ligatura de AMI și / sau disecție TME 
N. Velenciuc, V. Porumb, S. Luncă, G. Dimofte 
Clinica II Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iași  

Cuvinte cheie: cancer colorectal, calitatea vieții, disfuncții urinare, disfuncții sexuale 

Introducere. Cancerul colorectal afectează pacienți din ce în ce mai tineri, iar perspectiva vindecării nu trebuie 
să ascundă realitatea efectelor adverse legate de funcția genito-urinară. 

Material și metodă. S-au utilizat chestionarele EORTC QLQ CR29 ce au fost expediate prin poștă la 160 de 
pacienți operați pentru cancere rectale și sigmoidine. 81 de pacienți au răspuns la chestionarele de QOL și au 
putut fi selecționați pentru analiza finală. Sunt discutate efectele asupra funcției uro-genitale din perspectiva 
pacientului vindecat de cancer, printr-un studiu transversal și fără a face o comparație cu datele preoperatorii. 

Rezultate. Evaluarea prin studiu transversal pune mari probleme, atât legate de valorile preoperatorii, dar mai 
ales de semnificația simptomelor pentru pacientul vindecat de o boală gravă. Studiul include un procent mare 
(peste 80%) de pacienți în vârstă de peste 60 de ani, ceea ce creează un bias semnificativ, atât pentru afectarea 
funcției urinare, cât și legat de semnificația unei vieți sexuale active. Polakiuria este extrem de frecventă la 
majoritatea pacienților, probabil fără legătură cu TME, dar incontinența urinară și disuria ajung (în funcție de 
tipul de operație) la procente semnificative 10 - 20% din respondenți. Funcția sexuală este mai ușor de evaluat 
la bărbați, care în proporție de 79% afirmă interes sexual, față de 30% la femei. Impotența ajunge la aproximativ 
50% din cazuri după rezecția sigmoidiană, ceea ce denotă că o mare parte nu sunt legate de gestul chirurgical. 

Concluzii. Tulburările funcției urog-genitale sunt importante la populația din grupurile de vârstă peste 60 de 
ani, motiv pentru care interpretarea chestionarelor de QOL este riscantă. Oricum, atât TME, cât și ligatura de 
AMI pot fi asociate cu modificări semnificative care trebuie cunoscute și, pe cit posibil, evitate.    
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How can we realistically evaluate genito-urinary dysfunctions in patients 
with colorectal cancers, after IMA ligation or TME dissection  
N. Velenciuc, V. Porumb, S. Luncă, G. Dimofte 
2nd Oncologic Surgery Clinic, Regional Institute for Oncology Iași 

Key words: colorectal cancer, QOL, urinary disfuction, sexual disfunction 

Introduction. colorectal cancer affects more and more younger patients, and the perspective of cure should 
not hide the reality of side effects associated with urinary and genital functions.  

Material and method. We used EORTC QLQ CR29 questionnaires which were sent to 160 patients operated 
for rectal and sigmoidian cancers. 81 patients responded and data could be evaluated for QOL assessment. 
We discuss effects associated with urinary and genital functions from the perspective of patient cured of 
cancer. It is a transversal study and we did not compare QOL using preoperative base line data. 

Results. Using a transversal study poses major problems, some related to lack of preoperative data, but 
mostly related to the significance of symptoms in patients after a major operation. The study includes a large 
proportion (80%) of patients older the 60y, that is associated with a major bias both for urinary function and 
sexual activity, mostly related with the individual significance of sexual life. Polakiuria is very frequent, 
probably not related with TME, but urinary incontinence and disuria may account for up to 20% of patients 
(depending on the surgical procedure. Sexual function in male patients is easier to evaluate, as they affirm 
79% sexual interest, as compared with 30% in women. Impotence may account for 50% of cases after sigmoid 
resection, showing that a large majority is not related to the surgical procedure.   

Conclusions. Changes in urinary and genital functions are important in older population groups (over 60y), 
hence a major problem in objective interpretation of QOL questionnaires. Anyhow TME and IMA ligation can 
be associated with significant changes that have to be recognized and, as much as possible, avoided.  
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Cancerul de ovar  
Mirela Andrieş1, R. Vieriu2, Mihaela Gavrilescu2,3  
Institutul Regional de Oncologie Iași 
1Clinica Chirurgie I 
2Clinica I Chirurgie oncologică 
3Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: cancerul de ovar, anexectomie, chimioterapie adjuvantă 

Cancerul de ovar (C0) este cea mai importantă cauză de deces prin neoplaziile ginecologice pretutindeni din 
lume,cu o rată a incidenţei ce variază de la o ţară la alta pe continentul european (locul V în ţările Uniunii 
Europene). 
Epidemiologie  
Histologie 
Simptomatologie 
Diagnostic 
Stadializare 
Tratament 
Principalele asocieri de chimioterapie 
Recomandări ESMO de tratament ale stadiilor I,II,III şi IV 
Rolul asistentei medicale în îngrijirea pacienţilor cu neoplasm ovarian 
Cea mai mare parte din cancerile ginecologice sunt curabile prin utilizarea armonioasă a tratamentelor loco-
regionale-chirurgie şi radioterapie (RT) în anumite cazuri în asociaţie cu chimioterapia (CHT). 
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Ovarian cancer 
Mirela Andrieş1, R. Vieriu2, Mihaela Gavrilescu2,3  
Regional Institute for Oncology Iași 
11st Surgery Clinic 
21st Oncologic Surgery Clinic 
3„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 

 
Ovarian cancer is the most frequent cause of death by gynecological neoplazia, its incidence varies from one 
country to another on the European continent (the fifth place in European Union countries). 
Epidemiology 
Histology 
Symptomatology 
Diagnostic 
Staging 
Treatment 
Main associations of chemotherapy 
ESMO’s recommendations of treatments for the first, second, third and fourth stage of cancer Medical 
assistance role in patients care with ovarian neoplasm. 
Most of the gynecological cancers are treatable by a balanced use of loco - regional - surgical treatements, 
radiotherapy and in some cases combined with chemotherapy. 
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Actualităţi în tratamentul limfoamelor T periferice 
Ana Maria Vlădăreanu, Elena Andruș, Daniela Vasile 
Clinica Hematologie, Spitalul Universitar de Urgență București 

Cuvinte cheie: limfoame T, tratament, chimioterapie 

Limfoame T apar cu precădere la adulţii de vârstă medie sau la vârstnici, care de regulă au boală diseminată 
la diagnostic, simptome sistemice şi implicare medulară. Au prognostic nefavorabil în ciuda terapiilor 
agresive aplicate, mai mult de jumătate dintre pacienţi decedând datorită progresiei bolii. Fenotipul celulei 
T generează un curs agresiv al bolii. Diagnosticul pozitiv al neoplaziilor de imunofenotip T este dificil datorită 
faptului că celulele maligne T sunt adesea amestecate cu celule normale reactive T şi nu au markeri de 
suprafaţă diagnostici pentru clonalitate. Studiile privind expresia genelor au fost mai puţin extinse în 
limfoamele cu celule T comparativ cu limfoamele cu celule B. Tratamentul limfoamelor T vizează alături de 
măsurile generale, aplicarea chimioterapiei (în doză standard, “high dose” sau cure de salvare în recăderi), dar 
şi tratamentul cu agenţi modulatori biologici, agenţi antiretrovirali sau cu anticorpi monoclonali în funcţie 
de subtipul histologic. Perspectivele terapiei genice rămân o poartă deschisă pentru aceste tipuri de 
limfoame. Studiile clinice sunt cruciale pentru identificarea de medicamente noi, eficiente și pentru 
determinarea dozelor optime pentru pacienți cu PTCL. Opțiunile de tratament pentru diferitele tipuri de 
limfoame cu celule T se extind, pe măsură ce se descoperă noi agenți terapeutici, iar schemele terapeutice 
actuale sunt îmbunătățite.  
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New Perspectives in Treatment of Peripheral T-cell Lymphomas 
Ana Maria Vlădăreanu, Elena Andruș, Daniela Vasile 
Hematology Clinic, Emergency Clinical Hospital Bucharest 

Key Words: T-cell lymphomas, treatment, chemotherapy 

T-cell lymphomas affects mostly middle-aged adults or the elderly who usually have disseminated disease at 
diagnosis, systemic symptoms and bone marrow involvement. They have a poor prognosis despite 
aggressive therapies applied, more than half of patients dying due to disease progression. T cell phenotype 
generates an aggressive course of the disease. Positive diagnosis of T-cell malignancies is difficult because 
malignant T cells are often mixed with normal reactive T cells and have no clonal surface markers. Studies on 
gene expression were less extensive for T-cell lymphomas compared with B cell lymphomas. Treatment of T-
cell lymphomas includes besides general measures, chemotherapy (standard dose, "high dose" or salvage 
regimens for relapse) and also biological agents, anti-retroviral agents or monoclonal antibodies according 
to the histologic subtype. Gene therapy remains an open door for these types of lymphomas. Clinical trials 
are crucial for identifying new effective drugs and to determine the optimal dosage for patients with PTCL. 
Treatment options for different types of T-cell lymphomas are expanding, as they discover new therapeutic 
agents, and current treatment regimens are improved.  
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Melanom malign multirecidivat - tratament multimodal.  
Prezentare de caz clinic 
C. Vlad, C. Lisencu, C. Cainap, F. Ignat, E. Puşcaş, A. Irimie, P. Achimaș-Cadariu 
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj Napoca 

Cuvinte cheie: melanom malign, recidivă, chirurgie, chimioterapie 

Deşi reprezintă doar 4% din totalul cancerelor de piele, melanomul cutanat malign se asociază cu un grad de 
mortalitate relativ crescut, el fiind responsabil de aproximativ 2% din toate decesele prin cancer. Grosimea 
tumorii primare în mm (scorul Breslow) şi nivelul Clark al invaziei sunt cei mai importanţi factori de prognostic 
la pacienţii fără evidenţă clinică a bolii în altă parte. Există o corelaţie directă între grosimea tumorii şi 
supravieţuirea la 5 şi 10 ani a pacienţilor. Cea mai bună şansă de vindecare pentru melanomul cutanat malign 
este stabilirea unui diagnostic precoce şi un tratament chirurgical corespunzător. Vă prezentăm cazul unei 
paciente în vârstă de 55 ani, diagnosticată în anul 1999 cu Melanom cutanat malign al regiunii subscapulare 
stângi operat, care a prezentat în evoluţie multiple metastaze de melanom cu diferite localizări anatomice 
(cerebrale, bursa omentala, fosă iliacă stângă, regiunea femurală stângă, regiunea lombară dreaptă, regiunea 
humerală dreaptă) care au fost tratate multimodal (chirurgie, radio şi chimioterapie), cu evoluţie favorabilă.  
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Diagnosticul de cancer în timpul sarcinii 
Simona Ruxandra Volovăț 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Institutul Regional de Oncologie Iași 

 

Introducere. Diagnosticul de cancer în timpul sarcinii este rar întâlnit, însă generează frecvent diverse 
probleme de diagnostic și management, atât pentru mamă, cât și pentru făt. Dintre tumorile solide, cancerul 
de sân este cel mai frecvent întâlnit, urmat de neoplasmul tiroidian și de col uterin. Diagnosticul este frecvent 
stabilit tardiv, aceste paciente prezentând mai frecvent forme avansate de cancer față de populația generală.  
Cuprins: În fata unui nodul mamar suspect descoperit la femeile însărcinate, sunt indicate metode imagistice 
precum ecografia mamară și eventual mamografia (pentru a elimina leziuni multiple sau bilaterale). Din 
punct de vedere al biologiei tumorale, aceste paciente prezintă frecvent tumori ER/PR negative și Her2 
pozitive. Deși este indicat ca managementul în aceste cazuri să se apropie cât mai mult de ghidurile de 
tratament uzuale pentru cancerul de sân, acesta este adaptat și la vârsta sarcinii. Se păstrează aceleași 
indicații chirurgicale, atât pentru mastectomie, cât și pentru chirurgia conservatorie. Radioterapia poate fi 
utilizată în primul trimestru și la începutul celui de-al doilea trimestru de sarcină, în cazul în care nu se poate 
amâna până după naștere. Chimioterapia (neo)adjuvantă poate fi administrată în ultimul trimestru de sarcină, 
în funcție de biologia tumorală și prezența altor factori de risc, incluzând protocoale precum FEC, EC, FAC, AC 
și taxani. Utilizarea Trastuzumabului sau a tamoxifenului nu este recomandată în timpul sarcinii.  

Concluzii. Deciziile terapeutice în aceste situații particulare trebuie luate în comisii multidisciplinare, în 
centre specializate, datorită riscurilor asociate și a complexității cazurilor. 
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Cancer diagnosis during pregnancy 
Simona Ruxandra Volovăț 
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iași, Regional Institute of Oncology Iași 

 

Introduction. Cancer diagnosis during pregnancy is rare, and it frequently generates diagnostic and 
management issues for both the mother and the fetus. Among solid tumors, breast cancer is most frequent, 
followed by thyroid and cervix cancer. The diagnosis is generally delayed, these patients frequently 
presenting with more advanced tumors than the non-pregnant population.  
When facing a suspicious breast mass in pregnant patients, additional imaging is indicated, such as breast 
ultrasound and in some cases mammography (to determine multiple or bilateral lesions). From a tumor 
biology point of view, these patients often present ER/PR negative and Her2 positive tumors. Although the 
management of these cases should follow the guidelines for non-pregnant women, it should also be adapted 
to the gestational age. The indications for mastectomy or conservative surgery are the same. Radiation 
therapy can be used in the first trimester or very early in the second trimester, if it cannot be delayed until 
after the delivery. (Neo)adjuvant chemotherapy can be administered in the last trimester, taking into account 
the tumor biology and other risk factors and it can include various protocols such as FEC, EC, FAC, AC and 
taxanes. The use of Trastuzumab and tamoxifen is not recommended during pregnancy. 

Conclusions: Management decisions in these cases should be taken in a multidisciplinary setting, in 
specialized centers, due to the associated risks and of the complexity of the cases.  
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Nefroureterectomie radicală cu ablaţia unui tromb tumoral din vena cavă 
inferioară pentru tumora dreaptă 
Alexandra Vornicu, Ana-Maria Trofin, M. Zabara, Oana Apopei, Felicia Crumpei, Ramona Cadar, R. 
Popa, C. Lupaşcu  
Clinica a II-a Chirurgie Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: nefroureterectomie, cavotomie, trombectomie, cavorafie, sarcom nediferenţiat pleomorfic, radioterapie, 

chimioterapie 

Pacienta în vârstă de 71 ani se prezintă pentru dureri cu localizare în regiunea lombară dreaptă şi hematurie 
intermitentă. Explorările paraclinice (ecografia abdominală şi CT abdominal) decelează rinichi drept cu 
minimă secreţie postcontrast, dar cu excreţie absentă, prezintă o masă neomogenă iodofilă arterială şi venos, 
129/107/78 mm şi tromb voluminos în vena renală dreaptă pe care dilată, proeminent în vena cavă inferioară. 
Se intervine chirurgical şi se practică nefroureterectomie totală dreaptă, cavotomie cu trombectomie şi 
cavorafie. Examenul histopatologic decelează proliferare tumorală - multipli noduli cu aspect 
pseudoincapsulat, care ocupă zone extinse de parenchim renal de la nivelul hilului până în teritoriul 
subcapsular; celule tumorale – morfologie fuziformă, pleomorfism nuclear variabil; aspect mixomatos 
alternant; arii extinse de necroză; embolii vasculare şi invazie perineurală şi transa ureterală neinvadată. 
Sarcomul pleomorfic nediferențiată - < 10% din totalul sarcoamelor adulte viscere (STS-uri). Sarcomul 
pleomorfic cu punct de plecare din parenchimul renal sau de capsulă este extrem de rar (< 6% din 
sarcoamele renale). Excizia largă, urmată de radioterapie este tratamentul recomandat. Chimioterapia +/- 
radioterapia adjuvantă poate fi luată în considerare în funcție de profilul pacientului.  
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Optimizarea managementului perioperator pentru pacientele programate 
pentru chirurgia cancerului mamar 
Armeana Zgaia1, Florina Pop2, P. Achimaș-Cadariu1, C. Vlad1, A. Irimie1 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România, Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. 

Chiricuţă” Cluj-Napoca, România 
2Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: intervenţie psihologică, chirurgia cancerului mamar, durere, simptome psihoemoţionale 

Introducere. Distress-ul psihoemoţional dezvoltat înaintea intervenţiei chirurgicale poate influenţa negativ 
evoluţia postoperatorie a pacientelor supuse mastectomiei radicale modificate pentru cancer mamar. Scopul 
studiului nostru a fost să investigăm efectul consilierii psihologice şi a tehnicilor de relaxare (intervenţie 
psihologică) aplicate preoperator asupra intensităţii durerii postoperatorii, a consumului de analgetice 
postoperator şi asupra prezenţei şi intensităţii simptomelor psihoemoţionale postoperatorii la pacientele 
programate pentru tratamentul chirurgical al cancerului mamar. 

Material şi metodă. Am realizat un studiu prospectiv, randomizat, open-label, controlat, care a inclus 102 
paciente programate pentru intervenţie chirurgicală pentru cancer mamar. Pacientele au fost alocate 
randomizat în două grupuri paralele: Grupul 1 - paciente care beneficiază de intervenţie psihologică 
preoperatorie şi Grupul 2 (Control): paciente care nu beneficiază de această intervenţie. Pentru pacientele 
din Grupul 1, intervenţia psihologică a fost realizată de acelaşi psiholog clinician. În primele 48 ore 
postoperator, la anumite intervale de timp prestabilite, am evaluat intensitatea durerii acute postoperatorii, 
consumul de analgetice şi prezenţa şi intensitatea simptomelor psihoemoţionale. 

Rezultate. Pacientele care au beneficiat de intervenţia psihologică au avut o durere postoperatorie 
semnificativ statistic mai mică decât pacientele din grupul de control şi un necesar postoperator mai redus 
de tramadol şi antiinflamatorii nonsteroidiene. De asemenea, aceste paciente au avut mai puţine simptome 
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psihoemoționale în perioada postoperatorie. 

Concluzie. Studiul nostru a demonstrat că intervenţia psihologică preoperatorie pentru pacientele 
programate pentru chirurgia cancerului mamar scade intensitatea durerii acute postoperatorii, consumul de 
analgetice postoperator şi incidența şi intensitatea simptomelor psihoemoționale postoperatorii. 
 

Optimization of perioperative management for patients scheduled for 
breast cancer surgery 
Armeana Zgaia1, Florina Pop2, P. Achimaș-Cadariu1, C. Vlad1, A. Irimie1 
1"Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, România, The Oncology Institute “Prof. Dr. I. 

Chiricuță” Cluj-Napoca, România 
2The Oncology Institute “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, România 

Key words: psychological intervention, breast cancer surgery, pain, psycho-emotional symptoms 

Background: Psycho-emotional distress before surgical intervention may have negative effects on post-
surgical outcome for the patients scheduled for modified radical mastectomy for breast cancer. The aims of 
our study were to investigate the effects of preoperative psychological counselling and relaxing techniques 
(psychological intervention) on the intensity of acute postoperative pain, postoperative analgesic 
consumption and postoperative psychological symptoms for the patients scheduled for breast cancer 
surgery. 

Material and methods: We performed a prospective, randomized, open-label, controlled study, which 
included 102 female patients scheduled for surgery for breast cancer. Patients were randomly allocated into 
two parallel groups: Group 1 - patients receiving preoperative psychological intervention and Group 2 
(Control): patients who do not benefit from this intervention. For the patients included in Group 1, 
psychological intervention was performed by the same clinical psychologist. Acute postsurgical pain, 



 
  
 
 
 
 
 

353 
 

analgesic consumption and psycho-emotional symptoms were assessed at certain intervals of time, for a 
period of 48 hours post-operative. 

Results: Patients in the Group 1 had significantly lower intensity of postoperative pain and significantly lower 
consumption of postoperative tramadol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs than patients in the 
Group 2. Also, these patients had fewer psycho-emotional symptoms in the postoperative period.  

Conclusion: Our study demonstrated that preoperative psychological intervention for patients scheduled 
for breast cancer surgery decreases the intensity of acute postoperative pain, postoperative analgesic 
consumption and postoperative incidence and intensity of psychological symptoms. 
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Introducerea next generation flow-MRD în paraclinic 
Mihaela Zlei1,2, Oana Maria Pintilie1,2, I. Antohe3,4, Angela Dăscălescu3,4, C. Dănăilă3,4,  
Georgiana Butura3,4, Amalia Merticariu4, E. Carasevici1,2 
1Departmentul de Diagnostic Molecular, Institutul Regional de Oncologie, Iaşi, România 
2Centrul de Cercetare Fundamentală şi Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională / Transcend, Iaşi, România 
3Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România 
4Clinica de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: boala minimă reziduală, citometrie în flux, mielomul multiplu 

Boala minimă reziduală (BMR) negativă a fost documentată ca predictor al răspunsului clinic favorabil în mielomul 
multiplu (MM). Deşi sensibilitatea tehnicilor de biologie moleculară (ASO-PCR/NGS) în MM-BMR este superioară 
tehnicilor de rutină de citometrie în flux (FC), progrese tehnice recente în FC permit atingerea unei sensibilităţi 
comparabile (FC de ultimă generaţie). În perioada august-octombrie 2016, probe de măduvă osoasă (MO) de la 
zece pacienţi cu MM au fost prelucrate pentru evaluarea BMR, folosind două tehnici FC în paralel (protocolul de 
rutină-R vs Bulk-lysis-BL); trei probe de MO au fost utilizate pentru validare. Pentru a caracteriza diferenţial 
plasmocitele a-/normale s-a utilizat un panel de opt fluorescente/ două tuburi (CD19, CD56, CD38, CD138, CD45, 
kappa, lambda, CD27, CD28, CD81, CD117). Numărul total de evenimente achiziţionate a fost 0.5-1x106 (R) sau 3-
5x106 (BL). Cel puţin 50 de plasmocite neoplazice au fost achiziţionate. Achiziţia datelor de FC (FACsAria/BD) a 
respectat recomandările standard (EuroFlow). Limita de detecţie a BMR prin FC depinde de numărul de 
evenimente folosite pentru a defini o populaţie celulară ţintă şi de numărul total de evenimente achiziţionate. 
Translaţia R->BL a crescut sensibilitatea maximă de detecţie a BMR-MM de zece ori (de la 0,01%/10-4 la 0,001%/10-
5). A fost necesară utilizarea unui instrument de software dedicat (Infnicyt/Cytognos) pentru gestionarea 
cantităţilor mari de date generate prin protocolul BL. Eforturi coordonate din partea unor grupuri internaţionale 
vizează definirea criteriilor de consens pentru cerinţele minime pentru detecţia BMR-MM, momentului optim de 
evaluare, cu scopul de a pune în aplicare această tehnică în mod unitar în clinică. 
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Translation of next generation flow-MRD into paraclinical practice 
Mihaela Zlei1,2, Oana Maria Pintilie1,2, I. Antohe3,4, Angela Dăscălescu3,4, C. Dănăilă3,4,  
Georgiana Butura3,4, Amalia Merticariu4, E. Carasevici1,2 
1Department of Molecular Diagnosis, Regional Institute of Oncology, Iaşi, România 
2Fundamental Research and Experimental Development in Translational Medicine/ Transcend, Iaşi, România  
3“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, România 
4Hematology Department, Regional Institute of Oncology, Iaşi, România 

Key words: minimal residual disease, flow-cytometry, multiple myeloma 

Minimal residual disease (MRD) negativity has been shown as predictor of favorable outcomes in multiple 
myeloma (MM). Although the sensitivity of molecular biology techniques (ASO–PCR/NGS) in MM-MRD is 
superior to routine flow-cytometry (FC), recent technical progresses in FC afford for a PCR-matched 
sensitivity (second- and next-generation FC). Between August-October 2016, bone marrow (BM) samples 
from ten MM-patients were processed for MRD evaluation using two FC-techniques in parallel (routine-R vs 
bulk-lysis-BL protocols); three normal BM samples were used for validation. An eight color/ two tubes panel 
(CD19, CD56, CD38, CD138, CD45, kappa, lambda, CD27, CD28, CD81, CD117) was used to distinguish 
abnormal from normal PCs. Total number of events acquired was 0.5-1x106 (R) or 3-5x106 (BL). At least 50 
neoplastic plasma cell events were acquired for accurate enumeration. FC data were acquired (FACsAria/BD) 
according to standard recommendations (EuroFlow). The limit of FC-mediated detection depends on the 
number of events used to define a target cell population as well as the total number of events acquired. 
Translation from routine to BL assay increased the maximum sensitivity of MM-MRD detection ten times 
(form 0.01%/10-4 to 0.001%/or 10-5). A dedicated software instrument (Infnicyt, Cytognos) was required for 
the management of such high amount of data generated following BL protocol. Coordinated efforts from 
international groups are currently used for defining consensus criteria for the minimum requirement for MRD 
testing in MM, as well as for the optimal timing of MRD in treatment trials and in clinical practice.  



 
  
 
 
 
 
 

356 
 

NET într-un model tumoral murin agresiv de cancer mamar 
F. Zugun-Eloae1, A. Tiron2, Crina Tiron2, I. Ivanov2, E. Carasevici2  
1Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași 
2Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: NET, cancer, model 

Versatilitatea celulelor canceroase în deturnarea proceselor homeostatice sau reactive injuriilor biologice 
efectuate în micromediul gazdă este un factor în sine de agresivitate, critic pentru progresie şi evaziunea 
terapeutică. Între entităţile recent descrise, inducerea de plase cromozomiale extracelulare (NETs) este şi 
subdocumentată, şi surprinzătoare. Natura dinamică a acestui proces complică înţelegerea lui în contextul 
cancerelor umane. Propunem, pe baza evidenţelor noastre şi a evaluării bibliografice, un scenariu în cadrul 
căruia formarea de NET-uri este un mod distinct de diseminare sanghină şi programare metabolică a nişei 
metastatice în tumorile solide. 
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NET formation in an aggressive murine breast tumor model 
F. Zugun-Eloae1, A. Tiron2, Crina Tiron2, I. Ivanov2, E. Carasevici2  
1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi  
2Regional Institute of Oncology, Iaşi 

Key words: NET, cancer, model 

Versatility in hijacking of micro-environmental homeostatic or injury-reactive programs is key ability in tumor 
progression and treatment evasion. Among recently described issues, NET (neutrophil extracellular trap) 
induction is both intriguing and incompletely understood. It's very dynamic nature preclude significance 
establishing in human cancers. Based on our evidences and on literature survey, we suggest that NET 
formation is a plausible scenario for hematological dissemination of solid tumor cells and for the metabolic 
definition of metastatic niches.  
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Impactul deplasării aplicatorului în cazul planurilor de brahiterapie 3D 
pentru cancerul cervical 
Anișoara Anghelache, Manuela Oprișan, Mihaela Oprea, Anamaria Constantin, Silvana Ojică,  
C. Buzea, Cătălina Ursache, Irina Butuc, Alina Rogojanu, A. Zara, Andreea Filip, Andreea Marinca, 
Irina Gavrilaș 
Institutul Regional de Oncologie Iași, Laboratorul de Radioterapie  

Cuvinte cheie: brahiterapie, deplasare a aplicatorului, dozimetrie, debit mare de doză 

Brahiterapia este o parte importantă în managementul cancerului de col uterin de la stadiul I la IV. Pentru 
acest tip de cancer sunt utilizate tehnici intracavitare cu debit mare al dozei și cu diferite tipuri de aplicatoare. 
În acest studiu urmărim să cuantificăm impactul dozimetric al deplasării aplicatorului în planuri de tratament 
ce simulează diferențe în poziționarea aplicatorului.  
Pentru fiecare aplicație s-au făcut scanări CT (computer tomografie) cu aplicator vaginal in situ, iar planurile 
de tratament au fost create cu ajutorul sistemului de planificare a tratamentului BrachyVision. Au fost studiate 
zece planuri selectate aleatoriu. Pentru a simula deplasarea aplicatorului vaginal, cilindrul a fost practic mutat 
pe sistemul de planificare a tratamentului în direcție craniană și laterală. Fiecare plan modificat a fost 
comparat cu planul nemodificat. Evaluarea dozimetrică a fost făcută pe histograma doză volum (DVH) 
raportând doza primită de 0,1, 1 și 2 cm3 din rect, vezică și intestinul subțire și doza la volumul țintă. Variații 
ale valorilor D2cc au fost observate ca fiind cele mai semnificative în direcția caudală pentru organele de risc, 
dar nu mai mult de 0,3 cGy. Această observație ne conduce la concluzia că mici modificări ale poziției 
aplicatorului în direcție caudală și laterală duc la variații mici pentru dozele la organele de risc. 
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The impact of applicator displacements on 3D brachytherapy plans for 
cervical cancer 
Anișoara Anghelache, Manuela Oprișan, Mihaela Oprea, Anamaria Constantin, Silvana Ojică,  
C. Buzea, Cătălina Ursache, Irina Butuc, Alina Rogojanu, A. Zara, Andreea Filip, Andreea Marinca, 
Irina Gavrilaș 
Regional Institute of Oncology Iași, Radiotherapy Laboratory  

Keywords: brachytherapy, applicator shifts, dosimetry, high dose rate 

Brachytherapy is an important part in the management of cervix cancer from stage I to IV. For this type of 
cancer there are used intracavitary techniques based on High Dose Rate (HDR) after loading devices, with 
different types of applicators.  
In this study we follow to quantify the dosimetric impact of applicator displacements through simulated 
planning studies of virtual applicator shifts. 
For each application CT (computed tomography) scans were made with vaginal applicator in situ and the 
treatment plans were created using the BrachyVision treatment planning system. Ten randomly selected 
plans were studied. To simulate the vaginal applicator displacement, the cylinder was virtually shifted on 
treatment planning system in the cranial and the lateral direction. Each shifted plan was compared to an 
unshifted plan. The dosimetric evaluation was made on cumulative dose volume histograms (DVH) by 
reporting the dose received by 0.1, 1, and 2 cm3 for rectum, bladder and small bowel and the dose to the 
target volume. Variations of D2cc values were observed as the most significant in the caudal direction for 
organs at risk, but not more than 0,3 cGy. This observation lead us to the conclusion that small shifts applied 
to the applicator in caudal and lateral direction gives small variations for doses to organs at risk.  
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Evoluția și rezultatele tratamentului cancerului gastric nediferențiat 
L. Antoci1, V. Catrinici1, Anna Donscaia1, N. Burian1, V. Godoroja1, Lorena Mednicov1, M. Cernat1, 
Nadejda Corobcean2, Mihaela Gherasim1, N. Ghidirim2 
1Institutul Oncologic din Republica Moldova, Laboratorul Chirurgie Gastrică și Toracică 
2USMF “N. Testemițanu”, Catedra Oncologie, Hematologie și Radioterapie 

Cuvinte cheie: cancer, gastric, inel cu pecete, operație, radical, chimioterapie  

Introducere. Din totalitatea bolnavilor operați radical pentru cancer gastric la 68% se constată avansarea procesului 
în primii 5 ani. Recidivele sunt diagnosticate în 8 - 14% și doar în 15% din ele poate fi efectuată o operație radicală. 
Date statistice referitoare la tratamentul radical al recidivei repetate a cancerului gastric sunt reflectate în literatură 
doar în cadrul publicațiilor de cazuri clinice.  

Caz: Pacienta X., 46 de ani, la 25.05.2004 a suportat rezecție gastrică pentru ulcer gastric gigant cu malignizare, 
histopatologic – carcinom nediferențiat cu celule „inel cu pecete”. La 31 de luni de la operație s-a constatat recidiva 
pentru care s-a efectuat extirparea bontului gastric. Rezultatul histopatologic – carcinom nediferențiat cu celule „inel 
cu pecete”. La 86 de luni de supraveghere, endoscopic și histopatologic a fost diagnosticată a doua recidivă a 
cancerului gastric în anastomoza esofagojejunală. Prin decizia consiliului s-a convenit inițierea tratamentului 
chimioterapic, conform schemei FAP, ca primă etapă de tratament complex. După patru cure de chimioterapie, 
endoscopic și histopatologic s-a constatat dispariția tumorii – s-a înregistrat rezultat pozitiv al tratamentului 
chimioterapic. După 141 de luni (04.03.2016) a fost diagnosticată a treia recidivă a cancerului gastric (endoscopic – 
tumoră a anastomozei esofago-jejunale, forma polipoidă, morfologic – carcinom nediferențiat), pacientul 
beneficiind de tratament chirurgical reconstructiv – rezecția anastomozei esofago-jejunale. Examenul histopatologic 
al piesei postoperatorii a evidențiat carcinom nediferențiat cu creștere solidă și prezența celulelor „inel cu pecete”. 
Recent, date pentru avansare nu au fost depistate. 

Concluzii. Supravegherea cu investigații sistematice și tratament complex multimodal aplicat permite 
îmbunătățirea supraviețuirii pacienților, inclusiv în cazurile cu evoluție neobișnuită. 
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Development and treatment results of undifferentiated gastric cancer 
L. Antoci1, V. Catrinici1, Anna Donscaia1, N. Burian1, V. Godoroja1, Lorena Mednicov1, M. Cernat1, 
Nadejda Corobcean2, Mihaela Gherasim1, N. Ghidirim2 
1Oncological Institute from Republic of Moldova, Gastric and Thoracic Surgery Laboratory 
2SUMP “N. Testemițanu”, Department of Oncology, Hematology and Radiotherapy  

Keywords: cancer, gasric, signet ring cell, surgery, radical, chemotheraphy  

Introduction. Out of all the patients radically operated for gastric cancer in 68% progression of disease is 
registered in the first 5 years. Recurrences are identified in 8-14% cases, and only in 15% of them a radical 
operation can be performed. Data on radical treatment of repeated recurrence of gastric cancer are reflected 
in literature only in publications of clinical cases.  

Case: Female patient, 46 y.o., on 25.05.2004 gastrectomy was performed for giant gastric ulcer with 
malignisation, histopathologically - undifferentiated “signet ring cell” carcinoma. At 31 months after surgery 
recurrence was diagnosed in the restant stomach and gastric stump removal was carried out. 
Histopathological outcome – undifferentiated “signet ring cell” carcinoma. After 86 months of surveillance, 
second relapse of gastric cancer in esophagojejunal anastomosis was diagnosed endoscopically and 
histopathologically. It was decided to initiate chemotherapy, according to the FAP scheme, as the first stage 
of complex treatment. After four courses of chemotherapy, endoscopic and histopathological examination 
revealed no signs of tumor and a positive result of chemotherapy was registered. After 141 months 
(04/03/2016) of surveillance a third relapse of gastric cancer was diagnosed (endoscopically - tumor of 
esophagojejunal anastomosis, polypoid shape; morphologically – undifferentiated carcinoma) the patient 
benefiting from reconstructive surgery – resection of esophagojejunal anastomosis. Postoperative 
histopathologic examination revealed undifferentiated carcinoma with solid growth and presence of “signet 
ring cells”. Recently no data for progression were detected. 
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Tratamentul chirurgical radical în cancerul gastric – experiența Institutului 
Oncologic din Republica Moldova 
L. Antoci1, N. Ghidirim2, Nadejda Corobcean2, M. Cernat1, Irina Rurac2, Nelea Ududovici2,  
V. Godoroja1, Lorenea Mednicov1, Anna Donscaia1, V. Catrinici1, Liliana Bacalim2, Ana Parasca2  
1Institutul Oncologic din Republica Moldova, Laboratorul Chirurgie Gastrica si Toracica 
2USMF „N. Testemițanu”, Catedra Oncologie, Hematologie și Radioterapie, Institutul Oncologic din Republica Moldova  

Cuvinte cheie: cancer gastric, gastrectomii, rezecții gastrice subtotale, operații clasice, operații cu volum extins  

Introducere. Cancerul gastric (CG) ocupă locul III în mortalitatea maladiilor oncologice și rămâne dificil de tratat, fiind în 
majoritatea cazurilor depistat în stadii avansate. Unica soluție cu intenție curativă este intervenția chirurgicală, uneori cu 
volum extins în cancerul local avansat. 

Scopul studiului. Aprecierea corectă a tacticii și volumului chirurgical radical în cancerul gastric. 
Materiale și metode. Studiul a fost realizat în Clinica universitară a Institutului Oncologic, secția gastrologie. În perioada 
2011 - 2015 au fost efectuate 565 de operații radicale pentru CG, dintre care gastrectomii (GE) – 266 (47,07%) și rezecții 
gastrice subtotale (RGS) – 299 (52,93%). În funcție de volumul chirurgical, 413 (73,1%) au fost operații cu volum clasic și 152 
(26,9%) – cu volum extins cu rezecția/înlăturarea organelor adiacente (splină, pancreas, suprarenală, 1/3 inferioară a 
esofagului, diafragmă, ficat, intestin subțire, colon) pentru a obține un R0, ce ameliorează esențial supraviețuirea la distanță. 

Rezultate. Raportul RGS și GE tinde spre echilibru. RGS cu volum clasic prevalează asupra celor cu volum extins în raport 
de 2,7:1, iar în GE constituie 1,5:1. Complicațiile postoperatorii au constituit 10,16% (42/413) după operațiile cu volum clasic 
și 11,18% (17/152) – după cele cu volum extins. 

Concluzii. Depistarea precoce are cea mai mare importanță în tratamentul radical al cancerului gastric. Tactica și volumul 
chirurgical este în strictă dependență de stadiul și localizarea procesului malign. Rezecția organelor adiacente este 
argumentată în cancerul loco-regional avansat, în absența metastazelor la distanță. Numărul complicațiilor postoperatorii 
diferă neesențial în funcție de volumul chirurgical aplicat. 
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Surgical radical treatment in gastric cancer - experience of the institute of 
oncology from Republic of Moldova 
L. Antoci1, N. Ghidirim2, Nadejda Corobcean2, M. Cernat1, Irina Rurac2, Nelea Ududovici2,  
V. Godoroja1, Lorenea Mednicov1, Anna Donscaia1, V. Catrinici1, Liliana Bacalim2, Ana Parasca2  
1Oncological Institute from the Republic of Moldova, Department of Gastric and Thoracic Surgery 
2SUMP “N. Testemițanu”, Department of Oncology, Hematology and Radiotherapy 

Keywords: Gastric cancer, gastrectomy, subtotal gastric resection, classical operations, operations with extended volume  

Introduction. Gastric cancer (GC) is on the third place in cancer mortality and remains difficult to treat and is mostly detected 
in advanced stages. The only solution with curative intent is surgery and in locally advanced cases with extended volume. 

The purpose. Assessment of correct tactics and radical surgical volume in gastric cancer. 
Materials and methods. The study was conducted in the University clinic of Oncological Institute, department of gastric and 
thoracic surgery between 2011—2015. 565 radical operations for GC were performed, of which gastrectomies (GE) – 266 
(47.07%) and subtotal gastric resections (SGR) – 299 (52.93%). According to the volume of surgery, 413(73.1%) were 
operations with classical volume and 152 (26.9%) – with extended volume by resection/removal of adjacent organs (spleen, 
pancreas, adrenals, lower 1/3 of esophagus, diaphragm, liver, small bowel, colon) in order to obtain a R0 operation, which 
improves essentially the survival. 

Results. SGR and GE rate tends towards equilibrium. SGR with classic volume prevail over those with expanded volume, by 
the ratio of 2.7:1. The same ratio in GE is 1.5:1. Postoperative complications were 10.16% (42 of 413) after operations with 
classical volume and 11.18% (17 of 152) – after extended volume surgeries. 

Conclusions. Early detection is the most important factor in radical treatment of gastric cancer. Tactics and surgical volume 
depends closely on the stage and location of the malignant process. Resection of adjacent organs is supported in locally 
advanced cancer in absence of distant metastases. Number of postoperative complications does not vary significantly 
according to the applied surgically volume.  
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Importanța diagnosticului precoce în cancerul pancreatic exocrin 
Carmen Anton1,2, Codrina Hârtie1, Sandina Bistriceanu1, Oana Bulat3 
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Cuvinte cheie: cancer pancreatic, diagnostic precoce. 

Introducere. Pancreatita cronică (PC) este considerată un factor de risc pentru apariția cancerului pancreatic 
(CP), 95% din acesta fiind reprezentat de adenocarcinom. 

Material și metodă. Studiul include 74 de pacienți cu PC (61 bărbați și 13 femei), cu vârsta medie de 62 ani, 
spitalizați în Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie şi investigați clinic, biochimic și imagistic 
(ecografie abdominală, endoscopie, CT/ MRCP) timp de 3 ani. 

Rezultate. 42 de pacienți (30 bărbați cu PC toxică și 12 femei- 4 cu colecistită litiazică și 8 cu dislipidemie) au 
prezentat PC necomplicată, 13 (18%) au prezentat exacerbări ale PC (scor Balthazar >4), 7 pacienți fiind 
operaţi cu evoluţie bună; 19 (26%) pacienți au fost diagnosticați cu PC complicată (pseudotumori, abcese, 
chisturi), dintre care 6 (32%) prezentau diabet şi 8 pacienți au dezvoltat CP: 5 cu localizare cefalică, 2 cu 
localizare la nivelul corpului pancreatic și 1 pacient cu tumoră pancreatică caudală. 4 pacienți se aflau în faza 
de rezecție curativă, restul fiind în stadiul T4N2M1, doar cu tratament paliativ. 

Concluzii. CP apare mai frecvent la bărbații peste 60 ani cu PC, dar tratamentul adecvat și schimbarea stilului 
de viață pot preveni evoluția bolii spre CP. Markerii tumorali specifici CP sunt CA 19-9 și ACE, care cresc 
semnificativ în stadiile avansate ale bolii. Monitorizarea paraclinică/Imagistică (ecografie, CT, RMN) a 
pacienţilor diagnosticați cu PC  reprezintă ţinta principală în prevenirea, tratarea, sau chiar vindecarea CP în 
stadii incipiente. 
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Introduction. Chronic pancreatitis (CP) is considered a risk factor for the occurrence of pancreatic cancer 
(PC), of which 95% is adenocarcinoma. 

Material and Methods. The study includes 74 patients with CP (61 males and 13 females), mean age 62 years 
hospitalized in Gastroenterology and Hepatology Institute who have been investigated 3 years through 
clinical, biochemical and imagistic explorations (abdominal ultrasound, endoscopy, CT, MRCP).  

Results. 42 patients (30 males had toxic CP and 12 females- 4 with lithiasis cholecystitis and 8 had 
dyslipidemia) presented uncomplicated CP, 13 (18%) had exacerbations of CP (Balthazar score > 4), 7 patients 
being operated. 19 (26%) patients were diagnosed with complicated CP (pseudotumoral, abscesses, cysts), 
of which 6 (32%) had diabetes and 8 patients had PC: 5 with cephalic localization, 2 had body neoplasms and 
1 patient had caudal pancreatic tumor. 4 patients were in resectable curative phase, the rest being in the 
T4N2M1 stage with palliative treatment only. 

Conclusions. PC occurs more frequently in men over 60 years with CP, but proper treatment and lifestyle 
changes can prevent the disease evolution towards PC. Tumoral markers of PC are CA 19-9 and CEA that grow 
significantly in advanced stage of the disease. Paraclinical monitoring /Imaging (US,CT, MRI) in patients 
diagnosed with CP must be the target of the disease course concerns in order to prevent, treat, or even cure 
PC in early stages.  
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Strategia diagnostică în steatohepatita nonalcoolică şi prevenirea 
carcinomului hepatocelular 
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Cuvinte cheie: steatohepatita nonalcoolică, diagnostic, carcinom hepatocelular 

Introducere. Steatohepatita nonalcoolică (SHNA) este o afecţiune frecventă a ficatului, adesea 
asimptomatică care, nediagnosticată şi netratată la timp, poate duce la ciroză hepatică (CH) si in unele cazuri 
la carcinom hepatocelular (CHC). 

Material și metodă. Studiul include 146 de pacienți (105 bărbaţi şi 41 femei) cu SHNA, cu vârsta medie 59+/-
8 ani, internați şi monitorizați în IGH timp de 5 ani prin probe biologice, ecografie abdominală, endoscopie 
digestivă, Fibroscan, tomografie computerizată (CT). 

Rezultate. 117 de pacienți (84 bărbaţi şi 33 femei) cu SHNA au prezentat la evaluările repetate valori crescute 
ale aminotransferazelor, hiperglicemie, obezitate, dislipidemie mixtă. Examenul clinic și ecografia 
abdominală au obiectivat hepatosplenomegalie şi steatoza hepatică. 35 (24%) pacienți cu SHNA au dezvoltat 
CH (25 Child A, 10 Child B) și au urmat tratament suportiv, regim igieno-dietetic şi monitorizare bianuală. 16 
pacienţi (46%) cu CH au prezentat noduli suspecţi cu diametrul 3-5 cm, AFP>100, iar CT cu contrast a 
confirmat hepatocarcinomul (HCC) la 9 patients (26%). La 5 pacienţi s-a practicat ablaţie prin radiofrecvenţa 
sau chemoembolizare, 1 pacient a fost propus pentru transplant hepatic, restul fiind depăşiţi chirurgical. 
Ceilalţi noduli au fost tumori benigne, ca hiperplazie nodulară focală, hemangioame, chisturi hepatice.   

Concluzii. SHNA are valoare predictivă în CHC, având legătură cu durata bolii, gradul obezităţii, coexistenţa 
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DZ, stadiul CH, şi tratamentul urmat. Fibroscan este investigația imagistică non-invazivă utilă în evaluarea 
fibrozei hepatice. Strategia de diagnostic vizează AFP, ultrasonografia şi CT care sunt esențiale în diagnosticul 
diferențial al nodulilor hepatici şi monitorizarea periodică a bolnavului în vederea tratamentului 
corespunzător pentru prevenirea CHC. Transplantul hepatic este tratamentul curativ în CH compensată şi în 
HCC fără diseminare metastatică. 
 
 

Diagnostic strategy in nonalcoholic fatty liver disease and prevention of 
hepatocellular carcinoma 
Carmen Anton1,2, Codrina Hârtie1, Sorana Anton2, D. Negru2,3, F. Grecu2,4 
1Gastroenterology and Hepatology Institute, „St. Spiridon” Hospital Iaşi, Romania 
2„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Romania 
3Radiology and Imagistic Medical Clinic, „St. Spiridon” Hospital Iaşi, Romania 
43rd Surgical Clinic, „St. Spiridon” Hospital Iaşi, Romania 

Key words : Nonalcoholic steatohepatitis, diagnosis, hepatocellular carcinoma 

Background. Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is a common, often silent, liver disease that undiagnosed 
and untreated in time can lead to hepatocellular carcinoma (HCC).  

Material and methods. The study includes 146 patients (105 men and 41 females) with NASH, mean age 
59+/-8 years hospitalized and monitored in Gastroenterology and Hepatology Institute during 5 years by 
blood tests panels, transabdominal/contrast ultrasound, endoscopy, Fibroscan, Computed tomography(CT). 

Results. 117 patients (84 men & 33 women) with NASH had elevated aminotransferasis, hyperglicemia, 
obesity, mixed dyslipidemia at follow-up evaluations; clinical examination and abdominal ultrasound 
revealed hepatosplenomegaly, fatty liver disease. 35 NASH patients (24%) developed LC (25 Child A, 10 Child 
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B) and required liver supportive treatment, diet and biannual monitoring. 16 patients (46%) with LC had 
suspect nodules of 3-5 cm with alpha fetoprotein (AFP)>100, and CT scan have confirmed hepatocellular 
carcinoma (HCC) in 9 patients (26%). 5 patients were treated by radiofrequency ablation or 
chemoembolization, 1 patient was nominated for liver transplant, the rest being surgical overcome.  The 
other nodules were benign tumors, like focal nodular hyperplasia, hemangiomas, cysts. 

Conclusions. NASH is a predictive risk factor for the occurrence of HCC, depending on the disease duration, 
body mass index, diabetes, stage of LC and followed treatment. Fibroscan is a noninvazive investigation 
useful for the evaluation of liver fibrosis. The diagnostic strategy refers to AFP marker, abdominal ultrasound 
and CT that are essential in differential diagnosis of liver nodules, so the disease will be treated properly and 
regularly monitored, in order to prevent HCC. Liver transplant is the curative treatment in compensated LC 
and HCC without metastatic disemination.  
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Utilizarea extractelor din plante în prevenția cancerului hepatocelular 
produs de aflatoxine 
Mirela Ardelean1,2, C. Baltă2, Hildegard Herman2, A. Ardelean2, Mihaela Duțu2, Eva Mera1,  
M. Burducea3 
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2Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș’’ din Arad, Institutul de Științe ale Vieții, Arad, România 
3Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Biologie, Arad, România 

Cuvinte cheie: aflatoxină, cancer hepatocelular, prevenție, extracte din plante 

Carcinomul hepatocelular este una din bolile maligne majore, având o incidență deosebit de crescută și un 
prognostic grav. În aceste condiții se impune descoperirea unor medode de prevenție a apariției acestei maladii. 
Acest deziderat se poate realiza pe trei nivele: prevenția primară prin împiedicarea agentului etiologic să inițieze 
procesul carcinogenic, prevenția secundară prin interferarea metabolismului agentului carcinogenic și 
prevenția terțiară prin prevenirea evoluțiilor precanceroase spre cancer. Expunerea prin intermediul dietei la 
aflatoxine este unul din factorii majori de risc în producerea hepatocarcinomului celular, aflatoxina B1 fiind un 
hepatocancerigen genotoxic, care poate cauza cancer prin inducerea formării de adducți ADN care conduc la 
schimbări genetice în celulele țintă din ficat. În intreaga lume aproximativ patru miliarde și jumătate de oameni 
sunt expuși la alimente contaminate cu aflatoxine, mai ales în țările sărace în curs de dezvoltare. Deși prevenția 
contaminării cu aflatoxine se poate realiza pe tot lanțul alimentar până la consumator, o atenție deosebită 
trebuie să i se acorde acestuia. Deși în mod clasic consumatorul se poate proteja prin chemoprevenție, în ultima 
perioadă folosirea produselor naturale în prevenția procesului canceros, începe să capteze interesul atât al 
cercetătorilor cât și al consumatorilor. Astfel metodele de prevenție care folosesc extracte din plante cum ar fi: 
cactus, antioxidanți din fructe și legume sau inducția pe bază de cafea a enzimelor implicate în procesele de 
detoxifiere ale xenobioticelor, prind contur și încep sa fie o alternativă viabilă a chemoprevenției. 
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plant extracts 
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Key words: aflatoxin, hepatocellular carcinoma, prevention, plant extracts 

Hepatocellular carcinoma is one of the major malignant diseases, with increased incidence and extremely 
grave prognosis. In these circumstances, it is necessary to discover a method for prevention of occurrence of 
this disease. This goal can be achieved on three levels: primary prevention by preventing the etiologic agent 
to initiate the carcinogenic process, secondary prevention by interfering metabolism of carcinogens and 
tertiary prevention by preventing the development of precancerous lesions in cancer. Exposure to aflatoxins 
through diet is one of the major risk factors for hepatocellular carcinoma cell production. Aflatoxin B1 is a 
genotoxic hepatocarcinogen product, which can cause cancer by inducing DNA adduct formation leading 
to genetic changes in target cells of the liver. About four and a half billion people are exposed worldwide to 
aflatoxin contaminated food, especially in poor developing countries. Although prevention of aflatoxin 
contamination can be achieved throughout the whole food chain until the consumer. A special attention 
should be given to the consumer. Although, usually consumer can be protected trough chemoprevention, 
in the last years the use of natural products in preventing the cancer process begins to capture the interest 
of both researchers and consumers. Such prevention methods that use plant extracts, such as cactus, 
antioxidants from fruits and vegetables or induction of enzymes based on coffee, were involved in 
detoxification processes of xenobiotics and begin to be a viable alternative to chemoprevention. 
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Paragangliom extra-suprarenalian - raportare de caz 
Adelina Birceanu-Corobea1, I. Pahomea1, N. Boleac1, G. Mitulescu1, Monica Hortopan2, N. Copca1 
1Spitalul Clinic “Sfânta Maria” București 
2Institutul Clinic Fundeni București 

Cuvinte cheie: paragangliom, vezică urinară, diagnostic, prognostic, tratament 

Introducere. Paragangliomul vezicii urinare este o tumora extrem de rară (mai puțin de 0,05% din toate 
tumorile) cu origine în celule cromafine ale sistemului nervos simpatic asociate cu peretele vezicii urinare.  

Material și metodă. Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 40 de ani, cunoscut cu paragangliom 
interaorticoca operat în urma cu 10 ani. Pacientul s-a prezentat recent pentru paragangliom secretant, local 
avansat la nivelul vezicii urinare cu numeroase adenopatii pelvine și lomboaortice drepte, manageriat prin 
cisto-prostatoveziculectomie dreapta, uretero stomie cutanată bilateral și ablația adenopatiilor.  

Rezultate. Examenul histopatologic susține diagnosticul de paragangliom. Testele imunohistochimice 
efectuate, Chromogranina A, Synaptofizina prezintă pozitivitate difuză în celulele tumorale cu receptori SSTR 
5negativi și SSTR2 slab pozitiv.  Având în vedere caracterul secretant, pacientul urmează tratament 
endocrinologic. 

Concluzii: Particularitatea cazului este că, deși în literatură rata supraviețuirii este scăzută la pacienții cu 
tumori agresive, supraviețuirea acestui pacient este de peste 10 ani. Diagnosticul paragangliomului 
metastazant este reprezentat de localizarea tumorilor unde nu există celule cromafine, în cazul de față nu se 
poate susține acest diagnostic, deși tumora este foarte agresivă. 
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Extraadrenal paraganglioma - A case report 
Adelina Birceanu-Corobea1, I. Pahomea1, N. Boleac1, G. Mitulescu1, Monica Hortopan2, N. Copca1 
1„St. Maria” Hospital Bucharest 
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Keywords: paraganglioma, urinary bladder, prognosis, diagnosis, treatment 

Introduction. Paraganglioma of the urinary bladder is an extremely rare tumor, less than 0,05% of all bladder 
tumors that originate from the cromaffin tissue of the sympathetic nervous system associated with the 
urinary bladder wall. 

Material and method. We present the case of a 40-year-old man known with inter-aortico-cave 
paraganglioma 10 years ago. The patient presented recently with secretant locally advanced urinary bladder 
paraganglioma with numerous pelvic and lombo-aortic adenopathies. He underwent surgical treatment: 
radical cystectomy and prostatectomy with right vesiculectomy, cutaneous bilateral ureterostomy and 
adenopathy ablation. 

Results. The histopathological report supports the diagnosis of paraganglioma. Immunohistochemical tests 
performed revealed Chromogranin A and Synaptophysin positivity in tumoral cells with SSTR 5 negativity 
and weak positivity for SSTR 2 receptor. 

Conclusion. Despite the literature states the prognosis of these patients is bad, the particularity of this case 
is that the survival is more than 10 years. Metastatic paraganglioma can only be diagnosed based on the 
presence of the tumors in locations where chromaffin cells are not usually present.  In this case we can't 
support the diagnosis of metastatic tumor, despite its aggressive character. 
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Prezentare neobișnuită a unui carcinom scuamocelular pur primar de 
colecist – raportare de caz 
Adelina Birceanu-Corobea, R. Poenaru, C. Pivniceru, Ana Pușcasu, N. Copcă 
Spitalul Clinic “Sfânta Maria” București 

Cuvinte cheie: colecist, carcinom scuamocelular pur primar, chist hidatic 

Introducere. Carcinomul scuamocelular primar de colecist este o entitate rară, reprezentând 0,5- 3% din 
toate malignitățile acestui organ, fiind mai frecvent la femei peste 50 de ani. 

Material și metodă: Vom raporta cazul unui pacient în vârstă de 70 ani care se prezintă cu vărsături, greață 
și scădere ponderală. La examenul CT se evidențiază o formațiune la nivelul ficatului cu aspect de chist hidatic 
pe baza căruia este operat. 

Rezultate. Examenul histopatologic evidențiază la nivelul ficatului infiltrare carcinomatoasă. La nivelul 
colecistului s-a descoperit un carcinom scuamocelular moderat diferențiat, ce infiltrează întregul perete, dar 
și multiple focare de displazie. Examenul CT, endoscopia digestivă superioară și colonoscopia nu evidențiază 
o tumoră primară cu alta localizare. 

Concluzii. Originea embriologică de la nivelul anselor intestinale ale colecistului conferă raritatea prezentei 
carcinomului scuamocelular pur primar la acest nivel. 
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Unusual presentation of gallbladder squamous cell carcinoma -  
a case report 
Adelina Birceanu-Corobea, R. Poenaru, C. Pivniceru, Ana Pușcasu, N. Copcă 
“St. Maria” Clinical Hospital 

Key words: gallbladder, squamous cell carcinoma, hydatic cyst 

Introduction. Squamous cell carcinoma of the gallbladder is a rare type of tumor which represents only 0,5- 
3% of all malignancies of this organ and is more common in women older than 50 years of age. 

Material and method. We present a 75 year old man, admitted with loss of appetite, nausea, vomiting and 
weight loss. He underwent a surgical intervention based on the presumptive diagnosis of liver hydatic cyst, 
according to CT scan findings.  

Results. The histopathological exam discovered malignant infiltration in the liver tissue and an infiltrating 
mass of the gallbladder revealed intermediate differentiated keratinized squamous cell carcinoma with foci 
of dysplasia. Thorough evaluations revealed no other primary site for the tumor. 

Conclusion. From an embryological perspective, the gallbladder originates from the foregut, which makes 
the pure squamous cell carcinoma a rare entity.  
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O aplicație computerizată pentru prezicerea riscului de disfagie radică în 
iradierea cancerelor capului și gâtului 
C. Buzea1, Silvana Ojică1, Manuela Oprișan1, A.D. Zara1, Irina Butuc1, Anamaria Constantin1,  
Alina Rogojanu1, Anișoara Anghelache1, Andreea Filip1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1,  
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireștean1, O.N. Pagute1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica de Radioterapie  
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: disfagie, model radiobiologic, risc, radioterapie, cancerele capului și gâtului 

Progresele în tratamentul multidisciplinar în neoplasmele capului și gâtului au îmbunătățit controlul loco 
regional și supraviețuirea. Intensificarea tratamentelor are ca și consecință și creșterea toxicităților acute și 
tardive. Disfagia debutată tardiv după finalizarea tratamentului a fost adesea subestimată, deși prin riscurile 
asociate (malnutriție, deshidratare, aspirație) poate avea consecințe severe. Studiile care au corelat parametrii 
dozimetrici cu simptomatologia clinică au evidențiat valoarea predictivă a dozelor primite de laringele 
supraglotic și de constrictorii faringieni. Modelul radiobiologic propus de Nevens și colaboratorii a fost 
implementat într-o aplicație computerizată în care dozele medii primite de laringele supraglotic și de 
constrictorul faringian superior sunt singurii parametri necesari pentru a prezice (în procente) riscul disfagiei 
tardive la un pacient radiotratat care la debutul tratamentului nu a prezentat acest simptom.  
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A computerized application for predicting the risk of radio-induced 
dysphagia in head and neck cancers irradiation 
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Alina Rogojanu1, Anișoara Anghelache1, Andreea Filip1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1,  
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1Regional Institute of Oncology Iași 
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Keywords: dysphagia, radiobiological model, risk, radiotherapy, head and neck cancers 

Progresses in multidisciplinary treatment in head and neck malignancies have improved loco regional 
control and survival. Intensifying treatment has a consequence in increased acute and late toxicity. Late-
installed dysphagia after treatment, was often underestimated, although the risks (malnutrition, dehydration, 
aspiration) can have severe consequences. Studies aiming correlations of dosimetric parameters with clinical 
symptoms have shown the predictive value of the doses received by supraglottic larynx and pharyngeal 
constrictors. The radiobiological model proposed by Nevens and collaborators was implemented in an 
computed application. Mean doses received by supraglottic larynx and upper pharyngeal constrictor are the 
only parameters required to predict (in percent) the risk of late dysphagia in radiotreated patients. The 
predictive model can be used for patients without dysphagia before the treatment.  
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Terapia țintită în melanomul malign metastatic 
Adela Calancea, Teodora Alexa-Stratulat, A. Hordilă, L. Miron  
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: melanom malign, Dabrafenib, imunoterapie 

Introducere. Melanomul malign cutanat (MMC) este neoplazia cea mai severă a pielii și apare prin 
transformarea malignă a melanocitelor, celule de origine neuroectodermică ce sintetizează pigmentul 
melanină. Frecvența MMC este în creștere, mai ales la rasa albă. Arsenalul terapeutic al MMC este relativ redus, 
cuprinzând chimioterapice de tipul agenților alkilanți (Dacarbazina), nitrozuree, alcaloizi de vinca și, relativ 
recent, imunoterapie sau terapie moleculară țintită.  

Prezentare de caz. Pacienta F.N., 38 ani, diagnosticată cu melanom malign cutanat regiune abdominală 
operat în decembrie 2014, se adresează în august 2015 Clinicii de Oncologie IRO Iași pentru decizie 
terapeutică în contextul progresiei clinice și imagistice (leziuni secundare pulmonare, hepatice, subcutanate) 
a bolii. S-a inițiat chimioterapie cu Dacarbazina 1000mg/mp. După 6 cure de chimioterapie, se înregistrează 
creșterea dimensională a nodulilor subcutanați și a leziunilor secundare viscerale. În februarie 2016 se inițiază 
tratament cu Dabrafenib 300mg/zi. După 2 luni de tratament se constată o scădere semnificativă a leziunilor 
secundare viscerale și subcutanate, dar evoluția este grevată de apariția metastazelor osoase simptomatice.  

Rezultate. Pacienta a avut un răspuns rapid și semnificativ la tratamentul molecular, dar a decedat la scurt 
timp după efectuarea radioterapiei în scop antalgic.  
Discuții. Deși melanomul malign cutanat metastatic este în continuare o patologie incurabilă, cu o rată de 
supraviețuire redusă, este posibil ca prognosticul pacientei să fi fost impietat de inițierea tardivă a terapiei 
moleculare țintite.  

Concluzii. Melanomul malign cutanat rămâne una din marile provocări ale oncologiei, noile terapii urmând 
încă să-și dovedească eficiența pe termen lung.  
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Nutriția gastro-enterală la pacienții cu patologie malignă esofagiană 
Elena-Roxana Cătănescu, Rodica Bîrlă, A. Caragui, P. Hoară, S. Constantinoiu 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”București, Spitalul Clinic „Sf. Maria” 

Cuvinte cheie: nutriția enterală, gastrostomie percutană endoscopică 

Cancerul esofagian este o patologie cu agresivitate crescută, diagnosticat frecvent în stadii avansate,  cu 
disfagie prezentă și status nutrițional afectat în mod variabil.  
Scopul studiului este de a evalua modalitățile actuale de alimentație gastro-enterală în funcție de stadiul 
bolii, particularitățile pacientului și mijloacele tehnice. 
În perioada 2014 - 2015, în clinică s-au diagnosticat 65 cazuri noi de neoplazii esofagiene și de joncțiune eso-
gastrică. Susținerea statusului nutrițional în timpul tratamentului neoadjuvant s-a efectuat prin 6 PEG-uri 
(gastrostomie endoscopică percutană), 2 gastrostomii, 6 jejunostomii și 2 stenturi esofagiene endoscopice. 
Jejunostomia a minimă a fost utilizată pentru nutriția enterală precoce la 23 pacienți rezecați. 
La pacienții în stadiu IV TNM, am montat 14 PEG-uri, 8 gastrostomii, 6 jejunostomii și un stent esofagian 
endoscopic. 
Nu am înregistrat mortalitate postprocedurală. Morbiditatea a fost de 7,24% (5 pacienți - cu un caz de 
peritonită post-PEG, un caz de sindrom “buried bumper”, o eviscerație blocată post-gastrostomie, 2 arsuri 
chimice peristomale). 
În cazul tratamentului neoadjuvant, calea de alimentație s-a menținut aproximativ 3 luni, iar jejunostomia la 
pacienții rezecați în medie 6 - 8 săptămâni.  
Complicațiile la distanță au constat în migrarea stentului la 2/3 pacienți, arsuri peristomale la 5/10 
gastrostomii și la 4/12 jejunostomii. Montarea unei căi de alimentație minim invazive reprezintă modalitatea 
optimă de nutriție gastro-enterală la pacientul ce necesită tratament neoadjuvant. 
Jejunostomia montată intraoperator la pacienții rezecați asigură o nutriție gastro-enterală precoce , precum 
și pe cea în cazul apariției complicațiilor anastomotice. 
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Gastroenteric feeding in patients with esophageal malignancy 
Elena-Roxana Cătănescu, Rodica Bîrlă, A. Caragui, P. Hoară, S. Constantinoiu 
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, “St. Maria” Clinical Hospital 

Key words: gastroenteric nutrition, percutaneos endoscopic gastrostomy 

Esophageal cancer is a pathology with increased aggression, often diagnosed in advanced stages with 
dysphagia and variably affected nutritional status.  
The goal of this study is to assess existing forms of gastroenteric nutrition according to disease stage, patient 
peculiarities and technical means. 
Between 2014 - 2015, in our clinic were diagnosed 65 new cases of esophageal and eso-gastric junction 
malignancies. Supporting nutritional status during neoadjuvant treatment was performed by the mean of 6 
PEGs (percutaneous endoscopic gastrostomy), 2 gastrostomies, 6 jejunostomies and 2 endoscopic 
esophageal stents. Feeding jejunostomy a minima was used for early enteral nutrition in 23 patients with 
resection. In TNM stage IV patients, we installed 14 PEGs, 8 gastrostomies, 6 jejunostomies and 1 endoscopic 
esophageal stent. 
There were no cases with postprocedural mortality. Morbidity was 7,24% (5 patients: one case of post-PEG 
peritonitis, one case of “buried bumper” syndrome, one case of blocked evisceration after gastrostomy, two 
cases with peristomal chemical burns). 
In patients with neoadjuvant treatment, the feeding tube was maintained approximately 3 months, and in 
patients with resection the jejunostomy was maintained on average 6-8 weeks. Remote complications 
consisted in stent migration in 2/3 patients, peristomal burns in 5/10 gastrostomies and in 4/12 
jejunostomies. Installing a minimal invasive feeding tube is the best method of gastroenteric nutrition in 
patients requiring neoadjuvant treatment. 
Intraoperative installed jejunostomy in patients with resections provide early gastroenteric nutrition and also 
in cases with anastomotic complications. 
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Sarcomul Ewing sau “cancerul pediatric” 
Irina Ciomaga, Mihaela Ionel, Cătălina Marusac, Ana Maria Scurtu, N. Nistor, Ingrith Miron 
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta Maria” Iași 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: sarcom Ewing, adolescență, tumorectomie  

Introducere. Sarcomul Ewing ca frecvență ocupă al doilea loc în rândul  sarcoamelor la copii și tineri adulți. 
Dezvoltarea sarcomului poate fi asociată cu creșterea osoasă rapidă ceea ce dovedește și incidența crescută 
în rândul adolescenților, fiind considerat un „cancer pediatric”. Simptomatologia clinică este nespecifică, dar 
simptomul cel mai frecvent este durerea. 

Material și metodă. Prezentăm cazul unei adolescente în vârstă de 12 ani, internată în Clinica de Pediatrie I 
pentru: astenie, fatigabilitate, scădere ponderală (-6kg în două săptămâni). 

Rezultate. Debutul simptomelor a fost în 2015 prin lombalgie stânga și astenie, simptomatologie încadrată 
în contextul unei pneumonii lobare. Examenul clinic evidențiază paloare accentuată și placard unic de 
depigmentare la nivelul abdomenului. Ecografia efectuată a obiectivat o formațiune solidă omogenă la nivel 
transdiafragmatic, iar CT-ul și RMN-ul efectuat au confirmat prezența formațiunii tumorale pe segmentul D10 
- L1. În urma investigațiilor pacienta a fost transferată în secția de chirurgie pediatrică, unde s-a practicat 
rezecția tumorii, cu o evoluție favorabilă a pacientei post operator. În urma biopsiei fragmentului tumoral 
diagnosticul a fost de Sarcom Ewing. 

Concluzii. Datorită similitudinii simptomelor cu alte afecțiuni, uneori sarcomul Ewing este omis în stadii 
precoce, dar descoperit înaintea apariției metastazelor și poate fi tratat cu succes in 50% - 75% din cazuri. 
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Ewing's sarcoma or “pediatric cancer” 
Irina Ciomaga, Mihaela Ionel, Cătălina Marusac, Ana Maria Scurtu, N. Nistor, Ingrith Miron 
Departament of Pediatrics IV, Surgery Emergency Children's Hospital “St. Mary” Iași 

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania 

Keywords: Ewing's sarcoma, adolescence, tumorectomie  

Introduction. Ewing’s sarcoma is the second most frequent sarcomas among children and young adults.  
The development of the sarcoma may be associated with rapid bone growth which also proves the high 
incidence among adolescents being considered a 'pediatric cancer'. Clinical symptoms are uncharacteristic, 
however the most common symptom is pain. 

Material and method. We are presenting the case of a teenage girl of 12 years old, who was admitted in 
Pediatric clinic I for: asthenia, fatigue, weight loss (-6kg in two weeks). 

Results. Medical history recounts: 2015 onset of symptoms in the left lumbar pain and asthenia marked, 
framed in the context of pneumonia symptoms of lobar. 
Clinical examination reveals accentuated unique placard depigmentation in the abdomen.  
The ultrasound objectified a solid formation, homogeneous at transdiaphragmatic level.  
The CT and MRI confirmed the presence of a tumoral mass developed on the paravertebral segment D10-L1.  
Based on the investigation, the patient was transferred to the department of pediatric surgery in order to 
have tumor resection. The patient had a favorable outcome after surgery. Based the biopsy of the tumor 
fragment, the diagnosis is Ewing’ sarcoma.  

Conclusion. Because of the similarity of symptoms with other conditions, Ewing’ sarcoma is sometimes 
overlooked in early stages, but discovered ahead of metastasis can be treated successfully in 50% - 75% of 
cases. 
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Impactul chimioterapiei asupra calităţii dispneei la pacienţii cu neoplasm 
bronhopulmonar în stadii avansate 
Eva Maria Cojocaru1, V.A. Afrăsânie1, Teodora Alexa1,2, Simona Mihaela Costin1, L. Miron1,2,  
Dana Elena Clement1  
1Secţia Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iaşi, România 

Cuvinte cheie: chimioterapie, dispnee, cancer bronhpulmonar 

Introducere. Datorită progreselor terapeutice, supravieţuirea pacienţilor cu neoplasm bronhopulmonar a 
cunoscut o creştere semnificativă. Aproximativ 80% dintre bolnavi prezintă fatigabilitate, 65% pierderea 
apetitului, 77% tuse, 73% dispnee, 57% dureri toracice şi 17% hemoptizii. Când simptomele sunt prezente, 
ele sunt in general severe. Agravarea simptomelor are valoare prognostică importantă, îndeosebi la pacienţii 
cu stadii avansate de neoplasm bronhopulmonar. Terapiile actuale oncologice au un impact important şi pe 
calitatea vieţii pacienţilor prin ameliorarea simptomatologiei specifice. 

Scopul studiului. Evaluarea incidenţei dispneei la prima adresare în Clinica de Oncologie şi evoluţia acesteia 
în funcţie de opţiunea terapeutică. 

Material şi metodă. Am efectuat un studiu prospectiv pe un lot de 87 de pacienţi diagnosticaţi cu neoplasm 
bronhopulmonar în stadiul avansat sau metastatic de boală, cazuri ce au primit tratament oncologic de 
specialitate sau tratament paliativ în cadrul secţiei de Oncologie Medicală a Institutului Regional de 
Oncologie Iaşi, în perioada 1 iunie 2014 - 1 martie 2015. Evaluarea dispneei s-a făcut prin metoda 
chestionarului adaptat după ,,Cancer dyspnea scale” ce a analizat 3 factori exprimaţi prin scoruri: senzaţia de 
efort, de anxietate si de disconfort. 

Rezultate. La începutul tratamentului scorul mediu al dispneei era de 24.62 +/- 1.13. Cea mai importantă 
îmbunătăţire a dispneei s-a remarcat imediat după începerea chimioterapiei, cu o valoare medie a scorului 
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de dispnee de 17.52 +/- 0.98 la jumătatea tratamentului. La finalul tratamentului, scorul mediu de dispnee 
era de 15.03 +/- 1.11.  

Concluzii. Pacienţii au prezentat o ameliorare în ceea ce priveşte dispneea şi toate componentele sale, 
dovedind astfel efectul benefic al chimioterapiei asupra dispneei şi, implicit, a calităţii vieţii pacienţilor cu 
neoplasm bronhopulonar avansat sau metastatic. 
 
 

The impact of chemotherapy on the quality of dyspnea for the patients 
with advanced stages of lung cancer  
Eva Maria Cojocaru1, V.A. Afrăsânie1, Teodora Alexa1,2, Simona Mihaela Costin1, L. Miron1,2,  
Dana Elena Clement1  
1Medical Oncology Department, Regional Institute of Oncology, Iaşi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania 

Keywords: dyspnea, chemotherapy, lung cancer 

Introduction. Patients with lung cancer have a better survival rate because of the therapeutic progresses. 
Almost 80% of patients present fatigability, 65% loss of appetite, 77% cough, 73% dyspnea, 57% thoracic 
pain and 17% hemoptysis. When symptoms are present, they are frequently severe. Symptoms aggravation 
has an important prognostic value, especially in patients with advanced stages of lung cancer. Actual 
oncologic therapies have an important impact on symptomatology resulting in improvement of quality of 
life for the patients.  

Aim of the study. Evaluation of dyspnea incidence at presentation in the Oncology Clinic and its evolution 
depending on the therapeutic option. 

Material and method. We performed a prospective study with 87 patients diagnosed with lung cancer in 
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advanced stage or metastatic disease, who received specialized oncologic treatment or palliative treatment 
in Medical Oncology Department of Regional Institute of Oncology Iasi in the period: June 1st, 2014 - March 
1, 2015. The evaluation of dyspnea was made with the method of questionnaire adapted after “Cancer 
dyspnea scale” which analyzed three factors: the effort sensation, the anxiety sensation and the discomfort 
sensation.  

Results. At the start of the treatment the average score of dyspnea was 24.62 +/- 1.13. The most important 
improvement was observed immediately after the initiation of chemotherapy with a mean value of dyspnea 
score of 17.52 +/- 0.98 at the half of the treatment. At the end of the treatment, the mean score of dyspnea 
was 15.03 +/- 1.11. 

Conclusions. The patients presented an improvement regarding dyspnea and all his components, proving 
this way the benefic effect of chemotherapy on dyspnea and on quality of life of the patients with advanced 
lung cancer or metastatic. 
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Studiul efectului metodelor de reducere a dozelor de radiație în urma 
expunerii pacienților investigați într-un laborator de neuro-radiologie 
C.P. Constantin1, Alina Mihaela Makkai-Popa2, Anamaria Constantin3, Elena Leancă4, B.I. Dobrovăț1 
1Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași, România 
2Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, România 
3Laboratorul de Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 
4Laboratorul de Radioterapie, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Ap. Andrei”, Constanța, România 

Cuvinte cheie: reducerea dozei, computer tomografie, CTDI 

Introducere. Computer tomografia a revoluționat îngrijirea medicală asigurând imagini imediate și de 
detaliu atât în situații de urgență, cât și în cele de elective. Însă creșterea numărului de scanări CT la diferite 
grupuri de vârstă necesită optimizarea expunerii pacientului astfel încât să se evite cât de mult posibil 
efectele secundare iradierii. 

Material și metode. Prezentarea este bazată pe un studiu retrospectiv al expunerii pacienților la o examinare 
CT din cadrul Laboratorului de Imagistică Medicală a Spitalului de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași pe durata 
unui an după implementarea unor metode de reducere a dozelor de radiații pentru neuro-radiologie.  

Rezultate. Am investigat un număr de 9586 pacienți - o medie de 26.26 scanări/zi, ce includ 9414 (98.20%) 
scanări cranio-cerebrale, 85 (0.88%) scanări cervicale și 87 (0.92%) scanări lombare. Din punct de vedere a 
distribuției pe vârste, am avut un total de 660 (6.88%) pacienți sub vârsta de 15 ani, 2190 (22.84%) pacienți 
între 16 - 40 ani și 6736 (70.28%) pacienți peste vârsta de 40 ani. Din punct de vedere al distribuției pe sexe, 
am avut 5720 (59.67%) bărbați și 3866 (40.33%) femei. Expunerea medie pentru scanările cranio-cerebrale a 
fost de 19.81mGy comparativ cu un nivel de referință de 50mGy, pentru scanările cervicale - 19.58mGy 
comparativ cu nivelul de referință de 35mGy și 23.87mGy pentru scanările lombare comparativ cu nivelul de 
25mGy. 
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Concluzii. Măsurile implementate pentru reducerea dozei în laboratorul nostru ne-au ajutat să atingem un 
nivel al dozelor situate în limita nivelelor de referință naționale. 
 
 

A study of the effect of dose reduction methods on the radiation exposure 
of patients investigated in a neuro-radiology laboratory 
C.P. Constantin1, Alina Mihaela Makkai-Popa2, Anamaria Constantin3, Elena Leancă4, B.I. Dobrovăț1 
1Laboratory of Radiodiagnosis and Medical Imagistics, “Prof. Dr. N. Oblu” Clinical Emergency Hospital Iasi, Romania 
2Laboratory of Radiodiagnosis and Medical Imagistics, “St. Maria” Emergency Clinical Hospital for Children Iasi, 

Romania 
3Radiotherapy Laboratory, Regional Oncologic Institute Iași, Romania 
4Radiotherapy Laboratory, County Emergency Clinical Hospital “St. Ap. Andrei”, Constanta, Romania 

Key words: dose reduction, computed tomography, CTDI 

Introduction. Computer tomography revolutionized health care by providing fast and detailed images 
under emergency or elective situations. However, the ever growing number of CT scans at various ages 
requires the optimization of patient exposure in order to avoid as much as possible the side-effects of 
radiation.  

Material and method. Our work is based on a retrospective study of the exposure of all patients undergoing 
CT imaging in the Medical Imaging Laboratory of “Prof. Dr. N. Oblu” Emergency Hospital Iasi over the period 
of one year, after implementing a series of in house dose reduction methods for neuro-radiology.  

Results. In total we investigated 9586 patients – an average of 26.26 scans/day, that included 9414 (98.20%) 
head scans, 85 (0.88%) cervical scans and 87 (0.92%) lumbar scans. From a point of view of the age 
distribution we had a total of 660 (6.88%) patients under the age of 15 years, 2190 (22.84%) patients between 
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16 and 40 years and 6736 (70.28%) patients over the age of 40 years. From a point of view of the sexual 
distribution we had 5720 (59.67%) males and 3866 (40.33%) females. The average exposure for head scans 
was 19.81 mGy compared to a reference level of 50 mGy, for cervical scans – 19.58 mGy compared to a 
reference of 35 mGy and 23.87 mGy compared to 25 mGy.  

Conclusion. The measures implemented for dose reduction in our laboratory helped us achieve average 
exposures situated well within the limits of the national reference levels. 
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Model de abordare terapeutică în cazul unei paciente cu două neoplazii 
sincrone 
Simona Costin, V. Afrăsânie, Eva Cojocaru, Ștefana Bursuc, Dana Clement 
Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: neoplasm sincron, tumoră rară, chimioterapie, răspuns parțial 

Introducere. Abordarea terapeutică a neoplaziilor sincrone reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale 
oncologiei moderne. Incidența cancerelor sincrone se situează în literatura de specialitate la aproximativ 10% 
din totalul neoplaziilor nou diagnosticate. 

Caz clinic. Prezentăm cazul unei femei de 66 de ani care a fost diagnosticată în luna aprilie 2016 cu neoplasm 
sincron mamar drept stadiul II A și neoplasm bronhoplmonar non-microcelular cu componentă 
neuroendocrină stadiul III B. Pacienta efectuează o biopsie la nivel mamar drept și biopsie bronșică cu rezultat 
anatomo-patologic de carcinoame sincrone: carcinom invaziv NST mamar, RH(+), Ki67:10%, Her2neu (negativ) 
și carcinom non-microcelular cu aspecte morfologice și imunohistochimice compatibil cu un carcinom cu 
celule mari neuroendocrine. În abordarea terapeutică a celor două neoplazii s-au luat în considerare mai mulți 
factori: prognosticul fiecărei neoplazii, statusul de performanță, comorbidități precum și preferința pacientei în 
ceea ce privește terapia oncologică. Astfel, am încadrat neoplasmul mamar într-o categorie de prognostic bun 
ținând cont de stadiul  bolii și caracteristicile imunohistochimice tumorale (subtipul luminal A). Ca urmare, am 
considerat că neoplasmul bronhopulmonar are prognosticul cel mai nefavorabil și am decis inițierea 
chimioterapiei primare cu protocol Cisplatin + Etoposid. S-au administrat patru cure de chimioterapie și 
evaluarea imagistică ulterioară evidențiază aspect de răspuns parțial al bolii la nivel pulmonar. 

Concluzii. La momentul actual nu există un standard terapeutic pentru tratarea pacienților cu cancere sincrone, 
decizia terapeutică fiind luată în funcție de o serie de factori ce țin atât de neoplazie, cât și de pacient.  
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Rezecția subtotală planificată în schwanoamele vestibulare mari – grad IV 
M. Dabija1, Alina Paiu1, C. Gheorghiță2 
1Spitalul Clinic de Urgente „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași 
2Spitalul Clinic de Copii „Sfânta Maria” Iași  

Cuvinte cheie: schwanoamele vestibulare mari, unghiul ponto-cerebelos, prezervarea nervului facial 

Schwanoamele vestibulare mari care realizează o compresiune a trunchiului cerebral – grad IV – sunt unele 
dintre cele mai dificile tumori cerebrale de tratat datorita relației lor cu structurile anatomice prezente la 
nivelul unghiului ponto-cerebelos. Sunt tumori cu creștere lentă, intracraniene extra-axiale, care se dezvoltă 
din celulele scwann ale componentei vestibulare ale nervului opt. Tumorile mari sunt foarte dificil de rezecat, 
unele dintre principalele probleme fiind prezervarea integrității și funcției nervului facial și disecția tumorii 
de pe trunchiul cerebral. Monitorizarea electrofiziologică intraoperatorie permite identificarea și disecția 
nervului facial în marea majoritate a cazurilor. Rezultatele funcționale nu sunt însă pe deplin satisfăcătoare 
în cazul tumorilor de grad IV, deficite neurologice de grad 3, 4 House-Brackmann fiind încă destul de 
frecvente chiar și în condițiile prezervării anatomice a nervului și a vascularizației sale. Propunem o rezecție 
subtotală electivă cu un mic rest tumoral păstrat la nivelul nervului facial și a originii sale pontine și credem 
că aceasta poate fi o opțiune de luat in calcul, mai ales astăzi când urmărirea imagistică și radiochirurgia sunt 
disponibile. 
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Planned subtotal resection in large vestibular schwannomas - grade IV 
M. Dabija1, Alina Paiu1, C. Gheorghiță2 
1„Prof.dr.Nicolae Oblu” Emergency Clinical Hospital Iasi 
2Clinical Hospital for Children „St. Maria” Iași  

Key words: large vestibular schwannomas, cerebello-pontine angle, facial nerve preservation  

Large vestibular schwannomas with brain stem compression – grade IV – are one of the most difficult cerebral 
tumors to treat, due to their relationship with normal structures of the cerebello-pontine angle. They are slow 
growing, intracranial extra-axial tumors, which develop from Schwann cells of the vestibular component of 
the eighth nerve. Large tumors are very difficult to resect, and the main challenges are the preservation of 
the facial nerve function and the dissection of the interface tumor-brain stem. Thanks to the advances in 
facial nerve monitoring, we are able now to identify the nerve and to preserve it in most of the cases. 
Functional results are still not satisfying, in grade IV a deficit bigger than 3, 4 on House-Brackmann 
classification, unfortunately, being very common even with the anatomical preservation of the nerve and its 
vasculature. We propose a planned subtotal resection with a small remnant on the nerve and its entry into 
the brain stem, and we believe that it may be a valuable option in our era of advanced imaging and 
radiosurgery.  
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Sarcomul Kaposi în portofoliul dermatologului 
Ancuța Evuleți1, Laura Stătescu1,2, D. Vâță1,2, Anca Adavidoaiei3, Laura Gheucă Solovăstru1,2  
1Clinica de Dermato-Venerologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ,,Sf. Spiridon” Iaşi 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa” Iaşi 
3Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iaşi 

Cuvinte cheie: Sarcom Kaposi, forma clasică, abordare multidisciplinară 

Introducere. Sarcomul Kaposi (SK), descris pentru prima dată de dermatologul Moritz Kaposi în 1872, este o afecțiune 
proliferativă angiofibroblastică multicentrică, cu atingere prevalent cutanată. Etiopatogenia bolii este complexă, 
multifactorială, cu implicarea virusului herpetic uman tip 8 (HHV8), la care se asociază factori genetici, hormonali sau alți 
factori infecțioși. S-au descris patru forme clinice, respectiv: sarcom Kaposi clasic (mediteranean), sarcom Kaposi endemic 
(african), sarcom Kaposi asociat infecției HIV și sarcom Kaposi iatrogen. SK clasic afectează frecvent bărbații vârstnici. 

Material și metodă. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 81 de ani care se adresează Clinicii de Dermato-
venerologie ca urmare a apariției de aproximativ 3 ani a unor leziuni cutanate pseudotumorale, pentru care a urmat 
tratament în ambulator cu Valaciclovir și ulterior cu Metotrexat, cu evoluție nefavorabilă a bolii. Examenul clinic 
obiectivează prezența unor pete pseudoangiomatoase bine delimitate, care nu dispar la vitropresiune și leziuni nodulare 
violacee  infiltrate, de dimensiuni variabile, unele acoperite de scuame fine, dispuse izolat sau confluate, însoțite de edem, 
unele dureroase, dispuse simetric  la nivelul membrelor superioare și  inferioare.   

Rezultate. Examenul clinic orientează diagnosticul către sarcom Kaposi, ulterior confirmat anatomo-patologic. Paraclinic 
se exclude infecția HIV, radiografia toracică evidențiază un nodul opac localizat la nivelul lobului superior drept, iar ecografia 
abdomino-pelvină decelează o formațiune nodulară subhepatică. Bilanțul pozitiv de extensie al bolii decide direcționarea 
pacientei  către Institutul Regional de Oncologie Iași, în vederea inițierii tratamentului specific SK. 

Concluzii. Sarcomul Kaposi este o patologie rar întâlnită ca și frecvență, dar care trebuie recunoscută de către medicii din 
toate specialitățile, având în vedere abordarea multidisciplinară a pacientului, pentru a obține un rezultat terapeutic 
corespunzător. 
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Kaposi sarcoma in the dermatologist’s portfolio 
Ancuța Evuleți1, Laura Stătescu1,2, D. Vâță1,2, Anca Adavidoaiei3, Laura Gheucă Solovăstru1,2  
1Dermatology Clinic, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital Iaşi 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi 
3“St. Parascheva” Clinical Hospital of Infectious Diseases Iaşi 

Key words: Kaposi sarcoma, classic form, multidisciplinary approach 

Introduction. Kaposi sarcoma (KS), described for the first time in 1872 by the dermatologist Moritz Kaposi, is a 
proliferative, multicentric and angiofibroblastic disease, affecting predominantly the skin. It has a complex and 
multifactorial etiopathogenesis, involving Human Herpetic Virus 8 (HHV8), which associates genetic, hormonal 
and other infectious factors. There are four clinical types: the classic Kaposi sarcoma (Mediterranean), endemic 
Kaposi sarcoma (African), HIV associated Kaposi sarcoma and iatrogenic Kaposi sarcoma. The classic KS affects 
frequently older men. 

Material and methods. We present the case of a 81 years old female who was admitted to the Dermatology Clinic 
because of pseudotumoral skin lesions, which appeared 3 weeks previous. She received an outpatient treatment 
with Valaciclovir, following Methotrexate, with an unfavorable evolution. The clinical exam showed some 
pseudoangiomatous spots, well-defined, persistent at the diascopy test, and infiltrated purple nodular lesions, 
with variable sizes, some covered by white scale, isolated or grouped, with additional edema, some painful, 
symmetrically disseminated on both hands and feet. 

Results. The clinical examination suggested the diagnosis of Kaposi sarcoma, confirmed further by the 
histopathologist. HIV infection was excluded, the chest radiograph showed a dense nodule located on the right 
upper lobe, and the abdominal ultrasound found another nodular lesion under the liver. These imagistic findings 
determined the admission of the patient to the Regional Oncology Institute in Iaşi, for a specific therapy.   

Conclusion. Kaposi sarcoma is a rare disease which must be recognized by every physician, no matter the 
specialty, considering the fact that it needs a multidisciplinary approach, for obtaining a positive outcome.  
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Tromboza venoasă profundă paraneoplazică-prezentare de caz 
Lucia-Florentina Gușă, A.O. Petriș, Irina-Iuliana Costache 
Clinica de Cardiologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: sindrom paraneoplazic, tromboză venoasă profundă, neoplasm bronhopulmonar  

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 62 de ani care se internează în Clinica de Cardiologie cu un tablou 
clinic de tromboză venoasă profundă (TVP) la membrul inferior drept (edem, tegumente calde, eritem, 
durere în molet şi impotenţă funcţională). Diagnosticul a fost confirmat de metodele imagistice: ecografie 
Doppler venoasă şi flebografie. Se decide tromboliza dirijată, iar după 48 de ore flebografia de control a arătat 
repermeabilizarea venelor gambei în 1/3 superioară şi a venei femurale profunde, ulterior continuându-se cu 
tratament anticoagulant convenţional cu evoluţie favorabilă. Concomitent pacientul a fost investigat din 
punct de vedere etiologic însă fără un rezultat cert. După o lună revine la control, moment în care radiografia 
toracică, CT-ul toracic şi bronhoscopia cu biopsie confirmă neoplasm bronhopulmonar extins stâng. 
Examenul anatomopatologic precizează diagnosticul de carcinom scuamocelular. Bilanţul paraclinic relevă 
diseminări secundare multiorganice (splină, glande suprarenale bilateral, mediastin). Se iniţiază tratament 
oncologic cu evoluţie nefavorabilă şi deces. Particularităţile cazului: 1) Apariţia TVP ca prim semn în cadrul 
unui sindrom paraneoplazic, 2) Apariţia la un actual nefumător (pacientul a sistat fumatul în urmă cu 30 ani) 
a unui carcinom scuamocelular, 3) Evoluţia relativ rapidă a tumorii şi adenopatiilor în decurs de o lună. Riscul 
de tromboză venoasă profundă este de 4 ori mai mare la pacienţii neoplazici faţă de populaţia generală, ceea 
ce impune diagnostic etiologic extins şi particularizarea tratamentului şi a profilaxiei recurenţei. 
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Paraneoplastic deep venous thrombosis – case report 
Lucia-Florentina Gușă, A.O. Petriș, Irina-Iuliana Costache 
Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” Hospital, Iaşi, Romania 

Key words: paraneoplastic syndrome, deep venous thrombosis, bronchogenic carcinoma  

A 62-year-old man was admitted to the Cardiology Clinic presenting clinical features highly suggestive for 
deep venous thrombosis (DVT) of the right lower extremity (warmth and edema, erythema, tenderness and 
calf pain on dorsiflexion of the foot – Homans’ sign). The diagnosis was confirmed using Doppler 
ultrasonography and phlebography. Endovascular therapy was performed using catheter-directed 
thrombolysis and after 48h the imaging tests showed permeable flow in the upper third venous system of 
the calf and in the common femoral vein, after which standard anticoagulation therapy was instituted. 
During his hospitalization, the patient was investigated for the etiology of the DVT but with no definitive 
result. At the one month follow-up the X-ray radiography, CT scan and bronchoscopy with tissue sampling 
confirm bronchogenic carcinoma (examinations of the biopsy specimens obtained revealed squamous cell 
carcinoma). Further paraclinical explorations showed multiple visceral metastases (spleen, adrenal glands 
and mediastinum). The patient underwent chemotherapy but with no regression of the tumor and 
unfavorable outcome resulting in patient’s death. Case particularity: 1. DVT as a first sign of a paraneoplastic 
syndrome, 2. the presence of squamos cell bronchogenic carcinoma in a non-smoker (abstinent 30 years), 3. 
Rapid tumor progression during the course of one month. DVT risk is 4 times higher in patients with 
neoplastic disease which requires complex etiologic diagnosis, adjusted treatment and prevention of 
recurrence.  
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Hernia parastomală. Prezentare de caz şi artificiu tehnic de prevenire 
S. Hica, A. Grivei 
Chirurgie I, Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: hernie parastomală, prevenţie, amputaţie de rect 

Sunt trecute în revistă datele din literatură referitoare la apariţia herniei parastomale (HP) începând cu 
Goligher (1977), care o consideră inevitabilă şi terminând cu plasele 3D. Ca exemplificare este prezentat cazul 
unui bolnav de 72 de ani G.A., care după amputaţie de rect şi colostomie iliacă stângă a prezentat două HP 
iliace şi o HP în epigastru după mutarea stomei. 
În final propunem un artifiu tehnic (fir “în bursă” la peretele abdominal) prin care sperăm să prevenim apariţia 
HP. 
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Parastomal hernia. Case presentation and technical artifice used for 
prevention 
S. Hica, A. Grivei 
Surgery l Department, "Prof. Dr. I. Chiricuta" Oncology Institute, Cluj-Napoca, Romania 

Key words: parastomal hernia, prevention, rectum amputation 

The poster references literature data on the occurrence of parastomal hernia (PH), starting with Goligher 
(1977), who considered it inevitable, and ending with 3D meshes. It is presented as an example the case of a 
72 years old patient G. A., who suffered rectum amputation with left iliac colostomy and developed two iliac 
PH and one epigastric PH after replacing the stoma. 
In the end we propose a surgical technique ("in bursa" wiring to the abdominal wall) that we hope will 
prevent the occurrence of PH. 
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Experienţa de 10 ani a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti în 
diagnosticul, tratamentul şi supravegherea pacienţilor cu cancer renal: 
studiu retrospectiv 2005 - 2015 
D.C. Jinga1,2, Polixenia Georgeta Iorga1, Diana Chetroiu1, Miruna Mitrofan1, Oana Toma1,3  
1Departamentul de Oncologie Medicală, Spitalul Universitar Bucureşti 
2Departamentul de Oncologie Medicală, Clinica NEOLIFE, Bucureşti  
3Departamentul de Oncologie Medicală, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” 

 

Introducere: Carcinomul renal (CCR) reprezintă 2-3% din cancerele populaţiei adulte, fiind a 7-a şi, respectiv 
a 9-a localizare tumorală malignă la sexul masculin şi, respectiv feminin. Cel mai frecvent subtip 
histopatologic este carcinomul cu celule clare ce constituie circa 70-85% din formele sporadice de CCR. 

Metodă: În intervalul Ianuarie 2005-Decembrie 2015, în Departamentul de Oncologie Medicală al Spitalului 
Universitar Bucureşti, au fost tratate un număr de aproximativ 6400 cazuri de tumori maligne. Dintre acestea, 
561 au fost tumori urologice (8,76%) şi 60 CCR (10,69% din tumorile urologice şi 0,93% din totalul tumorilor 
solide). Vârsta medie a pacienţilor cu CCR fost de 62 de ani. În momentul diagnosticului, 38% dintre pacienţi 
prezentau o formă incipientă (stadiile I şi ÎI AJCC), 28% o formă avansată local (stadiul III AJCC) şi 25% boală 
metastatică la debut; 9% nu au fost stadializaţi. Din analiza datelor histopatologice, 75% erau carcinoame cu 
celule clare. 50% dintre pacienţi prezentau co-morbidităţi importante (boli cerebrovasculare, obezitate, 
diabet zaharat, alte forme de cancer). 
Tratament: Nefrectomia a fost metoda principală de tratament chirurgical pentru 88% dintre pacienţi; pentru 
12% dintre pacienţi au fost utilizate rezecţii renale limitate, metastazectomii sau biopsii excizionale 
diagnostice. Un număr de 38 de pacienţi (63%) au primit tratament sistemic oncologic, fie în momentul 
progresiei bolii (stadiile clinice I, II şi III), fie imediat pentru cei cu boală metastatică în momentul 
diagnosticului. În prima linie terapeutică, 71% dintre pacienţi au primit tratament cu Sunitinib, în acord cu 
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ghidul naţional; doza de iniţiere a fost de 50 mg/zi administrată 28 zile consecutiv şi 14 zile pauză. La 37% 
din pacienţii trataţi au apărut toxicităţi legate de tratament; în aceste cazuri s-au modificat modul de 
administrare şi/sau doză de Sunitinib. Tratamentul a fost continuat după progresia bolii pentru 39% dintre 
pacienţi în linia a 2-a şi numai pentru 8% dintre pacienţi în linia a 3-a. 

Rezultate: Analiza realizată s-a limitat la un număr de 34 de pacienţi din totalul de 60 pentru care există date 
de supravieţuire după o monitorizare de cel puţin 36 de luni. Au fost înregistrate un număr de 5 decese prin 
progresia bolii (15% dintre pacienţi). Timpul mediu până la progresia bolii pentru stadiile I-III AJCC a fost de 
45.2 luni (5-118 luni), iar supravieţuirea globală medie de 69,5 luni (38-132 luni). În prima linie terapeutică a 
fost utilizat Sunitinib pentru 71% dintre pacienţi, timpul mediu scurs până la progresia bolii sub tratament 
(TTP) fiind de 11,2 luni (2-42 luni). Aproximativ 37% dintre pacienţi au prezentat mai frecvent reacţii adverse 
de grad 2 şi 3 (astenie severă, diaree cu deshidratare, insuficienţă tiroidiană, dermatită), dar şi forme rare, cum 
ar fi un caz de sângerare a metastazelor pulmonare cu pneumectomie de urgenţă şi un caz de colecistită 
acută non-litiazică ce a necesitat intervenţie chirurgicală de urgenţă. 
Apariţia toxicităţii de grad 2 şi 3 se corelează statistic în analiza monovariabilă, cu durata răspunsului la 
tratamentul de primă linie cu Sunitinib (r2 = 0,6499 pentru prezenţa toxicităţilor şi  r2 = 0,5648 pentru 
prezenţa a cel puţin 2 toxicităţi simultan pentru acelaşi pacient). În plus, utilizând acelaşi tip de analiză, s-a 
demonstrat o corelaţie cu semnificaţie statistică între Indicele de Masă Ponderală (BMI) şi supravieţuirea 
globală (OS) (r2 = 0,4875). 

Concluzie: Studiul a evaluat retrospectiv, pe o perioadă de 10 ani, o populaţie redusă de pacienţi cu CCR. Se 
remarcă în lotul studiat o incidenţă crescută a co-morbidităţilor (50% dintre pacienţi) ceea ce configurează 
un prototip de pacient cu cancer renal: bărbat vârstnic, obez, cu diabet zaharat şi boli cerebrovasculare sau 
alte cancere asociate. Pacienţii supraponderali au o supravieţuire mai mare, corelaţia având semnificaţie 
statistică independent de prezenţa co-morbidităţilor. Răspunsul la primă linie de tratament oncologic 
sistemic este de 11,2 luni, corelat cu datele din studiile clinice. Prezenţa toxicităţilor produse de tratamentul 
cu Sunitinib se corelează statistic semnificativ cu răspunsul favorabil la tratament şi cu supravieţuirea 
îndelungată. 
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Comparaţia dozimetrică între tehnicile VMAT şi 3DCRT  
în cancerul de corp uterin  
Florentina Lăcătuş, Andreea Ciuches, S. Buhlea, Anișoara Anghelache, D. Elena Manea, D.P. Valu 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Clinica de Radioterapie 

Cuvinte cheie: radioterapie, VMAT, 3DCRT, neoplasm corp uterin.  

Introducere: Cancerul de corp uterin este frecvent întâlnit în România, datorită lipsei testelor de screaning. Factori de risc: 
nuliparitatea, obezitatea, DZ tip 2. Tratamentul optim  în  cazurile avansate local-regional este radioterapia definitivă. 

Scopul studiului: Evaluarea dozimetrică comparativă a unui caz de cancer de corp uterin prin tehnici IMRT şi 3DCRT şi 
implicaţiile clinice.  

Materiale şi metode: Pacientă în vârstă de 64 de ani, cunoscută cu antecedente cardiace şi obezitate grad 3, a fost 
diagnosticată clinic, imagistic şi bioptic cu adenocarcinom de corp uterin.  BAP: Adenocarcinom endometrioid bine 
diferenţiat;  IRM: Uter cu dimensiuni de 37/53/89 mm prezintă la nivel corporeo-fundic o formaţiune expansivă vegetantă ce 
prolabează în cavitatea uterină, cu dimensiuni  grosiere de 25/11/5.5mm. Adenopatii iliace externe bilateral de max. 18/14 
mm pe dreapta şi 19/20 mm pe stânga. Ganglioni sclerolipomatozici obturatori, iliaci externi şi inghinali bilateral. În urma 
investigaţiilor s-a stabilit diagnosticul de adenocarcinom corp uterin c T1N1M0 şi s-a decis radioterapie definitivă în doza totală 
de 50 Gy/25 fr/ 2 Gy/fr. Aparatura folosită: Varian Clinac iX. Software planning:Eclipse™ Treatment Planning System. 

Rezultate: Având în vedere dificultăţile de efectuare a radioterapiei la paciente obeze s-au propus planuri alternative de 
radioterapie prin metodele VMAT şi 3DCRT.  În urma evaluării dozimetrice s-a optat pentru implementarea tehnici VMAT, 
datorită conformării mai bune a dozei în jurul volumului ţintă, scăderea dozei organelor la risc (rect, vezică, intestin subţire şi 
capete femurale).  

Discuţii şi concluzii: Deşi tehnica 3DCRT este standardul în tratamentul cancerului de corp uterin, VMAT, o tehnică relativ 
modernă de radioterapie, este superioară din punct de vedere a conformării şi omogenităţii dozei volumului ţintă, protecţiei 
organelor la risc, dar şi a timpului scurt de tratament. 
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Dosimetric comparison between the VMAT and 3DCRT techniques in 
endometrial cancer 
Florentina Lăcătuş, Andreea Ciuches, S. Buhlea, Anișoara Anghelache, D. Elena Manea, D.P. Valu 
Regional Institute of Oncology, Iaşi 

Key words: radiotherapy, VMAT, 3DCRT, uterine body cancer. 

Introduction: Cancer of the endometrium is common in Romania, due to lack screaning tests. Risk factors: nulliparity, 
obesity, type 2 diabetes. Definitive radiotherapy is the optimal treatment in advanced local-regional cases. 

The purpose of the study: comparative dosimetric evaluation of a case with endometrial cancer  by IMRT techniques 
and 3DCRT and clinical implications. 

Materials and Methods: Patient aged 64, with known history of heart disease and obesity grade 3, was diagnosed 
clinical, imaging and biopsy with adenocarcinoma of the endometrium. BAP: endometrioid adenocarcinoma well 
differentiated.MRI: Uterus size of 37/53/89 with a tumoral vegetation that protrudes into the vagina with the dimensions  
25/11 / 5.5mm. Bilateral external iliac lymph nodes max. 18/14 mm and 19/20 mm on the right side.Sclerolipomatozici 
lymph nodes shutter, external iliac and inguinal bilateral. Following investigations was diagnosed with adenocarcinoma 
of the endometrium c T1N1M0 and was decided definitive radiotherapy total dose of 50 Gy in / 25 fr / 2 Gy / fr.  
Devices used: Varian Clinac iX. Software planning: Eclipse Treatment Planning System ™. 

Results: Given the difficulties of making radiotherapy in obese patients we have proposed alternative plans VMAT 
radiotherapy methods and 3D. After evaluating dosimetry opted to implement VMAT techniques due to better 
compliance dose around the target volume, low dose organs at risk (rectum, bladder, small intestine and femoral heads). 

Discussion and conclusions: Although the technique 3DCRT is standard in the treatment of cancer of the 
endometrium, VMAT technique relatively modern radiotherapy is superior in terms of compliance and uniformity dose 
volume target, protect organs at risk, but also the short treatment. 
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Timpul de aşteptare de la diagnostic la iradiere în cancerele capului şi 
gâtului în cadrul clinicii de Radioterapie a IRO Iaşi 
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireştean1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Clinica Radioterapie, IRO Iaşi 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: cancere ORL, iradiere, timp aşteptare 

Introducere: Timpul de aşteptare în tratamentul neoplasmelor este un factor ce influenţează în mod direct 
atât răspunsul tratamentului, cât şi evoluţia pacientului după tratament. 

Scop: Obiectivul studiului este de a evalua timpul de aşteptare din momentul diagnosticării cu un cancer din 
sfera ORL până la iradiere.  

Materiale/Metode: A fost realizat un studiu retrospectiv bazat pe colectarea datelor din foile de observaţie 
a pacienţilor diagnosticaţi cu cancer în sfera ORL şi iradiaţi în cadrul clinicii de Radioterapie a IRO Iaşi din 
perioada ianuarie 2014 până în septembrie 2016. Timpul de aşteptare a fost definit ca numărul de zile de la 
rezultatul buletinului anatomopatologic până la iniţierea iradierii. 

Rezultate: Evaluarea tratamentului nu face obiectul acestui studiu, fiind analizate din foile de observaţie 
timpul mediu de aşteptare pentru fiecare din cei trei ani cuprinşi în studiu. Au fost făcute corelaţii între vârstă, 
sex, mediu, originea tumorii primare, stadiul bolii şi decizia terapeutică iniţială. Datele obţinute vor fi detaliate 
în prezentare.  

Concluzii: Acesta este primul studiu ce arată timpul de aşteptare de la diagnostic la iradiere în cancerele 
sferei ORL din cadrul IRO Iaşi. Scăderea timpului de la diagnostic la iradiere ar putea însemna un control local 
şi o rată de supravieţuire superioare datelor înregistrate în acest moment. Chimioterapia de inducţie 
reprezintă o soluţie viabilă pentru a evita progresia bolii în perioada de aşteptare. Întârzieri în începerea 
tratamentului pot duce la scăderea şanselor de curativitate, la schimbarea tratamentului cu intenţie curativă 
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în intenţie paliativă şi la o creştere a mortalităţii. Creşterea numărului de medici radioterapeuţi şi a 
acceleratoarelor liniare ar scădea timpul de aşteptare pentru iradiere atât a cancerelor din sfera ORL, cât şi a 
cancerelor în general. 
 
 

Waiting time from diagnosis to radiotherapy in head and neck cancers - an 
institutional study 
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireştean1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Radiotherapy Department, Regional Institute of Oncology Iaşi, Romania 
2„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

Key words: head and neck cancer, waiting time, radiotherapy 

Introduction: Waiting time is a key factor in the treatment of neoplasms that directly influence both 
treatment response and evolution of the patient after treatment. 

Objective: Main objective of this study is to evaluate the waiting time that a patient has to support starting 
from diagnosis with a head and neck cancer until he begins radiotherapy treatment. 

Methods: A retrospective study was performed based on data collected from the observation sheets of 
patients diagnosed with head and neck cancer and that received radiotherapy in the Regional Institute of 
Oncology Iasi during January 2014 to September 2016. The waiting time was defined as the number of days 
between histopathological report confirming a head and neck cancer and the first day of irradiation. 

Results: Evaluation of treatment is not covered by this study being analyzed all the medical records to 
observe the average waiting time for each of the three years studied. A total of 741 were included in this 
study. Correlations were also made between age, gender, origin of the primary tumor, disease stage and 
initial treatment decisions. The data obtained will be detailed in the presentation. 
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Conclusions: This is the first study showing the waiting time from diagnosis to irradiation for patients with 
head and neck cancers treated in Regional Institute of Oncology Iasi. A possible decrease of the time from 
diagnosis to irradiation could mean a better local control and a higher survival rate than datas recorded at 
this time. Induction chemotherapy is a viable solution to prevent disease progression while waiting. Delays 
in treatment starting can lead to decreased chances of healing, changing treatment from curative intent to 
palliative intent and an increased mortality. Increasing the number of Radiation Oncologist doctors and the 
number of linear accelerators would decrease the waiting time for irradiation head and neck cancers and for 
cancers in general in a developing country. 
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Evaluarea potențialului rol terapeutic al unor compuși de ruteniu (III) cu 
ciclodextrine în cancerul uman 
Mirela Mihăilă1, Camelia Hotnog1, Marinela Bostan1, Viviana Roman1, Valentina Uivaroși2,  
Lorelei Irina Brașoveanu1 
1Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”, Centrul de Imunologie, București, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Chimie Anorganică, București, România 

 
Utilizarea clinică a cisplatinului (CisPt) este limitată de rezistența tumorilor la citostatice și efectele adverse, deci 
alți compuși cu ioni metalici care posedă activitate anti-tumorală și anti-metastatică, precum compușii cu Ruteniu 
(Ru-nf, Ru-oflo, Ru-levo), ar putea fi considerați medicamente alternative. Prezentul studiu reprezintă o abordare 
interdisciplinară complexă care are ca scop dezvoltarea unor modele de noi produși farmaceutici, cu acțiune 
antitumorală semnificativă și efecte secundare minime. Cercetările au fost extinse pentru compușii de Ru și 
ciclodextrine (HpbetaCD) în scopul îmbunătățirii farmacocineticii lor. Pentru a evalua in vitro citotoxicitatea 
compușilor nou sintetizați, în scopul de a monitoriza continuu viabilitatea celulelor de adenocarcinom de colon 
uman LoVo, s-a utilizat analiza celulară în timp real (RTCA) utilizând sistemul xCelligence, comparativ cu evaluarea 
citotoxicității prin tehnica colorimetrică cu MTS. Efectul biologic al tratamentelor cu compuşii de Ru cu 
ciclodextrine asupra celulelor LoVo s-a evaluat prin măsurarea apoptozei prin tehnica dublei marcări cu Annexin 
V/FITC şi iodură de propidiu, urmată de analiza prin citometrie în flux, folosind aparatul FACS CantoII. Astfel, 
tratamentele cu Ru-levo, Ru-nf, Ru-oflo + HPbetaCD au indus apoptoza în 26,6%, 23,4% și respectiv 24,6% dintre 
celulele LoVo, comparabil cu apoptoza indusă de Cis-Pt (23,3%). Rezultatele au arătat că asocierea Ru-nf şi Ru-oflo 
cu HpbetaCD a determinat o creştere a apoptozei față de tratamentele singulare (15%, respectiv 9% evenimente 
apoptotice). Deoarece chimioterapia tumorilor solide este încă limitată de lipsa selectivității medicamentelor anti-
canceroase și recurența tumorilor rezistente la tratament, asocierea dintre citostatice și compușii farmaceutici pot 
avea un efect benefic asupra creșterii efectului anti-tumoral. 
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Evaluation of potential therapeutic role of ruthenium (III) compounds 
associated to cyclodextrins in human cancer 
Mirela Mihăilă1, Camelia Hotnog1, Marinela Bostan1, Viviana Roman1, Valentina Uivaroși2,  
Lorelei Irina Brașoveanu1 
1“Stefan S. Nicolau” Institute of Virology, Center of Immunology, Bucharest, Romania 
2“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Inorganic Chemistry, Bucharest, Romania 

 
The clinical use of Cisplatin (CisPt) might be limited by tumor drug resistance and adverse effects, therefore 
other metal agents that possess anti-tumor and anti-metastatic activities such as ruthenium compounds (Ru-
nf, Ru-oflo, Ru-levo), could be considered as alternative drugs. The present study is a complex interdisciplinary 
approach that aims to develop pharmaceutical products with significant antitumor action and minimal side 
effects. Studies were extended to ruthenium compounds associated to cyclodextrins in order to improve their 
pharmacokinetics. In order to evaluate the in vitro citotoxicity of the new synthetized compounds and 
continuously monitor the viability of LoVo human colon adenocarcinoma cells, it was used the real time cell 
analysis (RTCA) by xCellingence system, comparing it to cytotoxicity evaluation by colorimetric assay with MTS. 
The biological effect of Ru compounds+cyclodextrins on LoVo cells was asssessed by evaluation of apoptosis 
using Annexin V/FITC and propidium iodide (PI) double staining, followed by flow-cytometry analysis with BD 
FACS CantoII flow-cytometer. Treatments with Ru-levo, Ru-nf, Ru-oflo + HPbetaCD induced apoptosis in 26.6%, 
23.4%, and 24,6% respectively,  of the LoVo cells, compared to Cis-Pt induced apoptosis of 23.3% cells. Results 
showed that association of Ru-nf and Ru-oflo with HPbetaCD induced a significant increase of apoptotic events 
compared to single treatments (15% and 9%, respectively). Since chemotherapy of solid tumors is still limited 
by the lack of selectivity of oncolitical drugs and recurrence of resistant tumors to treatments, mthe association 
between chemotherapeutical drugs and new pharmaceutical compounds might be of great benefit inducing 
an increase in anti-tumor response. 



 
 
 
 
 
 
 

409 
 

Carcinom scuamos primar al glandei parotide. O formă histologică rară 
C.C. Mireştean1, G.C. Mihăilă1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, Irina Butuc1, Silvana Ojică1, 
Anamaria Constantin1, Alina Rogojanu1, C. Buzea1, A.D. Zara1, Anișoara Anghelache1,  
Manuela Oprişan1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1, Andreea Filip1, D.T. Iancu1,2   
1Institutul Regional de Oncologie, Iaşi 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi  

Cuvinte cheie: parotidă, carcinom scuamos, radioterapie paliativă 

Carcinomul scuamos primar al glandei parotide este o tumoră rară şi foarte agresivă, prognosticul fiind 
rezervat chiar şi  în cazurile care beneficiază de tratament multimodal (chirurgie urmată de radioterapie 
adjuvantă). O atentă examinare clinică şi histopatologică este necesară pentru a diferenţia o tumoră primară 
parotidiană de o metastază de carcinom scuamos, cât şi de a o individualiza printre formele histopatologice 
de neoplasm parotidian. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 58 ani care prezintă în regiunea parotido-
maseterină stângă o formaţiune cu extensie occipitală şi latero-cervicală, dură, nedureroasă, cu evoluţie 
declarativă de 18 luni. Examinarea CT cap şi gât, fibroscopia şi laringoscopia indirectă nu au putut identifica 
un alt punct de plecare în sfera ORL, diagnosticul final fiind de carcinom scuamos primar de glandă parotidă. 
Considerat în afara resurselor terapeutice chirurgicale se iniţiază radioterapia paliativă cu scop decompresiv. 
Simularea CT în vederea planningului evidenţiază o dublare a volumului formaţiunii în intervalul de 2 luni de 
la diagnostic. 
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Melanomul irian la vârstă pediatrică - prezentare de caz 
Ingrith Miron1, D. Chiseliţă2, Mirabela Subotnicu3 
1Secţia Oncologie pediatrică, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi 
2Clinica Oftalmologică, Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi 
3Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi 

Cuvinte cheie: melanom irian, copil, enucleere 

Melanomul irian este extrem de rar la copil, având o incidenţă de 0,6-1,6% din totalul melanoamelor uveale. 
Diagnosticul de melanom irian la vârsta pediatrică este dificil de stabilit. Opţiunile terapeutice sunt excizia 
locală (iridectomie), enucleerea globului ocular sau radioterapie cu protoni sau placă radioactivă. 
Copil în vârstă de 7 ani este în urmărire oncologică în clinica de Hemato-Oncologie pediatrică. S-a prezentat 
în cadrul Clinicii de Oftalmologie pentru creşterea accelerată în dimensiuni a unei formaţiuni iriene la nivelul 
ochiului stâng (OS), însoţită de scăderea acuităţii vizuale.  
S-a constatat o acuitate vizuală scăzută la nivelul OS (0.2 fără corecţie). Examenul biomicroscopic al polului 
anterior a relevat o formaţiune tumorală la nivelul unghiului camerular cu extensie în camera anterioară, 
ocupând aproape în totalitate aria pupilară. Ultrasonografia OS a descris formaţiunea tumorală situată 
anterior şi posterior de iris, iar examinarea IRM a certificat existenţa formaţiunii expansive la nivelul polului 
anterior al globului ocular stâng, cu semnal sanguin.  
Nu s-au observat modificări la nivelul OD. 
Pe baza investigaţiilor clinice şi imagistice s-a suspectat diagnosticul de melanom irian. S-a practicat 
enucleerea OS, diagnosticul de melanom malign epiteloid irian fiind confirmat de examenul 
anatomopatologic. Nu s-a impus radioterapie postoperatorie; este necesară urmărire pe termen lung. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

411 
 

Iris melanoma in pediatric age - case report 
Ingrith Miron1, D. Chiseliţă2, Mirabela Subotnicu3 
1Pediatric Oncology Clinic, “Sf. Maria” Emergency Children's Hospital, Iaşi 
2Ophthalmology Clinic, “Sf. Spiridon” Emergency Hospital, Iaşi 
3“Sf. Maria” Emergency Children's Hospital, Iaşi 

Key words: iris melanoma, child, enucleation 

Pediatric iris melanoma is rare, the incidence is 0.6-1.6% of all uveal melanomas. The diagnosis is difficult in 
children. Management of an iris melanoma can consist in iridectomy, enucleation, radioactive plaque or 
proton beam radiotherapy. 
We report a 7 years old boy in follow up care in Pediatric Hematology and Oncology Department. He reffered 
to the Department of Ophthalmology because of a lesion on his left eye iris and decreased visual acuity. 
On examination of the left eye the visual acuity was 0.2, no correction. Biomicroscopy examination revealed 
a tumoral mass in the chamber angle with invasion into the anterior chamber. 
Left eye ultrasonography located the tumoral mass anterior and posterior of iris, and MRI examination 
confirmed the presence of expansive tumor in the anterior pole of the left eye. 
Nothing abnormal was found in the right eye.  
These findings were in the favor of iris melanoma. Enucleation of the left eye was performed and the 
histopathologic examination confirmed the diagnosis of epithelioid iris melanoma. 
No further postopertive radiotherapy was indicated. Long term follow up is necessary. 
  



 
 
 
 
 
 
 

412 
 

Tratamentul chirurgical al metastazelor extrapelvine în  
neoplasmul de col uterin 
Gianina Vanda Moraru1, I. Huţanu2,3, B. Filip2,3, Mihaela Buna-Arvinte2,3,  
Mădălina Mihaela Gavrilescu2,3, A. Pănuță2,3, V. Scripcariu2,3, Irina Florescu3,4, D. Ferariu4,  
Ana Maria Mușină1,3  
1Clinica I Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
2Clinica I Chirurgie Oncologică 2, Institutul Regional de Oncologie Iaşi  
3Departamentul Chirurgie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 
4Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Serviciul de Anatomie Patologică şi Prosectură 

Cuvinte cheie: metastaze 

Introducere: Cancerul cervical este una din cele mai frecvente neoplazii feminine, cu aproximativ 5% din 
totalul cancerelor feminine şi este responsabil de 14.71% din decesele prin cancer la femeile din România. 
Calea de metastazare cea mai frecventă este iniţial cea limfatică şi mult timp localizarea bolii este la nivelul 
pelvisului. Există puţine date în literatură referitoare la tratamentul cancerului de col uterin cu localizare în 
afara pelvisului. 

Materiale şi metode: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 44 ani, diagnosticată în noiembrie 2014 cu 
Neoplasm col uterin stadiul IVa FIGO, care a urmat radiodioterapie neoadjuvantă definitivă şi chimioterapie 
concomitentă, cu evoluţie locală favorabilă la controalele periodice. În septembrie 2015 s-a adresat Clinicii I 
Chirurgie Oncologică IRO Iaşi cu diagnosticul stabilit prin examen CT de tumoră gastrică antrală pentru care 
s-a intervenit chirurgical practicându-se gastrectomie subtotală cu gastro-jejunoanastomoză pe ansă în „Y”; 
examenul histopatologic a evidenţiat metastază gastrică de carcinom scuamos de col uterin, pentru care a 
urmat chimioterapie adjuvantă. Evoluţia postoperatorie a fost marcată de evidenţierea la o examinare CT 
abdomenal efectuată după 8 luni a unor formaţiuni hepatice suspecte, pentru care s-a intervenit chirurgical 
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în mai 2016 practicându-se bisegmentectomie hepatică VII-VIII, ablaţie nodul hepatic segment VI. Examenul 
anatomopatologic a relevat metastaza de carcinom scuamocelular. În prezent, la 6 luni de la ultimă 
intervenţie chirurgicală, pacienta, aparent fără semne de progresie a bolii, continuă tratamentul oncologic. 

Concluzie: Tratamentul cancerului de col uterin recidivat sau iniţial cu localizare şi extrapelvină trebuie făcut 
personalizat. Tratamentul chirurgical al recidivei complet rezecabile la investigaţiile imagistice la paciente cu 
boală stabilizată / absentă la nivel pelvin şi cu status bun de performanţă trebuie avut în vedere. 
 
 

The surgical treatment of extrapelvine metastasises in cervical cancer 
Gianina Vanda Moraru1, I. Huţanu2,3, B. Filip2,3, Mihaela Buna-Arvinte2,3,  
Mădălina Mihaela Gavrilescu2,3, A. Pănuță2,3, V. Scripcariu2,3, Irina Florescu3,4, D. Ferariu4,  
Ana Maria Mușină1,3  
1Regional Institute of Oncology, Iaşi, Ist Surgical Oncology Unit 
2Regional Institute of Oncology, Iaşi, Ist Surgical Oncology Unit 2 
3Surgery Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy  
4Regional Institute of Oncology, Iaşi, Pathological Anatomy Department 

Key words: Metastasis 

Introduction: Cervical cancer is one the most frequent cancers in women, around 5% of all women cancers, 
being responsible of 14.71% of all cancer related deaths among Romanian women. The most frequent path 
for metastatic diffusion is via the pelvic lymph nodes, the disease being located for a long period of time in 
the pelvic area. There are quite few references in literature regarding the treatment of cervical cancer which 
is located outside the pelvis. 

Case report: We present the case of a female patient, 44 years old, diagnosed in November 2014 with stage 
IVa cervical cancer, according to FIGO criteria, she underwent definitive neoadjuvant radio-chemotherapy, 
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with a positive evolution observed at the periodical checks. In September 2015 she addressed the Regional 
Cancer Institute Iasi, Ist Surgical Oncology Unit with an antral gastric tumor, diagnosed through CT exam, for 
which she underwent surgery, for subtotal gastrectomy, with gastrojejunoanastomoza on the “Y” loop; the 
histopathological exam showed a squamous cervical gastric metastasis, for which she underwent adjuvant 
chemotherapy. The postsurgical evolution was marked by the discovery on a CT exam, 8 months after surgery, 
of some suspect hepatic formations, which were surgically removed in May 2016, through hepatic 
bisegmentectomie VII – VIII, ablating the VI-th segment of the hepatic nodule. The pathology exam revealed 
a squamous carcinoma metastasis. At present, 6 months after the last surgical intervention, the patient, 
apparently with no sign of disease progression, is continuing the oncological treatment. 

Conclusion: The treatment of initial or relapsed cervical cancer, located in or outside the pelvis, must be 
personalized. The surgical treatment of completely resectable relapsed cervical cancer, on imagistic 
investigations, for patients with stabilized / absent disease in the pelvis and with a good performance status 
has to be taken into account.   
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Tumorile neuroendocrine pancreatice nonsecretante - studiu preliminar 
D. Munteanu, I.C. Puia, N. Al Hajjar, C. Iancu, A. Munteanu  
Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie 

Cuvinte cheie: pancreas, tumori neuroendocrine  

Obiective: Analiza particularităţilor diagnostice, evolutive şi de terapeutică chirurgicală, a tumorilor 
neuroendocrine pancreatice nonsecretante (TNEPN) din cazuistica serviciului nostru, în vederea ameliorării 
rezultatelor funcţionale postoperatorii.  
Material şi metodă: Autorii prezintă studiul retrospectiv al unui lot de TNEPN cu analiza mai multor variabile 
caracteristice acestor tumori, cu impact asupra evoluţiei şi prognosticului acestora. Sunt analizate variantele 
tehnice şi posibilitatea ameliorării acestora. 
Rezultate: În intervalul 2011-2014 au fost operate 34 de cazuri de TNEPN (8 DPC, 11 splenopancreatectomii, 
6 enucleeri, 3 pancreatectomii central, 1 pancreatectomie caudală cu conservarea splinei, 1 
splenopancreatectomie caudală, 4 laparatomii exploratorii). Cele mai agresive histologic s-au dovedit a fi 
TNEPN cefalice (62,5% G3), faţă de cele corporeocaudale (9,09% G3). Procedeele cu cea mai mare morbiditate 
au fost enucleerile (60% fistule, 20% decese) şi pancreatectomia centrală fără reconstrucţie anastomotică (50% 
fistule). Tehnicile “pancreas sparing’’ s-au utilizat în 8 cazuri (26,66%). 
Concluzii : Pentru localizările cefalice DPC ramâne o opţiune sigură în serviciile cu mortalitate redusă, până 
la implementarea unor tehnici mai conservative; pentru tumorile corporeale cu diametre ≤ de 3cm, G1-G2, 
trebuie să  beneficieze de extinderea indicaţiilor procedeelor conservatoare şi anume, de pancreatectomia 
centrală cu pancreatico-jenustomie sau pancreato-gastrostomie (conservarea funcţiilor exo-endocrină 
pancreatice, precum şi a splinei); nu sunt recomandate: enucleerile şi pancratectomia centrală fără 
reimplantarea bontului pancreatic corporeocaudal la nivel jejunal sau gastric. 
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Nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors - preliminary results 
D. Munteanu, I.C. Puia, N. Al Hajjar, C. Iancu, A. Munteanu  
Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology 

Key words: pancreatic neuroendocrine tumors  

Aims: To analyze and discuss our experience with nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors 
(NFPNT’s), to define pathological features and to suggest proper management.  

Methods: We have retrospective collected data on patients with NFPNT’s and compare pathology and 
surgical techniques variables in order to establish factors contributing to a better postoperative outcome, 
including surgical procedure’s choices. 

Results: 34 cases of NFPNT’s where operated on between 2011-2014 (8 Whipples, 11 
splenopancreatectomies, 5 ennucleations, 3 central pancreatectomies, 1 spleen preserving left 
pancreatectomy, 1 resection of tale and spleen, 4 exploratory laparatomies. Cephalic NFPNT’s where more 
aggressive (62,5% G3) as compare with the ones located in the body of the gland (9,9% G3). Procedures with 
highest morbidity where: ennucleations (60% fistulae, 20% mortality) and central pancreatectomies without 
anastomosis (50% fistulae). Pancreas sparin procedures where used in 8 cases (26,66%). 

Conclusions: Whipple procedures remains a safe option in surgical units with low mortality. As for the 
pancreatic body NFPNT’s, smaller than 3 cm and nonaggressive (G1/G2), central pancreatectomy with 
pancreatico gastro-or pancreatico-jejunostomy should be the procedure of choice. Ennucleations and 
central pancreatectomies without anastomoses are not recommended. 
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Rolul PET-CT cu PSMA în tratamentul curativ al cancerului de prostată 
recidivat după prostatectomie – caz clinic 
Georgiana Munteanu, Raluca Apostu, Simona Cîrdei, Alexandra Stoicescu, Andreea Marinca 
Secția Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: PSMA PET-CT, radioterapie de salvare, cancer prostată 

Introducere: Radioterapia (RT) de salvare pe loja prostatică este singurul tratament cu potențial curativ la 
pacienții cu recidive locale post-prostatectomie. Supraviețuirea fără progresie a pacienților tratați cu RT de 
salvare este semnificativ mai mare în situația unui PSA pre-RT <0.5 ng/ml. Antigenul membranar specific 
prostatei (PSMA) marcat cu 68Ga a demonstrat o sensibilitate și specificitate înaltă în detecția precoce a 
recidivelor cancerului de prostată (CP) prin PET-CT. Acest nou trasor se bazează pe hiperexpresia PSMA pe 
suprafața celulelor CP. PET-CT cu 68Ga-PSMA poate detecta recidivele locale sau ganglionare și exclude 
metastazele la distanță, inclusiv la pacienții cu valori ale PSA la nivelul celor necesare pentru obținerea unor 
rezultate optime după RT de salvare.  

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient in vârsta de 54 ani, diagnosticat in decembrie 2013 cu 
adenocarcinom acinar prostatic Gleason 7 (4+3) tratat prin prostatectomie radicala (pT2cN0L0V0Pn1R0). 
Postoperator, PSA a fost nedetectabil până în noiembrie 2015, când se notează o creștere la valoarea de 0,103 
ng/ml, ulterior la 0.4 ng/ml în iunie 2016. IRM pelvin și scintigrafia osoasă ridică suspiciunea unei metastaze 
osoase unice pe ramul pubian drept, fără a detecta o recidivă locală sau regională. PET-CT cu 68Ga-PSMA 
infirmă suspiciunea de boală metastatică și decelează exclusiv focare cu expresie de PSMA in patul prostatic. 
In perioada iulie – septembrie 2016 a efectuat radioterapie de salvare (tehnica VMAT) cu doza de 70 Gy pe 
patul prostatic. Prima evaluare post-terapeutică indică valori nedetectabile ale PSA.  

Concluzii: Acest caz exemplifică rolul PET-CT cu PSMA în tratamentul cu viză curativă al CP recidivat după 
prostatectomie.  
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Role of PSMA PET-CT in the curative treatment of post-prostatectomy 
biochemical recurrences in prostate cancer 
Georgiana Munteanu, Raluca Apostu, Simona Cîrdei, Alexandra Stoicescu, Andreea Marinca 
Radiotherapy Department, Iasi Regional Oncology Institute 

Key words: PSMA PET-CT, salvage radiotherapy, prostate cancer 

Background: Prostate bed salvage radiotherapy (RT) is the only potentially curative treatment in patients 
with local recurrences after radical prostatectomy (RP). Progression-free survival in patients treated with 
salvage RT is significantly better for a pre-RT PSA <0.5 ng/ml. PET-CT with prostate-specific membrane 
antigen (PSMA) has high sensitivity and specificity for early detection of prostate cancer (PCa) recurrences. 
This new PET tracer relies on PSMA overexpression on PC cells. 68Ga-PSMA PET-CT can detect local and 
regional relapses and exclude distant metastases even in patients with very low PSA levels, necessary for 
optimal results with salvage RT.  

Material and methods: We present the case of a 54-year old male, diagnosed in December 2013 with 
prostate acinar adenocarcinoma Gleason score 7 (4+3), treated with radical prostatectomy 
(pT2cN0L0V0Pn1R0). Postoperative PSA levels were undetectable. In November 2015, PSA became 
detectable (0.103 ng/ml) and subsequently increased to 0.4 ng/ml in June 2016. A solitary bone metastasis 
was suspected on both pelvic MRI and bone scan; there was no clinical or radiological evidence of local or 
regional relapse. PSMA PET-CT identified small PSMA-expressing foci in the former prostate bed and no signs 
of regional or distant relapse. Salvage RT (70 Gy on the prostate bed) was performed using VMAT between 
July and September 2016. PSA became undetectable post-radiotherapy.  

Conclusions: This clinical case exemplifies the role of PSMA PET-CT in the curative treatment of post-RP 
recurrences.   
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Rezecţiile multiorgan în cancerul de colon 
Ana-Maria Mușină, I. Radu, I. Huţanu, B. Filip, Maria-Gabriela Aniţei, A. Pantazescu, N. Ioanid,  
M. Hogea, D.V. Scripcariu, Mihaela Mădălina Gavrilescu, Mihaela Buna-Arvinte, A. Pănuță,  
Ioana Scripcariu, Ioana Petcu, A. Moraru, Vanda Moraru, T. Ursuleanu, R. Vieriu, V. Scripcariu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

Clinica I Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie, Iaşi 

Cuvinte cheie: rezecţii multiorgan, cancer colon, stadiu tumoral 

Introducere: Cancerul colorectal este o importantă problemă de sănătate publică, tumorile local avansate stadiul T4 
necesitând un management specific, rezecţiile multiorgan fiind necesare în cazul în care se aplică principiile oncologice.  

Material şi metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv bazat pe o bază de date colectată prospectiv în perioada 2012 
- 2016 ce a inclus pacienţii cu neoplasm de colon localizat de la nivelul colonului drept până la nivelul joncţiunii recto-
sigmoidiene, stadializaţi conform ultimei stadializări TNM şi care au beneficiat de rezecţii multiorgan asociate. Au fost 
analizaţi localizarea, stadiul tumoral şi rezecţiile chirurgicale asociate în timpul tratamentului chirurgical.  

Rezultate: Rezecţiile multioragn identificate au fost în relaţie cu localizarea tumorii pe topografia colonului, cu un stadiu 
local avansat tumoral T4, cu o predominantă a adenocarcinomului. Tratamentul chirurgical rezecţional aplicat la nivelul 
colonului a fost asociat cu rezecţie de unghi duodeno-jejunal (n=1), cistectomie parţială (n=8), anexectomie (n=9), 
histerectomie interanexială (n=1), duodenopancreatectomie cefalică cu prezervarea pilorului (n=1), colecistectomie 
(n=8), splenectomie (n=4), enterectomie segmentară (n=7), pancreatectomie corporeo-caudală (n=3), apendicectomie 
(n=4), gastrectomie parţială (n=3), segmentectomie hepatică (n=1), histerectomie subtotală cu anexectomie bilaterală 
(n=1), cistectomie totală (n=1), histerctomie totală cu anexectomie bilaterală (n=1). Postoperator pacienţii au beneficiat 
de tratament chimioterapic adjuvant.  

Concluzii: Rezecţiile multiorgan în cancerul de colon se pot asocia cu o morbiditate postoperatorie crescută, dar 
realizarea acestora este necesară dacă se urmăreşte redicalitatea intervenţiei chirurgicale în tumorile local avansate 
rezecabile. 
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Evaluarea posibilităţii de optimizare a planurilor VMAT în scopul reducerii 
riscului de toxicitate hematologică acută în neoplasmul rectal 
Silvana Ojică1, Manuela Oprişan1, C. Buzea1, A.D. Zara1, Irina Butuc1, Anamaria Constantin1,  
Alina Rogojanu1, Anişoara Anghelache1, Andreea Filip1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1,  
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireştean1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Clinica de Radioterapie  
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: toxicitate hematologica,chimio-radioterapie,neoplasm rectal, dozimetrie 

Toxicitatea hematologică asociată iradierii pelvine şi chimioterapiei în neoplasmul rectal radio-chimiotratat 
poate fi o cauză a întreruperii tratamentului cu consecinţe asupra rezultatelor terapeutice. Evaluarea 
metabolică PET-CT evidenţiază prezenţa a aproximativ 50% din măduva hematogenă distribuită în regiunile 
incluse în câmpul de iradiere (coloană lombară, sacru, pelvis, capete femurale). Reducerea dozelor la 
scheletul osos cuprins în câmpul de iradiere poate fi recomandată  pentru grupe de pacienţi cu risc de a 
dezvolta toxicităţi hematologice severe. Pentru un caz de neoplasm rectal local avansat s-au propus planuri 
de iradiere prin tehnica VMAT aplincând ulterior constrângeri dozimetrice pe structurile osoase. Prin 
optimizarea planului în raport cu scheletul osos se obţine o reducere cu aproximativ 1% a Dmax şi cu 9,1% a 
Dmean fără a compromite încadrarea volumului ţintă. 
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Evaluation of the VMAT optimization plans possibility in order to reduce 
the risk of acute hematologic toxicity in rectal cancer 
Silvana Ojică1, Manuela Oprişan1, C. Buzea1, A.D. Zara1, Irina Butuc1, Anamaria Constantin1,  
Alina Rogojanu1, Anişoara Anghelache1, Andreea Filip1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1,  
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireştean1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Regional Institute of Oncology, Iasi 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi 

Key words: hematological toxicity, chemo-radiotherapy, rectal cancer, dosimetry 

Hematological toxicity associated with pelvic irradiation and chemotherapy in rectal cancer can be a cause 
of treatment discontinuation with consequences of the therapeutic outcomes. Metabolic PET-CT evaluation 
highlights the presence of approximately 50% of bone marrow distributed in radio-treated regions (lumbar 
spine, sacrum, pelvis, femoral heads). Dose reduction in skeleton included in the irradiation field may be 
recommended for the patients with risk of developing severe hematological toxicity. For a case of locally 
advanced rectal cancer VMAT plans were proposed subsequently applying dosimetric constraints on bone 
structures. By optimizing skeleton dose a reduction of around 1% and 9.1% for Dmax and Dmean was 
achieved without compromising target volume coverage. 
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Comparaţie dozimetrică prin tehnicile 3D-CRT, IMRT şi VMAT în neoplasmul 
de rect inferior 
Silvana Ojică1, Manuela Oprişan1, C. Buzea1, A.D. Zara1, Irina Butuc1, Anamaria Constantin1,  
Alina Rogojanu1, Anişoara Anghelache1, Andreea Filip1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1,  
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireştean1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Clinica de Radioterapie  
2Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: radioterapie, neoplasm rectal, organe la risc 

Radio-chimioterapia concomitentă este tratamentul standard neoadjuvant în neoplasmul rectal local 
avansat. Scopul studiului este evaluarea dozimetrică comparativă din punctul de vedere al organelor la risc 
OAR (capete femurale, vezică urinară, vagin, cavitate peritoneală) cât şi al volumului restant la risc RVR pentru  
planurile de tratament propuse prin tehnicile 3D-CRT, IMRT şi VMAT pentru un caz de neoplasm de rect 
inferior. Tehnicile IMRT şi VMAT oferă o reducere a dozelor la organele la risc, tehnica VMAT fiind asociată cu 
o creştere a volumelor mari de ţesut care primesc doze <5Gy. Gradientul înalt de doză creşte riscul erorilor în 
cazul metodelor IMRT şi VMAT, fiind necesară reproductibilitatea anatomică (gradul de plenitudine al vezicii 
urinare şi rectului) şi a poziţionării pacientului. 
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Dosimetric comparison between the 3D-CRT, IMRT and VMAT techniques in 
the lower rectum neoplasm 
Silvana Ojică1, Manuela Oprişan1, C. Buzea1, A.D. Zara1, Irina Butuc1, Anamaria Constantin1,  
Alina Rogojanu1, Anişoara Anghelache1, Andreea Filip1, Mihaela Oprea1, Cătălina Ursache1,  
G.C. Mihăilă1, C.C. Mireştean1, O.N. Paguţe1, C. Safta1, Elena Manea1, D.T. Iancu1,2 
1Regional Institute of Oncology, Iaşi 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 

Key words: rectal cancer, radiotherapy, organs at risk  

Concomitant radio-chemotherapy is the standard neoadjuvant treatment for locally advanced rectal cancer. 
The purpose of the study is to assess the dosimetric comparison in terms of organs at risk OAR (femoral heads, 
bladder, vagina, peritoneal cavity) and the remaining  volume at risk RVR in treatment plans proposed by 
3D-CRT, IMRT and VMAT techniques for a case of the lower part of the rectum cancer. IMRT and VMAT 
techniques provides a reduction in dose to organs at risk, VMAT technique is associated with an increase of 
large tissue volumes receiving doses <5Gy. High dose gradient increases the risk of errors in the methods 
IMRT and VMAT, being necessary to have a good anatomical reproducibility (degree of fullness of the bladder 
and rectum) and a accurate positioning of the patient. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

424 
 

Un caz rar de Ichtiosis-Uteri asociat unor leziuni de carcinom scuamocelular 
keratinizat de col uterin 
Ioana Petcu1, I. Huțanu2, Mihaela Buna-Arvinte2, Vanda Moraru1, D.V. Scripcariu2,  
Mădălina Gavrilescu2, B. Filip2, I. Radu2, Cristina Terinte3, V. Scripcariu2 
1Clinica I Chirurgie, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 
2Clinica I Chirurgie, Institutul Regional de Oncologie Iași, România; Departamentul de Chirurgie, Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
3Clinica de Anatomo-Patologie, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: ichtiosis uteri, carcinom scuamocelular de col uterin 

Introducere: Ichtiosis uteri reprezintă o patologie extrem de rar întâlnită, manifestată prin metaplazia scuamoasă 
a endometrului pe o zonă extinsă.  

Material şi metode: Vom prezenta cazul unei paciente în vârstă de 67 ani, cunoscută cu importante antecedente 
vasculare (tromboză de aortă terminală, ischemie critică de membre inferioare op), diagnosticată clinic, imagistic 
şi biopsic cu carcinom scuamos keratinizat de col uterin. Consultul de radioterapie a recomandat intervenţia 
chirurgicală per primam din cauza patologiei vasculare importante asociate, pentru care s-a efectuat cu 2 luni 
înaintea consultului, bypass axilo-femural comun stâng cu grefon sintetic PTFE armat. Pacienta se internează în 
Clinica I Chirurgie Oncologică IRO Iaşi, unde se intervine chirurgical şi se practică: histerectomie radicală tip C1 cu 
limfadenectomie pelvină staţiile I şi II bilateral, cu evoluţie postoperatorie favorabilă. Rezultatul histopatologic final 
a stabilit diagnosticul de: carcinom scuamocelular keratinizant, slab diferenţiat de col uterin ce asociază leziuni 
extinse de ichtiosis uteri-like pe întreg endometrul T1b1N0G3.  

Discuţii: Datorită potenţialului de malignizare a ichtiozei uterine este necesară o monitorizare atentă a pacienţilor, 
din pricina posibilității de apariţie a unei noi neoplazii la nivelul bontului vaginal. Din acest motiv, la această 
pacientă se decide iniţierea radio-chimioterapiei adjuvante şi urmărire în timp. 
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A rare case of Ichtyosis-Uteri asociated with keratinizing squamos cell 
carcinoma of the uterine cervix 
Ioana Petcu1, I. Huțanu2, Mihaela Buna-Arvinte2, Vanda Moraru1, D.V. Scripcariu2,  
Mădălina Gavrilescu2, B. Filip2, I. Radu2, Cristina Terinte3, V. Scripcariu2 
11st Department of Oncologic Surgery, Regional Institute of Oncology Iași, Romania 
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“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania 
3Department of Pathology, Regional Institute of Oncology Iași, Romania 

Key words: ichtiosis uteri, keratinizing squamos cell carcinoma of the uterine cervix 

Introduction: Ichtyosis-uteri represents an extremely rare pathology manifested by squamous metaplasia of 
endometrium on a wide area.  

Materials and Methods: We present the case of 67 years old woman, with important vascular pathology associated 
(terminal aorta thrombosis, critical ischemia of the lower limb) is diagnosed with squamos cell carcinoma of the uterine 
cervix. The Radiation Therapy Consultation recommended surgery per primam because of the vascular pathology 
associated, treated 2 months before the consultation - axillofemural by-pass with synthetic PTFE (polytetrafluoroethylene) 
graft. The patient presented to the 1st Department of Oncologic Surgery of the Regional Institute of Oncology Iași were a 
type C1 radical hysterectomy with bilateral anexectomy and pelvine lymphadenectomy were performed, with a favorable 
postoperative evolution. The final pathologic exam concluded the diagnosis of keratinizing squamous cell carcinoma, 
associated with extended lesions of ichtyosis uteri-like on the entire endometrium T1b1N0G3.  

Discussion: Because of the potential of malignant degeneration of the uterine ichtyosis, it is necessary to careful monitor 
the patients to see if a new neoplasia appears on the remaining vagina. The multidisciplinary team (surgeon, radiotherapist 
and the oncologist) decided that our patient should undergo postoperative radiochemotherapy and long term follow-up. 
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Neoplasmul mamar BRCA pozitiv 
Ana Maria Pucaci1, Ștefana Cristina Bursuc1, Diana Petroiu1, L. Miron1,2  
1Institutul Regional de Oncologie Iași  
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași  

Cuvinte cheie: Neoplasm mamar, BRCA, genetic 

Introducere: Cancerul mamar este neoplazia cea mai frecventă la sexul feminin, ocupând locul I între cauzele 
de deces prin cancer la femei (circa 32% din toate cancerele feminine, 18% din decesele prin neoplazii), cu 
peste 1.000.000 cazuri noi/an pretutindeni în lume şi circa 373.000 de decese/an. Majoritatea deceselor sunt 
datorate recidivelor sau bolii metastatice; 25-50% dintre paciente, în funcţie de stadiul iniţial şi biologia 
tumorală, vor dezvolta metastaze după tratamentul iniţial. 

Caz clinic: Prezentăm cazul unei paciente de 36 ani cu multiple antecedente heredo-colaterale (mătuşa, sora) 
diagnosticată clinic şi biopsic în 2015 cu neoplasm mamar triplu negativ, BRCA pozitiv stadiu IIB pentru care 
urmează chimioterapie neoadjuvanta. Ulterior în aprilie 2016 efectuează mastectomie radicală bilaterală la 
Cluj, stadiul IIIC. Evaluarea imagistică periodică evidenţiază în iulie prin IRM multiple leziuni hepatice şi 
peritoneale. Examenul clinic obiectivează multiplii noduli de permeație, pericicatriceali. 
În Clinica de Oncologie Iaşi urmează tratament chimioterapic şi biologic cu Paclitaxel şi Avastin, perioada 
iulie-septembrie 2016, cu progresie prin multiplii noduli de permeație şi lichid de ascită în cantitate mare, 
motiv pentru care pacienta decide întreruperea tratamentului. În octombrie decedează prin disfuncţie 
multiplă de organe. 

Concluzii: Cancerele mamare ereditare reprezintă 8% riscul major fiind asociat cu mutaţii a 2 gene 
supresoare BRCA1 (17q21) şi BRCA2 (13q12-13): − prezente la 5-10% dintre femei - responsabile pentru 90% 
din cancerele mamare ereditare − conferă şi un risc de 20-40% de a dezvolta cancer ovarian. 
Şi în acest caz prezenţa BRCA2 a determinat o evoluţie nefavorabilă a bolii cu progresie sub toate liniile de 
chimioterapie şi deces precoce la 1 an de la diagnostic. 
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Evaluarea ganglionilor limfatici locali după tratamentul neoadjuvant în 
cancerul de rect 
D.V. Scripcariu1,2, Mădălina Gavrilescu1,2, Mihaela Buna-Arvinte1,2, Ana Maria Muşină1,2,  
A. Pănuță1,2, A. Moraru2, Vanda Moraru2, V. Scripcariu1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină 
2Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica I Chirurgie Oncologică 

Cuvinte cheie: neoplasm rectal, tratament neoadjuvant, evaluarea ganglionilor limfatici 

Introducere: Acest studiu își propune să evalueze statusul limfoganglionar în cancerul de rect jos situat și să 
stabilească corelații între acest status, pe de o parte, și tratamentul neoadjuvant aplicat și gradul de regresie 
tumorală, pe de altă parte. 

Material și metodă: S-au avut în vedere datele colectate prospectiv de la 360 de pacienți tratați cu viză 
curativă pentru cancer rectal jos situat, între mai 2012 și aprilie 2016, în cadrul Clinicii I Chirurgie Oncologică 
a Institutului Regional de Oncologie Iași. 185 dintre aceștia au beneficiat de tratament neoadjuvant radio 
(chimio-) terapic. Stadializarea s-a efectuat prin IRM pelvin. Evaluarea anatomopatologică a piesei a fost 
efectuată de o singură echipă, iar răspunsul la tratamentul neoadjuvant a fost cuantificat folosind scorul de 
regresie tumorală Dworak. 

Rezultate: Numărul mediu de ganglioni limfatici recoltați în piesele de rezecție  de la pacienții cu, respectiv, 
fără tratament neoadjuvant a fost de 17,5 (2-56) și, respectiv, 23,9 (3-59), cu un număr mediu de ganglioni 
pozitivi de 1,29 (0-21), respectiv 3,65 (0-43).  Dintre pacienții cu tratament neoadjuvant, umărul de pacienți 
considerați “responderi” (grad Dworak 3-4) a fost de 44, în timp ce “non-responderi” (grad Dworak 0-2) au fost 
considerați 141 de pacienți. 

Concluzii: Numărul de ganglioni limfatici este influențat de terapia neoadjuvantă aplicată și este corelat cu 
scorul de regresie tumorală Dworak. 
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The assessment of local lymph nodes after neoadjuvant treatment  
in rectal cancer 
D.V. Scripcariu1,2, Mădălina Gavrilescu1,2, Mihaela Buna-Arvinte1,2, Ana Maria Muşină1,2,  
A. Pănuță1,2, A. Moraru2, Vanda Moraru2, V. Scripcariu1,2 
1"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași, Faculty of Medicine  
2Regional Institute of Oncology Iași, Ist Clinic of Oncologic Surgery 

Key words: rectal cancer, neoadjuvant treatment, lymph node assessment 

Aim: The aim of this study is to evaluate the lymph node status in low rectal cancer and to establish 
correlations between the lymph node status on the one hand and neoadjuvant treatment and tumor 
regression grade on the other hand. 

Material and methods: Data from 360 patients with mid and low rectal adenocarcinoma treated by a single 
surgical team was collected prospectively over a period of 4 years (May2012-April2016). 185 of these patients 
were treated with neoadjuvant radio(chemo)therapy. Tumor staging was done using pelvic MRI. Pathological 
assessment was performed by a single pathological team and tumor response was evaluated using Dworak 
tumor regression score.  

Results: The mean number of lymph nodes retrieved in the neoadjuvant treatment and upfront surgery 
batch was 17,5 (range 2-56) and 23,9 (range 3-59), with a mean number of 1,29 (0-21) and 3,65 (0-43) positive 
lymph nodes respectively. Of the patients with neoadjuvant treatment, 44 were considered “responders” 
(Dworak grade 3-4), while 141 were considered “non-responders” (Dworak grade 0-2). 

Conclusion: The number of lymph nodes is influenced by neoadjuvant therapy and is correlated with 
Dworak tumor regression score. 
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Sarcomul uterin: prezentare de caz și trecere în revistă a datelor din 
literatură 
Liliana Strat 
Clinica a IV-a Obstetrică Ginecologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: sarcom uterin, leiomiosarcom, histerectomie 

Introducere. Sarcoamele uterine sunt tumori maligne rare, având o incidenţă de 1-2% între toate tumorile 
uterului. Clinic, nu se pot distinge de tumorile benigne, având aceleaşi simptome: hemoragii genitale în pre- 
sau postmenopauză, creştere în volum a uterului şi dureri pelvine. Ca urmare, diagnosticul se stabileşte cel 
mai frecvent după histerectomie practicată pentru fibromatoză. Examenul histopatologic, cel care furnizează  
diagnosticul de certitudine, este frecvent o surpriză.  

Material şi metodă. Rezultate. Analizăm retrospectiv cazul pacientei M.P. de 46 de ani, care s-a prezentat 
pentru metroragii importante şi dureri pelvine. Examenul clinic şi ecografia pelvină au identificat uterul mărit 
de volum la 10 cm deasupra simfizei pubiene, ambele ovare chistice. Hemoglobina era 9,6 g% şi hematocritul 
31%. S-a practicat histerectomie totală şi anexectomie bilaterală. Postoperator au fost necesare transfuzia de 
sânge şi administrarea de preparate de fier. Pacienta a revenit la control la o lună după intervenţie, când, 
surprinzător, la examenul genital s-a constatat prezenţa unei mase pelvine mai voluminoasă decât cea iniţiala 
(recidivă). Examenul histopatologic pe piesa de exereză (absent în momentul prezentării pacientei la control) 
a fost solicitat imperativ, diagnosticul a fost de leiomiosarcom uterin. Cazul a fost dirijat pentru chimioterapie 
şi a mai supravieţuit 1 an şi 4 luni.  

Concluzii. Prognosticul sarcoamelor este foarte rezervat, sunt tumori maligne agresive. De aceea, este foarte 
important ca în mintea specialistului să existe suspiciunea de sarcom, mai ales dacă sângerările genitale sunt 
profuze, disconcordant faţă de dimensiunea uterului şi durerile pelvine intense. Este vital ca rezultatul 
examenului anatomopatologic să nu fie întârziat.  
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Uterine sarcoma: case report and review of the literature 
Liliana Strat 
IVth Clinic of Obstetrics and Gynecology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași 

Key words: uterine sarcoma, leiomyosarcoma, hysterectomy  

Introduction. Uterine sarcomas are rare malignant tumors, representing 1-2% in all uterine tumors. Clinically, 
uterine sarcomas can’t be differentiated from leiomyomas, as their symptomps are the same: genital 
bleeding in pre- or post-menopause, increased uterus, pelvic pain. So come that the diagnosis of uterine 
sarcoma usually follows hysterectomy for fibroids. Pathology certifies the diagnosis and usually is a surprise.  

Material and Methods. Results. We analyze retrospectively the case of a female patient of 46 years old 
presenting for important uterine bleeding and pelvic pain. Gynecological examination and pelvic ultrasound 
revealed the uterus of 10 cm and cystic ovaries bilaterally. Hemoglobin was 9.6 g% and hematocrit 31%. The 
surgical treatment consisted in hysterectomy and bilateral adnexectomy. Postoperative management 
included blood transfusion and iron. A month after surgery, the patient came for control and the pelvic 
examination revealed by surprise a pelvic mass bigger than the initial one (recurrence). Pathological result 
(still not accomplished at the moment of the postsurgical control) was imperiously requested and the answer 
was: leiomyosarcoma. The patient received chemotherapy but survived no more than 1 year and 4 months 
after.  

Conclusions. The prognosis of uterine sarcomas is very poor, they are very aggressive malignancies. This is 
why in specialist`s mind a high degree of suspicion of sarcoma may be essential to diagnose these tumors, 
particularly when bleeding is disproportionate to the size of the uterus and pain is significant. In these cases 
sarcoma must be suspected. It is vital that the pathological exam after hysterectomy not to be delayed. 
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Optimizarea tratamentului multimodal al cancerului laringian în baza 
evidențierii particularităților clinico-morfologice 
Gh. Țîbîrnă1, Valentina Darii1, Nina Bogdanscaia2, A. Clipca1, A. Doruc1, C. Clim1, C. Cojocaru1, A. 
Țîbîrnă1, A. Marandiuc3, Rodica Mîndruță1, Ivana Clipca4, Rodica Tarnaruțcaia1, Ina Popa1 
IMSP Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 
1Departamentul Tumori Cap și Gât și Microchirurgie,  
2Departamentul Morfopatologic,  
3Departamentul Radioterapie,  
4Departamentul Chimioterapie 

Cuvinte cheie: cancer laringian, chirurgie, radioterapie, chimioterapie, tratament combinat 

Morbiditatea prin cancer laringian în Republica Moldova constituie cca 3,6-3,8%°°°, anual fiind diagnosticate 140-160 
cazuri primare de îmbolnăvire. Necătând la aceste cifre modeste, ponderea bolnavilor depistaţi în stadii avansate 
constituie 75-80%, iar mortalitatea atinge indicii de 1,9-2,2%°°°. Scopul studiului este majorarea supravieţuirii bolnavilor 
cu cancer laringian. Pentru realizarea lui se preconizează elaborarea unei concepţii contemporane în determinarea 
consecutivităţii acţiunii factorilor curativi „tumoricizi”, reieşind din particularităţile clinico-morfologice ale cancerului 
laringelui pentru optimizarea tratamentului multimodal. În prezent tratamentul de bază al cancerului laringian în 
stadiile iniţiale I, II este radioterapeutic, în stadiile local avansate III, IV tratamentul este combinat: chirurgical + 
radioterapeutic în diferită succesivitate. Una din problemele de bază rămâne apariţia recidivelor locale şi metastazele 
cervicale până la 30-35% cazuri. Performanţa cercetării este estimată de elaborarea unei tactici noi, ce constă dintr-o 
acţiune multimodala a factorilor „tumoricizi”, includerea pe larg a chirurgiei endoscopice laringiene, funcţionale, 
miniinvazive, rezecţii de laringe, radioterapie, crioterapie în formele local limitate. În formele local avansate se aplică 
tratamentul combinat şi complex în diferită succesivitate la focarul primar şi căile limfatice cervicale. Este elaborat un 
algoritm optim în tratamentul multimodal al cancerului laringian cu ameliorarea rezultatelor la distanţă. 
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The multimodal treatment of larynx cancer optimization in base of clinical 
and morphological particularities 
Gh. Țîbîrnă1, Valentina Darii1, Nina Bogdanscaia2, A. Clipca1, A. Doruc1, C. Clim1, C. Cojocaru1, A. 
Țîbîrnă1, A. Marandiuc3, Rodica Mîndruță1, Ivana Clipca4, Rodica Tarnaruțcaia1, Ina Popa1 
Oncological Institute, Chișinau, Republic of Moldova 
1Head and Neck Tumors and Microsurgery Departement,  
2Departement of Pathology,  
3Radiotherapy Departement,  
4Chemotherapy Departement 

Key words: laryngeal cancer, surgery, radiotherapy, chemotherapy, combined treatment 

Incidence of laryngeal cancer in Moldova is about 3,6 – 3,8/100000, 140-160 new cases are diagnosed annually. In 
spite of these modest figures, the percentage of patients detected in advanced stages is 75-80% and mortality 
indices reach 1,9/100,000 to 2,2/100,000. The aim of the study is increasing the survival of patients with laryngeal 
cancer. For achieving of the project is planned to develop a contemporary concept in determining consecutiveness 
action of anti cancerous therapeutic factors, proceeding from anatomical and morphological particularities of larynx 
cancer, for optimizing multimodal treatment. Currently, base treatment of laryngeal cancer in the early stages I, II is 
radiotherapeutic, in locally advanced stage III, IV - combined treatment: surgery + radiotherapeutic in different order. 
One of the basic problems remain emergence of local recurrences and cervical metastasis in 30-35% of cases. 
Research performance is estimated by developing a new tactics, that will be in action multimodal anticancer factors, 
to practice widely, functional, minimally invasive endoscopic surgery of the larynx, larynx resection, radiotherapy, 
cryotherapy in limited local forms. In locally advanced forms, applied combined and complex treatment, in different 
orders, at the primary outbreak and cervical lymph nodes. We elaborated an optimal algorithm in multimodal 
treatment of laryngeal cancer to improve outcomes from distance, and which reduce mortality. 
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Abcesul hepatic: mirajul primei leziuni a unei tumori hepatice.  
Prezentare de caz 
Ana-Maria Trofin, M. Zabara, Alexandra Vornicu, Ramona Cadar, V. Fotea, Felicia Crumpei,  
Oana Apopei, Corina Ursulescu - Lupașcu, Cristian Lupașcu  
Spitalul Clinic “Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: abces hepatic, tumoră hepatică, hepatectomie 

Introducere. Abcesul hepatic reprezintă o provocare de diagnostic, datorită heterogenicităţii 
simptomatologiei de debut. Tumorile maligne hepatice se pot prezenta ca abces hepatic secundar obturării 
sistemului biliar, a obstrucției circulaţiei portale din cauza ganglionilor limfatici sau prin leziunea în sine. 
Această modalitate de prezentare este ceva neobișnuit în cazul malignităţilor, acestea fiind în general, 
diagnosticate cu mult înainte de această etapă.  

Studiu de caz. Un pacient de 58 de ani, cu antecedente personale patologice chirugicale 
(anastomoyacoledocoduodenală şi colecistectomie pentru litiaza colecistocoledociană) s-a prezentat în 
regim de urgenţă cu dureri la nivelul etajului abdominal superior şi sindrom febril rezistent la tratament.  
Examenul computer tomografic identifică o formațiune neomogenă, imprecis delimitată la nivelul lobului 
hepatic stâng, cu dimensiuni de 5.5 / 6 cm, sugestivă pentru un abces hepatic.  
Se realizează drenajul percutan al colecţiei, cu evacuarea unui conţinut purulent la nivelul căruia se identifică 
Escherichia Coli. Sub antiobioterapie specifică evoluția pacientului este lent favorabilă.  
Controlul computer tomografic efectuat la aproximativ 2 luni evidențiază în lobul hepatic stâng o formaţiune 
hipoecogenă cu caractere înalt sugestive de malignitate cu diametru de aproximativ 4 cm.  
Se intervine chirurgical și se realizează hepatectomie stângă anatomică. Examenul anatomopatologic 
identifică un hamartom hepatic şi metastază de adenocarcinom.  

Concluzii. Prezentările clinice ale abcesului hepatic și ale tumorilor primare sau metastatice ale ficatului pot 
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fi asemănătoare și explorările imagistice, cum ar fi ultrasonografia, tomografia computerizată, rezonanţa 
magnetică nu pot stabili un diagnostic specific. Astfel, o boală malignă ar trebui suspectă atunci când un 
abces hepatic nu răspunde la antibioterapie specifică. 
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Case presentation: primary pulmonary artery sarcoma 
M. Tutuncuoglu1,2, D. Meyer1, Eli Azoulay1, H. Ousman3  
1AP HP - Hôpitaux de Paris 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 
3Université de Cergy Pontoise 
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Primary pulmonary artery sarcomas are rare and uncommon tumors. Symptoms are nonspecifics, but 
techniques like transesophageal echocardiography, and thoracic tomodensimetry, allows us to have an early 
diagnosis. 
We report here a rare case of sarcoma in pulmonary artery, observed in a 73-year-old man with a 
nonproductive cough, chest pain [since 16 days] and diagnosed with decompensated heart failure. 
In the clinical examination, the cardio-respiratory auscultation were in normal limits.  
Transesophageal echocardiography and CT scan allowed us to establish an accurate diagnosis of mass in the 
pulmonary artery. The treatment was surgical resection and hypothermic cardiac arrest. 
However, despite an aggressive treatment with surgical resection and postoperative adjuvant therapy, the 
prognosis of this tumor remains gloomy. 
Histological analysis of the resected piece described the presence of a poorly differentiated sarcoma of the 
pulmonary artery. 
According to the literature data, an additional postoperative treatment by chemotherapy was initiated; the 
prognosis in medium term stayed “blurry”.  
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Reabilitarea pacienţilor cu tumori ale sinusurilor paranazale cu proteze 
fixate pe implant endoosos 
V. Ureche 
Institutul Oncologic din Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: reabilitare, tumoră, sinus paranazal, implant, os zigomatic 

Tumorile sinusurilor maxilare constituie una dintre cele mai frecvente afecţiuni ale sinusurilor paranazale. 
Incidenţa creşte odată cu vârsta . Tendinţa bărbaţi-femei este de 2,5:1. Tratamentul chirurgical al tumorilor 
local-avansate a sinusurilor maxilare necesită rezectarea lărgită a osului maxilar, ceea ce cauzează tulburări 
funcţionale şi fizionomice. În Departamentul Tumori Cap şi Gît şi Microchirurgie din Institutul Oncologic am 
implementat metode noi de fixare protezelor la 26 pacienţi cu defect osos la maxilarul superior. La pacienţi 
cu defecte osoase a maxilei au fost plasaţi implanturi în osul zigomatic restant din partea defectului. Ulterior 
s-au confecţionat proteze dentare ce urmau să fie fixate pe implant. Reabilitarea protetică este o parte 
importantă a integrării în societate a pacientului cu tumori în regiunea capului şi gâtului. Totodată, de 
satisfacerea pacientului depinde şi în mare parte refacerea cu succes a danturii. 
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Rehabilitation of the patient with tumors of paranasal sinuses with 
implant retained prostheses 
V. Ureche 
Oncologic Institute, Chișinău, Republic of Moldova 
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Maxillary sinus tumors is one of the most common diseases of the paranasal sinuses. Incidence increases 
with age. The tendency of men and women is 2.5: 1. Surgical treatment of locally-advanced tumors of the 
sinuses requires electro resection of maxilla bone, causing functional and esthetic disorders. In Head and 
Neck Tumors Department of Institute of Oncology we implement new methods of fixation of prostheses in 
26 patients with bone defect in the upper jaw. To patients with bone defects of the maxilla were placed in 
the zygomatic bone a long dental implants. After 4 months later was fabricated a dental prostheses that were 
to be fixed to the implant. Prosthetic rehabilitation is an important part of integration into society of the 
patients with tumors in head and neck region. However, patient satisfaction depend largely of successfully 
restoration of teeth.  
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Downtrend encountered with QA verification plan for IMRT in our 
Radiotherapy Department sum of errors under acceptable tolerance alone 
A.D. Zara, Anișoara Anghelache, Irina Butuc, C.G. Buzea, Anamaria Constantin, Silvana Ojică, 
Mihaela Oprea, Manuela Oprișan, Alina Rogojanu, Cătălina Ursache, D.T. Iancu  
Regional Institute of Oncology, Iaşi 
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Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) has become a widely accepted and efficient treatment 
technique for many types of cancers. With its highly modulated conformal beams it has the advantage of 
selective dose escalation to the irregularly shaped tumor sites, while effectively avoiding the adjacent normal 
tissue and organs at risk. Establishing patient-based QA practice requires a whole new repertoire of a 3D dose 
phantom and auxiliary software with capability to reconstruct measured QA phantom dose onto patient’s 
anatomy. Manufacturers of QA equipments have come up with various phantoms/QA devices to assist the 
commissioning of VMAT and the related patient-based pre-treatment QA. Some of these are: Delta4 diode 
array phantom (ScandiDosInc, Uppsala, Sweden), ArcCHECK cylindrical diode array and 3DVH (Sun Nuclear 
Inc, Melbourne, FL), COMPASS system (IBA Dosimetry, Schwarzenbruck, Germany), and Dosimetry Check 
(Math Resolutions LLC, Columbia, MD). Our radiotherapy department, uses ArcCHECK cylindrical diode array 
and 3DVH program. Recently we encountered a problem with the IMRT plans verification. For all the plans 
we discovered a downtrend, which after a while passed below the acceptance level. After thoroughly 
checking the software and hardware, together with the auxiliary equipment of the machine, which we 
believe could contribute to this increasing error, we found that the problem was actually a sum of small 
deviances of the gantry angle, laser positioning system and MLC leaf-delay.  Even if each of these errors 
were in acceptable tolerance levels alone, together they added to a result which did not passed the criteria 
settled by our department for patient’s treatment. 
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Using special setup for Quality Assurance in IMRT verification plan with 
gantry reset at zero for daily use 
A.D. Zara, Anișoara Anghelache, Irina Butuc, C.G. Buzea, Anamaria Constantin, Silvana Ojică, 
Mihaela Oprea, Manuela Oprișan, Alina Rogojanu, Cătălina Ursache, D.T. Iancu  
Regional Institute of Oncology, Iaşi 
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With the added complexity of current radiation treatment dose delivery modalities such as IMRT (Intensity 
Modulated Radiation Therapy) and VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), quality assurance (QA) of 
these plans become multifaceted and time consuming. 
Patient-specific quality assurance (QA) of intensity-modulated radiation therapy (IMRT) plans is an important 
step in treatment plan verification. A wide range of techniques and measurement devices are employed for 
this QA, including ion chambers, detector arrays, film, and electronic portal imaging devices (EPIDs). These 
techniques are time consuming and block the use of machine for patient treatment.  
Using ArcCheck phantom from SunNuclear for IMRT plan verification, we change setup QA plan resetting 
gantry at zero and compared with original QA planning.  
This paper try to find if using a QA plan with gantry reset to zero for ArcCheck phantom, gives similar results 
and thus is viable for daily use.  
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Caz de tuberculoză pulmonară asociat cu neoplasmul bronho-pulmonar 
Oana Tatiana Miron, Adriana Ioana Sorete 
Ambulatoriu pneumo-ftiziologie, Spitalul Clinic de Pneumo-ftiziologie Iaşi 

 
Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei poate conduce la ignorarea altor comorbidităţi pulmonare precum 
ar fi neoplasmul pulmonar. Prognosticul neoplaziilor variază în funcţie de tipul şi stadiul acestora, dar şi în 
funcţie de prezenţa comorbidităţilor asociate.  

Material și metode. Se prezintă cazul unei femei în vârstă de 58 ani din mediul rural, fără ocupație, care 
neagă contactul TB pulmonar, care se prezintă în ambulatoriul de pneumologie pentru simptome respiratorii 
şi sistemice sugestive pentru tuberculoza pulmonară (impregnare bacilară). 
Imaginea radiologică şi examenul bacteriologic al sputei BK confirmă suspiciunea de TB pulmonară infiltrativ 
- nodulară bilaterală.  
Pacienta refuză internarea din motive personale, de aceea s-a  instituit tratament ambulatoriu cu schema 
standard 2HRZE, cu o tolerabilitate bună. După 2 luni de tratament, pacienta prezenta o stare generală relativ 
bună obiectivată de un examen bacteriologic pentru sputa BK, microscopie şi cultură negative. Din punct de 
vedere imagistic, radiografia toracică identifică o opacitate de dimensiuni mari situată în hilul pulmonar 
drept. La acea dată s-a recomandat examenul computer tomografic (CT) toracic investigație pe care pacienta 
a refuzat-o. Pacienta continuă tratamentul tuberculostatic tip HR7 cu o evoluţie bacteriologică favorabilă, dar 
din punct de vedere clinic pacienta acuză la 4 luni de la iniţierea tratamentului durere la nivelul membrului 
inferior drept, cu senzaţia de greutate persistentă.  
Repetarea radiografiei toracice ridică suspiciunea unei diseminări pulmonare bilaterale, iar examenul CT 
toracic confirmă imaginea de masă tumorală mediastino-pulmonară compusă din noduli denşi cu un contur 
neregulat de dimensiuni variabile cu tendinţă la confluere şi o componentă periferică subpleurală situată în 
şanțul costo - vertebral posterior cu invazie tumorală în foramenul medular la nivel T4 la T1 asociată cu 
prezenţa unui nodul pulmonar stâng de 5 - 6 mm în diametru maxim în segmentul Fowler stâng, suspect de 
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metastază pulmonară. Diagnosticul este confirmat de examenul anatomo-patologic din nodulul pulmonar 
ce indică aspecte morfologice şi imunohisto-chimice de metastază de carcinom pulmonar cu celule mici. 
Concluzii. Asocierea tuberculozei şi a carcinomului bronho-pulmonar trebuie avută în vedere în practica 
curentă în absenţa răspunsului leziunilor de tuberculoză la prima linie de tratament tuberculostatic.  
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