


 
  
 
 
 
 
 

3 
 

PREZENTĂRI ORALE 
MANAGEMENTUL RECIDIVELOR TUMORALE ÎN CANCERUL OVARIAN .................................................. 27 
P. ACHIMAȘ-CADARIU, DOINA PICIU, P. KUBELAC, V. GÂTA, C. VLAD, AL. IRIMIE 

COEXISTENȚA MUTAȚIILOR RAS ȘI BRAF ÎN CANCERUL COLORECTAL METASTATIC: MIT SAU 
REALITATE? PREZENTARE DE CAZ ȘI REVIEW SISTEMATIC AL LITERATURII ........................................... 28 
V.A. AFRĂSÂNIE, B. GAFTON, TEODORA ALEXA-STRATULAT, I. IVANOV, M.I. PĂDURARU, D.E. GANEA, A. LEFTER, M.V. MARINCA, L. MIRON,  

CRISTINA RUSU, ADINA-EMILIA CROITORU 

COEXISTENCE OF RAS AND BRAF MUTATIONS IN METASTATIC COLORECTAL CANCER: MYTH OR 
REALITY? CASE REPORT AND SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW .......................................................... 29 
V.A. AFRĂSÂNIE, B. GAFTON, TEODORA ALEXA-STRATULAT, I. IVANOV, M.I. PĂDURARU, D.E. GANEA, A. LEFTER, M.V. MARINCA, L. MIRON,  

CRISTINA RUSU, ADINA-EMILIA CROITORU 

LEUCEMIA ACUTĂ LIMFOBLASTICĂ LA COPIL - EXPERIENȚA UNUI SINGUR CENTRU DIN ROMÂNIA .. 31 
MIRABELA ALECSA, ANCA IVANOV, CRISTINA RUSU, INGRITH MIRON 

PEDIATRIC ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA – A SINGLE CENTER EXPERIENCE ............................... 32 
MIRABELA ALECSA, ANCA IVANOV, CRISTINA RUSU, INGRITH MIRON 

NEOPLASM MAMAR LUMINAL A STADIUL IV PRIN METASTAZE CEREBRALE LA DEBUT ....................... 34 
F. AMURARITI, DIANA BOBOC, SIMONA VOLOVĂȚ 

THE ONSET OF LUMINAL A BREAST CANCER WITH BRAIN METASTASIS ............................................... 35 
F. AMURARITI, DIANA BOBOC, SIMONA VOLOVĂȚ 

RELEVANȚA PROGNOSTICĂ A PROFILURILOR IMUNE B7 ÎN LEUCEMIA ACUTĂ MIELOBLASTICĂ ....... 36 
I. ANTOHE, ANGELA DĂSCĂLESCU, C. DĂNĂILĂ, AMALIA TITIEANU, MIHAELA ZLEI, I. IVANOV, ADRIANA SIRETEANU, MARIANA PAVEL, P. CIANGA 



 
  
 
 
 
 
 

4 
 

DIAGNOSTICUL ACTUAL ÎN CANCERUL PANCREATIC: PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI PRACTICE ....... 37 
CARMEN ANTON, MIHAIELA CHICU, D. NEGRU, OANA BULAT 

CURRENT DIAGNOSIS IN PANCREATIC MALIGNANCIES: CHALLENGES AND PRACTICAL 
OPPORTUNITIES ........................................................................................................................................ 38 
CARMEN ANTON, MIHAIELA CHICU, D. NEGRU, OANA BULAT 

UMORUL ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ .......................................................................................................... 40 
GEMA BACOANU, MARIA GABRIELA ANIŢEI, MIHAELA BOANCĂ, V. POROCH 

CICATRICEA POST-CEZARIANĂ - FOCAR DE DEZVOLTARE AL CARCINOMULUI CU CELULĂ CLARĂ 
ASOCIAT ENDOMETRIOZEI ....................................................................................................................... 41 
DIANA-IOANA BOBOC, F.C. AMURĂRIȚI, SIMONA-RUXANDRA VOLOVĂȚ 

ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED CLEAR CELL CARCINOMA ARISING IN  CAESAREAN SECTION SCAR 42 
DIANA-IOANA BOBOC, F.C. AMURĂRIȚI, SIMONA-RUXANDRA VOLOVĂȚ 

ESOFAGECTOMIA IVOR-LEWIS ROBOTICĂ COMPLETĂ - O PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA ............................. 43 
L.M. BOSINCEANU, B. MOLDOVAN, C. RAD, R. PISICA, M. CHILOFLISCHI, V. COSTACHE, S.T. MAKKAI-POPA 

FULL ROBOTIC IVOR-LEWIS ESOPHAGECTOMY – A PREMIERE IN ROMANIA ........................................ 44 
M. BOSINCEANU, B. MOLDOVAN, C. RAD, R. PISICA, M. CHILOFLISCHI, V. COSTACHE, S.T. MAKKAI-POPA 

LAPAROSCOPIA ÎN OBSTRUCȚIA INTESTINALĂ NEOPLAZICĂ LA CLINICA I CHIRURGIE IAȘI ............... 45 
C. BRADEA, A. VASILESCU, E. TÂRCOVEANU, VALENTINA MUNTEANU 

LAPAROSCOPY IN NEOPLASTIC INTESTINAL OBSTRUCTION AT  FIRST SURGICAL CLINIC OF IASI .... 46 
C. BRADEA, A. VASILESCU, E. TÂRCOVEANU, VALENTINA MUNTEANU 

NIVOLUMAB - MANAGEMENTUL EFECTELOR SECUNDARE .................................................................... 48 
B.C. BRUMĂ, IRINA FLORENTINA CARPEN, ANGELA SMARANDA DĂSCĂLESCU, GABRIELA DOROHOI, ALINA DASCĂLU, I. ANTOHE, D.C. DĂNĂILĂ 



 
  
 
 
 
 
 

5 
 

NIVOLUMAB - ADVERSE EFFECTS MANAGEMENT................................................................................... 49 
B.C. BRUMĂ, IRINA FLORENTINA CARPEN, ANGELA SMARANDA DĂSCĂLESCU, GABRIELA DOROHOI, ALINA DASCĂLU, I. ANTOHE, D.C. DĂNĂILĂ 

EVALUAREA RISCULUI TROMBOEMBOLIILOR ÎN LIMFOAMELE NEHODGKINIENE ................................ 50 
SANDA BURUIANĂ, MARIA ROBU, V. TOMACINSCHII, MINODORA MAZUR 

RISK ASSESSMENT OF THROMBOEMBOLS IN NON-HODGKIN LYMPHOMAS ........................................ 51 
SANDA BURUIANĂ, MARIA ROBU, V. TOMACINSCHII, MINODORA MAZUR 

PROVOCĂRI DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT LA UN PACIENT DE 40 DE ANI CU LEUCEMIE/LIMFOM 
AGRESIVĂ A CELULELOR NK ..................................................................................................................... 52 
V.A. CIANGA, OANA PINTILIE, MIHAELA ZLEI, MIHAELA MENȚEL, RALUCA OANĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU, C.D. DĂNĂILĂ, ALINA DASCĂLU 

DIAGNOSIS AND TREATMENT CHALLENGES IN A 40 YEAR OLD PATIENT WITH AGGRESSIVE NK-CELL 
LEUKAEMIA/LYMPHOMA .......................................................................................................................... 53 
V.A. CIANGA, OANA PINTILIE, MIHAELA ZLEI, MIHAELA MENȚEL, RALUCA OANĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU, C.D. DĂNĂILĂ, ALINA DASCĂLU 

THERAPEUTIC METHODS FOR MAXILLARY RECONSTRUCTIONS ........................................................... 55 
M.L. CIOFU, A. NICOLAU, O. BOIŞTEANU, A. DOSCAS, V.V. COSTAN 

EXTENDED ORBITAL DEFECT RECONSTRUCTION - THE USE OF FREE FLAPS ......................................... 56 
V.V. COSTAN, M.L. CIOFU, O. BOISTEANU, A. NICOLAU, D. SULEA, A. CRACANA, M. DABIJA 

SIMPLE PROCEDURES FOR IMPROVING OUTCOMES IN FACIAL PARALYSIS PATIENTS ......................... 57 
V.V. COSTAN, C. DROCHIOI, R. DRAGOMIR, D. SULEA, A. DOSCAS, R. GIUVARA, O. BOISTEANU 

PARAGANGLIOM - PREZENTARE DE CAZ ................................................................................................. 58 
MIHAELA CRAESCU, A.L. TATU, CARMEN BOBEICA, ELENA NICULET, ANA MARIA PASLARU, ANA MARIA ILIE, LAURA REBEGEA 

PARAGANGLIOMA - CASE PRESENTATION ............................................................................................... 59 
MIHAELA CRAESCU, A.L. TATU, CARMEN BOBEICA, ELENA NICULET, ANA MARIA PASLARU, ANA MARIA ILIE, LAURA REBEGEA 



 
  
 
 
 
 
 

6 
 

IBRUTINIB, FIVE YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE IN TREATING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA 
(CLL): AN ASSESSMENT OF A COHORT OF PATIENTS TREATED IN I.R.O. IAȘI ......................................... 60 
C. DĂNĂILĂ, C. MINCIUNĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU, GABRIELA DOROHOI, ELENA ALBU, AL. GLUVACOV, ALINA DASCĂLU, I. ANTOHE, AMALIA TIȚIEANU 

EXPERIENȚA CLINICII DE HEMATOLOGIE IAȘI ÎN TRATAMENTUL CU VENETCLAX AL LEUCEMIEI 
LIMFATICE CRONICE RECĂZUTE/REFRACTARE ........................................................................................ 61 
GABRIELA DOROHOI, C. DĂNĂILĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU, AMALIA TITIEANU, ELENA DOLACHI, ROXANA DUMITRU, ELENA ALBU, ALINA DASCĂLU,  

AL. GLUVACOV, I. ANTOHE 

REMISIUNEA FĂRĂ TRATAMENT ÎN LEUCEMIA MIELOIDĂ CRONICĂ - OBIECTIV DEZIRABIL, DE LA 
STUDII LA PRACTICA CLINICĂ ................................................................................................................... 62 
GABRIELA DOROHOI, C. DĂNĂILĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU, AL. GLUVACOV, ALINA DASCĂLU,  CRISTINA ILEANA BURCOVEANU, I. IVANOV 

TRATAMENTUL CU DARATUMUMAB LA PACIENȚII CU MIELOM MULTIPLU – EXPERIENȚA CLINICII DE 
HEMATOLOGIE I.R.O. IAȘI .......................................................................................................................... 63 
MARIA-ROXANA DUMITRU, LAURA POPA, ELENA DOLACHI-PELIN, AMALIA TITIEANU, I. ANTOHE, C. DĂNĂILĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU 

DARATUMUMAB TREATMENT IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA - A SINGLE CENTER 
EXPERIENCE ............................................................................................................................................... 64 
MARIA-ROXANA DUMITRU, LAURA POPA, ELENA DOLACHI-PELIN, AMALIA TITIEANU, I. ANTOHE, C. DĂNĂILĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU 

THE ROLE OF PERSONALISED MEDICINE IN THE MANAGEMENT OF OVARIAN CANCER ...................... 65 
I. FUNINGANA 

ARCHES: EFICACITATEA TERAPIEI DE DEPRIVARE ANDROGENICĂ (ADT) CU ENZALUTAMIDĂ (ENZA) 
SAU PLACEBO (PBO) ÎN CANCERUL DE PROSTATĂ METASTATIC SENSIBIL HORMONAL (MHSPC) ÎN 
FUNCȚIE DE TRATAMENTUL LOCAL ȘI SISTEMIC PREALABIL .................................................................. 66 
LAURENȚIA GALEȘ, A. STENZL, R.Z. SZMULEWITZ, D. PETRYLAK, J. HOLZBEIERLEIN, A. VILLERS, A. AZAD, A. ALCARAZ, B. ALEKSEEV, T. IGUCHI,  

N.D. SHORE, F. GOMEZ-VEIGA, B. ROSBROOK, B. BARON, G.P. HAAS, A.J. ARMSTRONG 



 
  
 
 
 
 
 

7 
 

ARCHES: EFFICACY OF ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY (ADT) WITH ENZALUTAMIDE (ENZA) OR 
PLACEBO (PBO) IN METASTATIC HORMONE-SENSITIVE PROSTATE CANCER (MHSPC) BY PRIOR LOCAL 
AND SYSTEMIC TREATMENT ..................................................................................................................... 68 
LAURENȚIA GALES, A. STENZL, R.Z. SZMULEWITZ, D. PETRYLAK, J. HOLZBEIERLEIN, A. VILLERS, A. AZAD, A. ALCARAZ, B. ALEKSEEV, T. IGUCHI,  

N.D. SHORE, F. GOMEZ-VEIGA, B. ROSBROOK, B. BARON, G.P. HAAS, A.J. ARMSTRONG 

ABORDAREA TERAPEUTICĂ A TUMORILOR TESTICULARE NONSEMINOMATOASE ÎN STADIUL CLINIC I. 
IMPLICAREA DIRECTĂ A PACIENTULUI ÎN PROCESUL DECIZIONAL ....................................................... 70 
NATALIA GHERASIM-MOROGAI, M.V. MARINCA 

THERAPEUTICAL APPROACH OF NONSEMINOMATOUS GERM CELL TESTICULAR TUMORS CLINICAL 
STAGE I. PATIENT INVOLVEMENT IN HEALTH CARE DECISION MAKING ................................................. 71 
NATALIA GHERASIM-MOROGAI, M.V. MARINCA 

ASPECTE ETICE DE DIAGNOSTIC LA PACIENTUL SUSPECT ONCOLOGIC  ÎN PERIOADA COVID .......... 72 
ELENA GOLOGAN, A.N. PANTAZESCU, A.N. GOLOGAN 

ETHICAL ASPECTS OF DIAGNOSIS IN THE SUSPECTED ONCOLOGICAL PATIENT DURING  
THE COVID PERIOD .................................................................................................................................... 73 
ELENA GOLOGAN, A.N. PANTAZESCU, A.N. GOLOGAN 

PROVOCĂRI ȊN TRATAMENTUL NEOPLAZIEI TROFOBLASTICE GESTAȚIONALE -  
PREZENTARE DE CAZ ................................................................................................................................. 75 
IULIA MONICA GROZA, A.D. SILAȘI, A.G. COȘARCA, V.H. SCHIŢCU 

CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLASIA -  
CASE REPORT ............................................................................................................................................. 76 
IULIA MONICA GROZA, A.D. SILAȘI, A.G. COȘARCA, V.H. SCHIŢCU 
  



 
  
 
 
 
 
 

8 
 

COLANGIOCARCINOMUL, O ANALIZĂ RETROSPECTIVĂ A TRATAMENTULUI SISTEMIC ÎNTR-UN 
CENTRUL TERȚIAR ..................................................................................................................................... 77 
A. HAVASI, ZEHAN IULIA, ANA HEPUȚIU-PATER, C. CĂINAP, O.V. BOCHIȘ, SIMONA CĂINAP 

CHOLANGIOCARCINOMA, A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SYSTEMIC TREATMENT IN A TERTIARY 
CENTER....................................................................................................................................................... 79 
A. HAVASI, ZEHAN IULIA, ANA HEPUȚIU-PATER, C. CĂINAP, O.V. BOCHIȘ, SIMONA CĂINAP 

IMPACTUL CONDIȚIILOR EPIDEMIOLOGICE CAUZATE DE SARS-COV-2 ASUPRA CONDUITEI DE 
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AL TUMORILOR VEZICALE ......................................................................... 81 
M. HOGEA, OANA MIRON-ARITON, GABRIELA ANIŢEI, B. FILIP, I. HUŢANU, I. RADU, N. IOANID, R. VIERIU,  A. PANTAZESCU, V. SCRIPCARIU 

STENTURILE DIGESTIVE ÎN MANAGEMENTUL ENDOSCOPIC AL FISTULELOR ANASTOMOTICE 
ESOFAGOJEJUNALE DUPA GASTRECTOMIA TOTALĂ .............................................................................. 82 
ȘT. IACOB, S. LUNCĂ, G.M. DIMOFTE 

ENDOSCOPIC DIGESTIVE STENTING MANAGEMENT OF ESOPHAGOJEJUNAL ANASTOMOSIS LEAKS 
AFTER TOTAL GASTRECTOMY ................................................................................................................... 83 
ȘT. IACOB, S. LUNCĂ, G.M. DIMOFTE 

SARCOM STROMAL UTERIN ȘI EXTRAUTERIN. SERIE DE 6 CAZURI ........................................................ 85 
ANA MARIA ILIE, ANA MARIA PÂSLARU, MIHAELA CRĂESCU, MIHAELA DUMITRU, ELENA NICULEŢ, LAURA REBEGEA 

UTERINE AND EXTRAUTERINE STROMAL SARCOMA. SIX CASES REPORT ............................................. 86 
ANA MARIA ILIE, ANA MARIA PÂSLARU, MIHAELA CRĂESCU, MIHAELA DUMITRU, ELENA NICULEŢ, LAURA REBEGEA 

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL CANCERULUI DE COL UTERIN, DE LA TEHNICA WERTHEIM LA 
PROCEDURILE MINIM INVAZIVE ............................................................................................................... 87 
N. IOANID, R. VIERIU, GABRIELA MARIA ANIȚEI, MĂDĂLINA MIHAELA GAVRILESCU, D.V. SCRIPCARIU, N.S. IOANID 
  



 
  
 
 
 
 
 

9 
 

SURGICAL TREATMENT OF CERVICAL CANCER, FROM WERTHEIM`S TECHNIQUE TO MINIMALLY 
INVASIVE PROCEDURES ............................................................................................................................ 88 
N. IOANID, R. VIERIU, GABRIELA MARIA ANIȚEI, MĂDĂLINA MIHAELA GAVRILESCU, D.V. SCRIPCARIU, N.S. IOANID 

DINAMICA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS LA LEZIUNILE ADN-ULUI ÎN CANCERUL OVARIAN DE TIP 
EPITHELIAL ................................................................................................................................................ 89 
P. KUBELAC, P. ACHIMAȘ-CADARIU, ALEXANDRA LEARY 

DYNAMICS OF DNA DAMAGE RESPONSE MARKERS IN EPITHELIAL OVARIAN CANCER ....................... 90 
P. KUBELAC, P. ACHIMAȘ-CADARIU, ALEXANDRA LEARY 

COVID-19 AND NON-HODGKIN LYMPHOMA ........................................................................................... 91 
GEORGIANA ALEXANDRA LĂCĂTUȘU, CRISTINA VASILESCU, IOANA FLORINA MIHAI, MANUELA ȘTEFAN, AIDA BĂDESCU, CARMEN MANCIUC 

CHIRURGIA ONCOPLASTICĂ PRIN DEPLASARE CA ALTERNATIVĂ LA TRATAMENTUL CONSERVATOR 
CLASIC ÎN CANCERUL MAMAR.................................................................................................................. 92 
G.L. LAZĂR, S. DRAGAN 

REZECȚIA MINIMĂ A FICATULUI PENTRU TRATAMENTUL METASTAZELOR HEPATICE DE ETIOLOGIE 
COLORECTALĂ ........................................................................................................................................... 94 
S. LUNCĂ, NATALIA VELENCIUC, ANA MARIA MUȘINĂ, ANA CATERINA LUNCĂ, C. ROATĂ, G. DIMOFTE 

MINIMAL LIVER RESECTION IN FOR TREATMENT OF COLORECTAL LIVER METASTASES ...................... 95 
S. LUNCĂ, NATALIA VELENCIUC, ANA MARIA MUȘINĂ, ANA CATERINA LUNCĂ, C. ROATĂ, G. DIMOFTE 

TRATAMENTUL METASTAZELOR HEPATICE DE ORIGINE COLORECTALĂ CU  
REZECŢIE VASCULARĂ R1 ......................................................................................................................... 96 
S. LUNCĂ, NATALIA VELENCIUC, ANA MARIA MUȘINĂ, ANA CATERINA LUNCĂ, C. ROATĂ, G. DIMOFTE 

TREATMENT OF COLORECTAL LIVER METASTASES WITH R1 VASCULAR RESECTION ........................... 97 
S. LUNCĂ, NATALIA VELENCIUC, ANA MARIA MUȘINĂ, ANA CATERINA LUNCĂ, C. ROATĂ, G. DIMOFTE 



 
  
 
 
 
 
 

10 
 

ABORDUL MINIM INVAZIV ÎN PATOLOGIA ONCOLOGICĂ GINECOLOGICĂ ............................................ 98 
Ș. MARINESCU, I. BUZDUGĂ, B. FILIMON 

MINIMALLY INVASIVE APPROACH IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGICAL PATHOLOGY ......................... 99 
Ș. MARINESCU, I. BUZDUGĂ, B. FILIMON 

PACIENTUL ONCOLOGIC ÎN VREMURILE COVID-19 ............................................................................... 100 
IOANA FLORINA MIHAI, IOANA HUNEA, ŞTEFANA LUCA, CĂTĂLINA MIHAELA LUCA 

CLINICAL OUTCOMES FOR IBRUTINIB IN MANTLE CELL LYMPHOMA, THE REGIONAL INSTITUTE OF 
ONCOLOGY IASI EXPERIENCE ................................................................................................................. 101 
C. MINCIUNA, ANGELA DĂSCĂLESCU, AMALIA TITIEANU, I. ANTOHE, GABRIELA DOROHOI, C. DĂNĂILĂ 

TRATAMENTUL LIMFEDEMULUI SECUNDAR LA PACIENŢII ONCOLOGICI ............................................. 102 
M.V. MUNTEAN, A.V. ORADAN 

THE TREATMENT OF SECONDARY LYMPHEDEMA IN CANCER PATIENTS ............................................. 103 
M.V. MUNTEAN, A.V. ORADAN 

VERDE DE INDOCIANINĂ COMBINAT CU TC-99 ÎN DETECTAREA GANGLIONULUI SANTINELĂ ÎN 
CANCERUL MAMAR - REZULTATE PRELIMINARE ................................................................................... 104 
ANA MARIA MUȘINĂ, NATALIA VELENCIUC, C. ROATĂ, W. ONG, G.M. DIMOFTE, S. LUNCĂ 

INDOCIANIN GREEN COMBINED WITH TC-99 IN SENTINEL LYMPH NODE DETECTION IN BREAST 
CANCER - PRELIMINARY RESULTS .......................................................................................................... 105 
ANA MARIA MUȘINĂ, NATALIA VELENCIUC, C. ROATĂ, W. ONG, G.M. DIMOFTE, S. LUNCĂ 

BIOMARKERII CARDIACI ÎN DETECŢIA CARDIOTOXICITĂŢII SUBCLINICE ASOCIATĂ MEDICAŢIEI 
ANTINEOPLAZICE .................................................................................................................................... 107 
DANIELA OLARU, ANCA RALUCA LUCA, NICOLETA ADELINA PROCA, MARIANA FLORIA 
  



 
  
 
 
 
 
 

11 
 

IBRUTINIBUL ÎN LIMFOMUL PRIMAR CEREBRAL - CAZ CLINIC ............................................................. 109 
MONICA-DANIELA PĂDURARIU-COVIȚ, SABINA ILUȚĂ, C. TOMULEASA 

IBRUTINIB IN PRIMARY CEREBRAL LYMPHOMA - CLINICAL CASE ........................................................ 110 
MONICA-DANIELA PĂDURARIU-COVIȚ, SABINA ILUȚĂ, C. TOMULEASA 

UN CAZ PARTICULAR DE LIMFOM FOLICULAR CU PLAGĂ DEHISCENTĂ  
GIGANTĂ AXILARĂ STÂNGĂ ................................................................................................................... 111 
MONICA-DANIELA PĂDURARIU-COVIȚ, C. DĂNĂILĂ 

A RARE CASE OF FOLLICULAR LYMPHOMA WITH LEFT AXILLARY GIANT WOUND DEHISCENCE ...... 112 
MONICA-DANIELA PĂDURARIU-COVIȚ, C. DĂNĂILĂ 

OPORTUNITATEA FOLOSIRII METODELOR ALTERNATIVE DE ESTIMARE A STATUSULUI T ÎN CANCERUL 
MAMAR MULTIPLU .................................................................................................................................. 113 
A. PĂNUȚĂ, I. RADU, MARIA-GABRIELA ANIȚEI, B. FILIP, I. HUȚANU, A. PANTAZESCU, N. IOANID, R. VIERIU-MOȚOC, D.V. SCRIPCARIU, V. SCRIPCARIU 

INFECȚIA CU HEMOCULTURI POZITIVE LA PACIENȚII ONCOLOGICI CRITICI: STUDIU COMPARATIV 
ANUL 2020 VERSUS ANUL 2019 ............................................................................................................. 115 
B. PĂSĂROIU, A. CARP, S. AVASÎLCĂI, C. BOȚOC, S. GĂINĂ, M. LARION, A. PĂDURARIU, A. PETRACHE, IOANA GRIGORAȘ 

BLOODSTREAM INFECTION IN CRITICALLY ILL ONCOLOGICAL PATIENTS: COMPARATIVE STUDY 2020 
VERSUS 2019 ........................................................................................................................................... 116 
B. PĂSĂROIU, A. CARP, S. AVASÎLCĂI, C. BOȚOC, S. GĂINĂ, M. LARION, A. PĂDURARIU, A. PETRACHE, IOANA GRIGORAȘ 

INVESTIGAREA DETERMINANȚILOR MOLECULARI AI ACTIVITĂȚII ANTITUMORALE PENTRU NOI 
COMPUȘI CHINOLINICI ȘI IZOCHINOLINICI ............................................................................................ 118 
ROXANA-MARIA POMOHACI, CRISTINA-MARIA AL-MATARNEH, RAMONA DĂNAC 
  



 
  
 
 
 
 
 

12 
 

INSIGHTS INTO THE MOLECULAR DETERMINANTS OF ANTICANCER ACTIVITY OF NOVEL QUINOLINE 
AND ISOQUINOLINE COMPOUNDS ........................................................................................................ 119 
ROXANA-MARIA POMOHACI, CRISTINA-MARIA AL-MATARNEH, RAMONA DĂNAC 

TEHNICI DE PLANIFICARE A BRAHITERAPIEI PENTRU CANCERUL CERVICAL: EXPERIENȚA UNUI 
CENTRU ONCOLOGIC TERȚIAR ................................................................................................................ 121 
DIANA-CRISTINA POP, ALEXANDRA TIMEA KIRSCH-MANGU, E.A. BONCI, CLAUDIA ORDEANU, O. COZA, A. IRIMIE, C. VLAD, P. ACHIMAȘ-CADARIU, 

VIORICA NAGY 

BRACHYTHERAPY PLANNING TECHNIQUES FOR CERVICAL CANCER: THE EXPERIENCE OF A TERTIARY 
CANCER CENTER ...................................................................................................................................... 122 
DIANA-CRISTINA POP, ALEXANDRA TIMEA KIRSCH-MANGU, E.A. BONCI, CLAUDIA ORDEANU, O. COZA, A. IRIMIE, C. VLAD, P. ACHIMAȘ-CADARIU, 

VIORICA NAGY 

PROVOCĂRI ÎN CANCERUL MAMAR TRIPLU NEGATIV ........................................................................... 124 
LARISA POPOVICI, CRISTINA PRUTEANU, ELENA GAFTON, I. PRUTIANU, ALINA COVRIG, IFTIMIA ROTARIU 

FECO - UN NOU INSTRUMENT ECOCARDIOGRAFIC LA PACIENȚII NEOPLAZICI ................................... 125 
NICOLETA ADELINA PROCA, ANCA RALUCA LUCA, DANIELA OLARU, MARIANA FLORIA 

HEMOFILIA DOBÂNDITĂ TIP A, O CAUZĂ RARĂ DE ȘOC HEMORAGIC LA PACIENTUL ONCOLOGIC - 
PREZENTARE DE CAZ ............................................................................................................................... 126 
IRINA RISTESCU, DANIELA SIMONA FETCU, LUIZA LUCHIAN, CRISTINA TĂRNICERIU, I. IVANOV, DIANA PETROIU, EMILIA PĂTRĂȘCANU, LAURA GAVRIL, IOANA 

GRIGORAȘ 

ACQUIRED HEMOPHILIA A, A RARE BUT LIFE-THREATENING CAUSE OF HEMORRHAGIC SHOCK IN 
CANCER PATIENTS - A CASE REPORT ...................................................................................................... 127 
IRINA RISTESCU, DANIELA SIMONA FETCU, LUIZA LUCHIAN, CRISTINA TĂRNICERIU, I. IVANOV, DIANA PETROIU, EMILIA PĂTRĂȘCANU, LAURA GAVRIL, IOANA 

GRIGORAȘ 



 
  
 
 
 
 
 

13 
 

LAMBOU DE MARE EPIPLOON ȘI GREFĂ DE PIELE LIBERĂ DESPICATĂ VAC-ASISTATĂ FOLOSITE CA 
PROCEDURĂ DE SALVARE ÎN RECONSTRUCȚIA DEFECTULUI DE PERETE TORACO-ABDOMINAL DUPĂ 
CHIRURGIE ÎN TUMORI LOCAL AVANSATE. EXPERIENȚA UNEI SINGURE ECHIPE CHIRURGICALE ...... 129 
C.E. ROATĂ, V. PIEPTU, C. DOBREANU, C. SANDU, C.N. GHEȚU, I. CAMENIȚĂ, RALUCA ZAHARIA, ADELINA COCOVEICĂ, NATALIA VELENCIUC,  

ANA-MARIA MUȘINĂ, G.M. DIMOFTE, D. PIEPTU 

OMENTAL FLAP AND VAC-ASSISTED SPLIT-THICKNESS SKIN GRAFT AS A SALVAGE PROCEDURE USED 
IN THE RECONSTRUCTION OF TORACO-ABDOMINAL WALL DEFECT AFTER SURGERY IN LOCALLY 
ADVANCED TUMORS. SINGLE TEAM EXPERIENCE ................................................................................. 131 
C.E. ROATĂ, V. PIEPTU, C. DOBREANU, C. SANDU, C.N. GHEȚU, I. CAMENIȚĂ, RALUCA ZAHARIA, ADELINA COCOVEICĂ, NATALIA VELENCIUC,  

ANA-MARIA MUȘINĂ, G.M. DIMOFTE, D. PIEPTU 

TUMOR BOARD, LUX SAU NECESITATE ÎN ONCOLOGIE? ....................................................................... 133 
L. SIMION 

POATE METASTAZA ADENOCARCINOMUL RECTAL LA NIVEL MAMAR? - CANCER RECTAL CU 
METASTAZE HEPATICE, OSOASE ȘI MAMAR BILATERAL ....................................................................... 134 
MIHAELA MĂRIOARA STANA, SANDRA DEAC, A. HAVAȘI, B. FETICA, C. CĂINAP, O. BOCHIȘ 

HOW CAN RECTAL ADENOCARCINOMA SPREAD TO THE BREAST? - RECTAL CANCER WITH LIVER, 
BONES AND BILATERAL BREAST METASTASIS....................................................................................... 135 
MIHAELA MĂRIOARA STANA, SANDRA DEAC, A. HAVAȘI, B. FETICA, C. CĂINAP, O. BOCHIȘ 

MEDICAȚIA ANTIEPILEPTICĂ ÎN CONTROLUL DURERII DIN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ ........................... 136 
O. STOVICEK ....................................................................................................................................................................................................................... 136 

METODE ACTUALE ÎN TRATAMENTUL CRIOGEN AL CANCERULUI CUTANAT ....................................... 137 
VALENTINA STRATAN, GH. TÎBÎRNA, C. COJOCARU, A. CLIPCA 
  



 
  
 
 
 
 
 

14 
 

CURRENT METHODS IN THE CRYOGENIC TREATMENT OF SKIN CANCER ............................................. 138 
VALENTINA STRATAN, GH. TÎBÎRNA, C. COJOCARU, A. CLIPCA 

TUMORILE NEUROENDOCRINE GASTRO-INTESTINALE ........................................................................ 139 
E. TÂRCOVEANU, C. LUPAȘCU, A. VASILESCU, N. VLAD, DELIA CIOBANU, C. VOLOVĂȚ, LUDMILA LOZNEANU, VALERIA BĂTRINEAC, C. BRADEA 

THE GASTROINTESTINAL NEUROENDOCRIN TUMORS ......................................................................... 140 
E. TÂRCOVEANU, C. LUPAȘCU, A. VASILESCU, N. VLAD, DELIA CIOBANU, C. VOLOVĂȚ, LUDMILA LOZNEANU, VALERIA BĂTRINEAC, C. BRADEA 

INCIDENTALOAME TIROIDIENE DETECTATE PRIN FDG PET-CT, ESTE VORBA DE MALIGNITATE  
ÎN TOATE CAZURILE? ............................................................................................................................... 142 
LAURA TEODORIU, CRISTINA PREDA, AL. NAUM, ROXANA IACOB, DANIELA CHETAN, ȘT. BILHA, CIPRIANA ȘTEFANESCU 

THYROID INCIDENTALOMAS DETECTED BY FDG PET-CT, IS IT ALWAYS A MALIGNANCY? .................. 143 
LAURA TEODORIU, CRISTINA PREDA, AL. NAUM, ROXANA IACOB, DANIELA CHETAN, ȘT. BILHA, CIPRIANA ȘTEFANESCU 

MANAGEMENTUL PACIENȚILOR DIAGNOSTICAȚI CU LEUCEMIE ACUTĂ ÎN RAPORT CU PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS ......................................................................................................................................... 145 
RAMONA TIMOFTE, VALERIA BERESTEANU, AMALIA TITIEANU, ROXANA DUMITRU, LUANA ALEXANDRA MARIAN, ELENA DOLACHI-PELIN,  

ANGELA SMARANDA DĂSCĂLESCU 

MANAGEMENT OF PATIENTS CONFIRMED WITH ACUTE LEUKEMIA IN RELATION WITH CORONAVIRUS 
PANDEMIC ............................................................................................................................................... 146 
RAMONA TIMOFTE, VALERIA BERESTEANU, AMALIA TITIEANU, ROXANA DUMITRU, LUANA ALEXANDRA MARIAN, ELENA DOLACHI-PELIN,  

ANGELA SMARANDA DĂSCĂLESCU 

IMPLICAȚIILE MULTIPLE ALE OBEZITĂȚII ÎN CANCERUL ENDOMETRIAL ............................................. 147 
MIHAELA CAMELIA TÎRNOVANU, D. TIMOFTE, ROXANA CORDUNEANU, V.G. TÎRNOVANU, B. SCURTU, ALEXANDRA IOV, ȘT.D. TÎRNOVANU 

MULTIPLE IMPLICATIONS OF OBESITY IN ENDOMETRIAL CANCER ...................................................... 148 
MIHAELA CAMELIA TÎRNOVANU, D. TIMOFTE, ROXANA CORDUNEANU, V.G. TÎRNOVANU, B. SCURTU, ALEXANDRA IOV, ȘT.D. TÎRNOVANU 



 
  
 
 
 
 
 

15 
 

IMPORTANȚA PROGNOSTICĂ A NUMĂRULUI DE COPII GENICE DETECTATE PRIN TEHNICA MLPA LA 
PACIENȚII CU LEUCEMIE ACUTĂ LIMFOBLASTICĂ................................................................................. 150 
AMALIA TITIEANU, MIHAIELA LOREDANA DRAGOȘ, D. IOVU, C. MINCIUNA, I. IVANOV, I. ANTOHE, C. DĂNĂILĂ, ANGELA DĂSCĂLESCU 

ÎNDRUMĂRI BIOETICE ÎN PANDEMIA COVID-19 .................................................................................... 152 
ELENA TOADER 

BIOETHICS GUIDANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC ............................................................................ 153 
ELENA TOADER 

TRAUMĂ ȘI BURNOUT: CONSECINȚE POTENȚIALE ASUPRA CELOR CARE ÎNSOȚESC ......................... 154 
RUXANDRA TOMA 

ABORDĂRI DIFERITE PENTRU ANALIZA MUTAȚIONALĂ IDH1/2 ÎN LEUCEMIA  
ACUTĂ MIELOIDĂ (LAM) ......................................................................................................................... 156 
IRINA-CEZARA VĂCĂREAN-TRANDAFIR, I.C. IVANOV, LOREDANA MIHAIELA DRAGOȘ, MIHAELA MENTEL, AMALIA ANDREA TITIEANU, I. ANTOHE,  

ANGELA SMARANDA DĂSCĂLESCU, DANIELA JITARU, E. CARASEVICI 

DIFFERENT APPROACHES FOR IDH1/2 MUTATION ANALYSIS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA (AML) 158 
IRINA-CEZARA VĂCĂREAN-TRANDAFIR, I.C. IVANOV, LOREDANA MIHAIELA DRAGOȘ, MIHAELA MENTEL, AMALIA ANDREA TITIEANU, I. ANTOHE,  

ANGELA SMARANDA DĂSCĂLESCU, DANIELA JITARU, E. CARASEVICI 

IMUNOSUPRESIA DE CAUZĂ MULTIPLĂ ȘI INFECȚIA SARS-COV-2 LA ÎNCEPUTUL EREI COVID - 
PREZENTARE DE CAZ ............................................................................................................................... 160 
CRISTINA VASILESCU, MANUELA ŞTEFAN, CARMEN MIHAELA ARTENI, ALEXANDRA LĂCĂTUȘU, ALINA-IOANA HARJA-ALEXA, IOANA-FLORINA MIHAI, 

CARMEN MANCIUC 
  



 
  
 
 
 
 
 

16 
 

IMMUNOSUPPRESSION OF MULTIPLE CAUSES AND SARS-COV-2 INFECTION AT THE BEGINNING OF 
THE COVID ERA - CASE PRESENTATION .................................................................................................. 161 
CRISTINA VASILESCU, MANUELA ŞTEFAN, CARMEN MIHAELA ARTENI, ALEXANDRA LĂCĂTUȘU1, ALINA-IOANA HARJA-ALEXA, IOANA-FLORINA MIHAI, 

CARMEN MANCIUC 

TRECÂND STYXUL?! - ERA COVID PENTRU SPECIALISTUL ÎN BOLI INFECȚIOASE ................................ 163 
CRISTINA VASILESCU, MANUELA ŞTEFAN, CARMEN MIHAELA ARTENI, ALEXANDRA LĂCĂTUȘU, ALINA-IOANA HARJA-ALEXA, CARMEN MANCIUC 

PASSING THE STYX?! - THE COVID ERA FOR THE INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST ......................... 164 
CRISTINA VASILESCU, MANUELA ŞTEFAN, CARMEN MIHAELA ARTENI, ALEXANDRA LĂCĂTUȘU, ALINA-IOANA HARJA-ALEXA, CARMEN MANCIUC 

METASTAZĂ MAMARĂ CU ORIGINE ÎN NEOPLAZII DIGESTIVE - PREZENTARE DE CAZ ....................... 165 
NATALIA VELENCIUC, C. ROATĂ, W. ONG, ANA MARIA MUȘINĂ, G. DIMOFTE, S. LUNCĂ 

BREAST METASTASIS WITH ORIGIN IN DIGESTIVE CANCERS - CLINICAL PRESENTATION ................... 166 
NATALIA VELENCIUC, C. ROATĂ, W. ONG, ANA MARIA MUȘINĂ, G. DIMOFTE, S. LUNCĂ 

2020 UPDATE ÎN TRATAMENTUL CHIRUGICAL AL CANCERULUI DE COL UTERIN ................................ 167 
R. VIERIU-MOȚOC, N. IOANID, V. SCRIPCARIU 

ȚINTE EPIGENETICE - ABORDARE PERSONALIZATĂ ÎN LEUCEMIILE ACUTE MIELOIDE ....................... 168 
ANA MARIA VLĂDĂREANU, ALINA MITITELU, MINODORA ONISÂI, CRISTINA MAMBET, AURA ARGHIR, ELENA ANDRUȘ-LUPOAIA, ANDREEA SPÎNU,  

DIANA BONEA, ANDREEA NECULCEA, ADELINA PÎRVAN, IULIANA IORDAN 

EPIGENETICS TARGETS - PERSONALISED THERAPY APPROACHES IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA ... 169 
ANA MARIA VLĂDĂREANU, ALINA MITITELU, MINODORA ONISÂI, CRISTINA MAMBET, AURA ARGHIR, ELENA ANDRUȘ-LUPOAIA, ANDREEA SPÎNU,  

DIANA BONEA, ANDREEA NECULCEA, ADELINA PÎRVAN, IULIANA IORDAN 

EVALUAREA EXPRESIEI RECEPTORILOR TOLL-LIKE ÎN CANCERUL OVARIAN ....................................... 171 
C. VLAD, P. KUBELAC, V. GÂTA, D. MORARIU, AL. IRIMIE, P. ACHIMAȘ-CADARIU 
  



 
  
 
 
 
 
 

17 
 

PROTOCOALE DE COMUNICARE CU PACIENTUL ONCOLOGIC .............................................................. 172 
ANCA RALUCA VRÂNCEANU 

 
 
 

  



 
  
 
 
 
 
 

18 
 

PREZENTĂRI ePoster 

LIPOM CONDROID MAMAR ..................................................................................................................... 175 
A. AL ALOUL 

CHONDROID LIPOMA OF THE BREAST ................................................................................................... 176 
A. AL ALOUL 

METODĂ DE RESTABILIRE A DEFECTELOR OASELOR TUBULARE LUNGI (PRIN MEMBRANA INDUSĂ ÎN 
ASOCIERE CU OS CORTICAL DEMINERALIZAT ȘI CULTURI OSTEOPROGENITOARE) ............................ 177 
BÎRCĂ, V. STRATAN, M. CRUDU, GR. VEREGA, D. CHELBAN, V. NACU 

CĂI MOLECULARE MODULATE DE CĂTRE CD-NHF ȘI INHIBITORII K252A, AKTVIII ÎN LINIA CELULARĂ 
DE GLIOM U87 ......................................................................................................................................... 178 
M. BUTURA, G. LUTA, A. TIRON, F.E. ZUGUN, CRINA E. TIRON 

MOLECULAR PATHWAYS MODULATED BY CD-NHF, K252A AND AKTVIII INHIBITORS  
ON U87 GLIOMA CELL LINE ..................................................................................................................... 179 
BUTURA, G. LUTA, A. TIRON, F.E. ZUGUN, CRINA E. TIRON 

DIAGNOSTICUL HISTOLOGIC INTRAOPERATOR - INSTRUMENT DE GHIDAJ ÎN TRATAMENTUL 
CHIRURGICAL AL NODULILOR TIROIDIENI ............................................................................................. 180 
CRISTINA COJOCARU, A. BOUR 
  



 
  
 
 
 
 
 

19 
 

INTRAOPERATIVE FROZEN SECTION - GUIDING INSTRUMENT IN THE SURGICAL TREATMENT OF 
THYROID NODULES ................................................................................................................................. 181 
CRISTINA COJOCARU, A. BOUR 

KERATOACANTOAME ASOCIATE TERAPIEI CU SORAFENIB LA UN PACIENT CU HEPATOCARCINOM . 182 
ELENA GAFTON, CRISTINA PRUTEANU, LARISA POPOVICI, ALINA COVRIG, I. PRUTIANU, IFTIMIA ROTARIU 

TOMOSINTEZA - METODĂ DE EXAMINARE ÎN SCREENINGUL CANCERULUI PULMONAR ................... 184 
MARINA HAREA, DORINA JOVMIR-POPA 

THOMOSYNTHESIS - METHOD OF EXAMINATION IN LUNG CANCER SCREENING ............................... 185 
MARINA HAREA, DORINA JOVMIR-POPA 

SINDROMUL MAZABRAUD, O AFECŢIUNE RARĂ ASOCIATĂ CU ENDOMETRIOZA .............................. 186 
A. HULUTA, C. LIVADARU, I. IVANOV, D. FERARIU, G. DIMOFTE 

SCREENINGUL RENTGHENOLOGIC A CANCERULUI DE LARINGE PRIN METODA TOMOSINTEZEI ...... 188 
DORINA JOVMIR-POPA 

X-RAY SCREENING OF LARYNX CANCER BY THOMOSYNTHESIS METHOD .......................................... 189 
DORINA JOVMIR-POPA 

TUMORĂ RETROPERITONEALĂ NON-SEMINOMATOASĂ LA ADULT: PREZENTARE DE CAZ................ 190 
DIANA E. LAZĂR, ANDREEA OBREJA, DIANA M. GĂLĂŢANU, ANDREEA SCUTARIU, DIANA PETROIU 

A CASE OF RETROPERITONEAL EXTRAGONADAL NONSEMINOMATOUS GERM CELL TUMOR IN AN 
ADULT: A CASE REPORT .......................................................................................................................... 191 
DIANA E. LAZĂR, ANDREEA OBREJA, DIANA M. GĂLĂŢANU, ANDREEA SCUTARIU, DIANA PETROIU 

POTENŢAREA PROPRIETĂŢILOR ANTITUMORALE ALE CD-NHF DE CĂTRE INHIBITORII K252A, AKTVIII 
ÎN LINIA CELULARĂ DE GLIOM U87 ........................................................................................................ 192 
G. LUTA, M. BUTURA, A. TIRON, F.E. ZUGUN, CRINA E. TIRON 



 
  
 
 
 
 
 

20 
 

PONTETIATION OF CD-NHF ANTITUMORAL PROPERTIES BY K252A AND AKTVIII INHIBITORS ON U87 
GLIOMA CELL LINE .................................................................................................................................. 193 
G. LUTA, M. BUTURA, A. TIRON, F.E. ZUGUN, CRINA E.TIRON 

CHORIOCARCINOM - MODALITĂȚI TERAPEUTICE ȘI PARTICULARITĂȚI EVOLUTIVE .......................... 194 
DIANA MOLDOVANU (CREȚU), CAMELIA ȚABREA, CEZARA LIȚCANU, TEODORA STRATULAT ALEXA, ANCA MUNTEANU 

CHORIOCARCINOMA - THERAPEUTIC MODALITIES AND EVOLUTIONARY PARTICULARS ................. 195 
DIANA MOLDOVANU (CREȚU), CAMELIA ȚABREA, CEZARA LIȚCANU, TEODORA STRATULAT ALEXA, ANCA MUNTEANU 

SEROPREVALENȚA INFECȚIILOR ÎN RÂNDUL POTENȚIALILOR DONATORI DE CELULE STEM RECRUTAȚI 
ÎN CADRUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL DONATORILOR VOLUNTARI DE CELULE STEM 
HEMATOPOIETICE DIN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI ............................................................ 197 
MARIANA PAVEL-TANASĂ, ECATERINA ANISIE, IOANA SĂNDULESCU, SILVIA DĂSCĂLESCU, SILVIA IONESCU, V.A. TIMIȘESCU, CORINA CIANGA,  

DANIELA CONSTANTINESCU, P. CIANGA 

SEROPREVALENCE OF INFECTIOUS DISEASES AMONG POTENTIAL STEM CELL DONORS RECRUITED IN 
THE NATIONAL REGISTRY OF HEMATOPOIETIC STEM CELL VOLUNTARY DONORS FROM THE NORTH-
EASTERN REGION OF ROMANIA ............................................................................................................. 198 
MARIANA PAVEL-TANASĂ, ECATERINA ANISIE, IOANA SĂNDULESCU, SILVIA DĂSCĂLESCU, SILVIA IONESCU, V.A. TIMIȘESCU, CORINA CIANGA,  

DANIELA CONSTANTINESCU, P. CIANGA 

CARCINOMUL OVARIAN SEROS DE GRAD ÎNALT RECURENT - EVOLUȚIE PARTICULARĂ .................... 200 
GEORGIANA POPESCU, DIANA CIUBOTARU 

DIFERIȚI AGENȚI TERAPEUTICI AFECTEAZĂ EXPRESIA AXL ÎNTR-O LINIE  
CELULARĂ DE GLIOBLASTOM ................................................................................................................. 202 
PAULA ALEXANDRA POSTU, A. TIRON, CRINA TIRON 
  



 
  
 
 
 
 
 

21 
 

DIFFERENT THERAPEUTIC AGENTS IMPAIR AXL EXPRESSION IN A  GLIOBLASTOMA CELL LINE ..... 203 
PAULA ALEXANDRA POSTU, A. TIRON, CRINA TIRON 

DIAGNOSTICAREA ADENOAMELOR PARATIROIDIENE ÎN MEDICINA NUCLEARĂ ................................ 205 
OLGA RUSANOVSCHI 

DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMAS IN NUCLEAR MEDICINE ................................................... 206 
OLGA RUSANOVSCHI 

APORTUL SPECTROSCOPIEI RMN ÎN PATOLOGIA TUMORALĂ CEREBRALĂ ......................................... 207 
VALENTINA SABIE, ANCA BABAN, C.P. CONSTANTIN, ANAMARIA CONSTANTIN, ROXANA CIOBANU, ROXANA MIHAELA POPESCU, B.I. DOBROVĂȚ 

THE CONTRIBUTION OF NMR SPECTROSCOPY IN BRAIN TUMOR PATHOLOGY................................... 209 
VALENTINA SABIE, ANCA BABAN, C.P. CONSTANTIN, ANAMARIA CONSTANTIN, ROXANA CIOBANU, ROXANA MIHAELA POPESCU, B.I. DOBROVĂȚ 

IMPACTUL TRATAMENTULUI A DOUA MEDII DIFERITE EXPUSE LA PLASMĂ NON-TERMICĂ DE 
PRESIUNE ATMOSFERICĂ ASUPRA VIABILITĂȚII CELULELOR DE OSTEOSARCOM .............................. 211 
A.B. STACHE, LOREDANA MIHAIELA DRAGOȘ, I.C. IVANOV, I. MIHAILA, I. TOPALA, C.T. MIHAI, D.L. GORGAN 

THE IMPACT OF TWO DIFFERENT COLD ATMOSPHERIC PLASMA-EXPOSED MEDIA TREATMENTS ON 
THE OSTEOSARCOMA CELLS VIABILITY ................................................................................................. 213 
A.B. STACHE, LOREDANA MIHAIELA DRAGOȘ, I.C. IVANOV, I. MIHAILA, I. TOPALA, C.T. MIHAI, D.L. GORGAN 

AFECTAREA CĂII DE SEMNALIZARE NRF2 ÎN CARCINOMUL SCUAMOS PULMONAR CU DIFERITE 
VALORI ALE SCORULUI MATH ................................................................................................................. 215 
VALENTINA STRATAN, V. SÎTNIC, V. ȚUȚUIANU, V. BÎLBA, S. DORUC, S. BRENIȘTER, CRISTINA POPA 

IMPAIRMENT OF THE NRF2 SIGNALING PATHWAY IN LUNG SQUAMOUS CELL CARCINOMA WITH 
DIFFERENT MATH SCORE VALUES .......................................................................................................... 216 
VALENTINA STRATAN, V. SÎTNIC, V. ȚUȚUIANU, V. BÎLBA, S. DORUC, S. BRENIȘTER, CRISTINA POPA 
  



 
  
 
 
 
 
 

22 
 

IMPLICAREA CĂII DE SEMNALIZARE HIPPO ÎN PROGRESIA CARCINOMULUI SCUAMOS DE PIELE .... 217 
VALENTINA STRATAN, V. ȚUȚUIANU, V. SÎTNIC, CRISTINA POPA, N. DOLGANIUC, RODICA TARNARUȚCAIA 

INVOLVEMENT OF THE HIPPO SIGNALLING PATHWAY IN SQUAMOUS-CELL SKIN CANCER 
PROGRESSION ......................................................................................................................................... 218 
VALENTINA STRATAN, V. ȚUȚUIANU, V. SÎTNIC, CRISTINA POPA, N. DOLGANIUC, RODICA TARNARUȚCAIA 

CARCINOM UROTELIAL - PARTICULARITĂȚI TERAPEUTICE ȘI EVOLUTIVE - CAZ CLINIC .................... 219 
CAMELIA TABREA, CEZARA IOANA LITCANU, ZAID MANSOURI, DIANA CREŢU, ELENA GAFTON, ANCA MUNTEANU 

UROTHELIAL CARCINOMA – THERAPEUTIC AND EVOLUTIONARY FEATURES –  CLINICAL CASE ..... 221 
CAMELIA TABREA, CEZARA IOANA LITCANU, ZAID MANSOURI, DIANA CREŢU, ELENA GAFTON, ANCA MUNTEANU 

COVID 19. IMPACT PSIHOLOGIC. STRATEGII DE ADAPTARE ................................................................. 223 
CAMELIA TARLUNGIANU, LAURA FLORENTINA REBEGEA 

COVID 19. PSYCHOLOGICAL IMPACT. COPING STRATEGIES ................................................................. 224 
TARLUNGIANU CAMELIA, LAURA FLORENTINA REBEGEA 

 

  



 
  
 
 
 
 
 

23 
 

PREZENTĂRI ASISTENŢI MEDICALI 

PARTICULARITĂȚI ALE PLANULUI DE ÎNGRIJIRE ÎN PALIAȚIE ............................................................... 227 
MONICA APACHIŢEI, AMALIA ROBU, IRINA HLIBOCIANU, GEORGIANA IFTENE, LILIANA NICOLETA CRUCIANU, ANCA RALUCA VRÂNCEANU,  

GEMA BACOANU, V. POROCH 

MANIPULAREA CATETERULUI VENOS CENTRAL .................................................................................... 228 
CLAUDIA BÂCU, V. DĂNĂILĂ, O. VASLUIANU 

MANIPULATION OF THE CENTRAL VENOUS CATHETER ........................................................................ 229 
CLAUDIA BÂCU, V. DĂNĂILĂ, O. VASLUIANU 

MUCOZITA ORALĂ ȘI GASTRO-INTESTINALĂ POSTTRANSPLANT ....................................................... 230 
OANA CHITESCU, OANA CREȚU 

IMPORTANȚA PREVENIRII INFECȚIILOR NOSOCOMIALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTULUI NEUTROPENIC - 
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ................................................................................................................ 231 
FLORINA FARCA, GABRIELA POPA 

THE IMPORTANCE OF PREVENTING NOSOCOMIAL INFECTIONS IN THE CARE OF THE NEUTROPENIC 
PATIENT - THE ROLE OF NURSING ........................................................................................................... 232 
FLORINA FARCA, GABRIELA POPA 

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN FORMAREA NOILOR CADRE MEDII SANITARE ............................. 233 
F. HOGEA 

MENŢINEREA SPERANŢEI LA PACIENTUL CU CANCER AVANSAT .......................................................... 234 
V. HOGIA, T. BALAN, C. DULMAN, V. SAVOAE, LILIANA NICOLETA CRUCIANU, ANCA RALUCA VRÂNCEANU, GEMA BACOANU, V. POROCH 

PROFESSIONAL DISTRESS OF THE NURSES IN THE ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE UNIT ........... 235 
ELENA IACOB, IOANA GRIGORAȘ 



 
  
 
 
 
 
 

24 
 

EVALUAREA PACIENTULUI ÎN URGENȚELE HEMATO-ONCOLOGICE ..................................................... 236 
CARMEN IOSIPESCU 

MONITORIZAREA ȘI MANAGEMENTUL REACȚIILOR ADVERSE ÎN CADRUL TRATAMENTULUI CU 
DARATUMUMAB ADMINISTRAT PACIENȚILOR CU MIELOM MULTIPLU ................................................ 237 
ELISAVETA MURARIU, CRISTINA CIOBANU 

REACȚII TRANSFUZIONALE ..................................................................................................................... 238 
NICOLETA PADURARU 

MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU APARIȚIA ȘI RĂSPÂNDIREA INFECȚIEI CU SARS-COV-2 COVID 19 ÎN 
CLINICA DE HEMATOLOGIE A INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI .................................... 239 
ALINA ANDREEA POSTOLACHI 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU GREAȚĂ ȘI VĂRSĂTURI ........................................................................... 240 
FLORENTINA MARIA TICAU, FLORINA FARCA 

CARE OF THE PATIENT WITH NAUSEA AND VOMITING ......................................................................... 240 
FLORENTINA MARIA TICAU, FLORINA FARCA 

PROVOCĂRI ÎN KINETOTERAPIA LA PACIENTUL GERIATRIC ÎN COMPARTIMENTUL  
ÎNGRIJIRI PALIATIVE IRO IAȘI .................................................................................................................. 241 
R. TOMA, LILIANA NICOLETA CRUCIANU, ANCA RALUCA VRÂNCEANU, GEMA BACOANU, V. POROCH 

PARTICULARITĂȚI ALE ÎNGRIJIRII PACIENTULUI NEUTROPENIC .......................................................... 243 
IONELA ZOTA, ADRIANA FLORINA FARCA 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

25 
 

 

  



 
  
 
 
 
 
 

26 
 

  



 
  
 
 
 
 
 

27 
 

Managementul recidivelor tumorale în cancerul ovarian 
P. Achimaș-Cadariu1,2, Doina Piciu1,2, P. Kubelac2, V. Gâta1,2, C. Vlad1,2, Al. Irimie1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Departamentul de Oncologie, Catedra Chirurgie și Ginecologie Oncologică, Cluj-Napoca  

2Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuță”, Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: cancer ovarian, recidive tumorale, PET/CT, chirurgie 

Cancerul ovarian reprezintă al treilea cel mai frecvent tip de cancer şi a doua cauză de deces în rândul 
cancerelor din sfera ginecologică. Stabilirea unui diagnostic corect şi complet include examinarea clinică, 
determinarea nivelului seric al CA125 şi tehnici convenţionale de imagistică, însă chiar şi în aceste condiţii, 
peste 75% din paciente sunt diagnosticate în stadii avansate de boală, respectiv stadiile IIIC şi IV. Tratamentul 
standard include chimioterapie şi citoreducție optimală, însă ratele de recidivă tumorală sunt în continuare 
ridicate în primii 2-4 ani de la diagnostic. Rolul chirurgiei în recidivele tumorale a fost intens dezbătut, 
existând păreri diferite în literatura de specialitate. Totuşi, conform trialurilor clinice randomizate, în cazuri 
atent selecţionate, tratamentul chirurgical rămâne de primă intenţie, fiind urmat de chimioterapie adjuvantă. 
Mai mult, o dată cu apariţia şi dezvoltarea imagisticii de fuziune, respectiv 18-FDG-PET/CT, managementul 
pacientelor cu recidivă tumorală a fost mult îmbunătăţit, permiţând stratificarea pacientelor candidate 
pentru chirurgie. PET/CT şi-a dovedit utilitatea în detectarea recidivelor tumorale, unde este net superioară 
atât imagisticii convenţionale cât şi nivelului seric al CA125. În acest studiu vom prezenta importanţa 
tratamentului chirurgical la un lot de paciente cu cancer ovarian recidivat. 
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Coexistența mutațiilor RAS și BRAF în cancerul colorectal metastatic: mit 
sau realitate? Prezentare de caz și review sistematic al literaturii 
V.A. Afrăsânie1, B. Gafton1,2, Teodora Alexa-Stratulat1,2, I. Ivanov1, M.I. Păduraru1, D.E. Ganea1,  
A. Lefter2, M.V. Marinca1,2, L. Miron1,2, Cristina Rusu1, Adina-Emilia Croitoru3 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România 

2Secția de Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

3Secția de Oncologie Medicală, Institutul Clinic Fundeni, București, România 

Cuvinte cheie: coexistența, mutații, RAS, BRAF 

Introducere și obiective: Coexistența mutațiilor RAS și BRAF este extrem de rară și apare la aproximativ 0,05% 
dintre pacienții cu cancer colorectal metastatic (CCRm). Pornind de la o prezentare a cazului, acest review își 
propune să evalueze prevalența, caracteristicile clinice, histopatologice și moleculare ale tumorilor cu mutații 
concomitente. 

Material și metodă: S-a efectuat o căutare sistematică a literaturii în PubMed și EMBASE și s-au folosit 
următorii termeni MeSH: ”coexistența” sau ”concomitență” și ”RAS” și ”BRAF” și ”cancer colorectal” încă de la 
fondarea bazelor de date. 

Rezultate: Se va prezenta cazul unui bărbat în vârstă de 53 de ani diagnosticat cu adenocarcinom rectal 
metastatic ce a prezentat atât o mutație KRAS, cât și o mutație BRAF. Review-ul a inclus 11 articole care 
raportează un total de 30 de cazuri de CCRm cu mutații RAS și BRAF concomitente. Raportul bărbați/femei a 
fost de 11/5. Vârste medie de 58,5 ani. Tumora a fost localizată în 9 cazuri la nivelul colonului drept și în 2 
cazuri la nivelul colonului stâng. 43,3% dintre subiecți au prezentat metastaze hepatice, iar 6,6% au avut 
metastaze pulmonare. Next-generation sequencing (NGS) a fost utilizată în 36,6% din cazuri și polymerase 
chain reaction (PCR) la 16,6% din cazuri. Mutațiile KRAS au fost prezente la 83,3% din pacienți, iar mutațiile 
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RAS au fost prezente la 16,6% dintre pacienți. Supraviețuirea a fost evaluată la 10 pacienți și aceștia au avut 
o mediană de 21,1 luni (cu aproximativ 30% mai mică decât supraviețuirea în populația generală în CCRm). 

Concluzii: Rezultatele reviewului sugerează necesitatea unui studiu de cohortă (fie prospectiv, fie 
retrospectiv) pentru a caracteriza mai bine pacienții cu mutații RAS și BRAF concomitente și pentru a stabili 
tratamentul optim pentru această situație rară 

 

 

Coexistence of RAS and BRAF mutations in metastatic colorectal cancer: 
myth or reality? Case report and systematic literature review 
V.A. Afrăsânie1, B. Gafton1,2, Teodora Alexa-Stratulat1,2, I. Ivanov1, M.I. Păduraru1, D.E. Ganea1,  
A. Lefter2, M.V. Marinca1,2, L. Miron1,2, Cristina Rusu1, Adina-Emilia Croitoru3 

1University of Medicine and Pharmacy, “Grigore T. Popa” Iași, Romania 

2Medical Oncology Department, Regional Institute of Oncology Iași, Romania 

3Oncology Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania 

Keywords: coexistence, mutations, RAS, BRAF 

Background & Aims: The coexistence of RAS and BRAF mutations is extremely rare, occurring in 
approximately 0.05% of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC). Starting from a case presentation, 
this review aims to examine the prevalence, clinical, histopathological and molecular features of tumors with 
concomitant mutations.  

Methods: Case report and systematic review. We performed a systematic literature search in PubMed and 
EMBASE using the following MeSH terms: “coexistence” OR “concomitant” AND “RAS” AND “BRAF” AND 
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“colorectal cancer” from the inception of the databases onwards.  

Results: We present the case of a 53-year-old man diagnosed with metastatic rectal adenocarcinoma with 
both a KRAS and a BRAF mutation. The review included eleven papers reporting on a total of 30 mCRC cases 
with concomitant RAS and BRAF mutations. The male/female ratio was 11/5. The average age was 58.5 years. 
The tumor was located in nine cases on the right colon and in two cases in the left colon. 43.3% of subjects 
had liver metastases, and 6.6% had lung metastases. Next-generation sequencing (NGS) was used in 36.6% 
of cases and polymerase chain reaction (PCR) in 16.6% of cases. KRAS mutations were present in 83.3% of 
patients and NRAS mutations in 16.6% of patients. Survival could be assessed in 10 patients and the median 
was 21.1 months (about 30% lower than the survival in the general mCRC population).  

Conclusions: The results of this systematic review suggest the need to design a cohort study (either 
prospective or retrospective) to better characterize the patients with concomitant RAS and BRAF mutations 
and to establish the optimal treatment for this rare situation. 
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Leucemia acută limfoblastică la copil - experiența unui singur centru din 
România 
Mirabela Alecsa1,2, Anca Ivanov1,2, Cristina Rusu1,2, Ingrith Miron1,2  

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

2Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași 

Cuvinte cheie: pediatrie, leucemie acută limfoblastică, gene de fuziune 

Introducere: Leucemia limfoblastică acută (LAL) este cel mai frecvent tip de cancer la vârstă pediatrică, cu o 
rată de supraviețuire în țările dezvoltate de aproximativ 90%. În schimb, în țările cu venituri medii, rata de 
vindecare este mai mică. Vom prezenta un studiu observațional, retrospectiv care cuprinde pacienții 
pediatrici diagnosticați cu LAL și tratați în cadrul Secției de Oncologie Pediatrică a Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii ”Sf. Maria” Iași, în perioada ianuarie 2010 - decembrie 2016. 

Material și Metodă: Studiul cuprinde pacienții nou diagnosticați cu LAL, cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani și 
tratați conform Protocolului BFM ALL-2002. Datele pacienților au fost colectate din fișele medicale ale 
acestora. 

Rezultate: O sută douăzeci și cinci de pacienți au fost incluși în studiu, cu vârsta medie la diagnostic de 5 ani. 
LAL cu celule precursoare B (LAL-preB) a fost diagnosticată la 85,6% dintre pacienți, iar LAL cu celule 
precursoare T (LAL-T) la 14,4%. Real time PCR a fost folosit în 88.8% dintre pacienți pentru identificarea celor 
mai frecvente gene de fuziune întâlnite în LAL, respectiv ETV6-RUNX1, BCR-ABL, E2A-PBX1, MLL-AF4, SIL-TAL. 
Translocația ETV6-RUNX1 a fost prezentă la 18,9% dintre pacienții studiați. Remisiunea completă a fost 
obținută în 89,6% din cazuri și 11,2% au recidivat. Supraviețuirea la un an a fost de 86,27% la pacienții 
diagnosticați cu LAL-preB și de 71,42% la pacienții diagnosticați cu LAL-T, iar la 5 ani a fost de 76,11% și 
respectiv 64,94%. 
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Concluzii: Caracteristicile clinice, imunofenotipul și modificările moleculare identificate la pacienții noștri au 
fost similare cu cele raportate în literatura de specialitate. Rata de supraviețuire la 1 și 5 ani a fost mai mică 
decât în țările dezvoltate. 

 

Pediatric acute lymphoblastic leukemia – a single center experience  
Mirabela Alecsa1,2, Anca Ivanov1,2, Cristina Rusu1,2, Ingrith Miron1,2  

1”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

2”St. Maria” Clinical Emergency Hospital for Children Iasi 

Keywords: pediatric, acute lynphoblastic leukemia, fusion gene 

Introduction: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common pediatric cancer with a survival rate 
close to 90% in developed countries. By contrast, middle income countries have lower cure rates. The 
treatment outcome depends among other factors, on the disease’s molecular biology. We report a 
retrospective study on the treatment outcome of pediatric patients diagnosed with ALL and treated in the 
Oncology Department of “Sf. Maria” Clinical Emergency Hospital for Children Iasi, between January 2010 and 
December 2016.  

Methods: We reviewed the medical records of newly diagnosed ALL patients aged 1-18. The patients were 
treated with multi-agent systemic chemotherapy according to the BFM ALL-2002 Protocol.  

Results: A total of 125 pediatric patients were included in the study. The median age at diagnosis was 5 years. 
B-cell precursor ALL was diagnosed in 85.6% patients and 14.4% patients had T-cell precursor ALL. 24 
patients fulfilled the high risk criteria. Multiplex RT-PCR assay for the determination of the commonest ALL 
fusion genes: ETV6-RUNX1, BCR-ABL, E2A-PBX1, MLL-AF4 and SIL-TAL was performed in 88.8% of patients. 
The most common rearrangement was ETV6-RUNX1 in 21(18.9%) patients. Overall, 89.6% of the patients 
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achieved complete remission and 11.2% relapsed. One year EFS was 86.27% in preB-ALL and 71.42% in Tcell-
ALL, and 5-years EFS was 76.11% and 64.94%, respectively.  

Conclusion: The clinical features, immunophenotype, and molecular characteristics we identified in our 
patients were similar to those reported in mostof high and middle-income countries. The patients’ survival 
rates were inferior to those of patients treated in high-income countries but by a smaller margin than 
expected. 
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Neoplasm mamar luminal A stadiul IV prin metastaze cerebrale la debut 
F. Amurariti, Diana Boboc, Simona Volovăț 

Institutul Regional de Oncologie Iași 

 

Introducere: Neoplasmul de sân, subtipul luminal A, reprezintă unul dintre cele mai frecvente neoplasme de 
sân, însumând aproape o treime din totalul acestora, cu prognostic favorabil, chiar şi în stadiul metastatic. 
Hormonoterapia paliativă reprezintă tratamentul de primă intenţie în absenţa crizei viscerale.  

Metode: Pacienta în vârstă de 50 de ani, fără APP şi AHC semnificative, prezintă în august 2018 sindrom 
cerebelos pentru care este investigată, identificându-se multiple leziuni cerebrale. Se intervine chirurgical şi 
se identifică metastaza de carcinoma mamar, ulterior pacienta efectuând radioterapie paliativă 20Gy. Se 
efectuează puncție-biopsie mamară care evidenţiază carcinom invaziv de glandă mamară ER 90%, PR 90%, 
Ki 67-15%, Her 2 negativ. Examenul CT identifică multiple leziuni pulmonare şi osoase. În septembrie 2018 
se iniţiază tratamentul cu Palbociclib, Letrozol, Zoladex şi Acid zolendronic cu evoluţie favorabilă în dinamică 
(absenţa leziunilor cerebrale la 24 de luni de la diagnostic şi răspuns parţial la nivel pulmonar şi la nivelul 
tumorii primare).  

Discuţii: Debutul unui neoplasm mamar luminal A prin metastaze cerebrale este rar întâlnit, pacienta 
obţinând beneficiu pe termen lung al tratamentelor locale cerebrale. Hormonoterapia cu inhibitori CDK 4/6 
în linia I metastatică în absenţa crizei viscerale a dus la o evoluţie favorabilă pe termen lung, chiar şi în 
prezenţa metastazelor viscerale. 
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The onset of luminal a breast cancer with brain metastasis 
F. Amurariti, Diana Boboc, Simona Volovăț 

Regional Institute of Oncology, Iasi 

 

Introduction: Breast cancer, subtype luminal A, is one of most frequent breast cancer summing almost a 
third of total cases, with a favourable prognostic even in metastatic stage. Palliative hormonotherapy 
represent first line treatment in absence of visceral crisis.  

Methods: A case of a patient, 50 years old, no past history, who present in august 2018 with neurologic 
symptoms for which she had been investigated, identifying multiple brain lesions. Then she had surgery and 
there were identified multiple brain metastasis from a breast cancer and subsequently she had external 
beam radiation therapy 20 Gy. Breast biopsy identified an invasive carcinoma ER (+), PR (+), HER2 (-), KI67 
15%. Computed tomography identified multiple lung and bone metastasis. In September she initiated 
treatment with Palbociclib + Letrozol + Zolendronic acid with favourable evolution of the disease in 
dynamics (absence of brain metastasis after 24 months from initial diagnosis and partially response of 
pulmonary metastasis and primary tumor).  

Discussions: The onset of a Luminal A breast cancer with brain lesions is rarely in literature, patient achieving 
long term survival of local treatments on brain lesions. Palliative hormonotherapy with CDK 4/6 inhibitors in 
absence of visceral crisis lead to a favourable long term evolution even in the presence of visceral metastasis.  
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Relevanța prognostică a profilurilor imune b7 în leucemia acută 
mieloblastică 
I. Antohe1,2, Angela Dăscălescu1,2, C. Dănăilă1,2, Amalia Titieanu1,2, Mihaela Zlei3, I. Ivanov4,  
Adriana Sireteanu4, Mariana Pavel5, P. Cianga5 

1Disciplina de Hematologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

2Clinica de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

3Departamentul de imunofenotipare, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

4Departamentul de Diagnostic Molecular, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

5Disciplina de Imunologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

Cuvinte cheie: LAM, B7, imunoterapie, ICOS, PD-1 

Leucemia acută mieloblastică (LAM) este considerată o neoplazie hematologică slab imunogenă, cu un 
micromediu non-inflamator, care promovează toleranţa imunologică faţă de celulele tumorale. Cercetări 
recente au evidenţiat însă existenţa profilurilor imune inflamatorii cu implicaţii prognostice în această 
patologie. Expresia moleculelor B7 în micromediu, indusă de expunerea la interferoni de tip I şi II, este 
considerată un indicator indirect al polarităţii imune inflamatorii a micromediului. Am investigat prin 
citometrie de flux expresia B7.1, B7.2, PD-L1, PD-L2, ICOS-L, B7-H3, B7-H4 pe celulele tumorale a 30 de 
pacienţi nou diagnosticaţi cu LAM şi expresia PD-1, ICOS şi CTLA-4 pe populaţiile limfocitare T din măduva 
osoasă a pacienţilor. Am evidenţiat prezenţa moleculelor B7 la 18 pacienţi, fie sub forma expresiei isolate sau 
a unor pattern-uri de co-expresie denumite semnături moleculare B7. Majoritatea leucemiilor B7 pozitive au 
fost clasificate ca LAM-NOS şi au prezentat risc ELN intermediar sau advers. LAM B7 negative au asociat cel 
mai frecvent anomalii genetice recurente precum t(8;21) şi risc citogenetic favorabil. Aceste profiluri 
imunologice distincte subliniază existența unor mecanisme distincte de evadare imună, precum şi 
necesitatea unei imunoterapii personalizate în această patologie. 
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Diagnosticul actual în cancerul pancreatic: provocări și oportunități 
practice  
Carmen Anton1,2, Mihaiela Chicu1,3, D. Negru1,4, Oana Bulat5  

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași  

2Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași  

3Disciplina Fiziopatologie, Departament Funcționale 2  

4Clinica de Radiologie și Imagistică, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași  

5Clinica a IV-a Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași  

Cuvinte cheie: cancer pancreatic, diagnostic actual 

Introducere: Factorii de risc comuni pentru cancerul pancreatic (CP) sunt consumul ridicat de alcool, fumatul, 
istoricul familial de CP, obezitatea, dieta și pancreatita cronică (PC).  

Material și metodă: Ca 19-9, biomarkerul standard al adenocarcinomului ductal pancreatic (PDAC), este cel 
mai important factor predictiv al malignității, cu o sensibilitate și specificitate de 77%. Mutațiile genetice 
cresc riscul de CP și combinația de biomarkeri CA19-9 cu MUC5AC este sugestivă pentru diagnosticul de CP. 
Ecografia, CECT și RMN sunt folosite pentru a detecta CP, dar Tomografia cu emisie de pozitroni cu fluor-D-
glucoză este net superioară în detectarea precoce a tumorilor mici. EUS este considerată cea mai sensibilă 
explorare pentru PDAC la pacienții cu factori de risc crescut pentru PDAC sau cu manifestări de CP.  

Rezultate: Inflamația cronică asociată cu PC facilitează progresia către CP, rezultând apariția a trei tipuri de 
leziuni precanceroase: neoplazie intraepitelială pancreatică (PanINs), neoplasme mucoase papilare 
intraductale (IPMN) și neoplasme chistice mucinoase (MCN). Evoluția ulterioară a acestor leziuni precursoare 
în PDAC implică modificări moleculare variate. În pofida legăturii strânse dintre PC și CP, mai puțin de 5% 
dintre pacienții cu PC dezvoltă boala.  
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Concluzii: CP este una dintre cele mai agresive forme de cancer digestiv. PC duce la progresia către CP prin 
apariția leziunilor precanceroase. CA 19-9 în combinație MUC5AC constituie o investigație ideală în strategiile 
de detecție a CP. FDG-PET este superioară RMN și CT, cu sensibilitate și specificitate ridicate, fiind capabilă să 
detecteze tumorile sub 2 cm. 

 

Current diagnosis in pancreatic malignancies: challenges and practical 
opportunities 
Carmen Anton1,2, Mihaiela Chicu1,3, D. Negru1,4, Oana Bulat5  

1"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi 

2Institute of Gastroenterology and Hepatology, “St. Spiridon” Hospital, Iasi 

3Discipline of Pathophysiology, Functional 2 Department  

4Clinic of Radiology and Imaging, ”St. Spiridon” Hospital, Iasi 

5Fourth Surgical Clinic, “St. Spiridon” Hospital, Iasi 

Key words: pancreatic cancer, current diagnosis 

Introduction: The common risk factors for pancreatic cancer (PC) are high alcohol consumption, smoking, 
family history of PC, obesity, diet and chronic pancreatitis (CP). 

Material and method: Ca 19-9, the gold standard pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) biomarker, is 
the single most important predictive biomarker of malignancy in mass forming PC with a sensitivity and 
specificity of 77%. Genetic mutations increase the risk of PC and the biomarker combination CA19-9 with 
MUC5AC is suggestive for PC diagnosis. Ultrasound, CECT and MRI are used to detect PC, but positron 
emission tomography with fluoro-D-glucose is clearly superior in early detection of small tumors. EUS is 
considered the most sensitive exploration for PDAC in patients with high-risk factors for PDAC or with 
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manifestations of PC.  

Results: Chronic inflammation associated with CP facilitates the progression to cancer, resulting in the 
occurrence of three types of precancerous lesions: pancreatic intraepithelial neoplasia (PanINs), intraductal 
papillary mucinous neoplasms (IPMN) and mucinous cystic neoplasms (MCN). Subsequent evolution of these 
precursor lesions into PDAC involves a number of molecular changes. Despite the strong link between CP 
and PC, less than 5% of patients with CP go on to develop the disease. 

Conclusions: PC is one of the most aggressive forms of digestive cancer. CP leads to the progression to cancer, 
resulting in the occurrence of precancerous lesions. CA 19-9 with MUC5AC combination is an ideal 
investigation in PC detection strategies. FDG-PET is superior to MRI and CT, with high sensitivity and 
specificity, being able to detect PC under 2 cm. 
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Umorul în îngrijirea paliativă 
Gema Bacoanu1,2, Maria Gabriela Aniţei1,2, Mihaela Boancă1, V. Poroch1,2 

1Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi  

2Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

Cuvinte cheie: umor, terapie prin râs, îngrijiri paliative 

Introducere: Umorul a avut întotdeauna rolul său în medicină. Cu toate acestea, acceptarea sa de către 
pacienții din îngrijiri paliative și de către profesioniștii din domeniu nu a fost studiată în profunzime și nu este 
scutită de controverse. 

Material și metodă: Prezenta lucrare prezintă concluziile unui studiu original derulat în două unităţi cu 
paturi de paliaţie, în perioada august - octombrie 2020. Au fost aplicate interviuri semistructurate pe 50 de 
pacienți, 15 asistenți medicali, 1 kinetoterapeut și 5 infirmieri, prin care s-au investigat efectele umorului și a 
terapiei prin râs în contextul îngrijirilor paliative.  

Rezultate: Participații la studiu au apreciat ca pozitivă prezența umorului în timpul experienței lor de boală. 
Totuși, experiența râsului a scăzut pe măsură ce boala e evoluat. În contextul anxietății, a fricii și a tristeții 
prezente la pacienții din îngrijiri paliative, umorul își găsește locul în legătura autentică de la persoană la 
persoană, având ca efecte construirea de relații terapeutice, reducerea tensiunii și pentru a proteja 
demnitatea și sentimentul de valoare. La nivelul personalului de îngrijire umorul ajută la gestionarea 
situațiilor dificile, în menținerea unui climat colegial de muncă și menținerea unui sentiment de perspectivă . 

Concluzii: Umorul joacă un rol incontestabil în îngrijirea paliativă, dar utilizarea acestuia necesită instruire și 
utilizare adecvată. Interacțiunile pline de umor între pacienți și personalul de îngrijire, dacă sunt acceptabile 
și adecvate, aduc un plus de eficiență și îmbunătățesc procesul de îngrijire la finalul vieții. Combinat cu grijă 
și sensibilitate, umorul devine un atu terapeutic în îngrijirea paliativă.  
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Cicatricea post-cezariană - focar de dezvoltare al carcinomului cu celulă 
clară asociat endometriozei  
Diana-Ioana Boboc1, F.C. Amurăriți1, Simona-Ruxandra Volovăț1,2 

1Institutul Regional de Oncologie, Secția Oncologie Medicală, Iași 

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

Cuvinte cheie: endometrioză, cicatrice post-cezariană, carcinom cu celulă clară 

Introducere: Endometrioza - prezența țesutului endometrial exceptând uterul - poate implica rar peretele 
abdominal, atunci când există în antecedente intervenții chirurgicale cu interesarea cavității uterine. 
Endometrioza dezvoltată pe cicatrice abdominală are o incidență mică și semnificație benignă, deși există 
posibilitatea unei transformări maligne. Cea mai frecventă histologie implicată este carcinomul cu celulă 
clară. 

Descrierea cazului: Pacienta în vârstă de 53 ani, având în antecedente efectuată o cezariană în urmă cu 27 
de ani, a prezentat dezvoltarea unei formațiuni tumorale la nivelul cicatricei abdominale, în februarie 2018. 
Examenul CT a relevat prezența unei formațiuni de 6 cm la nivelul peretelui abdominal anterior, placată pe 
fața anterioară a mușchiului drept abdominal stâng. Formațiunea a fost excizată cu margini largi de rezecție, 
iar rezultatul anatomo-patologic a fost de carcinom cu celulă clară, ce a sugerat transformarea malignă a 
endometriozei peretelui abdominal. În urma deciziei Comisiei Multidisciplinare s-a reintervenit chirurgical 
radical și s-a administrat chimioterapie adjuvantă cu protocol Carboplatin(AUC 6) Paclitaxel, 6 cicluri. S-a 
documentat progresia imagistică la 20 luni, pacienta urmând să fie supusă reintervenției chirurgicale.  

Discuții: Carcinomul cu celulă clară asociat endometriozei dezvoltate pe cicatrice post-cezariană este o 
formă rară și uzual agresivă de neoplasm. Fiind raportate la nivel mondial doar 35 cazuri, sunt necesare date 
suplimentare pentru management optim. 
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Endometriosis-associated clear cell carcinoma arising in  
caesarean section scar 
Diana-Ioana Boboc1, F.C. Amurăriți1, Simona-Ruxandra Volovăț1,2 

1Regional Institute of Oncology, Medical Oncology Department, Iași 

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

Keywords: endometriosis, caesarean section scar, clear cell carcinoma 

Introduction: Endometriosis - the presence of endometrial tissue outside the uterus - may rarely involve the 
abdominal wall. In this case, there is a prior history of surgery with the opening of the uterine cavity. The 
incidence of abdominal surgical scar endometriosis is low. Although endometriosis is considered a benign 
condition, malignant transformation is possible. The most common histological type in this case is clear cell 
carcinoma. 

Case description: A 53-year-old woman had an abdominal mass arising from the previous surgical scar in 
February 2018. Her medical history included a previous C-section 27 years ago. The computed tomography 
scan revealed the presence of an anterior abdominal six cm mass on the left abdominal muscle. After the 
surgical removal of the mass, the histopathological examination revealed clear cell carcinoma cells, 
suggesting a malignant transformation of the abdominal-wall endometriosis. The Multidisciplinary 
committee from our hospital decision was radical surgery and six cycles of adjuvant chemotherapy with 
Carboplatin (AUC 6) and Paclitaxel. Currently, local recurrence has been documented and she is scheduled 
for suregery.  

Discussion: Endometriosis-associated clear cell carcinoma arising in caesarean section scar is a rare but 
usually aggressive type of cancer. There are only 35 reported cases in literature so we need more studies for 
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optimal management. 

Esofagectomia Ivor-Lewis robotică completă - o premieră în România 
L.M. Bosinceanu, B. Moldovan, C. Rad, R. Pisica, M. Chiloflischi, V. Costache, S.T. Makkai-Popa 

Spitalul “Sf. Constantin” 

Cuvinte cheie: esofagectomie Ivor-Lewis, chirurgie robotică, adenocarcinom 

Introducere: Procedura Ivor-Lewis este metoda de ales în abordarea leziunilor Siewert I şi II ale joncţiunii 
gastro-esofagiene. Prima esofagectomie Ivor-Lewis minim invazivă a fost raportată de Watson şi colab. în 
1999 şi de când robotul a fost introdus în practica chirurgicală actuală, mai multe echipe şi-au publicat 
experienţa cu esofagectomii robotice minim invazive. Această lucrare îşi propune să prezinte prima 
esofagectomie românească total robotică Ivor-Lewis. 

Material şi metodă: O femeie de 61 de ani diagnosticată cu un adenocarcinom Siewert II al joncţiunii 
esofagogastrice a fost internată în spitalul nostru. Datorită experienţei centrului nostru în chirurgia robotică, 
i-a fost propusă o esofagectomie Ivor-Lewis. Durata procedurii a fost de 390 minute. Pierderea de sânge a 
fost minimă. 

Rezultate: Evoluţia postoperatorie a pacientului a fost comparabilă cu cea a unui abord deschis din punct 
de vedere oncologic, dar reabilitarea pacientului a fost considerabil mai rapidă. 

Concluzii: Esofagectomia robotică este fezabilă şi sigură pentru pacient, dar necesită experienţă în chirurgia 
oncologică a tractului gastrointestinal superior şi în chirurgia toracică, precum şi experienţă în chirurgia 
robotică. 
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Full robotic Ivor-Lewis esophagectomy – a premiere in Romania 
M. Bosinceanu, B. Moldovan, C. Rad, R. Pisica, M. Chiloflischi, V. Costache, S.T. Makkai-Popa 

“St. Constantin” Hospital 

Keywords: Ivor-Lewis esophagectomy, robotic surgery, adenocarcinoma 

Introduction: The Ivor-Lewis procedure is the method of choice in approaching Siewert I and II lesions of the 
gastro-esophageal junction. The first minimally invasive Ivor-Lewis esophagectomy has been reported by 
Watson et al. in 1999 and since the robot was introduced in the current surgical practice several teams have 
published their experience with robotic minimally invasive esophagectomies. This report aims at presenting 
the first Romanian totally robotic Ivor-Lewis esophagectomy.  

Material and method: A 61 years-old female patient diagnosed with a Siewert II adenocarcinoma of the 
esophagogastric junction was admitted to our hospital. Due to the experience of our center in robotic 
surgery we proposed an Ivor-Lewis esophagectomy. The duration of the procedure was 390 minutes. The 
blood loss was minimal.  

Results: The postoperative evolution of the patient was comparable to that of an open approach from an 
oncologic point of view but the rehabilitation of the patient was considerably faster. 

Conclusions: Robotic esophagectomy is feasible and safe for the patient, but requires experience in 
oncologic upper gastrointestinal and thoracic surgery as well as experience in robotic surgery.  
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Laparoscopia în obstrucția intestinală neoplazică la Clinica I Chirurgie Iași 
C. Bradea, A. Vasilescu, E. Târcoveanu, Valentina Munteanu 

Clinica I Chirurgie, Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași 

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

Cuvinte cheie: laparoscopie, urgență, ocluzie neoplastică intestinală, rezultat mai bun 

Introducere: Până la 20% dintre pacienții cu cancer colorectal (CRC) prezintă simptome de obstrucţie acută, 
completă sau parţială. În general, este acceptat faptul că CRC obstructiv pe partea dreaptă poate fi tratat cu 
hemicolectomie dreapta şi anastomoză ileocolică, rezolvând obstrucţia şi cancerul în acelaşi timp. 
Tratamentul optim pentru cancerul colorectal stâng obstructiv (CCSO) rămâne controversat; sunt disponibile 
mai multe opţiuni pentru CCSO: (1) colostomie şi rezecţie ulterioară (procedură în două sau trei etape), (2) 
rezecţie primară cu anastomoză sau fără anastomoză (procedura lui Hartmann) şi (3) stentare colonoscopică 
prin stenturi metalice autoexpandabile pentru paliație sau punte spre rezecţie.  

Material şi metodă: Am studiat cazurile operate în ultimii 5 ani în Clinica I Chirurgie Iaşi cu neoplazie 
obstructivă intestinală/colonică, prin laparoscopie și abordare clasică în mod retro/prospectiv.  

Rezultate: Numărul de operaţii a crescut de la an la an (de la 100 tumori şi 150 ocluzii netumorale la 130 
tumorale şi 180 nontumorale), din care numărul laparoscopiilor a crescut (de la 8/an la 26/an = 22 în 
neoplasmul rectocolic şi 2 în neoplasmul intestinului subţire), şi a crescut numărul de rezecţii laparoscopice 
în detrimentul colostomiilor simple.  

Discuţie: Pentru colonul drept, laparoscopia a ajutat la disecţia în spaţiul parieto-colic şi la rezecţia mezoului 
iar anastomoza a fost ”out” manuală sau mecanică. Laparoscopia a ajutat la stadializarea tumorală şi 
evaluarea fezabilităţii rezecţiei R0. Foarte la îndemână a fost efectuarea colostomiei şi biopsiei asistate video, 
evitând laparotomia inutilă.  
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Concluzie: Avantajele laparoscopiei în comparaţie cu chirurgia clasică pot fi observate şi în ocluzia 
intestinală/colonică în ceea ce priveşte trauma minimă la pacienţii tratați în urgenţă, vizibilă în evoluţia 
postoperatorie simplă, cu morbiditate şi spitalizare mult mai reduse comparativ cu chirurgia clasică. Este 
necesară o echipă performantă și echipamente adecvate.  

 

Laparoscopy in neoplastic intestinal obstruction at  
First Surgical Clinic of Iasi 
C. Bradea, A. Vasilescu, E. Târcoveanu, Valentina Munteanu 

First Surgical Clinic,”St. Spiridon” Hospital, Iasi 

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

Keywords: laparoscopy, emergency, intestinal neoplastic occlusion, better outcome 

Introduction: Up to 20% of patients with colorectal cancer (CRC) present with symptoms of acute, complete, 
or partial obstruction. It is generally accepted that obstructive right-sided CRC can be treated with right 
hemicolectomy and ileocolic anastomosis, resolving the obstruction and cancer at the same time. 2 
Meanwhile, the optimal treatment for obstructive left-sided colorectal cancer (OLCC) remains controversial. 
However, several options for OLCC are available: (1) diversion colostomy and subsequent resection (two or 
three-staged procedure); (2) primary resection with anastomosis or without anastomosis (Hartmann's 
procedure); and (3) colonoscopic stenting by self-expanding metallic stents for palliation or bridge to 
resection.  

Material and method: We search the cases cohort operated in the last 5 years in First Surgical Clinic of Iasi 
with intestinal/colonic obstructed neoplasia, by laparoscopy and classical approach in retro/prospective 
manner.  
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Results: The number of operations increased from year to year (from 100 tumor and 150 non-tumor 
occlusions to 130 tumor and 180 nontumor), of which the number of laparoscopes increased (from 8 to 26 = 
22 in rectocolic neoplasm and 2 in neoplasm small intestine), increasing the number of laparoscopic 
resections to the detriment of simple colostomies.  

Discussion: For right colon, laparoscopy helped “the inn” dissection in parieto-colic space and the meso 
resection, and “the out” manual or mechanical anastomosis; laparoscopy helped to stage and assess the 
feasibility of R0 resection. Very handy was to perform video-assisted colostomy and biopsy, avoiding 
unnecessary laparotomy.  

Conclusion: The advantages of laparoscopy compared to the classic one can also be seen in the 
intestinal/colonic occlusion regarding the minimal trauma in patients in emergency operation room, visible 
in simple postoperative evolution, with much reduced morbidity and hospitalization compared to classical 
surgery. A high-performance team and adequate equipment are required.  
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Nivolumab - managementul efectelor secundare 
B.C. Brumă1, Irina Florentina Carpen1, Angela Smaranda Dăscălescu1,2, Gabriela Dorohoi1,  
Alina Dascălu1, I. Antohe1,2, D.C. Dănăilă1,2 

1Departamentul de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

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

Cuvinte cheie: limfom Hodgkin, Nivolumab, efecte adverse 

Introducere: Limfomul Hodgkin clasic prezintă frecvent alterații genetice implicate în supraexpresia ligandului 
programmed death-1 (PDL1). Nivolumab, un anticorp monoclonal care inhibă checkpoint-ul PD1, a fost 
demonstrat ca fiind eficient în tratamentul cazurilor de limfom Hodgkin clasic recăzute după transplant autolog 
de celule stem hematopoetice (auto-HCT). Specificitatea necesară aplicării acestei terapii traduce atât un număr 
redus de cazuri, cât și un nou set de provocări pentru clinician.  

Material și metodă: Prezentăm beneficiile și dificultățile întâmpinate în terapia cu Nivolumab, analizând un set 
de cazuri de limfom Hodgkin clasic recăzut post auto-HCT. 

Rezultate: Au fost studiate cazurile a cinci pacienți sub terapie cu Nivolumab, dintre care toți cinci au fost inițial 
tratați cu Brentuximab la momentul certificării recăderii post auto-HCT, astfel fiind considerați refractari la 
această terapie. Fiecare caz a prezentat particularitățile și dificultățile sale motiv pentru care a fost necesară o 
bună documentare a metodelor de management a efectelor adverse secundare imunoterapiei. Cel mai des 
citate efecte secundare sunt: leucopenia, fatigabilitatea, hiposodemia, dispneea, mialgiile, inapetența și tusea 
seacă, însă, în cazurile studiate pentru această lucrare, cel mai des întâlnite au fost diareea și fatigabilitatea. 

Concluzii: Implementarea imunoterapiei cu checkpoint inhibitors de tipul Nivolumabului reprezintă un punct 
de reper în terapia limfomului Hodgkin și un instrument de nelipsit pentru clinician, însă, ca oricare altă terapie, 
prezintă propriile provocări, ceea ce face necesară o abordare cât mai documentată în fața acestora. 
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Nivolumab - adverse effects management 
B.C. Brumă1, Irina Florentina Carpen1, Angela Smaranda Dăscălescu1,2, Gabriela Dorohoi1,  
Alina Dascălu1, I. Antohe1,2, D.C. Dănăilă1,2 

1Department of Haematology, Regional Institute of Oncology, Iași, Romania 

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

Keywords: Hodgkin’s lymphoma, Nivolumab, adverse effects 

Introduction: Classic Hodgkin’s Lymphoma (cHL) frequently presents genetic alterations that cause 
overexpression of programmed death-1 ligands (PDL1). Nivolumab, a monoclonal antibody that inhibits the 
PD1 checkpoint, has proven to be efficient in treating relapsed cHL after autologous hematopoietic cell 
transplantation (auto-HCT). The specific requirements for applying this treatment means few such cases and 
also brings a new set of challenges for the clinician. 

Methods: Studying a series of cases with relapsed cHL post auto-HCT treated with Nivolumab highlighted a 
number of benefits but also difficulties during said therapy. 

Results: Five patient cases undergoing therapy with Nivolumab were studied, out of which all five were 
initially treated with Brentuximab when the relapse post auto-HCT was documented, making them refractory 
to said therapy. Because of the particular difficulties presented by each case, it was necessary to thoroughly 
review the current methods of management of adverse effects secondary to immunotherapy. The most 
common documented side effects are: leucopenia, fatigue, hyponatremia, dyspnea, myalgia, decreased 
appetite and cough, however among the studied cases the most common were diarrhea and fatigue. 

Conclusions: The introduction of checkpoint inhibitor immunotherapy such as Nivolumab represents a 
milestone in the cHL treatment and, also, an indispensable instrument for the clinician, but as most such 
therapies it presents its challenges making a thorough review of the literature necessary. 
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Evaluarea riscului tromboemboliilor în limfoamele nehodgkiniene 
Sanda Buruiană, Maria Robu, V. Tomacinschii, Minodora Mazur 

Departamentul Medicină Internă, U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: limfom, tromboembolie, scor Khorana 

Introducere: Pacienţii cu limfoame nehodgkiniene (LNH) prezintă risc sporit în dezvoltarea 
tromboemboliilor. Cunoaşterea factorilor de risc permit evaluarea raportului risc-beneficiu al profilaxiei 
trombozei.  

Material şi metodă: În studiu au fost incluşi 78 pacienţi cu LNH (agresive-51, indolente-27), vârsta medie-
58.3 ani, femei-41, barbati-37. Riscul tromboemboliilor a fost evaluat conform Scorului Khorana în funcţie de 
tipul LNH.  

Rezultate: Conform scorului Khorana în LNH agresive risc intermediar a fost constatat în 74.5%, risc înalt în 
25.5%; în LNH indolente riscul intermediar-85%, cel înalt-15%. Independent de tipul LNH riscul 
tromboemboliilor a fost condiționat de asocierea multiplilor parametri (agresiv-90%, indolent-77.8%). În LNH 
agresiv trombocitoza-31.3% şi 11.1%-LNH indolent. Leucocitoza a predominat în LNH indolente faţă de LNH 
agresive (67.8% şi 19.5%). Independent de tipul LNH, în 20%-anemia de geneză mixtă. Indicele masei 
corporale (IMC) ≥ 35kg/m2 a fost înregistrat la 9 pacienţi (11.5%) şi nu a fost în funcţie de tipul LNH.  

Concluzii: Conform scorului Khorana, riscul intermediar a predominat în LNH indolente (85%), iar riscul înalt 
în LNH agresive (90%). Independent de tipul morfologic al LNH (agresiv-90%, indolent-77.8%), s-a determinat 
prezenţa mai multor factori de risc cu predominarea leucocitozei (67.8%) în LNH indolente şi a trombocitozei 
(31.3%) în LNH agresive. Prevalenţa anemiei şi IMC nu a fost în funcţie de tipul LNH. Doar aceşti factori de risc 
nu permit evaluarea adecvată a riscului individual tromboembolic. 
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Risk assessment of thromboembols in non-hodgkin lymphomas 
Sanda Buruiană, Maria Robu, V. Tomacinschii, Minodora Mazur 

Department of Internal Medicine, “Nicolae Testemitanu” S.U.M.P., Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: lymphoma, thromboembolism, Khorana score 

Introduction: Patients with non-Hodgkin's lymphoma (NHL) have an increased risk of thromboembolism. 
Knowing the risk factors allows the evaluation of the risk-benefit ratio of thrombosis prophylaxis.  

Materials and method: The study included 78 patients with NHL (51-aggressive, 27-indolent), 58.3 was the 
average, 41-women, 37-men. The risk of thromboembolism was assessed according to the Khorana Score 
according to the NHL type.  

Results: According to the Khorana score in aggressive NHL intermediate risk-in 74.5%, high risk-25.5%; in 
indolent NHL the intermediate risk-85%, the high risk-15%. Independent of the NHL type (aggressive-90%, 
indolent-77.8%), the risk was conditioned by the parameters's association. In aggressive NHL 
thrombocytosis-31.3% and 11.1%-indolent NHL. Leukocytosis predominated in indolent NHL compared to 
aggressive NHL (67.8% and 19.5%). Independent of the NHL type, in 20% was anemia. Body mass index (BMI) 
≥ 35kg/m2 was recorded in 9 patients (11.5%) and was not NHL-dependent.  

Conclusion: According to the Khorana score, intermediate risk predominated in indolent NHLs (85%) and 
hight risk-aggressive NHLs (90%). Regardless of type of NHL, the presence of several risk factors with a 
predominance of leukocytosis (67.8%) in indolent NHL was determined and of thrombocytosis (31.3%) in 
aggressive NHL. The prevalence of anemia and BMI did not depend on the type of NHL. Only these risk factors 
do not allow adequate assessment of individual thromboembolic risk. 
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Provocări de diagnostic și tratament la un pacient de 40 de ani cu 
leucemie/limfom agresivă a celulelor NK 
V.A. Cianga1,2, Oana Pintilie2, Mihaela Zlei3, Mihaela Mențel2, Raluca Oană2, Angela Dăscălescu2, 
C.D. Dănăilă2, Alina Dascălu2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România  

2Institutul Regional de Oncologie Iași, România  

3Leiden University Medical Center, Department of Immunology, Leiden, The Netherlands 

Cuvinte cheie: ANKL, celule NK, fenotipic, limfohistiocitoză hemofagocitară 

Introducere: ANKL (Leucemiile / limfoamele agresive cu celule ucigașe natural) sunt recunoscute de OMS 
(Organizația Mondială a Sănătății) ca tulburări limfoproliferative sistemice NK extrem de rare, asociate cu 
populația asiatică, antecedente de infecții cu EBV (virusul Epstein-Barr), evoluție clinică fulminantă cu 
simptomatologie severă și prognostic infaust. Diagnosticul este îngreunat de faptul că nu există ținte 
moleculare care să demonstreze clonalitatea celulelor NK și se bazează adesea pe constelații clinice, 
morfologice și fenotipice evocatoare. 

Materiale și metode: Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 40 de ani diagnosticat cu ANKL în mai 2019 
în Clinica de Hematologie a Institutului Regional de Oncologie din Iași. Până în prezent, este singurul caz de 
ANKL înregistrat în centrul nostru. Pacientul a fost internat pentru suspiciune de leucemie acută (simptome 
B, lipotimie, hepatosplenomegalie, icter, pancitopenie, fenomene de limfohistiocitoză hemofagocitară). 

Rezultate: Diagnosticul a fost tranșat prin citometrie în flux din aspirat medular și a necesitat colaborarea a 
două laboratoare separate. Au fost descrise 20% celule NK cu un fenotip aberant: CD56- CD94 + CD16-
CD57var CD2 + CD7- HLA-DR +. Planul de tratament a constat în polichimioterapie pe bază de L-asparaginază 
și transplant alogen de celule stem după prima remisiune. Cu toate acestea, răspunsul la tratament a fost 
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slab, marcat de complicații infecțioase, iar pacientul a supraviețuit 4 luni după diagnostic. 

Concluzie: ANKL sunt neoplasme NK extrem de rare cu evoluții clinice rapide care asociază sindrom 
hemofagocitar, coagulopatii și insuficiență multiorganică. Imunofenotiparea este cheia furnizării 
diagnosticului, dar se poate dovedi dificilă chiar și pentru un citometrist experimentat. Datorită rarității sale, 
nu există standarde actuale de tratament disponibile și răspunsul la chimioterapie este de obicei slab, cu un 
timp mediu de supraviețuire <2 luni. 

 

Diagnosis and treatment challenges in a 40 year old patient with 
aggressive NK-cell leukaemia/lymphoma 
V.A. Cianga1,2, Oana Pintilie2, Mihaela Zlei3, Mihaela Mențel2, Raluca Oană2, Angela Dăscălescu2, 
C.D. Dănăilă2, Alina Dascălu2 

1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 

2Regional Institute of Oncology Iasi, Romania 

3Leiden University Medical Center, Department of Immunology, Leiden, The Netherlands 

Keywords: ANKL, NK cells, aberrant phenotype, haemophagocytic lymphohistiocytosis 

Introduction: ANKLs (aggressive Natural Killer-cell leukaemias/lymphomas) are recognized by the WHO 
(World Health Organization) as extremely rare systemic NK lymphoproliferative disorders that are associated 
with the Asian population, history of EBV (Epstein-Barr virus) infections, fulminant clinical courses with severe 
symptomatology and poor prognosis. Diagnosis is made difficult by the fact that there are no molecular 
targets to demonstrate NK clonality and it often relies on evocative clinical, morphological and phenotypic 
constellations. 



 
  
 
 
 
 
 

54 
 

Materials and Methods: Here we present the case of a 40 year old male diagnosed with ANKL in May 2019 
in the Hematology Clinic of the Regional Institute of Oncology in Iasi. So far, it is the only case of ANKL 
recorded in our center. The patient was admitted for suspicion of acute leukaemia (B symptoms, lipothymia, 
hepatosplenomegaly, jaundice, pancytopenia, haemophagocytic lymphohistiocytosis phenomena).  

Results: Diagnosis was made by flow cytometry from bone marrow aspirate and it required the collaboration 
of two separate laboratories. 20% NK cells with an aberrant phenotype were described: CD56- CD94+ CD16-
CD57var CD2+ CD7- HLA-DR+. Treatment plan consisted of L-asparaginase based chemotherapy with 
potential allogenic stem cell transplant after first remission. However, the overall response was poor, marked 
by infectious complications and the patient survived 4 months after diagnosis. 

Conclusion: ANKLs are extremely rare NK neoplasms with rapid clinical courses that associate 
hemophagocytic syndrome, coagulopathies and multiorgan failure. Immunophenotyping is key to 
providing diagnosis, but it can prove difficult even for an experienced cytometrist. Due to its rarity, there are 
no current treatment standards available and response to chemotherapy is usually poor, with a median 
survival time of < 2 months. 
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Therapeutic methods for maxillary reconstructions 
M.L. Ciofu, A. Nicolau, O. Boişteanu, A. Doscas, V.V. Costan 

 

Structures like nose, malar contour and upper lip gives for the midface one of the most important roles from 
an aesthetic point of view. Also, the midface is composed of structures which protects the brain substance 
or the nerve structures and separate the nasal and sinus cavities from the oral cavity. Any surgical 
intervention at this level can disturb the phonatory, masticatory and olfactory functions, bringing great 
disturbances both aesthetically and functionally. Therefore, surgical excisions involving an important area 
can create a real challenge for the surgeon in terms of reconstructions of structures at this level. Depending 
on the complexity of the operative case, for an efficient reconstruction it is possible to choose both a surgical 
or a prosthetic technique, aiming at the aesthetic and functional rendering of the midface. In the specialize 
literature of the last years can be found multiple studies regarding surgical techniques, but due to a defect 
that affects a large area of this facial floor, the structure of the surrounding tissues cannot satisfactory restore 
the lack of substance, thus producing complications over time that must be intervened later. The way in 
which these structures can be restored is an art that has both surgical and prosthetic implications, but with 
a greater importance of the prosthetic part. In prosthetic rehabilitation for defect of the hard palate we use 
maxillary obturators, for the soft palate pharyngeal obturators can be used and for both structures, the 
maxilla-pharyngeal obturator. For surgical intervention free flaps can be used and for small and medium-
sized palate defects a temporalis muscle flap may be used. Also, we can use a microvascular reconstruction 
in a large maxillectomy defect with or without orbital excision. Therefore, the purpose of this paper is to 
relate the therapeutic options involving aesthetic and functional reconstruction of midface.  
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Extended orbital defect reconstruction - the use of free FLAPs 
V.V. Costan, M.L. Ciofu, O. Boisteanu, A. Nicolau, D. Sulea, A. Cracana, M. Dabija 

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

Keywords: orbital tumor, exenteration, reconstruction, free flap, radial, latissimus 

Introduction: The management of extended tumors involving the orbit requires important tissue ablation 
that often leads to the communication of several anatomical regions - the orbit, the intracranial space, the 
nose and the oral cavity. The reconstruction method must ensure proper separation of the different 
anatomical segments for adequate healing and proper function, which often involves the need for a free flap. 

Material and methods: We reviewed 7 cases in which free flaps were used for the restoration of complex 
defects following orbital tumor ablation. We analyzed the general patient information, the type of tumor 
ablation and defect characteristics, the type of flap used and the postoperative outcomes. 

Results: All defects involved an orbital exenteration and resection of the skin in the orbital region and 
surrounding areas. There were 4 defects involving the zygomato-maxillary bone and 3 defects that extended 
to the skull base. For the plasty of the postablative defects, 5 latissimus dorsi free flaps were used, and 2 radial 
free flaps. None of the flaps was entirely lost following reconstruction. The defects were closed appropriately, 
with good coverage of the intracranial space and proper separation from the surrounding nasal and oral 
cavities, with good functional outcomes and acceptable appearance. 

Conclusion: Good outcomes are achieved in the free flap restoration of extended defects involving the orbit, 
provided the type of flap is chosen to fit the defect characteristics. 
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Simple procedures for improving outcomes in facial paralysis patients 
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Keywords: facial paralysis, lagophthalmos, facial asymmetry, suspension 

Introduction: The functional and aesthetic sequelae of facial paralysis can be debilitating, affecting the 
patient’s self-perception and social interactions.  

Material and methods: We performed a retrospective study including 27 patients that underwent 
correction of facial paralysis sequelae over the course of 7 years. We analyzed the general patient information, 
the predominant complaint, the procedure performed and the postoperative outcomes. 

Results: There were 16 men and 11 women included in the study. The main complaint was incomplete eyelid 
closure in 21 patients and facial asymmetry in 6 cases. In 18 cases a gold weight was inserted into the superior 
eyelid, in 4 a canthopexy was performed. A brow lift was required in 5 cases. Static hemifacial suspension 
was performed in 19 patients. Most patients underwent multiple corrective procedures. All procedures were 
performed under local anesthesia with sedation. Facial symmetry improved in all patients. The functional 
disturbances regarding the presence of lagophthalmos were eventually greatly improved following the 
corrective procedures, but required several associated procedures in the majority of patients. 

Conclusion: The quality of life of facial paralysis patients can be enhanced by performing simple corrective 
procedures aimed at improving the function and appearance. 
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Cuvinte cheie: tumoră neuroendocrină, paragangliom 

Paraganglioamele sunt tumori neuroendocrine rare cu origine la nivelul crestei neurale. Deși în majoritatea 
cazurilor sunt tumori benigne cu creștere lentă, uneori se pot transforma malign. Aceste tumori se dezvoltă 
la nivel abdominal, cap, gât, torace. Simptomatologia este nespecifică, iar diagnosticul de certitudine este 
dat de examenul histopatologic, completat de imunohistochimie. Prezentăm cazul unei paciente 
diagnosticate cu paragangliom cu localizare extra-suprarenală, evidențiat accidental, în cursul efectuării unei 
ecografii abdominale și diagnosticat prin examen histopatologic al piesei de rezecție chirurgicale. Pacienta a 
efectuat ulterior radioterapie, deoarece a refuzat reintervenția chirurgicală. În prezent este în curs de 
chimioterapie, cu status de performanță 0 pe scală ECOG. 
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Paragangliomas are rare neuroendocrine tumors with neural crest origin. Although in most cases they are 
slow growing, benign tumors, they can sometimes suffer malignant transformation. These tumors can 
develop in the following regions: abdominal, head and neck, thorax. The symptoms are non-specific, and 
positive diagnosis is made only by histopathology examination coupled with immunohistochemistry. We 
present the case of a female patient diagnosed with a paraganglioma; it had extra-adrenal location and was 
an incidental finding during an abdominal ultrasound examination, with a following positive 
histopathological diagnosis. The patient subsequently underwent radiotherapy, as she refused surgery. He is 
currently undergoing chemotherapy, with performance status 0 (ECOG). 
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Ibrutinib, five years of clinical experience in treating Chronic Lymphocytic 
Leukemia (CLL): An Assessment of a Cohort of Patients Treated in I.R.O. Iași 
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Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in Western countries and is increasing in 
prevalence with the prolonged survival observed with introduction of novel combinations and targeted 
treatments. Complete response (CR) and negativity of minimal residual disease (MRD) in CLL is associated 
with improved progression-free and overall survival for some therapies, and several prognostic factors can 
predict treatment outcomes. In B-cell malignancies such as CLL, Bruton’s tyrosine kinase (BTK) is a rational 
target for therapy because it is needed for B-cell receptor signaling, plays a key role in B-cell maturation, and 
is overexpressed. Benefits of ibrutinib, a first-in-class, once-daily, oral, covalent inhibitor of BTK, have been 
demonstrated in phase II and III studies across multiple B-cell malignancies. Its use has rapidly become 
standard of care for relapsed CLL patients, as well as for many frontline high-risk or older patients. But the 
treatment is associated with adverse events such atrial fibrillation (AF), bleeding, and infection and patients 
had to discontinue the treatment. Data from real-world use of ibrutinib indicate that these toxicities may 
limit ibrutinib use. 

Trying to give an image of real life experience in treating CLL patients with ibrutinib, we conducted a 
retrospective updating assessment to evaluate efficacy and safety of ibrutinib in a cohort of 100 CLL patients 
treated off-study in Hematology department of I.R.O. Iasi between December 2015 and September 2020. 
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Cuvinte cheie: leucemia limfatică cronică recăzută refractară, inhibitori de BCL2, Venetoclax 

Venetoclax (Ven) este un inhibitor oral foarte selectiv al regulatorului cheie al apoptozei BCL-2, care este 
supraexprimat în CLL și care și-a dovedit astfel eficacitatea în tratamentul leucemiei limfatice cronice 
recăzute/refractare, atât în monoterapie, după terapia cu inhibitori de bruton-kinază (Ibrutinib), terapie pe 
durată indefinită, cât și în combinație cu anticorpi monoclonali anti CD20- Rituximab, terapie cu durată finită, 
2 ani. Venetoclax-ul este disponibil în țară de mai bine de 2 ani, astfel încât începe să se contureze o 
experiență personală în utilizarea acestei medicații. Am analizat rezultatele terapiei cu Venetoclax la cei 13 
pacienți la care s-a inițiat terapia în serviciul nostru până în prezent, dintre care 5 în monoterapie și 8 în terapie 
asociată cu Rituximab. Rezultatele sunt încurajatoare și oferă o perspectivă nouă în terapia acestor pacienți, 
majoritatea cu prognostic prost, asociind del 17p, atât la cei care au devenit rezistenți la terapia cu Ibrutinib, 
dar și în linia a II-a după chimio-imunoterapie. Leucemia limfatică cronică, o boală indolentă, care prezintă 
însă dezavantajul incurabilității, remisiunile obținute tinzând să fie din ce în ce mai scurte, a căpătat astfel o 
nouă oportunitate terapeutică extrem de încurajatoare. 
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Remisiunea fără tratament în leucemia mieloidă cronică - obiectiv 
dezirabil, de la studii la practica clinică 
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Cuvinte cheie: leucemia mieloidă cronică, inhibitori de tirozinkinază, răspuns molecular, oprirea tratamentului, remisiunea fără tratament 

Leucemia mieloida cronică este una dintre afecţiunile oncologice care reprezintă un model genetic 
patogenic şi terapeutic. Având o mutaţie unică care stă la baza proliferării, găsirea unei terapii ţintite a 
însemnat un control excelent al bolii. Aceasta a dus la o creştere spectaculoasă a supravieţuirii globale de la 
4-5 ani din era pre TKI la o speranţă de viaţa apropiată de a omului sănătos în prezent. Odată cu îmbunătăţirea 
rezultatelor terapiei, obiectivele acesteia s-au rafinat ţintind un răspuns molecular cât mai profund, fapt care 
scade masiv riscul evoluţiei bolii către fazele avansate precum şi limitarea efectelor adverse. Terapiile 
prelungite duc însă la apariţia efectelor adverse, la scăderea complianţei în timp, încărcătură financiară. A 
apărut astfel întrebarea dacă aceste terapii pot fi oprite în condiţii de siguranţă. Rezultatele studiilor privind 
oprirea, în anumite condiţii, a TKI, a arătat menţinerea răspunsului profund la aproximativ 50% dintre cazuri. 
Experienţa personală în acest domeniu, la început de drum, este încurajatoare, procentul celor rămaşi în 
remisiune fără tratament fiind mai mare decât cel din literatură, probabil şi pentru că durata terapiei înainte 
de oprire a fost mai lungă. Am oprit tratamentul cu Nilotinib la 7 pacienţi, dintre care 6 se află şi în prezent în 
răspuns molecular profund. Cel de al VII-lea a reluat tratamentul dar a reobținut prompt răspunsul profund. 
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Cuvinte cheie: mielom multiplu, daratumumab, anticorp monoclonal 

Introducere: Mielomul multiplu rămâne o provocare terapeutică cu o mortalitate semnificativă, deși există 
împotriva sa un arsenal terapeutic variat. Daratumumabul este un anticorp monoclonal anti CD38 utilizat cu 
rezultate remarcabile în terapia pacienților cu boală refractară/recăzută dar și în prima linie. 

Material şi metodă: Au fost evaluați 60 de pacienți cu Mielom multiplu recăzut/refractar sau la prima linie 
terapeutică care au urmat tratament cu Daratumumab în cadrul Clinicii de Hematologie IRO Iași în perioada 
octombrie 2018 - octombrie 2020. Schemele terapeutice pentru pacienții cu Mielom multiplu 
recăzut/refractar au constat în asocierea cu Lenalidomidă/Dexametazonă sau Bortezomib/Dexametazonă, 
iar pentru pacienții nou diagnosticați neeligibili pentru transplant a fost utilizată asocierea 
Daratumumab/Bortezomib/Melphalan. 

Rezultate: Pacienții care au primit tratament cu Daratumumab au avut vârsta medie de 63 ani, mai mult de 
60% dintre ei fiind la a doua sau a treia linie terapeutică. În funcție de schema terapeutică utilizată, au fost 
administrate în medie 6 cure până la progresia bolii. Toleranța a fost marcată în cele mai multe cazuri de 
reacții adverse de grad 1-2, dar au existat și reacții de grad 4 ce au impus întreruperea tratamentului.  

Concluzii: Tratamentul cu Daratumumab oferă pacienților cu boală refractară/recăzută și celor nou 
diagnosticați neeligibili pentru transplant o îmbunătățire a supraviețuirii, cu toleranță clinică bună. 
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Introduction: Although there are various therapeutic options, the multiple myeloma is still a therapeutic 
challenge with significant mortality. Daratumumab, an anti-CD38 monoclonal antibody, is used with 
remarkable results in the therapy of patients with refractory/relapsed disease, but also in the first line for 
non-transplant candidates. 

Material and method: We evaluated 60 patients who received treatment with Daratumumab at the I.R.O. 
Iasi Hematology Clinic between October 2018 and October 2020. Regimens for relapsed / refractory multiple 
myeloma consisted in Daratumumab / Lenalidomide / Dexamethasone or Daratumumab / Bortezomib / 
Dexamethasone. Non-transplant candidates received Daratumumab / Bortezomib / Melphalan. 

Results: The mean age in patients treated with Daratumumab was 63 years. More than 60% patients were at 
second or third line of treatment. Depending on the treatment regimen, an average of 6 cycles were 
administered until disease progression. Daratumumab demonstrated a manageable safety profile marked 
by a low incidence of grade ≥3 infusion-related reactions and few treatment discontinuations as a result of 
adverse events. 

Conclusions: Daratumumab treatment provides patients with refractory/relapsed disease and newly 
diagnosed non-transplant candidates an improved overall survival. 
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The role of personalised medicine in the management of ovarian cancer 
I. Funingana 

University of Cambridge, Department of Oncology 

  

Epithelial ovarian carcinoma (EOC) constitutes different histological, molecular and genomic entities, which 
determine intrinsic sensitivity to platinum-based chemotherapy. Our current management for each 
histotype is determined by factors including tumour grade, stage and only several predictive biomarkers that 
would refine treatment response. The recent incorporation of PARP inhibitors into routine clinical practice 
has underscored the need to personalise treatment based on the tumour biology of different EOC subtypes. 
In this article, we review the strengths and limitations of the predictive biomarkers in current clinical practice 
and highlight emerging biomarkers, which will inform the development of future personalised medicine 
programs. 
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Cuvinte cheie: mHSPC, enzalutamidă, ARCHES, analiză post hoc, tratament prealabil local/sistemic  

Introducere: ENZA, un puternic inhibitor al receptorilor de androgeni, a demonstrat beneficii în cancerul de 
prostată rezistent la castrare. Beneficiul clinic al ENZA+ADT versus PBO+ADT la bărbații cu mHSPC a fost 
demonstrat în studiul ARCHES indiferent de tratamentul anterior, inclusiv expunerea anterioară la docetaxel, 
prostatectomie radicală și/sau radioterapie. Această analiză post hoc a evaluat eficacitatea ENZA+ADT în 
obiectivele clinice secundare cheie la pacienții înrolați în studiul ARCHES în funcție de tratamentul local și 
sistemic prealabil.  

Materiale și metode: În ARCHES, un studiu global, dublu-orb, controlat PBO, de faza 3 (NCT02677896), 
pacienți cu mHSPC au fost randomizați 1:1 cu ENZA (160 mg/zi)+ADT sau PBO+ADT, stratificați după volumul 
bolii și terapia anterioară cu docetaxel. A fost obținută aprobarea comisiei de etică. Obiectivul primar a fost 
supraviețuirea fără progresie radiografică (rPFS; scanări evaluate central). Obiectivele secundare au inclus 
progresia antigenului specific prostatei și răspunsuri radiografice. Analizele obiectivelor clinice au fost 
efectuate în funcție tratamentul local și sistemic anterior (inclusiv expunerea la docetaxel, prostatectomie 
radicală și/sau radioterapie). Tratamentul a continuat până la progresia bolii sau toxicitate inacceptabilă.  

Rezultate: 1150 de bărbați au fost randomizați (ENZA+ADT, 574; PBO+ADT, 576). Caracteristicile de bază au 
fost echilibrate între grupuri. Urmărirea mediană a fost de 14,4 luni. ENZA+ADT a îmbunătățit semnificativ 
rPFS (p<0,0001), cu îmbunătățiri similare raportate în toate subgrupurile. Beneficiile semnificative ale 
tratamentului au fost observate cu ENZA+ADT în mai multe obiective clinice secundare din populația 
generală și în subgrupurile cu tratament local și sistemic anterior.  

Concluzii: Această analiză post hoc demonstrează beneficiul clinic al ENZA+ADT versus PBO+ADT pe baza 
rPFS și a obiectivelor clinice secundare la pacienții cu mHSPC care este menținută în majoritatea 
subgrupurilor evaluate, indiferent de tratamentele locale și sistemice anterioare primite. 
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Introduction: ENZA, a potent androgen receptor inhibitor, has demonstrated benefit in castration-resistant 
prostate cancer. Clinical benefit of ENZA+ADT versus PBO+ADT for men with mHSPC has been shown in the 
ARCHES trial regardless of prior treatment, including prior docetaxel, radical prostatectomy, and/or radiation 
therapy. This post hoc analysis evaluated the efficacy of ENZA+ADT in key clinical secondary endpoints in 
patients enrolled in ARCHES by prior local and systemic treatment.  

Materials and methods: In ARCHES, a global, double-blind, PBO-controlled, Phase 3 study (NCT02677896), 
patients with mHSPC were randomized 1:1 to ENZA (160 mg/day) + ADT or PBO+ADT, stratified by disease 
volume and prior docetaxel. Ethical committee approval was obtained. The primary endpoint was 
radiographic progression-free survival (rPFS; scans assessed centrally). Secondary endpoints included 
prostate-specific antigen progression and radiographic responses. Analyses of endpoints were completed 
by prior local and systemic treatment (including docetaxel exposure, radical prostatectomy, and/or radiation 
therapy). Treatment continued until disease progression or unacceptable toxicity.  

Results: 1150 men were randomized (ENZA+ADT, 574; PBO+ADT, 576). Baseline characteristics were 
balanced between groups. Median follow-up was 14.4 months. ENZA+ADT significantly improved rPFS 
(p<0.0001), with similar improvements reported in all subgroups. Significant treatment benefits were 
observed with ENZA+ADT in several secondary clinical endpoints in the overall population and in prior local 
and systemic treatment subgroups.  

Conclusions: This post hoc analysis demonstrates the clinical benefit of ENZA+ADT versus PBO+ADT based 
on rPFS and secondary clinical endpoints in patients with mHSPC, which is maintained in most evaluated 
subgroups, irrespective of the prior local and systemic treatments received.  
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Cuvinte-cheie: tumoră germinală mixtă testiculară, risc crescut, stadiul I, chimioterapie 

Cancerul testicular reprezintă 1% din toate afecțiunile maligne masculine. Tumorile testiculare apar în 
principal la bărbații tineri, motiv pentru care, conservarea funcției de reproducere, calitatea vieții după 
tratament și efectele tardive sunt preocupări cruciale în stabilirea conduitei terapeutice. Aducem în discuție 
cazul unui pacient în vârstă de 22 ani, diagnosticat în martie 2020 cu tumoră testiculară, pentru care s-a 
efectuat orhiectomie dreaptă (tumoră mixtă cu celule germinale testiculară – teratom matur + carcinom 
embrionar + tumoră de sac vitelin, pT2Nx L1V0Pn0). Evaluarea CT nu relevă adenopatii sau determinări 
secundare; valorile markerilor tumorali (S1) se normalizează după intervenție.  

Având în vedere încadrarea tumorii în stadiul IB, după ce a fost prelevată spermă pentru conservare, se 
propune administrarea a 2 cicluri de chimioterapie adjuvantă (protocol BEP). Ulterior, datorită toxicității 
imediate a chimioterapiei cât și din motive personale, pacientul a refuzat administrarea ciclului 2.  

Identificarea factorilor prognostici și evaluarea atentă a riscurilor este crucială în managementul stadiului I 
de tumoră germinală nonseminomatoasă, în primul rând pentru a evita supratratarea și expunerea riscului 
de toxicitate medicamentoasă nejustificată pacienților cu risc scăzut de recidivă, fără a impacta însă 
capacitatea de descoperire timpurie a pacienților cu un risc crescut pentru ca aceștia să poată beneficia de o 
terapie adecvată (curativă), chiar dacă în prezent, numărul ciclurilor de chimioterapie adjuvantă reprezintă 
încă un subiect de studiu. Decizia terapeutică va fi luată ținând cont de aceste considerente, dar și de 
particularitățile și preferințele pacientului. 



 
  
 
 
 
 
 

71 
 

Therapeutical approach of nonseminomatous germ cell testicular tumors 
clinical stage I. Patient involvement in health care decision making 
Natalia Gherasim-Morogai, M.V. Marinca 

Regional Institute of Oncology Iasi, Romania 

Keywords: testicular mixed germline tumor, high risk, clinical stage I, chemotherapy 

Testicular cancer accounts for 1% of all male malignancies. Testicular tumors occur mainly in young men, 
therefore, the preservation of reproductive functions, quality of life after treatment and late effects are crucial 
concerns for establishing the therapeutic approach. 

We present the case of a 22-year-old patient diagnosed in March 2020 with a testicular tumor for which a 
right orchiectomy was performed (mixed testicular germ cell tumor - mature teratoma + embryonic 
carcinoma + yolk sac tumor, pT2Nx L1V0Pn0). CT scan, completed for staging purposes, did not reveal any 
suspicious nodules or masses; the values of tumor markers (S1) normalize after the intervention. Taking into 
consideration the classification of the tumor in stage IB, after the semen has been taken for preservation, it 
is proposed to administer two cycles of adjuvant chemotherapy (BEP protocol). Afterwards, due to the 
immediate toxicity of the chemotherapy and some personal reasons, the patient refused the administration 
of the second cycle of adjuvant chemotherapy. The prognostic factors identification and careful risk 
assessment is crucial in the management of stage I nonseminomatous germinal tumor, primarily to avoid 
overtreatment and exposure to undue toxic risks of patients with good risk features, without impacting 
patients' early detection capacity with poor risk features, with the aim that they should benefit from an 
adequate (curative) therapy, even if currently, the number of cycles of adjuvant chemotherapy is still a 
subject of study. The therapeutic decision making will depend on these considerations, but also must taking 
into account the patients' particularities and health-related preferences. 
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Aspecte etice de diagnostic la pacientul suspect oncologic  
în perioada COVID 
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Departament Medicale I, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași, România 

Clinica I Chirurgie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 
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Cuvinte cheie: covid, suspect oncologic, etică 

Introducere: Începând cu luna martie 2020, odată cu pandemia Covid, toate serviciile medicale au trebuit să 
se adapteze noilor condiţii. 

Material şi metodă: Pentru pacientul suspect oncologic accesul la serviciile medicale utile stabilirii unui 
diagnostic cert și unui plan terapeutic optim a reprezentat o problemă cu multipli factori. 

Rezultate: Durata listelor de aşteptare s-a lungit excesiv datorită închiderii temporare a numeroase servicii 
medicale ambulatorii ce asigurau diagnosticul clinic şi investigaţional, punând astfel presiune pe cele rămase 
active. Aceste liste de așteptare s-au lungit la un nivel de risc pentru cazurile ce ulterior s-au confirmat a fi 
oncologice, ridicându-se problema dacă este etic ca un pacient suspect oncologic să aștepte uneori luni 
pentru acces la serviciile medicale. În acest sens ar fi utilă definirea unui timp "rezonabil" de aşteptare în 
vederea unui diagnostic pentru cazurile suspecte oncologic. Accesul la serviciile medicale a fost perturbat şi 
prin temporizarea cazurilor cu simptome comune cu Covidul (febră, tuse, diaree etc.), simptome care nu sunt 
patognomonice Covidului, ci se întâlnesc frecvent și în bolile neoplazice. Pentru întreaga perioadă Covid, 
teama pacienților de a descinde în spații medicale, întreținută activ și avid de mass-media, uneori plasată pe 
terenuri psiho-emoționale fragile, a fost şi este un element de refuz sau temporizare a consultului medical 
altfel recunoscut ca necesar chiar de pacienții înșiși. 
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Concluzii: Desfășurarea activității în cabinetele ambulatorii în perioada Covid a implicat adaptarea continuă 
la noi norme efective şi relaţionale, unele generatoare de dileme etice în cazul pacientului suspect oncologic. 

 

Ethical aspects of diagnosis in the suspected oncological patient during the 
COVID period 
Elena Gologan, A.N. Pantazescu, A.N. Gologan 

Medical Department I, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

First Surgery Clinic, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Keywords: Covid, suspect oncological, ethics 

Introduction: Starting with March 2020, with the Covid pandemic, all medical services had to adapt to the 
new conditions. 

Material and method: For the suspected cancer patient, access to medical services useful for establishing a 
definite diagnosis and an optimal therapeutic plan was a problem with multiple factors. 

Results: The duration of the waiting lists was excessively extended due to the temporary closure of 
numerous outpatient medical services that provided clinical and investigational diagnosis, thus putting 
pressure on those who remained active. These waiting lists have been lengthened to a level of risk for cases 
that were later confirmed to be oncological, raising the question of whether it is ethical for a suspected 
cancer patient to sometimes wait months for access to medical services. In this regard, it would be useful to 
define a "reasonable" waiting time for a diagnosis for suspected oncological cases. Access to medical services 
was also disrupted by the timing of cases with common symptoms with Covid (fever, cough, diarrhea, etc.) 
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symptoms that are not pathognomonic of Covid but are also common in neoplastic diseases. For the entire 
Covid period, patients' fear of accessing medical facilities, actively and greedily maintained by the media, 
sometimes placed on fragile psycho-emotional status, was an element of refusal or timing of medical 
consultation otherwise recognized as necessary even by the patients themselves. 

Conclusions: Carrying out the activity in the outpatient clinics during the Covid period involved the 
continuous adaptation to new effective and relational norms, some generating ethical dilemmas in the case 
of the suspected cancer patient. 
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Provocări ȋn tratamentul neoplaziei trofoblastice gestaționale -  
prezentare de caz 
Iulia Monica Groza, A.D. Silași, A.G. Coșarca, V.H. Schiţcu 

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță", Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: neoplazie trofoblatică gestaţională, coriocarcinom, HIV 

Introducere: Prezentăm cazul unei paciente diagnosticate cu coriocarcinom stadiul IV FIGO, HIV pozitivă, 
datorită frecvenţei reduse a acestui gen de pacienți în literatura de specialitate și a dificultăţilor în gestionarea 
tratamentului.  

Istoricul bolii: Pacientă de 34 de ani, cu antecedente de molă hidatiformă, evacuată chirurgical în urma cu 3 
ani, s-a prezentat acuzând durere lombară dreaptă intermitentă, de intensitate moderată, oligomenoree și 
metroragii. Examenul CT a evidenţiat o masă de 8 cm la nivelul rinichiului drept și una de 3 cm în lobul 
superior al plămânului drept. Stabilirea diagnosticului histopatologic nu a fost posibilă, pacienta refuzȃnd 
prelevarea unei biopsii. Având în vedere riscul hemoragic crescut, istoricul medical relevant, rezultatul 
investigaţiilor paraclinice (hCG seric mult crescut), s-a stabilit diagnosticul de: Coriocarcinom stadiul IV FIGO 
(pulmonar și renal), scor risc 12. S-a administrat chimioterapie de linia întâi EMA-CO cu răspuns favorabil 
(aproximativ 2 luni), ulterior chimioterapie de linia a doua TP/TE cu răspuns biochimic complet (nivelul hCG 
normal). Pe parcursul tratamentului oncologic pacienta a fost diagnosticată HIV pozitivă. 

S-a practicat nefrectomie dreaptă după al patrulea ciclu de TP/TE, cu rezultat histopatologic: ţesut necrotic. 
Ulterior, pacienta a debutat linia a treia de chimioterapie cu Gemcitabină (nivel hCG în creștere). 

Concluzii: Nu sunt disponibile suficiente date despre opţiuni chimioterapice după linia a doua în cazul 
pacienţilor cu coriocarcinom recurent/recidivant. Pacienții HIV pozitivi necesită o atenție suplimentară în 
timpul administrării curelor de chimioterapie. 
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Challenges in the management of gestational trophoblastic neoplasia - 
case report  
Iulia Monica Groza, A.D. Silași, A.G. Coșarca, V.H. Schiţcu 
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Introduction: We present the case of a patient with choriocarcinoma stage IV FIGO, HIV positive, due to the 
rarity of this kind of patients in literature and the difficulties in treatment management. 

Disease history: 34 years old female, with a medical history of hydatidiform mole, surgically removed 3 years 
ago, presented with intermittent right lumbar pain, oligomenorrhea and metrorrhagia. 

The CT scan showed an 8 cm mass in the right kidney and a 3 cm mass in the right lung. Establishing the 
histopathological diagnosis was impossible because the patient refused the biopsy. Considering the high 
haemorrhagic risk, the relevant medical history, the laboratory report (very high levels of hCG), the 
established diagnosis was: Choriocarcinoma stage IV FIGO (pulmonary and renal metastases), risk score 12. 
We administered first line chemotherapy EMA-CO with favorable response (approximately 2 months), 
followed by second line chemotherapy TP/TE, achieving complete biochemical response (normal hCG level). 
After the forth cycle of TP/TE right nephrectomy was performed with a histopathological report of nectotic 
tissue. Due to the rising level of hCG, third line chemotherapy with Gemcitabin was started. 

Conclusion: There are not enough available data regarding chemotherapy treatment options after second 
line for patient with recurrent/relapsed choriocarcinoma. HIV positive patients require special attention 
during treatment. 
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Colangiocarcinomul, o analiză retrospectivă a tratamentului sistemic într-
un centrul terțiar 
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Cuvinte cheie: colangiocarcinom, chimioterapie, metastatic 

Introducere: Colangiocarcinomul reprezintă aproape 3% din toate cazurile de cancer gastro-intestinal 
diagnosticate la nivel mondial. Majoritatea pacienților sunt diagnosticați într-un stadiu avansat şi mai mult 
de 1/3 dintre pacienții considerați rezecabili au boală nerezecabilă. În cadrul metastatic, supravieţuirea la 5 
ani este mai mică de 5%. Tratamentul citotoxic standard pentru boala metastatică avansată este o combinație 
de gemcitabină și cisplatină, în timp ce fluoropirimidinele sunt, în general, administrate în linia a doua. 

Metode: Studiul actual este o analiză retrospectivă, efectuată într-un centru terțiar, Institutul Oncologic “Prof. 
Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca. Studiul a inclus pacienți cu colangiocarcinom tratați într-un interval de 
timp de 10 ani între 2008-2018. Pacienții au fost căutați retrospectiv în baza de date a institutului. Pacienții 
cu cancere suplimentare au fost excluși. 

Rezultate: O sută doisprezece pacienți au fost incluși în analiză, 50% au fost bărbați, 75% au avut 
colangiocarcinom intrahepatic, 82,1% au fost tratați pentru boală metastatică. Supraviețuirea mediană fără 
progresie (PFS) în prima linie a fost de 3,7 luni, 78% au primit combinații de gemcitabină și platină. Pacienții 
care au primit chimioterapie pe bază de carboplatin sau cisplatin au avut PFS mai bună decât cei care au 
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primit oxaliplatin PFS 12,5 vs. 12,7 vs. 9,3 luni (p=0,162). Comparând chimioterapia cu platină, chimioterapia 
pe bază de cisplatin din prima linie a fost asociată cu OS superior. În a doua linie, PFS mediană a fost de 2,9 
luni, taxanii sau monoterapia cu capecitabină au fost mai eficiente decât alte regimuri. Pacienții cu boală 
metastatică la prezentare au avut o supraviețuire globală (OS) semnificativ mai slabă decât cei cu o boală 
loco-regională (8,1 față de 15,3 luni p=0,041), la fel și pacienții cu mai mult de o metastază (12,1 față de 6,4 
luni p=0,59). 

Concluzie: Colangiocarcinomul metastatic este asociat cu o supraviețuire modestă. În prima linie, 
chimioterapia cu platină, în principal cisplatin asociată cu gemcitabina, a fost legată de un beneficiu de 
supraviețuire, în timp ce în a doua linie rezultatele au fost mai bune cu chimioterapia pe bază de capecitabină 
sau taxan. Pacienții fără metastaze sau cu încărcătură tumorală scazută au avut rezultate semnificativ mai 
bune. 
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Introduction: Cholangiocarcinoma represents nearly 3% of all gastrointestinal cancers diagnosed 
worldwide. The majority of patients are diagnosed at an advanced stage, and more than 1/3 of the patients 
considered resectable have unresectable disease. In the metastatic setting, the 5-year survival is less than 5%. 
Standard cytotoxic treatment for advanced, metastatic disease is a combination of gemcitabine and cisplatin, 
whereas fluoropyrimidines are generally administered in the second-line setting. 

Methods: The current study is a single-center, retrospective analysis, conducted in a tertiary cancer center, 
the “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Institute of Oncology in Cluj-Napoca. The study included cholangiocarcinoma 
patients treated in a 10-year time interval between 2008-2018. Patients were searched retrospectively in the 
institute's database. Patients with additional cancers were excluded. 

Results: One hundred twelve were included in the analysis, 50% were male, 75% had intrahepatic 
cholangiocarcinoma, 82,1% were treated in the metastatic setting. Median progression-free survival (PFS) in 
the first-line was 3.7 months, 78% received gemcitabine and platinum combinations. Patients that received 
carboplatin or cisplatin-based chemotherapy had better PFS than those receiving oxaliplatin PFS 12.5 vs. 12.7 
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vs. 9.3 months (p=0.162). When comparing platinum chemotherapy, cisplatin-based chemotherapy in the 
first line was associated with superior OS. In the second line, the median PFS was 2.9 months, taxane, or 
capecitabine monotherapy were more efficient than other regimens. Patients with metastatic disease at 
presentation had significantly worse overall survival (OS) than those with a loco-regional disease (8.1 vs. 15.3 
months p=0.041), and so did patients with more than one metastasis (12.1 vs. 6.4 months p=0.59). 

Conclusion: Metastatic cholangiocarcinoma is associated with dismal survival. In the first line, platinum 
chemotherapy, mainly cisplatin associated with gemcitabine, was linked to a survival benefit while outcomes 
were better with capecitabine or taxane-based chemotherapy in the second line. Patients without 
metastases or low disease burden had significantly better outcomes.  
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Impactul condițiilor epidemiologice cauzate de SARS-CoV-2 asupra 
conduitei de diagnostic și tratament al tumorilor vezicale 
M. Hogea, Oana Miron-Ariton, Gabriela Aniţei, B. Filip, I. Huţanu, I. Radu, N. Ioanid, R. Vieriu,  
A. Pantazescu, V. Scripcariu 
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Cuvinte cheie: tumori vezicale, pandemie, diagnostic tratament 

Pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2 a avut şi continuă să aibă un sever impact asupra populaţiei, atât 
din punct de vedere social, laboral cât și economic, cu consecințe grave asupra sănătăţii în afara sferei direct 
afectate. Pacienţii suferinzi de neoplazii vezicale reprezintă un grup aparte în urologie, datorită vârstei adesea 
înaintate, a comorbidităților frecvente, simptomatologiei alarmante și potențial amenințătoare de viață, și 
potențialului evolutiv crescut. Pacienții necesită multiple prezentări, atât pentru faza de diagnostic (pentru 
efectuarea explorărilor imagistice, endoscopice), cât și pentru cea de tratament (instilaţii săptămânale), 
aceste protocoale crescând expunerea acestui grup la risc, cunoscută fiind severitatea crescută a COVID în 
cazul prezenței de comorbidități. Totuși, respectarea cu strictețe a restricțiilor impuse în pandemie ar duce 
inevitabil la întârzieri de diagnostic și tratament cu consecințe grave asupra prognosticului pacienților. 
Prezentarea își propune să exploreze efectul pandemiei asupra diagnosticului, tratamentului și urmăririi 
oncologice în rândul pacienților cu neoplazii vezicale în Institutul Regional de Oncologie Iași, aducând în 
discuție și posibile căi de limitare ale acestuia. 
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Stenturile digestive în managementul endoscopic al fistulelor 
anastomotice esofagojejunale dupa gastrectomia totală 
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Scop: Cea mai severă complicație a anastomozelor esofagojejunale (AEJ) este fistula anastomotică, aceasta 
fiind asociată cu o mortalitate de aproximativ 20%, iar acest procent poate să ajungă până la 60% dacă acești 
pacienți sunt tratați conservator (antibioterapie și alimentație parenterală totală) asociat cu drenajul 
colecțiilor perianastomotice. O alternativă foarte atractivă este acoperirea defectelor folosind proteze 
metalice expandabile acoperite (PMEA), chiar dacă există un risc de 28% să migreze în amonte sau în aval. 

Materiale și metode: În perioada 1 August 2019 și 1 Octombrie 2020 am realizat 14 gastrectomii totale 
pentru neoplazii gastrice sau esofagogastrice. În 13 din aceste cazuri am realizat AEJ în maniera 
terminolaterală pe ansă exclusă “Y-en-Roux” mecanică cu stapler de 26mm. În cazul a trei dintre acești 
pacienți s-a obiectivat prezența scurgerilor de la nivelul AEJ, asociat sindromului de răspuns inflamator 
sistemic. Diagnosticul a fost realizat imagistic, prin examen radiografic al tractului digestiv superior cu 
substanță de contrast sau prin tomografie computerizată. În ziua diagnosticului am intervenit endoscopic și 
am montat la nivelul anastomozei o PMEA de 100mm sau de 120mm, care se deschide în ansa jejunală. 
Concomitent s-a folosit tehnica endoscopică pentru lavaj cu betadină și aspirația colecției perianastomotice. 

Rezultate: Evoluția postprocedurală a pacienților a fost favorabilă, cu acoperirea eficientă a defectului 
anastomotic și reluarea alimentației orale. În cazul unui pacient a fost necesară intervenția chirurgicală 
pentru evacuarea colecțiilor intraperitoneale, în cazul aceluiași pacient fiind necesară înlocuirea protezei 
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deplasate. 

Concluzii: PMEA reprezintă o opțiune viabilă în tratamentul fistulelor AEJ, beneficiile fiind categoric 
superioare metodelor conservative. 

 

 

Endoscopic digestive stenting management of esophagojejunal 
anastomosis leaks after total gastrectomy 
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Purpose: The most severe complication of esophagojejunal anastomosis (EJA) is the leaking anastomosis 
(LA), which is associated with a mortality rate of approximately 20%, this percentage can be as high as up to 
60% if these patients are treated conservatively (antibiotherapy and total parenteral nutrition) associated 
with perianastomotic collections (PAC) drainage. A very attractive alternative is defect coverage using coated 
self-expandable metal digestive stents (CSEMDS), despite the 28% risk of migrating upstream or downstream. 

Materials and methods: We performed 14 total gastrectomies for gastric or esogastric neoplasms between 
August 1st, 2019 and October 1st, 2020. In 13 of these cases we performed end-to-side “Y en Roux” EJA with 
a 26mm mechanical stapler. In three cases, the presence of leakage from the EJA, associated with systemic 
inflammatory response syndrome, was objectified. The diagnosis was made with radiographic examination 
of the upper digestive tract with contrast substance or with computed tomography. On the day of the 



 
  
 
 
 
 
 

84 
 

diagnosis, we performed endoscopy and inserted a 100mm or 120mm CSEMDS at the level of the LA, 
opening in the jejunal loop. At the same time, the endoscopic technique was used for PAC washing with 
betadine and aspiration. 

Results: The postprocedural evolution of the patients was favorable, with the efficient coverage of the 
anastomotic defect and oral feeding resumption. One patient required surgery to evacuate the 
intraperitoneal collections and replacement of the displaced prosthesis. 

Conclusions: CSEMDS are a viable option in the treatment of EJA fistulas, the benefits being definitely 
superior to conservative methods. 
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Sarcom stromal uterin și extrauterin. Serie de 6 cazuri 
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Sarcomul stromal endometrial (SSE) este o tumoră malignă rară ce își are originea în celulele stromale 
endometriale. Extrem de rar poate fi localizat extrauterin. Sarcoamele low-grade (LG-ESS) sunt mai comune 
decât sarcoamele high-grade (HG-ESS).  

Prezentăm o serie de 5 cazuri cu histologie de sarcom stromal endometrial, și caz singular de sarcom stromal 
endometrial cu localizare extrauterină, din cazuistica secției radioterapie a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, tratate în perioada 2004-2020. Pacientele au fost radiotratate cu diverse 
tehnici în funcție de disponibilitatea lor în centru în perioadele respective. Radioterapia a fost efectuată în 
adjuvantă în cazul sarcoamelor stromale endometriale, și paliativ în cazul sarcomului stromal endometrial cu 
localizare extrauterină. 

Tratamentul sarcoamelor este multidisciplinar și diferă în funcție de localizarea lor primară, precum și în 
funcție de stadiu.  
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Endometrial stromal sarcoma (ESS) is a rare tumor, predominantly occurs as a primary tumor of the uterus. 
Rare cases of primary extrauterine ESS have been reported. Low-grade ESS are most common than high-
grade ESS.  

We present five cases with ESS and only one case of extrauterine endometrial sarcoma. All cases performed 
radiotherapy (RTE) in Radiotherapy Department, Emergency Clinical Hospital “Sf. Apostol Andrei” Galați, 
during 2004-2020. Five of cases performed RTE in 2D technique and only one patient performed RTE in 3D 
conformational (3DCRT) technique at linear accelerator, Elekta Synergy. Five patients were referred for 
postoperative radiotherapy after hysterectomy. One patient were referred for radiotherapy with a palliative 
intent. 

The treatment is multimodal, management requires a multidisciplinary team, and is different regarding 
primary tumor location and staging of the tumor. 
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Tratamentul chirurgical al cancerului de col uterin, de la tehnica Wertheim 
la procedurile minim invazive 
N. Ioanid, R. Vieriu, Gabriela Maria Aniței, Mădălina Mihaela Gavrilescu, D.V. Scripcariu, N.S. Ioanid 
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Cuvinte cheie: istoria chirurgiei, cancer cervical, histerectomia radicală 

Ernst Wertheim a fost un pionier în istoria tratamentului chirurgical al cancerului de col uterin. Manuscrisul 
său “The extended abdominal operation for carcinoma uteri (based on 500 operative cases)”, publicat în 1912, 
a prezentat, detaliat, prima standardizare a histerectomiei radicale și a reprezentat baza pentru tratamentul 
chirurgical actual al cancerului cervical. Prezentăm o serie de puncte de referință, descrise de Wertheim, în 
lucrarea originală. Progresele medicinii (descoperirea antibioticelor și posibilitatea de a utiliza, în siguranță, 
transfuzia sangvină) au dus, în paralel, la progrese ale tehnicii chirurgicale, ceea ce a dus la îmbunătățirea 
supraviețuirii. Includem limfadenectomia pelvină sistematică, propusă și susținută de către Thoma Ionescu, 
extensia maximă a rezecției parametricale, introdusă de Takayama, adăugarea disecției ganglionare în bloc, 
a lui Taussig, de către Meigs; aceste tehnici au îmbunătățit profilul mortalității, prin scăderea recurenței bolii. 
În final, discutăm progresele actuale, cum ar fi tehnicile chirurgicale nerve-sparing (operația Kobayashi) și de 
conservare a fertilității (introdusă de Daniel Dargent), ca și introducerea procedurilor minim invazive 
(laparoscopie, laparoendoscopie single-site și tehnicile asistate robotic). Histerectomia radicală nu este o 
procedură universală. Pentru a folosi același limbaj, au fost propuse numeroase clasificări; clasificarea 
Querleu-Morrow este cea utilizată astăzi.  
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Surgical treatment of cervical cancer, from Wertheim`s technique to 
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Ernst Wertheim was a pioneer in the history of the surgical treatment of cervical cancer. His manuscript “The 
extended abdominal operation for carcinoma uteri (based on 500 operative cases)”, published in 1912, 
detailed first standardization of the radical hysterectomy and formed the basis of the current treatment for 
early stage cervical cancer. We present some hallmarks, described by Wertheim, in the original paper. Medical 
advances (including the discovery of antibiotics and the ability to safely transfuse blood) paralleled advances 
in surgical technique, allowing for improved survival. We include the systematic pelvic lymphadenectomy, 
proposed and sustained by Thoma Ionescu, the maximally extended parametrical resection pioneered by 
Takayama, the addition of the Taussig en bloc lymph node dissection by Meigs, which afforded an improved 
mortality profile due to decreased disease recurrence. Finally, we discuss progress that has been made in the 
present day, such as the development of nerve-sparing (Kobayashi's technique) and fertility-sparing 
surgeries (pioneered by Daniel Dargent), as well as the introduction of the minimally invasive procedures 
(laparoscopic, laparoendoscopic single-site and robotic-assisted radical hysterectomies). Radical 
hysterectomy is not a universal procedure. To use the same language, many classifications were proposed; 
the Querleu-Morrow classification is actually used.  
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Introducere: Cele mai multe cazuri de cancer ovarian (OC) sunt diagnosticate în stadiu avansat, situație în 
care chimioterapia neoadjuvantă (NACT) oferă o alternativă viabilă la chirurgia primară de debulking. 
Recidiva este relativ frecventă și rezistența la platină este o provocare importantă pentru medicul curant. 
Înțelegerea dinamicii capacității de răspuns la leziunile ADN-ului (DDR) ar putea oferi soluții viitoare. În 
prezentul studiu am evaluat dinamica heterogenității reparării ADN într-o serie mare de cazuri. 

Material și metodă: Probe de tip FFPE-TMA au fost analizate IHC pentru expresia PAR, PARP-1, ATM, TP53BP1, 
RAD51, FANCD2 înainte de NACT, după NACT și la recidivă totalizând mai mult de 1000 de colorații IHC într-
o cohortă secvențială de pacienți cu OC. 

Rezultate: NACT oferă o proporție similară de biomarkeri DDR în comparație cu nivelurile preterapeutice, cu 
toate acestea cazurile cu recombinare omoloagă competentă (HR) la diagnostic au un prognostic mai 
sumbru în ceea ce privește PFS și OS (OR 3,13, p=0.009 și HR 2,78, p=0.024) reflectând capacitatea de a repara 
corect leziunile ADN induse de agenții pe bază de platină.  

Concluzii: Cunoașterea stării DDR în diferite faze de tratament este importantă din punct de vedere clinic și 
sunt justificate instrumente predictive viitoare în vederea selecției terapiei cu agenți pe bază de platină și 
inhibitori poly (ADP-riboză) polimerază. 



 
  
 
 
 
 
 

90 
 

Dynamics of DNA damage response markers in epithelial ovarian cancer 
P. Kubelac1,2, P. Achimaș-Cadariu1,2, Alexandra Leary3,4 

1“Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, România 

2The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuță", Cluj-Napoca, România 

3“Gustave Roussy” Cancer Center, Villejuif, France 

4Université “Paris-Saclay”, Villejuif, France 

Keywords: ovarian cancer, neoadjuvant chemotherapy, DNA damage response, survival 

Introduction: Most ovarian cancer (OC) cases are diagnosed in advanced stage, where neoadjuvant 
chemotherapy (NACT) offers a viable alternative to primary debulking surgery. Patients usually relapse and 
platinum resistance is an important challenge to the treating physician. Understanding the dynamics of DNA 
damage response (DDR) capacity could provide future solutions. Here we evaluated the dynamic of DNA 
repair heterogeneity in a large series of cases. 

Material and methods: FFPE-TMA samples were analyzed for PAR, PARP-1, ATM, TP53BP1, RAD51, FANCD2 
IHC expression before NACT, after NACT and at relapse totalizing more than 1000 IHC stains in a cohort of 
sequential OC patients. 

Results: NACT offers a reassuringly similar proportion of DDR biomarkers compared to baseline levels, 
however cases with competent homologous recombination (HR) at diagnosis have a more dismal prognosis 
in terms of PFS and OS (OR 3.13, p=0.009 and HR 2.78, p=0.024) reflecting the ability to properly repair 
platinum induced DNA damage.  

Conclusion: Knowledge of DDR status across different treatment phases is clinically important and future 
predictive tools for platinum-based and Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors therapy are warranted. 
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Introduction: Hematologic malignancies account for 10% of all cancers, their management is particularly 
complex, especially in the time of COVID-19. Patients with hematologic malignancies typically are known to have 
higher levels of immunosuppression and may develop more severe respiratory viral infections. 

Material and methods: We conducted a retrospective study based on medical records of the patients admitted 
in “St. Parascheva” Clinical Hospital of Infectious Diseases which were diagnosed with SARS-CoV-2 infection and 
had as an associate diagnosis Non-Hodgkin Lymphoma (NHL). We followed age, gender, duration of 
hospitalization, symptoms, complication, paraclinical data, treatment and outcome. 

Results: From the beginning of the pandemic, a total of 7 patients that had NHL as associated diagnosis were 
admitted to our hospital. Of them, 6 were male and the mean age of the patients was 59.4; regarding the time of 
hospitalization the longest period that a patient required medical assistance was 61 days; all patients presented 
fever which was the main reason that they were tested for SARS-CoV-2; all patients were performing or performed 
chemotherapy courses; in all cases COVID-19 pneumonia was revealed; the therapy was performed in accordance 
with guidelines that were recommended at the time of admission and consisted in tailored regimens for each 
patient (Hydroxycloroquine, Lopinavir/Ritonavir, Enoxaparine sodium, antibiotics, Dexamethasone etc.). Only one 
case had a severe evolution with an unfavorable outcome. 

Conclusion: Balancing the management of COVID-19 and its complications and management of cancer is 
particularly challenging in patients with hematologic malignancies, especially when treating with curative intent. 
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Introducere: Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât şi în 
România. Tratamentul chirurgical conservativ reprezintă o opţiune terapeutică odată cu reducerea volumului 
tumoral prin diagnostic în stadii incipiente sau prin tratament neoadjuvant. Tehnicile de chirurgie 
oncoplastică permit excizii largi cu obţinerea de margini negative, dar şi refacerea estetică a sânului. În acest 
studiu sunt evaluate diferite tehnici de chirurgie oncoplastică prin deplasare în raport cu marginile de 
rezecţie şi localizarea tumorii. 

Material şi metode: În studiu au fost incluse 76 de paciente cu cancer de sân la care s-a practicat chirurgie 
conservatoare cu reducerea cavităţii restante prin deplasarea de ţesut dermato-glandular utilizând tehnicile: 
Grisotti, Bet Wings, Round Block, pedicol inferior cu refacere în T inversat, excizie radiară cu sau fără 
repoziționarea complexului areolo mamelonar, mobilizarea medială tip J şi excizie semicirculară. La nici o 
pacientă nu au fost folosite tehnici de mastoreducție pentru sânul contralateral. 

Rezultate: La majoritatea pacientelor, 76,32% (58), chirurgia a fost tratamentul iniţial, iar la 73,68% (53), 
tehnicile oncoplastice au fost corelate cu limfadenectomia selectivă. Localizarea cea mai frecventă a tumorii 
a fost în cadranul supero extern (40,74%). La peste 60% dintre paciente s-a excizat un volum de peste 200cm3 
de ţesut care conţinea tumoră. Cele mai apropiate margini, indiferent de procedură, au fost cea anterioară şi 
cea posterioară, care sunt limitate de tegument şi respectiv planşeul toracic. Cea mai folosită tehnică a fost 
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incizia radiară cu sau fără repoziţionarea complexului (48,69%). Cele mai versatile tehnici au fost mobilizarea 
dermatoglandulară pe pedicol inferior şi ”Round Block”, ele fiind folosite pentru tumori din orice cadran. 

Concluzie: Tehnicile de chirurgie oncoplastică permit excizia unui volum mare de ţesut, iar prin deplasarea 
ţesutului dermato glandular restant se poate reface aspectul estetic al sânului. Limitele naturale (tegumentul 
şi planşeul toracic) sunt zonele unde marginile de rezecţie sunt mai greu controlabile. S-au individualizat 
anumite tehnici care pot fi folosite pentru tumori aflate în diferite cadrane. 
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Cuvinte cheie: metastaze colorectale, rezecție hepatică, intervenție chirurgicală 

Introducere: Rezecțiile hepatice majore (MLR) ca tratament pentru metastazele hepatice colorectale (CRLM) 
ar trebui să ofere o rată mai mare de rezecție, dar și o rată mai mare de morbiditate și mortalitate. Date recente 
din literatura de specialitate demonstrează rolul crescut al rezecțiilor hepatice parenchimatoase (PSLR) care 
oferă rezultate oncologice similare sau superioare comparativ cu MLR. Acest studiu analizează rezultatele 
PSLR comparativ cu cele ale MLR.  

Metode: Dintre cei 151 de pacienţi cu rezecții hepatice CRLM, 57 au fost supuși PSLR și 32 MLR. Au fost 
analizate morbiditatea, mortalitatea, intervalul liber de boală și supraviețuirea.  

Rezultate: Morbiditatea și mortalitatea au fost semnificativ mai mari în grupul MLR. Rata de rezecție R0 a fost 
mai mare în grupul MLR, dar fără nicio diferență statistică semnificativă. În ceea ce privește rata de recurență, 
nu au existat diferențe între grupurile PSLR și MLR. Ratele de supraviețuire au fost, de asemenea, similare în 
ambele grupuri.  

Concluzii: PSLR pare să ofere avantaje față de MLR în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea reduse cu 
rezultate oncologice similare. Acesta este motivul pentru care, atunci când este posibil din punct de vedere 
tehnic, susținem PSLR peste MLR în tratamentul CRLM. 
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Introduction: Major liver resections (MLR) as treatment for colorectal liver metastases (CRLM) is supposed to 
offer a higher rate of resection but also a higher morbidity and mortality rates. Recent literature data 
demonstrates the increased role of parenchymal sparing liver resections (PSLR) offering similar or superior 
oncological outcomes comparing with MLR. This study analyzes the outcomes of PSLR compared with those 
of MLR. 

Methods: Among 151 liver resections for CRLM, 57 patient underwent PSLR and 32 MLR. Morbidity, mortality, 
disease free survival and survival were analyzed. 

Results: Morbidity and mortality were significantly higher in MLR group. R0 resection rate was higher in MLR 
group but with no significant statistical difference. Regarding recurrence rate there was no differences 
between PSLR and MLR groups. Survival rates were also similar in both groups. 

Conclusions: PSLR seems to offer advantages over MLR in terms of lower morbidity and mortality with 
similar oncological outcomes. This is why, when technical feasible, we advocate PSLR over MLR in treatment 
of CRLM. 
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Introducere: Rezecția R0 este considerată astăzi standardul de aur pentru tratamentul metastazelor hepatice 
colorectale (CRLM). Cu toate acestea, pentru a creşte rata de rezecție este necesară rezecția vasculară R1 
(marja negativă mai mică de 1 mm). Scopul acestui studiu este de a prezenta experiența și rezultatele acestui 
tip de rezecție. 

Metode: au fost incluși pacienți consecutivi în perioada 2015-2019 cu rezecție hepatică și au fost comparate 
şi analizate rezecțiile vasculare R0 și R1. 

Rezultate: Între 148 de pacienți am identificat 28 de pacienți cu rezecții vasculare R1 (18.9%) și 120 (81.1%) 
cu rezecții R0. Recurențele chirurgicale ale marjei au apărut la doi pacienți (7.1%) în grupul vascular R1 și la 6 
pacienți (5%) în grupul R0. La analize, R1 vascular vs. R0 nu a avut diferențe semnificative, iar R1 vascular nu 
a fost identificat ca factor de prognostic negativ. 

Concluzii: Rezecția hepatică vasculară R1 oferă rezultate similare rezecțiilor R0, care pot justifica acest tip de 
rezecție pentru a crește rezecabilitatea şi siguranţa pacientului. 
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Introduction: R0 resection is considered today the gold standard for treatment of colorectal liver metastases 
(CRLM). However, to increase the resectional rate R1 vascular resection (negative margin less than 1 mm) is 
necessary. The aim of this study is to present the experience and outcomes with this type of resection. 

Methods: Consecutive patients during 2015-2019 period with liver resection were included and R0 and R1 
vascular resections were compared and analyzed. 

Results: Among 148 patients we identified 28 patients with R1 vascular resections (18.9%) and 120 (81.1%) 
with R0 resections. Surgical margin recurrences occurred in two patients (7.1%) in R1 vascular group and 6 
patients (5%) in R0 group. On analyzes R1 vascular vs. R0 had no differences and R1 vascular was not 
identified as a negative prognostic factor. 

Conclusions: R1 vascular liver resection provides similar outcomes to R0 resections which may justify this 
type of resection to increase patient resectability and safety.   
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Abordul minim invaziv în patologia oncologică ginecologică 
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Cuvinte cheie: chirurgie minim invazivă, oncologie ginecologică, cancer de col uterin, cancer de endometru, ganglion santinelă 

Până nu de mult, chirurgia deschisă a reprezentat unica opțiune de tratament în patologia oncologică.   
Progresele științifice și tehnologice înregistrate în ultimii ani au determinat ca tehnicile minim invazive să 
câștige un loc important în abordarea nu doar a cazurilor benigne, cât și în tratarea patologiilor neoplazice, 
devenind astfel noul standard. Lucrarea de față își propune să prezinte indicațiile, avantajele și dezavantajele 
chirurgiei oncologice minim invazive prin analiza lucrărilor din literatura de specialitate în comparație cu 
experiența din ultimul an a echipei noastre.  Integrarea chirurgiei minim invazive în oncologia ginecologică 
schimbă perspectiva pacientelor, devenind o chirurgie mai puțin mutilantă și mai funcțională și vine în 
sprijinul lor printr-o recuperare mult mai rapidă și prin reducerea complicațiilor pe termen lung. Obiectiv, 
îmbunătățește tehnica chirurgicală și asigură managementul optim al cazului.  
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Until recently, open surgery represented the only treatment option in cancer. Scientific and technological 
advances in recent years have led to minimally invasive techniques gaining an important place in addressing 
not only benign cases, but also in treating neoplastic pathologies, therefore becoming the new standard. 
This paper aims to present the indications, advantages and disadvantages of minimally invasive oncological 
surgery by analyzing the scientific papers compared to the experience of our team in the last year. The 
integration of minimally invasive surgery in gynecological oncology changes the perspective of patients, 
becoming a less mutilating and more functional surgery and comes to their aid through a much faster 
recovery and by reducing long-term complications. Objectively, it improves the surgical technique and 
ensures the optimal management of the case. 
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Pandemia COVID-19 a declanșat o perturbare majoră în sistemul medical, pacienții cronici fiind cei mai 
afectați. Astfel că, pentru pacienții cu afectare oncologică, controlul periodic şi tratamentul acestora a devenit 
o provocare. Studiile actuale arată că rezultatul asocierii celor două patologii înclină spre un prognostic 
negativ. 

Am realizat un studiu retrospectiv, examinând cazuistica Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Iaşi, încă de la 
începutul apariţiei primului caz de infecţie cu SARS-CoV-2 în clinică. Am analizat un număr de 102 pacienţi 
neoplazici cu infecţie SARS-CoV-2 confirmată şi spitalizaţi în clinică până la data de 30 sept 2020. Vârsta medie 
a pacienţilor a fost de 68,1 ani (vârstă semnificativ mai mare comparativ cu cei fără patologie tumorală - 45,8 
ani), cu o diferenţă nesemnificativă statistic între genuri (52% gen masculin vs. 48% gen feminin). Au 
predominat cazurile de neoplasm mamar (16 pacienţi), colon (11 pacienţi), bronhopulmonar (9 pacienţi) şi 
tumorile cerebrale, de col uterin, vezicale, într-un număr mai mic. Un factor de risc important a fost vârsta 
înaintată, fiind înregistrate 8 decese. 

Impactul neoplasmului în prognosticul infecţiei este mai puţin semnificativ în comparaţie cu alte 
comorbidităţi ca Diabet zaharat, Hipertensiune arterială, unde rata de moralitate este mult mai mare. Însă 
datele privind rolul infecţiei la pacientul imunodeprimat neoplazic sunt extrem de limitate încât sunt 
necesare studii mai detaliate care să ne ofere mai multe informaţii pentru managementul cât mai oportun al 
pacientului neoplazic. 
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Mantle cell Lymphoma (MCL) is an aggressive form of non-Hodgkin’s Lymphoma (NHLs) ant it comprises 
about 2 percent of all NHLs. It is characterized by overproduction of cyclin D1 which can be identified, in 
more than 90 percent of cases, by immunohistochemistry from tumor tissue. Most patients are diagnosed in 
stage 3 or 4 and need systemic treatment. The current approach consists in chemoimmunotherapy in the 
first line using the R-CHOP regimen (Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone) 
followed by Rituximab maintenance. For less fit or older patients Bendamustine in combination with 
Rituximab may be used. Using the standard therapy the overall survival is situated between 3 and 4 years. 
With high relapse rates, high-dose salvage chemotherapy followed by auto-HSCT seems to be an option. For 
less fit patients targeted therapies as Ibrutinib seems the way to go. A first-in-class highly potent covalent 
inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), Ibrutinib inhibits B-cell antigen receptor signalling downstream of 
BTK. It is orally administred (560 mg once daily) and it seems to be a safe option, being well tolerated and 
with a modest side-effect profile. In this review we share our center’s experience in using Ibrutinib as a 
second line treatment for relapsed/refractory Mantle cell Lymphoma. 
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Tratamentul limfedemului secundar la pacienţii oncologici 
M.V. Muntean1, A.V. Oradan2 

1Departamentul de Chirurgie Plastică, Institutul de Oncologie “Ion Chiricuţă”, Cluj-Napoca, România 

2Secţia de Chirurgie Plastică, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: limfedem, microchirurgie, anastomoze limfo-venoase, cancer 

Scop: Limfedemul reprezintă o boală cronică şi progresivă caracterizată de acumularea de lichid interstiţial bogat 
în proteine la nivelul ţesutului subcutanat, datorită unei funcţii deficitare a sistemului limfatic. Limfedemul primar 
este o maladie congenitală rară, cauzată de obstrucţie, malformaţie sau hipoplazie, iar limfedemul secundar este 
cauzat de obstrucţia sau distrucţia unui sistem limfatic normal, fiind mult mai frecvent. În ţările dezvoltate, cauza 
principală a limfedemului secundar este reprezentată de limfadenectomia regională pentru tratamentul 
cancerului, în special cancerul de sân, respectiv de col uterin. Tratamentul chirurgical al limfedemului se împarte 
în proceduri excizionale şi proceduri fiziologice. Procedurile excizionale înlătură ţesutul fibrozat din cazurile mai 
avansate, iar procedurile fiziologice, precum transferul liber de limfonoduli (TLN) şi anastomozele limfo-venoase 
(ALV), au ca scop restituirea drenajului limfatic. 

Material şi metodă: Au fost incluse în studiu 8 cazuri de limfedem tratate în instituţia noastră în ultimul an. Toţi 
pacienţii au fost diagnosticaţi cu limfedem secudar post-limfadenectomie pentru cancer de sân şi col uterin. 
Pentru stadiile mai avansate s-a efectuat TLN în combinaţie cu ALV, iar pentru stadiile incipiente s-a efectuat doar 
ALV. Circumferinţa membrelor a fost măsurată înainte şi după intervenţie. 

Rezultate: Toţi pacienţii au prezentat o importantă reducere a circumferinţei membrului, precum şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii la 3 şi 6 luni postoperator. 

Concluzii: Noile tehnici microchirurgicale au făcut ca ALV să reprezinte un tratament eficient şi minim-invaziv în 
tratamentul limfedemului, în timp ce TLN rămâne în continuare cea mai bună opţiune pentru stadiile mai avansate. 
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The treatment of secondary lymphedema in cancer patients 
M.V. Muntean1, A.V. Oradan2 

1Plastic Surgery Department, “Ion Chiricuţă” Institute of Oncology, Cluj-Napoca, Romania 

2Plastic Surgery Department, Clinical Rehabilitation Hospital, Cluj-Napoca, Romania 

Keywords: lymphedema, microsurgery, lymphatico-venular anastomosis, cancer 

Introduction: Lymphedema is a chronic and progressive disease characterised by the build-up of protein rich 
interstitial fluid in the subcutaneous fat, due to the abnormal function on the lymphatic system. Primary 
lymphedema is a rare congenital condition caused by obstruction, malformation or hypoplasia, whereas 
secondary lymphedema is more common and it is caused by the obstruction or destruction of a normal 
functioning lymphatic system. In developed countries, the main cause of secondary lymphedema is represented 
by lymph node clearance for cancer, particularly breast and gynaecological tumors. The surgical treatment for 
lymphedema can be split into excisional and physiological procedures. Excisional procedure aim to remove the 
excess fibrotic tissue in more advanced stages, whereas physiological procedures, such as vascularised lymph 
node transfer (VLNT) and lymphatico-venular anastomosis (LVA) restore the lymphatic drainage.  

Methods: We present a series of 8 lymphedema cases admitted to our institution in the past year. All patients 
suffered from secondary lymphedema due to lymph node clearance for breast and cervical cancer. VLNT was 
performed in combination with LVA for more advanced cases and LVA solely was performed in incipient cases of 
lymphedema. Limb circumference was measured before and after the surgery. 

Results: All patients showed a significant reduction of limb circumference and improvement of quality of life at 3 
and 6 months postoperatively.  

Conclusion: Recent advancements in supermicrosurgical techniques have made LVA an effective and minimally 
invasive treatment for lymphedema, while VLNT still plays an important role in more advanced cases. 
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Verde de indocianină combinat cu Tc-99 în detectarea ganglionului 
santinelă în cancerul mamar - rezultate preliminare 
Ana Maria Mușină1,2, Natalia Velenciuc1,2, C. Roată1,2, W. Ong2, G.M. Dimofte1,2, S. Luncă1,2 

1Departamentul de Chirurgie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 

2Clinica a II-a Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: verde de indocianină, ganglion limfatic santinelă, cancer mamar 

Introducere: Tehnica ganglionului santinelă folosind două trasoare (radioizotopul Technetium-99 și colorant 
albastru) este standardul de aur pentru stadializarea axilară la pacienții cu cancer de sân, dar în țările în curs 
de dezvoltare, logistica și costurile financiare sunt o problemă reală, astfel încât verde de indocianină (ICG) a 
devenit o alternativă ieftină la Tc-99 pentru detectare. Ganglionul santinelă este definit ca primul ganglion 
limfatic în care celulele canceroase sunt cel mai probabil să se răspândească. Scopul studiului este de a 
prezenta protocolul nostru și rezultatele preliminare. 

Material și metode: Am dezvoltat un protocol care combină Tc-99 și ICG pentru a evalua sensibilitatea și 
specificitatea ambelor trasoare în detectarea ganglionilor limfatici santinelă.  

Tc-99 este injectat cu două ore înainte de operație și 2 ml de ICG se injectează cu 30 de minute înainte de 
incizie în două puncte din regiunea peritumorală. În primul rând, ganglionul limfatic santinelă este identificat 
folosind o cameră fluorescentă urmată de detectarea cu gamma camera.  

O detectare pozitivă este reprezentată de ganglionul limfatic care este fie fluorescent, fie radioactiv, fie 
ambele. 

Rezultate: Atunci când se folosește ICG combinat cu Tc-99, rata de detecție raportată este de 93.5%, cu 2.14 
ganglioni limfatici identificați în studii publicate. Rata de identificare post-neoadjuvantă utilizând ICG + Tc-
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99 a fost raportată 98.3% comparativ cu 93.8% atunci când se utilizează numai radioizotopul cu un număr 
similar de ganglioni identificați (2.2 vs. 1.9). La pacienții noștri, ganglionii limfatici au fost pozitivi pentru ambii 
trasori. 

Concluzie: Fluorescența cu ICG ar putea completa metoda radioizotopului sau ar oferi o alternativă în 
centrele cu acces slab la limfoscintigrafia radioizotopică. 

 

 

Indocianin green combined with Tc-99 in sentinel lymph node detection in 
breast cancer - preliminary results 
Ana Maria Mușină1,2, Natalia Velenciuc1,2, C. Roată1,2, W. Ong2, G.M. Dimofte1,2, S. Luncă1,2 

1Department of Surgery, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

2Second Surgical Oncology Clinic, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: indocyanine green, sentinel lymph node, breast cancer 

Introduction: The sentinel node technique using two tracers (radioisotope Technetium-99 and blue dye) is 
the gold standard for axillary staging in patients with breast cancer, but in developing countries, logistics and 
financial cost are a real problem so indocyanine green (ICG) has become a cheap alternative to the Tc-99 for 
sentinel node detection in breast cancer. Sentinel node is defined as the first lymph node to which cancer 
cells are most likely to spread. The aim of the study is to present our protocol and preliminary results. 

Methods: We developed a protocol that combine Tc-99 and ICG in order to evaluate the sensitivity and 
specificity of both tracers in sentinel lymph node detection. Tc-99 tracer is injected with two hours before 
surgery and 2ml of ICG is injected with 30 minutes before surgery in two points in tumor region. First, the 
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sentinel lymph node is identified using fluorescent camera followed by detection with gamma finder. A 
positive detection is represented by the lymph node that is either fluorescent, either radioactiv or both. 

Results: When combined ICG with Tc-99 the reported detection rate is 93.5% with 2.14 lymph nodes 
identified in publish studies. The post-neoadjuvant identification rate using ICG + Tc-99 was reported 98.3% 
compared to 93.8% when using only the radioisotope with similar number of nodes identified (2.2 vs. 1.9). In 
our patients, the lymph node was positive for both tracers. 

Conclusion: ICG fluorescence could complement the radioisotope method or provide an alternative in 
centers with poor accessibility to radioisotope lymphoscintigraphy. 
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Biomarkerii cardiaci în detecţia cardiotoxicităţii subclinice asociată 
medicaţiei antineoplazice 
Daniela Olaru1, Anca Raluca Luca1, Nicoleta Adelina Proca1, Mariana Floria1,2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi  

2Spitalul Clinic Militar de Urgenţă “Dr. Iacob Czihac” Iaşi 

Cuvinte cheie: cardiotoxicitate, cardio-oncologie, biomarkeri cardiaci 

Neoplaziile şi bolile cardiovasculare reprezintă cauze majore de mortalitate și morbiditate la nivel mondial. 
Managementul cancerului şi tratamentul actual au îmbunătățit supraviețuirea pacienților neoplazici. Totuși, 
utilizarea atât a chimioterapicelor clasice cât și a medicației moderne este limitată deseori de efectele adverse. 
Cardiotoxicitatea este fie ca efect al medicației antineoplazice asupra funcției și structurii cardiace, fie în 
condițiile dezvoltării bolilor cardiovasculare în prezența factorilor de risc. Detectarea cardiotoxicității 
subclinice este esențială.  

Evaluarea ecocardiografică înaintea inițierii terapiei antineoplazice este importantă pentru depistarea 
pacienţilor cu risc cardiovascular crescut care pot dezvolta cardiotoxicitate, manifestată prin disfuncție 
sistolică și diastolică, aritmii sau boala coronariană arterială. Biomarkerii cardiaci precum cTn şi peptidele 
natriuretice (BNP/NT-proBNP) sunt predictori ai cardiotoxicităţii subclinice induse de antineoplazice. Dozele 
mari de antracicline se asociază cu un nivel crescut al cTn în timpul tratamentului. Creșterea cTn după 
antracicline este prezentă atât la pacienții cu risc cardiovascular înalt, cât şi scăzut.  

Nivelul de BNP/NT-proBNP este mai crescut în cazul pacientelor HER2+ tratate cu Trastuzumab care dezvoltă 
cardiotoxicitate în special în asociere cu antracicline. O scădere a fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng cu 
1,3% determină dublarea nivelului de NT-proBNP. În prezent, se află în cercetare biomarkeri de fibroză 
cardiacă şi stres oxidativ precum MPO (mieloperoxidaza), Gal-3(galactina 3), ST2 (suppression of 



 
  
 
 
 
 
 

108 
 

tumorigenicity 2 pathway) şi GDF-15 (factorul de creştere şi diferenţiere 15).  

Detectarea a noi biomarkeri specifici ţesutului miocardic la pacienții trataţi cu chimioterapie și imunoterapie, 
precum şi elucidarea mecanismului cardiotoxicităţii imun mediate sunt esenţiale. În practica medicală se 
recomandă evaluarea de rutină a biomarkerilor cardiaci - cTn şi NT-proBNP pe lângă funcția cardiacă 
(ecocardiografic), în special la pacienţii trataţi cu antracicline și trastuzumab.  
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Ibrutinibul în limfomul primar cerebral - caz clinic 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviț1, Sabina Iluță2, C. Tomuleasa2 

1Hematologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei”, Galați, România 

2Hematologie, Institutul Oncologic “Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: Ibrutinib, limfom cerebral 

Introducere: Ibrutinibul este o moleculă mică a cărei acțiune este de a inhiba protein kinaza, care controlează 
rata de proliferare a anumitor celule. S-a demonstrat că ibrutinibul se leagă covalent și, în cele din urmă, 
inhibă tirozin kinaza Bruton (BTK). 

Material și metodă : Pacienta I. M, 63 de ani, a fost diagnosticată cu limfom primar cerebral în decembrie 
2019, s-au administrat 5 cure cu Methotrexat și două cu Cytosar în doză mare, însă se constată boală 
refractară. Se încearcă o ultimă soluție - administrarea de Ibrutinib 140 mg 3 cps/zi. 

Rezultate : după 3 luni de tratament cu Ibrutinib, se decelează la RMN micșorarea considerabilă a formațiunii 
tumorale cerebrale. 

Concluzii: pacienta a obținut un răspuns parțial foarte bun, luăm în calcul posibilitatea de efectuare a 
autotransplantului de celule stem hematopoietice. 
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Ibrutinib in primary cerebral lymphoma - clinical case 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviț1, Sabina Iluță2, C. Tomuleasa2 

1Hematology, “Sfântul Apostol Andrei” Emergency Clinical Hospital, Galați, România 

2Hematology, The Oncology Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca, România 

Keywords: Ibrutinib, cerebral lymphoma 

Introduction: Ibrutinib is a small molecule that works by inhibiting a type of enzyme, called a protein kinase 
that controls the rate at which certain cells multiply. In particular, ibrutinib has been shown to covalently 
bind to, and ultimately inhibit, the Bruton’s tyrosine kinase (BTK). 

Material and method: Patient I.M., 63 years old, was diagnosed with primary cerebral lymphoma in 
December 2019, 5 cures with Methotrexate and two with high dose Cytosar were administered, but 
refractory disease was found. One last solution is being tried - Ibrutinib 140 mg 3 cps/day.  

Results: After 3 months of treatment with Ibrutinib, a significant decrease in the brain tumor formation is 
detected on MRI. 

Conclusions: The patient obtained a very good partial response, we consider the possibility of performing 
haematopoietic autologus stem cell transplant. 
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Un caz particular de limfom folicular cu plagă dehiscentă gigantă axilară 
stângă 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviț1, C. Dănăilă2 

1Hematologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei”, Galați, România 

2Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: limfom folicular, plagă axilară, sindrom Richter 

Introducere: Limfomul folicular este un tip de limfom non-Hodgkin, originar din limfocitele B, și este cea mai 
frecventă formă de limfom cu creștere lentă. 

Material și metodă: Pacient M.N., 57 de ani, a fost diagnosticat cu limfom folicular în ianuarie 2020 prin 
biopsie ganglionară axilară stângă, adenopatii care au fost descoperite întâmplător cu ocazia unei supurații 
axilare stângi. 

Rezultate: După 3 cure de chimioterapie tip R-CVP se constată răspuns parțial, însă cura a IV-a fost amânată 
datorită infecției respiratorii cu SARS-CoV-2, ulterior se constată mărirea în dimensiuni a plăgii axilare stângi. 

Concluzii: Pacientul a obținut inițial un răspuns parțial bun, însă la examinarea PET CT după 4 cure se 
constată scor Deuville 5. Așadar este vorba despre o boală progresivă sau de un sindrom Richter. 
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A rare case of follicular lymphoma with left axillary giant wound 
dehiscence 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviț1, C. Dănăilă2 
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Keywords: follicular lymphoma, axillary wound, Richter syndrome 

Introduction: Follicular lymphoma is a non-Hodgkin’s type of lymphoma, originating in the B lymphocytes, 
or B-cells, and it is the most common form of slow-growing disease. 

Material and method: Patient M.N., 57 years old, was diagnosed with follicular lymphoma in January 2020 
by left axillary lymph node biopsy, lymphadenopathy that was accidentally discovered during a left axillary 
suppuration. 

Results: After 3 R-CVP chemotherapy cycles, a partial response is found, but the fourth cycle was delayed 
because of the respiratory infection with SARS-CoV-2, afterwards there is an increase in the size of the left 
axillary wound. 

Conclusions: Initially the patient obtained a partially good response, but the Pet CT examination after 4 R-
CVP cycles shows a Deuville 5 score. So it is a progressive disease or a Richter syndrome. 
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Oportunitatea folosirii metodelor alternative de estimare a statusului T în 
cancerul mamar multiplu 
A. Pănuță, I. Radu, Maria-Gabriela Aniței, B. Filip, I. Huțanu, A. Pantazescu, N. Ioanid,  
R. Vieriu-Moțoc, D.V. Scripcariu, V. Scripcariu 

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

Chirurgie I Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iași  

Cuvinte cheie: cancer mamar multiplu 

Utilizarea exclusivă a metodei DTD (diametru tumoral dominant) în cazurile de CMM (cancer mamar multiplu) 
cu „ignorarea” focarelor mamare sincrone ipsilaterale, generează multiple controverse. Neglijarea rolului 
prognostic al multiplicităţii tumorale în CM, duce la substadializarea şi subtratarea pacientelor cu CMM. 
Povara tumorală crescută, în CMM, rezultă într-un potenţial sporit de metastazare respectiv, înrăutăţirea OS. 
Cea mai frecvent utilizată dintre metodele alternative este DTA (diametrului tumoral agregat) suma 
diametrelor a maxim 3 dintre cele mai mari focare sincrone de carcinom invaziv (Andea et al., 2002, Zhang X 
et al., 2018). 

Obiectivul studiului: Stabilirea oportunităţii metodelor alternative de evaluare a categoriei T în CMM. 

Materiale, pacienţi şi metode: 1835 de cazuri de CM la femei au fost tratate chirurgical în cadrul Clinicii I 
Chirurgie Oncologică a IRO, Iași, în perioada 1 mai 2012 - 1 mai 2019, dintre care 202 (11,00%) au prezentat 
CMM. Am stadializat prin metoda recomandată DTD şi, respectiv, cea alternativă DTA cazurile de CMM - date 
pe care le-am contrapus ulterior, utilizând metode statistice pentru evidenţierea eventualei semnificaţii 
statistice.    

Rezultate, discuţii, concluzii: Comparând rezultatele generate de metoda DTD versus DTA în privinţa 
statusului T în grupul CMM am obţinut: diminuarea semnificativă a ponderii cazurilor T1 (p<0,001), „păstrarea” 
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proporţii similare printre cazurile T2 prin mecanismul de „migrare” a unui număr echivalent a cazurilor T1 în 
T2 şi din T2 în T3; ponderea T3 sporind semnificativ prin aplicarea metodei DTA (p<0,001). Admitem că 
rezultatele generate prin DTA sunt mai puţin apropiate de dimensiunile „reale” ale tumorilor mamare 
sincrone decât cele ce se pot obţine prin metodele alternative mai elaborate, precum sunt volumul (VTA) sau 
aria tumorală (ATA). Acestea prezintă însă dezavantajul necesităţii unui calcul matematic complex, referirea 
la unii parametri ai focarelor tumorale ce nu sunt descrişi în mod uzual în buletinele anatomopatologice. 
Confruntând datele noastre cu cele disponibile în literatura de profil, ajungem la concluzia că folosind 
metoda DTA de evaluare a statusului T în cazurile de CMM, se poate stabili un stadiu TNM mai avansat, ce 
corelează cu ponderea cazurilor N+. Astfel, chiar dacă nu recomandăm înlocuirea totală a metodei standard 
(DTD) cu DTA, vom susţine necesitatea aprofundării studiilor în această direcţie pe serii largi de cazuri şi 
pentru perioade de timp mai îndelungate. 
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Infecția cu hemoculturi pozitive la pacienții oncologici critici: studiu 
comparativ anul 2020 versus anul 2019 
B. Păsăroiu1, A. Carp1, S. Avasîlcăi1, C. Boțoc1, S. Găină1, M. Larion1, A. Pădurariu1, A. Petrache1, 
Ioana Grigoraș1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

2Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: pacient, oncologic, hemoculturi, microbiologic, mortalitate 

Introducere: Pacientul oncologic în general și cel supus terapiei anticanceroase (chirurgie, chimio-radio-
imunoterapie), în special, are risc crescut de infecții. Hemoculturile pozitive (HP) sunt mai frecvente decât la 
alte tipuri de pacienți și se asociază cu o mortalitate ridicată.  

Obiective: Evaluarea datelor microbiologice, a sursei și a evoluției pacienților critici oncologici cu infecții cu 
hemoculturi pozitive (IHP), comparativ, în 2 ani succesivi.  

Material și metodă: Studiul retrospectiv observațional unicentric a inclus toți pacienții critici oncologici cu 
cel puțin o HP internați în clinica ATI a IRO Iași în perioada 1.01-30.09.2019 și 2020. Date înregistrate: date 
demografice, date microbiologice, date despre sursă, tipul de cancer (solid/hematologic) și mortalitatea. 
Datele au fost analizate comparativ 2020 versus 2019. 

Rezultate: Lotul 2020 versus 2019 a inclus 55, respectiv 41 de pacienți cu IHP. Agenții patogeni izolați din HP 
au fost: Gram-negativi - 55% 2020 vs. 63% 2019, Gram-pozitivi - 38% 2020 vs. 29% 2019, Fungi - 7% 2020 vs. 
9% 2019. În 2020, 58% pacienți au prezentat tumori solide versus 44% în 2019 și 42% boli hemato-oncologice 
versus 56% în 2019. Mortalitatea pacienților cu IHP a fost 45,5% în 2020 versus 63% în 2019. Cea mai mare 
mortalitate s-a înregistrat la pacienții hemato-oncologici - 61% în 2020 vs. 74% în 2019. 
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Concluzii: Infecțiile cu hemoculturi pozitive la pacienții critici oncologici implică în special bacterii Gram-
negative, dar se observă o creștere a incidenței HP cu Gram-pozitivi în 2020. Mortalitatea cea mai mare o 
înregistrează pacienții cu boli hemato-oncologice și IHP. 

 

 

Bloodstream infection in critically ill oncological patients: comparative 
study 2020 versus 2019 
B. Păsăroiu1, A. Carp1, S. Avasîlcăi1, C. Boțoc1, S. Găină1, M. Larion1, A. Pădurariu1, A. Petrache1, 
Ioana Grigoraș1,2 

1University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 

2Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: patient, oncological, blood cultures, microbiological, mortality 

Introduction: In general, the oncological patient, and especially the patient undergoing surgery, chemo-
radio-immunotherapy is at a higher risk of infection. Positive blood cultures (PBC) are more frequent 
compared to other types of patients and associate a high mortality.  

Objectives: Assessment of the microbiological data, of the presumable source and outcome in critically-ill 
oncological patients with bloodstream infection (BSI) recorded in 2020 versus 2019. 

Materials and methods: A retrospective, observational, single center study included all critically-ill 
oncological patients with at least one PBC admitted in the ICU at IRO Iasi during 1.01-30.09.2019 and 2020. 
Recorded data: demographic data, microbiological data, probable source, cancer type (solid versus 
hematological cancer) and mortality. The data was analized comparatively 2020 versus 2019.  
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Results: The 2020 group versus 2019 group included 55 and 41 patients, respectively, with PBC. The etiologic 
agents found in PBC were: Gram-negative 55% in 2020 versus 63% in 2019, Gram-positive 38% in 2020 versus 
29% in 2019, Fungi - 7% in 2020 vs. 9% in 2019. In 2020, 58% of the patients presented solid tumours vs. 44% 
in 2019 and 42% haematological cancer vs. 56% in 2019. The mortality in PBC patients was 45.5% in 2020 
versus 63% in 2019. The highest mortality rate was recorded amongst the patients with haematological 
cancers - 61% in 2020 versus 74% in 2019. 

Conclusions: The bloodstream infections in critically ill oncological patients involve especially Gram-
negative bacteria, but a rise in the incidence of PBC with Gram-positive bacteria can be seen in 2020. The 
highest mortality rate was recorded amongst the patients with haematological cancers and PBC. 
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Investigarea determinanților moleculari ai activității antitumorale pentru 
noi compuși chinolinici și izochinolinici 
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2Facultatea de Chimie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România 

3Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Iași, România 

Cuvinte cheie: modelare moleculară, inhibitori de tubulină, chemoterapeutice 

Introducere: Numeroase eforturi actuale sunt direcționate către dezvoltarea de noi agenți antiproliferativi, 
o atenție deosebită fiind acordată inhibitorilor care alterează dinamica microtubulilor. Dintre numeroșii 
agenți ce țintesc microtubulii, fenstatina este o structură chimică promițătoare care poate fi utilizată ca punct 
de plecare pentru proiectarea de noi derivați antitumorali. 

Materiale și metode: În cadrul acestui studiu s-au investigat particularitățile de legare la nivelul tubulinei a 
unei serii de 12 noi derivați de izochinolină și chinolină similari din punct de vedere structural cu fenstatina. 
Acești compuși au fost evaluați in vitro pentru abilitatea de a inhiba creșterea a 60 de linii tumorale [1], câțiva 
dintre ei fiind foarte activi (concentrație inhibitorie maximă 50% de ordin submicromolar). Experimentele de 
andocare moleculară au fost derulate în Autodock Vina, pe situsul de legare a colchicinei din structura 
tubulinei (cod Protein Data Bank: 4O2B). În vederea validării rezultatelor andocării moleculare, compușii au 
fost evaluați pentru abilitatea de a inhiba polimerizarea tubulinei in vitro. 

Rezultate și concluzii: Proiectarea moleculară asistată de calculator este o strategie eficientă pentru 
identificarea de noi structuri chimice cu utilitate terapeutică. În cadrul acestui studiu, compușii cu activitate 
antitumorală submicromolară (ex. glioblastom SNB-75 GI50 = 35.1 nM, melanom MDA-MB-435 GI50 = 36.7 
nM) au inhibat polimerizarea tubulinei in vitro și au fost acomodați la nivelul acesteia prin interacțiunea cu o 
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serie de aminoacizi considerați importanți în activitatea antitumorală a altor agenți cunoscuți care țintesc 
microtubulii. Astfel, modelarea moleculară joacă un rol extrem de important în elucidarea determinanților 
moleculari ai activității biologice. 

 

Insights into the molecular determinants of anticancer activity of novel 
quinoline and isoquinoline compounds 
Roxana-Maria Pomohaci1,2, Cristina-Maria Al-Matarneh3, Ramona Dănac2 

1Bioinformatics Laboratory, TRANSCEND Research Center, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

2Faculty of Chemistry, ”Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi, Romania 

3“Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania 

Keywords: molecular modelling, tubulin inhibitors, chemotherapeutics  

Introduction: Considerable efforts are currently being directed towards developing new antiproliferative 
agents, with special attention being given to compounds which inhibit tumor progression by disrupting 
microtubule dynamics. Among the plethora of microtubule-binding agents, phenstatin is a promising 
starting scaffold for the rational drug design of novel anticancer compounds. 

Materials and methods: This study presents the theoretical binding characteristics of a series of 12 novel 
isoquinoline and quinoline derivatives with molecular similarity to phenstatin, which inhibit cell growth with 
submicromolar concentrations, as assessed through in vitro evaluation on a panel of 60 human cancer cell 
lines [1].  

Molecular docking experiments were performed in Autodock Vina, on the colchicine binding site of the α,β-
tubulin heterodimer (Protein Data Bank Identifier: 4O2B). Compounds were further tested for their ability to 



 
  
 
 
 
 
 

120 
 

inhibit tubulin polymerization in vitro in order to validate the results obtained through molecular docking 
experiments. 

Results and conclusions: Rational drug design is a well established strategy in identifying novel molecular 
scaffolds with therapeutic purpose. In our study, the compounds which showed submicromolar activity on 
several cancer cell lines (e.g. glioblastoma SNB-75 GI50 = 35.1 nM, melanoma MDA-MB-435 GI50 = 36.7 nM) 
also inhibited tubulin polymerization in vitro and were accommodated in a similar fashion in the colchicine 
binding site, establishing contacts with amino acid sidechains which are known to be relevant for anticancer 
activity of other tubulin inhibitors which interact with the colchicine binding site. As such, molecular 
modelling plays a crucial role in understanding the molecular determinants of biological activity. 
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Tehnici de planificare a brahiterapiei pentru cancerul cervical: experiența 
unui centru oncologic terțiar 
Diana-Cristina Pop1,2, Alexandra Timea Kirsch-Mangu1,2, E.A. Bonci1,2, Claudia Ordeanu1, O. Coza1,2, 
A. Irimie1,2, C. Vlad1,2, P. Achimaș-Cadariu1,2, Viorica Nagy1,2 

1Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, România 

2Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: brahiterapie, cancer de col uterin, brahiterapie convențională, brahiterapie CT-ghidată 

Introducere: Ghidurile terapeutice actuale publicate de Grupul European de Curieterapie și Societatea 
Europeană pentru Radioterapie și Oncologie recomandă brahiterapia tridimensională ghidată imagistic. 
Scopul acestui studiu a fost analizarea tranziției brahiterapiei de la regimul convențional bidimensional (2D-
BT) la brahiterapia tridimensională ghidată prin tomografie computerizată (CT-BT) și efectele acesteia la 
pacientele diagnosticate cu cancer de col uterin și tratate în institutul nostru. 

Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv incluzând 308 paciente diagnosticate cu cancer de 
col uterin, tratate între 2016 și 2018. Tratamentul a inclus chimioradioterapie primară și CT-BT (cu un aplicator 
de tip inel cu sondă uterină). Retrospectiv s-au realizat două planuri de tratament: unul în regim 2D-BT cu 
doza prescrisă în punctul A, definit conform Comisiei Internaționale pentru Unități și Măsurători ale 
Radiațiilor (ICRU), folosind timpii de staționare egali ai sursei în aplicator și altul cu doza prescrisă în volumul 
țintă clinic cu risc ridicat (HR-CTV) și timpii de staționare ai sursei diferiți.  

Rezultate: Planul 2D-BT a relevat o doză medie în punctul A de 99% din doza prescrisă (PD), iar dozele medii 
în punctele ICRU pentru vezica urinară și rect au fost de 102%, respectiv 100%, din PD. HR-CTV a arătat o doză 
medie la volumul iradiat de 96% din PD, iar dozele 2cc medii pentru vezica urinară și rect au fost de 86%, 
respectiv 65%, din PD. Volumul mediu al dozei de 100% la prescrierea dozei în punctul A și volumul țintă HR-
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CTV a fost de 106,5cc, respectiv 78,25cc. 

Concluzii: Când prescrierea dozei a fost efectuată în volumul țintă HR-CTV s-a observat o reducere a 
volumului iradiat cu 23% și o doză 2cc mai scăzută pentru vezică și rect. În concluzie, tehnicile de brahiterapie 
tridimensională ghidate imagistic ar trebui să înlocuiască 2D-BT pentru rezultate mai bune la pacientele 
diagnosticate cu cancer de col uterin. 

 

 

Brachytherapy planning techniques for cervical cancer: the experience of a 
tertiary cancer center 
Diana-Cristina Pop1,2, Alexandra Timea Kirsch-Mangu1,2, E.A. Bonci1,2, Claudia Ordeanu1, O. Coza1,2, 
A. Irimie1,2, C. Vlad1,2, P. Achimaș-Cadariu1,2, Viorica Nagy1,2 

1“Prof. Dr. Ion Chiricuță” Institute of Oncology Cluj-Napoca, Romania 

2“Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania 

Keywords: brachytherapy, cervical cancer, conventional brachytherapy, CT-guided brachytherapy 

Introduction: The latest published guidelines of Group Européen de Curiethérapie and European Society for 
Radiotherapy and Oncology recommend tridimensional image-guided brachytherapy. The aim of this study 
was to analyze the transition from bidimensional conventional brachytherapy (2D-BT) to tridimensional 
computed tomography-guided brachytherapy (CT-BT) and its effects in cervical cancer patients treated in 
our institution. 

Material and method: We conducted a retrospective study including 308 patients diagnosed with cervical 
cancer between 2016 and 2018. Primary chemoradiation and CT-BT (with a tandem-ring applicator) were 
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performed for all patients. We have retrospectively performed a 2D-BT plan with dose prescribed in 
International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) point A and equal dwell times and a 
second plan with dose prescribed to the high-risk clinical target volume (HR-CTV) and different dwell times. 

Results: 2D-BT plan revealed a mean dose to point A of 99% of the prescription dose (PD), the mean ICRU 
bladder and rectum point dose was 102% and 100% of PD, respectively. HR-CTV showed a mean dose to 
irradiated volume of 96% of the PD, mean D2cc for bladder and rectum was 86% and 65% of PD, respectively. 
Mean volume of 100% dose was 106.5cc vs. 78.25cc when prescribing to point A versus HR-CTV. 

Conclusion: A reduction of the irradiated volume by 23% was observed when the prescription of dose was 
done to HR-CTV compared to point A, a smaller D2cc for bladder and rectum was also observed. In 
conclusion, tridimensional image-guided brachytherapy techniques should replace 2D-BT for better results 
in cervical cancer patients. 
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Provocări în cancerul mamar triplu negativ 
Larisa Popovici1, Cristina Pruteanu1, Elena Gafton1, I. Prutianu2,3, Alina Covrig1, Iftimia Rotariu1 

1Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

3Oncologie Medicală NeoLife Iași 

 

Motivația studiului: Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și a doua cauză de 
deces după neoplasmul pulmonar. Subtipul triplu negativ constituie 15-20% din totalitatea cancerelor 
mamare și reprezintă o formă agresivă și cu opțiuni terapeutice reduse. 

Material și metodă: Am analizat retrospectiv 133 de pacienți cu neoplasm mamar triplu negativ 
diagnosticați și tratați în Institutul Regional de Oncologie Iași în perioada 01.01.2018 - 31.12.2019. Am 
analizat distribuția pe grupe de vârstă, localizare, histopatologie, gradul de diferențiere, imunohistochimie, 
comorbiditățile asociate, tratamentul multidisciplinar efectuat și evoluția bolii. 

Rezultate: Vârsta medie este de 59 ani (33-89 ani). Carcinomul invaziv NST este cel mai frecvent 86,4% 
(n=115); predomină gradul scăzut de diferențiere (G3=82,7%), iar proliferarea tumorală Ki67 este >20% în 
99,25% din cazuri. Receptorul androgenic (RA) a fost pozitiv (1-95%) la 85 subiecţi. Majoritatea pacienţilor au 
fost diagnosticați în stadii avansate. Tratamentul este multidisciplinar incluzând: mastectomia, radioterapia 
și chimioterapia/imunoterapia. Toți pacienții studiaţi au fost chimiotrataţi. 

Concluzii: Alternativele terapeutice urmăresc vindecarea în stadiile inițiale, iar în stadiile avansate loco-
regional sau metastatice se urmărește prelungirea supraviețuirii cu o calitate bună a vieții. Profilul biologic și 
caracteristicile distinctive ale neoplaziei conferă sensibilitate diferită, impunând personalizarea 
tratamentului. RA poate constitui un target terapeutic de perspectivă. 
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FECO - un nou instrument ecocardiografic la pacienții neoplazici 
Nicoleta Adelina Proca1, Anca Raluca Luca1, Daniela Olaru1, Mariana Floria1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași  
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Cuvinte cheie: FECO, cardiotoxicitate, ecocardiografie 

Ecocardiografia transtoracică (ETT) are un rol esențial în parcursul lung și sinuos al pacientului oncologic. 
Datorită naturii sale neinvazive și a furnizării unui spectru larg de informații diagnostice, ecocardiografia este 
esențială pentru evaluarea de bază și urmărirea în timpul tratamentului antineoplazic și la 5 ani după 
finalizarea acestuia. Personalul și resursele limitate ale serviciilor de cardio-oncologie, numărul tot mai mare 
de pacienți oncologici, restricționează accesul acestei categorii la studiul prin ETT și, în multe cazuri, 
anomaliile asimptomatice legate de tratamentul neoplaziei nu sunt diagnosticate, neinițiindu-se o terapie 
adecvată. Soluția la această problemă este FECO (Focus Echo in Cardio-Oncology), un instrument țintit și 
economisitor de timp, utilizat la pacienții stabili clinic după ETT inițială standard, foarte util în epoca COVID 
19. Patru protocoale FECO sunt indicate la pacienții cu cancer, în funcție de tipul cardiotoxicității anticipate: 
1. FECO m (Focus Echo in Cardio-Oncology la pacienții cu chimioterapice care pot induce disfuncție 
miocardică); 2. FECO v (Focus Echo in Cardio-Oncology la pacienții cu risc de boli cardiace valvulare); 3. FECO 
pd (Focus Echo in Cardio-Oncology la pacienții cu risc de boală pericardică); 4. FECO ph (Focus Echo in Cardio-
Oncology la pacienții cu risc de hipertensiune pulmonară). 
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Hemofilia dobândită tip A, o cauză rară de șoc hemoragic la pacientul 
oncologic - prezentare de caz 
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Cuvinte cheie: hemofilie dobândită tip A, șoc hemoragic, cancer, terapie intensivă, factor VIII 

Pacienții oncologici au risc de hemoragie masivă, cel mai frecvent datorită tumorii sau a tratamentul său 
multimodal. Hemofilia dobândită tip A (HDA) este o patologie autoimună rară dar potențial fatală, ce poate 
să apară la pacienții cu tumori solide datorită producției spontane de autoanticorpi care inhibă factorul VIII 
de coagulare (F VIII).  

Raportăm cazul unei paciente cu colangiocarcinom internată în terapie intensivă cu semne clinice de șoc 
hipovolemic și hematoame extinse la membrele inferioare, antebrațe și abdomen superior, apărute la 3 zile 
după o fractură de gleznă stângă și administrarea unei doze de anticoagulant subcutanat. HDA a fost 
suspectată pe baza hematoamelor extinse asociate cu timp de tromboplastină parțială activată prelungit 
(aPTT=64 sec), deficit de factor de coagulare pe trombelastogramă (R=32 min) și mixing test pozitiv și 
confirmat de activitatea FVIII scăzută (3%) și titru ridicat al inhibitorului dobândit FVIII (16,8 unități Bethesda).  

Pacienta a fost stabilizată hemodinamic, iar anemia severă a fost tratată cu transfuzie de concentrate 
eritrocitar. Tratamentul hemostatic a constat în doze repetate de concentrat de complex de protrombină 
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activat și factor VII recombinant. Pentru a inhiba producția de autoanticorpi, s-a administrat prednisolon și 
ciclofosfamidă până când activitatea FVIII a revenit la normal.  

La 1 lună după răspunsul complet, pacienta a început chimioterapia cu rezultate favorabile. Raportăm acest 
caz pentru a evidenția faptul că HDA ar trebui suspectată la pacienții cu tumori solide, șoc hemoragic și aPTT 
prelungit inexplicabil și pentru a sublinia importanța diagnosticului rapid datorită riscului hemoragic cu 
potențial letal. 

 

 

Acquired hemophilia A, a rare but life-threatening cause of hemorrhagic 
shock in cancer patients - a case report 
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Cancer patients are at risk for severe bleeding, most frequently related to the underlying malignancy or its 
multimodal treatment. Acquired hemophilia A (AHA) is a rare but potentially fatal bleeding disorder that may 
develop in solid cancer patients due to spontaneous production of autoantibodies inhibiting coagulation 
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factor VIII (F VIII). We report the case of a cholangiocarcinoma patient admitted to ICU with clinical signs of 
hypovolemic shock and large muscular bleeding on both legs, forearms and upper abdomen, developed 3 
days after a left ankle fracture and the administration of one dose of subcutaneous anticoagulant.  

AHA was suspected based on extensive hematomas associated with prolonged activated partial 
thromboplastin time (aPTT=64 sec), coagulation factor deficiency on trombelastogram (R=32 min) and 
positive mixing test, and further confirmed by a low FVIII activity (3%) and high titer of acquired FVIII inhibitor 
(16.8 Bethesda Units).  

The patient was hemodynamically stabilised and severe anemia was treated with red blood cells transfusion. 
Hemostatic treatment consisted in repeated doses of activated prothrombin complex concentrates and 
recombinant factor VII. In order to inhibit autoantibody production, prednisolone and cyclophosphamide 
were administered till FVIII activity returned to normal. At 1 month after the complete response the patient 
started chemotherapy with favourable outcome.  

We report this case to highlight that AHA should be considered in solid cancer patients with hemorrhagic 
shock and unexplained prolonged aPTT and to stress the importance of rapid diagnosis because of the risk 
of potentially life-threatening bleeding.  
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Lambou de mare epiploon și grefă de piele liberă despicată vac-asistată 
folosite ca procedură de salvare în reconstrucția defectului de perete 
toraco-abdominal după chirurgie în tumori local avansate. Experiența unei 
singure echipe chirurgicale 
C.E. Roată1,2, V. Pieptu1,3, C. Dobreanu3, C. Sandu4, C.N. Ghețu1,3, I. Cameniță2, Raluca Zaharia2, 
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Cuvinte cheie: lambou mare epiploon, grefă de piele, reconstrucție a pereților 

Introducere: Lamboul de mare epiploon are o utilitate largă în chirurgia reconstructivă și datorită 
proprietăților sale este considerat un instrument valoros în toate reconstrucțiile regiunilor anatomice. 

Metode: Prezentăm o serie de zece cazuri pentru care s-a efectuat o reconstrucție a peretelui toraco-
abdominal după o excizie largă pentru tumori maligne avansate local.  

Rezultate: Pentru toate cele zece cazuri, a fost utilizată o plasă din polipropilenă pentru reconstrucția 
pereților, asociată cu lambou de mare epiploon și grefă de piele liber despicată, pentru a acoperi defecte 
mari urmate de un sistem de aspirație continuă (terapia VAC). Într-un caz, indicația pentru reconstrucție a 
fost un ulcer Marjolin cu o invazie a peretelui toracic pentru care s-a efectuat o amputare interscapulo-
toracică și dezarticularea umărului membrului stâng asociată cu o rezecție parțială a peretelui toracic cu 
lambou pediculat din mare epiploon care a fost plasat transtoracic. Pentru sarcoamele peretelui toracic (un 
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caz) în care au fost rezecate un număr variabil de coaste (până la 4 coaste), s-a folosit un ciment acrilic pentru 
reconstrucțiile costale, urmat de acoperirea defectului peretelui toracic. În două cazuri de rezecții largi ale 
peretelui abdominal, lamboul omental a fost împărțit în două părți pentru a evita contactul intestinelor cu 
plasă și, de asemenea, pentru a asigura grefarea. În toate cele zece cazuri, rezultatele postoperatorii imediate 
nu au arătat nicio necroză la nivelul lamboului sau a grefei de piele cu rezultate oncologice bune.  

Concluzie: Lambourile de mare epiploon pediculat pe vasele gastro-epiplooice sunt considerate o opțiune 
viabilă pentru eforturile reconstructive în chirurgie și pot înlocui lambourile musculare (intervenție 
chirurgicală laborioasă) putând fi utilizate cu rezultate foarte bune chiar și pentru o plagă postoperatorie 
localizată la distanță de originea pedicului vascular. 
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Omental flap and vac-assisted split-thickness skin graft as a salvage 
procedure used in the reconstruction of toraco-abdominal wall defect after 
surgery in locally advanced tumors. Single team experience 
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Introduction: The omental flap it has a wide utility in reconstructive surgery and due to the presented 
properties is considered a valuable tool in all anatomic regions reconstructions. 

Methods: We hereby are presenting a series of ten cases for which a thoracic-abdominal wall reconstruction 
was performed after a wide excision for locally advanced malignant tumors. 

Results: For all ten cases, a polypropylene mesh for wall reconstruction was used, associated with omental 
flap and split-thickness skin grafts in order to cover large defects followed by a vacuum-assisted closure 
system (VAC therapy). In one case the indication for reconstruction was a Marjolin’s ulcer with a thoracic wall 
invasion for which a interscapular-thoracic amputation and shoulder disarticulation of the left limb 
associated with a partial thoracic wall resection was performed with the omental pedicled flap that was 
placed transthoracic. For thoracic wall sarcomas (one case) where a variable numbers of ribs were resected 
(up to 4 ribs) an acrylic cement was used for ribs reconstructions followed by thoracic wall defect coverage. 
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In two cases of abdominal wall wide resections the omental flap was split in two parts in order to avoid bowel 
contact with the mesh and also to ensure skin grafting. In all ten cases immediate postoperative results didn’t 
show any skin graft or mental flap necrosis and associated good oncologic results. 

Conclusion: The pedicled omental flaps on gastro-epiplooic vessels are considered a valuable option for 
reconstructive efforts in surgery and can replace the muscular flaps (more extensive procedure) being used 
with very good results even for a distant from the origin of vascular pedicle postoperative wound.  
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Tumor board, lux sau necesitate în oncologie? 
L. Simion 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București  

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, București 

Cuvinte cheie: tumor-board, oncologie, tratament 

Complexitatea abordului terapeutic în oncologie a depășit de mult stadiul de deziderat, iar principiile care 
stau la baza diagnosticului, stadializării și tratamentului, atât standardizat, cât și adaptat cazului, fac parte din 
pregătirea de bază a noilor generații de studenți și rezidenți. Totuși aplicarea practică a conceptelor de tumor 
board, diagnostic de certitudine, stadializare corectă și respectarea ghidurilor terapeutice nu este 
întotdeauna facilă, din varii motive, între care merită amintit și că implică o schimbare de cultură medicală și 
de mentalitate, care adesea sunt întâmpinate cu rezistență. Poate unul dintre exemplele cele mai potrivite 
pentru semnificația evaluării în tumor board o reprezintă cancerul mamar, afecțiune malignă extrem de 
frecventă, deseori tardiv diagnosticată (deși acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple!), al cărei tratament 
în echipă multidisciplinară este imperios necesar. 

Printr-o serie de cazuri atent selecționate, lucrarea de față își propune să arate plusurile și minusurile 
constatate la acești pacienți, fără obiectivul de a critica, ci doar cu dorința de a susține prin exemple concrete 
obiectivele enumerate mai sus. Evaluarea în tumor board a cazurilor oncologice nu este întotdeauna facilă, 
chiar și în cazul unui institut oncologic putând fi consumatoare de timp și resurse, ca să nu mai vorbim de 
limitările impuse de desfășurarea activității în condiții de pandemie. 

Cu toate acestea, cu ajutorul cazurile prezentate, sper să convingem, acolo unde mai este cazul, asupra 
beneficiilor pe care tumor board-ul le aduce pentru pacienții oncologici în primul rând, dar și pentru echipa 
medicală implicată și să subliniem că evaluarea în echipă oncologică multidisciplinară a devenit un standard 
de îngrijire pe care trebuie să îl adoptăm cu toții. 



 
  
 
 
 
 
 

134 
 

Poate metastaza adenocarcinomul rectal la nivel mamar? - cancer rectal cu 
metastaze hepatice, osoase și mamar bilateral 
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Cuvinte cheie: adenocarcinom rectal, metastaze mamare, chimioterapie 

Metastazele la nivel mamar cu origine din afara sferei mamare sunt foarte rare, însumând între 0,5%-1,3% în 
literatură. Prezența celulelor tumorale cu origine rectală în ambii sâni a fost documentată în patru cazuri. 

Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 39 ani care s-a prezentat pentru rectoragii, sindrom algic pelvin 
sever și constipație, diagnosticată în mai 2020 cu adenocarcinom rectal slab diferențiat, cT4N2bM1, stadiul 
IV cu metastaze hepatice, testarea BRAF, all-RAS wild type, fără deficit în repararea ADN (MMR) și MLH1, PMS2, 
MSH2 și MSH6 intacte. Din istoricul pacientei menționăm efectuarea a cinci fertilizări in vitro (FIV). 

Încărcătura tumorală mare și simptomatologia algică severă conduc la debutul primei linii de chimioterapie 
în mai 2020 cu FOLFIRI și Panitumumab. Între timp, sindromul algic pelvin s-a agravat, efectuând radioterapie 
externă cu scop antialgic pentru a reduce intensitatea durerii, îmbunătățind calitatea vieții. După 6 cicluri de 
chimioterapie, evaluarea imagistică evidențiază progresia bolii la nivel hepatic, osos și apariția unor leziuni la 
nivelul glandelor mamare bilateral, dar cu răspuns parțial la nivelul rectului. S-a decis inițierea celei de a doua 
linii de chimioterapie cu FOLFOX, bevacizumab și acid zoledronic.  

În urma răspunsului la tratament discordant local și la distanță, s-a efectuat biopsie mamară bilaterală care a 
dovedit apartenența noilor leziuni mamare la adenocarcinomul rectal cu aceleași caracteristici ca și acesta, 
inclusiv statusul MMR, MSI și gena HER2 neamplificată.  



 
  
 
 
 
 
 

135 
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Extra mammary breast metastasis are a very rare finding, summing up between 0.5%-1.3% in the literature. 
The presence of malignancy in both mammary glands from rectal adenocarcinoma has been found only in 
four cases. We present the case of a 39 year-old female patient who accused rectal bleeding, severe pelvic 
pain and constipation, diagnosed in May 2020 with cT4N2bM1, stage IV, undifferentiated rectal 
adenocarcinoma with liver metastasis, BRAF, all-RAS wild type, without MMR deficiency and MLH1, PMS2, 
MSH2 and MSH6 without alterations. It is worth to be mentioned that the patient passed through 5 in-vitro 
fertilizations (IVF). Due to a high tumor burden disease and a highly symptomatic clinical picture, in May 2020, 
1st line metastatic chemotherapy regimen with FOLFIRI and Panitumumab was started. Meanwhile, due to 
severe pelvic painful syndrome, external beam radiotherapy was performed in order to reduce the symptoms. 
After 6 cycles of systemic treatment, the imagistic evaluation revealed progression disease in the liver, bones 
and with the appearance of bilateral breast lesions, but with local partial response on the rectum. The 
decision to switch on the 2nd line chemotherapy regimen was sustained and FOLFOX, bevacizumab and 
zoledronic acid regimen was started. Having a discordance between local response and disease extension, 
we performed bilateral breast biopsy which revealed rectal cancer metastasis in the breast parenchyma with 
the same characteristics as the primary tumor including MMR and MSI analytics and HER 2 gene unamplified. 
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Medicația antiepileptică în controlul durerii din îngrijirea paliativă 
O. Stovicek 
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Cuvinte cheie: neuropatie, medicamente antiepileptice, hiperexcitabilitate neuronală 

Medicația antiepileptică (anticonvulsivantă) administrată pacienților cu diagnostic de epilepsie, a 
demonstrat și efecte farmacologice în durerea neuropatică. Leziunile nervoase pot fi idiopatice sau cauzate 
de diabet, chimioterapie, nutriție inadecvată. Transmiterea inadecvată a semnalului dureros generează un 
tip de durere greu de controlat terapeutic și care afectează calitatea vieții pacienților. Medicamentele 
antiepileptice interferă cu transmiterea hiperactivă a semnalelor dureroase trimise de la nervii lezați 
(neuropatie) sau nervii excesiv de sensibilizați, ca în fibromialgie. 

Hiperexcitabilitatea neuronală și mecanismele asociate durerii neuropatice prezintă particularități similare 
cu modificările din anumite forme de epilepsie. Mecanismele de acțiune ale antiepilepticelor au la bază 
inhibarea sistemului GABA-ergic, scăderea excitației glutamatergice, modularea canalelor voltaj dependente 
de sodiu și calciu și influențarea căilor de semnalizare intracelulare. Efectele farmacologice specifice sunt 
însoțite de reacții adverse relativ bine tolerate, dar trebuie ținut cont de posibilele interacțiuni 
medicamentoase în contextul polipragmaziei pacienților care necesită îngrijiri paliative. Datorită eliminării 
pe cale renală este necesară evaluarea funcției renale. Deși reprezentanții primelor două generații de 
antiepileptice beneficiază de studii clinice, nu toți au aprobare pentru administrarea în durerea neuropată.  

O nouă perspectivă pentru managementul farmacologic al durerii neuropate îl reprezintă blocarea 
mecanismelor declanșate de thrombospondin-4 (TSP4), precum și evaluarea celei de-a treia generații de 
antiepileptice (Carisbamate Brivaracetam, Lacosamide) în studii clinice. 
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Metode actuale în tratamentul criogen al cancerului cutanat 
Valentina Stratan, Gh. Tîbîrna, C. Cojocaru, A. Clipca 

Cuvinte cheie: criodestrucție, cancer cutanat, bazaliom 

În clinica Laboratorului Științific “Tumori cap, gât” al Institutului Oncologic din Republica Moldova s-au tratat 
cu metoda criogenă 1291 de pacienți, dintre care 60,7% femei și 39,3% - bărbați, vârsta pacienților variind 
între 40 și 80 de ani. Tumorile maligne după stadii s-au repartizat astfel: stadiul I - (29,5%) 490, stadiul II - 
(31,9%) 531, stadiul III - (17,2%) 294, stadiul IV - (3,9%) 79. 

În cancerul cutanat au fost incluse în statistică bazalioamele pentru a simplifica expunerea materialului. Din 
totalitatea tumorilor maligne, 61,4% au fost depistate la st. I-II. 

La st. III și în bazalioamele local-răspândite procesul tumoral a infiltrat țesutul adipos, muscular și cartilaginos. 
La stadiul IV procesul tumoral a invadat oasele craniului, s-a răspândit în structurile anatomice învecinate. 
Pentru tratament a fost folosit aparatajul criogenic: ”KAM-01”, “KAУM-01”, “KA-02 MT”, “Криоиней-
4у”, ”Криотон-3”, Azot lichid T-196*C. Criodestrucția a fost efectuată prin 3 metode: 1. De contact, 2. Metoda 
de pulverizare, 3. Metoda de penetrare. Cu metoda dată au fost tratați 1259 pacienți, cu vindecare primară 
1224 (97,2%), remisie 35 (2,8%). Dintre 1259 pacienți, în termen de 1 an au fost monitorizați 203 pacienți, 
timp de 2 ani - 212, până la 3 ani - 284, până la 4 ani - 254, până la 5 ani - 37 și până la 6 ani - 24 pacienți. În 
total, de la 1 an la 6 ani au fost monitorizați 79,9% dintre pacienți. Recidive locale ale tumorilor supuse 
criodestrucției s-au dezvoltat la 35 (3,4%) de pacienți, dintre care în 23 cazuri recidivele au apărut în 2-6 luni 
după criodestrucție, în 12 cazuri - la 1-2 ani. Recidivele sau progresarea tumorii după tratamentul criogen a 
avut loc în cazurile de cancer la st. III-IV. 
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Current methods in the cryogenic treatment of skin cancer 
Valentina Stratan, Gh. Tîbîrna, C. Cojocaru, A. Clipca 

Keywords: cryodestruction, skin cancer, basal cell carcinomas 

In the clinic of the Scientific Laboratory “Head, neck tumors” of the Oncological Institute of the Republic of 
Moldova were treated with cryogenic method 1291 patients, of which 60.7% women and 39.3% - men, the 
age of patients ranging from 40 to 80 years. Malignant tumors by stages were distributed as follows: stage I 
- (29.5%) 490, stage II - (31.9%) 531, stage III - (17.2%) 294, stage IV - (3.9%) 79. Basal cell carcinomas were also 
included in the skin cancer to simplify the exposure of the material. Of all malignant tumors, 61.4% were 
detected in the I-II stage. The st. III and in locally-spread basal cell carcinoma the tumor process infiltrated 
adipose, muscle and cartilage tissue. At stage IV the tumor process invaded the bones of the skull, it spread 
to the neighboring anatomical structures. The cryogenic apparatus was used for treatment: “KAM-01”, 
“KAУM-01”, “KA-02 MT” “Криоиней-4у”, “Криотон-3”, Liquid Nitrogen T-196*C. Cryodestruction was 
performed by 3 methods 1. Contact, 2. Spraying method, 3. Penetration method. With the given method, 
1259 patients were treated, with 1224 primary cure (97.2%), remission 35 (2.8%). Years - 284, up to 4 years - 
254, up to 5 years - 37 and up to 6 years - 24 patients. Tumors subject to cryodestruction developed in 35 
(3.4%) patients, of which in 23 cases recurrences occurred in 2-6 months after cryodestruction, in 12 cases - 
at 1-2 years. Recurrences or tumor progression after cryogenic treatment took place in cases of cancer at III-
IV, cryodestruction being performed more for palliative purposes. 
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Tumorile neuroendocrine gastro-intestinale 
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Cuvinte cheie: tumorile neuroendocrine gastrointestinale (gi-net), tumorile neuroendocrine (net), imunohistochimie, sindromul carcinoid, 

managementul chirurgical 

Tumorile neuroendocrine gastrointestinale (GI-NET) sunt evenimente rare, cu o prezentare clinică variabilă 
și un management chirurgical care este adesea provocator.  

Metode: Am efectuat un studiu retrospectiv în Clinica I Chirurgie, Spitalul Universitar ”Sf. Spiridon”, 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, în perioada 2005-2019, care a inclus toți pacienții 
diagnosticați cu GI-NET prin imunistochimie.  

Rezultate: Au existat 37 de cazuri diagnosticate cu GI-NET. Raportul bărbați/femei a fost de 15/22 și vârsta 
medie a fost de 42±4,365 ani (interval 27-79 ani). GI-NET au fost 13 GI-NET gastric, un GI-NET duodenal, 10 
cazuri GI-NET intestin subțire, 10 cazuri GI-NET apendicular, 7 cazuri GI-NET intestin gros și metastaze 
hepatice 4 cazuri. Sindromul carcinoid a fost prezent în 7 cazuri. Diagnosticul biologic a inclus markeri 
biologici (de exemplu, serotonina, 5-HIAA). Diagnosticul locului și dimensiunii tumorii s-a făcut prin examen 
cu ultrasunete, scanare CT, scanare PET, octreoscan și ultrasunografie intraoperatorie. Procedurile 
chirurgicale pentru GI-NET gastric au fost: rezecția tumorii în pană - un caz; gastrectomie subtotală - un caz, 
gastrectomie totală - 3 cazuri. Pentru GI-NET al intestinului subțire am efectuat 6 enterectomii și 4 
ileocolectomii cu limfadenectomie. De asemenea, am efectuat 7 apendicectomii și 3 colectomii drepte 
pentru carcinoizi apendiculari. Am efectuat 4 colectomii drepte, 2 colectomii stângi și o rezecție anterioară 
redusă a rectului pentru GI-NET colorectal. Pentru GI-NET cu boală metastatică hepatică am efectuat o 
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hepatectomie și 3 termoablații.  

Concluzii: GI-NET sunt tumori rare, iar gestionarea lor este întotdeauna dificila. Imunohistochimia este 
obligatorie pentru confirmarea, aprecierea proliferării și a comportamentului biologic și este permisă 
utilizarea terapiei specifice. Este indicat un tratament chirurgical agresiv, chiar și în stadii avansate. 
Tratamentul la pacienții avansați GI-NET cu boală metastatică include chimioterapie, terapii biologice și 
terapia cu radionuclizi a receptorilor peptidici. 

 

 

The gastrointestinal neuroendocrin tumors 
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management 

The gastrointestinal neuroendocrin tumors (GI-NET) are rare events with clinical presentation widely variable 
and surgical management that is often challenging.  

Methods: We performed a retrospective study in the First Surgical Clinic, ”St. Spiridon” University Hospital, 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, in the period 2005 – 2019, which included all the 
patients diagnosed with GI–NET by immunehistochemistry.  

Results: There were 37 cases diagnosed with GI-NET. The ratio male/women was 15/22 and mean age was 



 
  
 
 
 
 
 

141 
 

de 42±4.365 years old (range 27-79 years). The GI-NET were 13 gastric GI-NET, one duodenal GI-NET, 10 cases 
small intestine GI-NET, 10 cases appendicular GI-NET, 7 cases large intestine GI-NET and hepatic metastases 
4 cases. The carcinoid syndrome was present in 7 cases. The biological diagnosis included biological markers 
(e.g. serotonine, 5-HIAA). Diagnosis of the tumor site and dimension was done by ultrasound exam, CT-scan, 
PET-scan, Octreoscan and intraoperative ultrasonography. Surgical procedures for gastric GI-NET were: 
wedge tumor resection – one case; subtotal gastrectomy – one case, total gastrectomy – 3 cases. For GI-NET 
of small bowel we performed 6 enterectomy and 4 ileocolectomy with lymphadenectomy. We also 
performed 7 appendecomy and 3 right colectomy for appendicular carcinoids. We performed 4 right 
colectomy, 2 left colectomy and one low anterior resection of the rectum for colorectal GI-NET. For GI-NET 
with hepatic metastases disease we performed one hepatectomy and 3 termoablations.  

Conclusions: GI-NET are rare tumors, and their management is always challenging. Immunohistochemistry 
is mandatory for confirmation, appreciation of the proliferation and biological behavior and permissible to 
use specific therapy. Aggressive surgical treatment is indicated, even in advanced stages. The treatment in 
advanced GI-NET patients with metastatic disease include chemotherapy, biological therapies, and peptide 
receptor radionuclide therapy. 
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Incidentaloame tiroidiene detectate prin FDG PET-CT, este vorba de 
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Odată cu introducerea metodelor imagistice cu sensibilitate ridicată pentru diagnosticul cancerelor, a crescut 
și diagnosticul patologiilor asociate. Folosirea de rutină a 18F-fluorodeoxyglucose FDG positron emission 
tomography-computed tomography (PET-CT) în oncologie a dus la extinderea decelării nodulilor tiroidieni 
caracterizați prin captare focală sau difuză tiroidiană. Prevalența acestor leziuni variază de la studiu la studiu, 
însă raportările retrospective arată că 1.6% sunt leziuni incidentale focale și 2.1% leziuni difuze tiroidiene. Tot 
aceste studii retrospective arată că rata malignității ajunge până la 34.6%. De aici a pornit ideea demarării 
studiilor prospective care să implementeze un management diagnostic al acestor incidentaloame tiroidiene.  

Scopul raportului este de evaluare a rezultatelor literaturii prospective privind nodulii tiroidieni găsiți pe FDG 
pentru a facilita ulterior dezvoltarea unui algoritm terapeutic. 

Histopatologia este singura în măsură de a clasifica leziunile maligne de cele benigne, astfel aspirația 
tiroidiană cu ac fin (FNAB) este metoda perfectă pentru nodulii abordabili cu dimensiuni peste 1 cm. 
Determinările moleculare de tip BRAF din FNAB aduc câștig diagnosticului în special în cazurile de rezultat 
indeterminat (Bethesda III-IV).  



 
  
 
 
 
 
 

143 
 

Incidentaloamele tiroidiene nu trebuie neglijate indiferent de severitatea bolii primare, iar scopul major al 
acestor studii prospective este de a stabili cut-off-ul pentru standardized uptake value SUV, urmând ca 
diagnosticul malignității în viitor să fie condus doar de imaginile FDG. 
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With the introduction of more sensitive cancer imaging tools, also there was an increase in the diagnosis of 
associated pathologies. The common use of 18F-fluorodeoxyglucose FDG positron emission tomography-
computed tomography (PET-CT) in oncology field lead to an expanded diagnosis of thyroid nodules 
illustrated as focal or diffuse uptake. FDG thyroid incidentalomas prevalence varies from studies to studies 
with a retrospective finding of 1.6% on focal thyroid uptake and 2.1% to diffuse uptake. Retrospective reports 
showed that malignancy rate was 34.6%, thus the need emerge for prospective investigations to record 
diagnostic management of these FDG thyroid incidentalomas.  

Aim of this report is to evaluate prospective studies on FDG thyroid nodules, in such a way that we’ll be able 
to promote a treatment algorithm for these patients. 
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In order to classify benign from malign after focal thyroid uptake, histopathological results are needed. Fine 
needle aspiration biopsy (FNAB) is the perfect tool when nodules are superficial and above 1 cm. Also this 
procedure could be enriched by molecular testing, as BRAF V600E, particularly in cases of indeterminate 
results (Bethesda III-IV).  

FDG thyroid incidentalomas should not be neglected, regardless of primary tumour indication and severity. 
One of the purpose of these prospective studies is to conclude standardized uptake value SUV cut-off so that 
the diagnosis of malignancy will be conducted only by FDG imaging. 
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Managementul pacienților diagnosticați cu leucemie acută în raport cu 
pandemia de coronavirus 
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Cuvinte cheie: leucemia acută, COVID-19, complicații infecțioase 

Infecțiile reprezintă una dintre principalele cauze de morbiditate și mortalitate la pacienții diagnosticați cu 
afecțiuni hemato-oncologice, putând afecta substanțial evoluția clinică a pacientului. Atât chimioterapia de 
inducție, cât și chimioterapia de consolidare din tratamentul leucemiei acute mieloblastice conduc la 
neutropenii severe și prelungite, cu risc crescut de infecții fulminante, în special de origine bacteriană sau 
fungică, și mai rar de origine virală. În contextul epidemiologic actual, este de așteptat ca infecția cu noul 
virus SARS-CoV-2 să fie concomitentă la pacienții diagnosticați cu hematopatii maligne. Confirmarea 
prezenței virusului aduce dificultăți în ceea ce privește administrarea chimioterapiei, cum ar fi întârzierea 
tratamentului, reducerea dozelor sau interacțiunile medicamentoase. Lucrarea de față explorează 
caracteristicile clinice și rezultatul tratamentului la pacienții urmăriți în Sectia de Hematologie IRO Iași, în 
perioada ianuarie 2020 - octombrie 2020, diagnosticați cu leucemie acută și cu infecție cu noul coronavirus. 

Concluzii: În concluzie, supraviețuirea pacienților cu leucemie acută nu depinde numai de factorii cunoscuți 
ce implică celula tumorală, ci și de riscul infecțios și modul în care putem preveni sau interveni pentru a 
reduce mortalitatea prin complicații infecțioase. 
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Infections are amongst the most prevalent causes of morbidity and mortality in patients diagnosed with 
hemato-oncological diseases, being able to substantially affect the clinical evolution of the patient. Both 
induction and consolidation chemotherapy in the treatment of acute myeloblastic leukemia lead to severe 
and prolonged neutropenia, with an increased risk of fulminant infections, either bacterial, fungic or less 
frequently of viral origin. In the current epidemiological context, infection with the new SARS-CoV-2 virus is 
expected to be concomitant in patiens dignosed with malignant hematopathy. The management of an 
outbreak of a new disease makes it difficult to controlling the standard treatment, causind chemotherapy 
treatment delay, dose reduction or drug interaction. 

The current presentation explores the clinical features and treatment outcome in patients followed in the 
Hematology Department IRO Iasi, Between January 2020 - Octomber 2020, diagnosed with leukemia and 
infections with the new coronavirus 

Conclusions: In summary, survival of patients with acute leukemia does not depend only on factors regarding 
the tumor cell, but also on the risk of infection and the way we prevent and manage infectious complications 
as a way to reduce mortality.  

 



 
  
 
 
 
 
 

147 
 

Implicațiile multiple ale obezității în cancerul endometrial 
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Peste jumătate din cancerele endometriale (CE) sunt atribuite obezităţii, recunoscută ca factor independent 
de risc. În ultimii ani obezitatea în România este într-o creştere alarmantă, de multe ori de grad crescut, cu 
influenţarea managementul clinic al bolii, realizarea actului chirurgical şi planning-ul radioterapiei având 
impact asupra supravieţuirii. 

Obiectiv: Stabilirea incidenţei obezităţii pe baza IMC (Indicele de Masă Corporală) în grupul de studiu şi 
corelarea gradului obezităţii cu factorii de prognostic. 

Material şi metodă: Studiul a fost prospectiv pe un lot de 95 de paciente cu CE din secţia Ginecologie I Iaşi 
în perioada ianuarie 2014-iunie 2019. Am evaluat apartenenţa pacientelor la clasele de IMC definite de OMS. 

Rezultate: Vârsta medie a pacientelor a fost 62,15 ± ani (limite 36 - 87 ani). 83,33% din cazuri au fost 
diagnosticate cu stadiul I. 49 femei au prezentat obezitate. Cele mai multe paciente au asociat hipertensiune 
obezităţii -36, faţă de diabet asociat obezităţii -27 cazuri şi doar 25 femei au prezentat triada clasică de risc 
hipertensiune-diabet-obezitate. Nu am constatat corelaţii statistice între gradul obezităţii cu stadiul bolii 
(p=0,427), gradingul tumoral (p=0,690), invazia vasculolimfatică (p=0,84). 5 paciente au prezentat infecţie la 
nivelul plăgii, 3 cu cicatrice dehiscentă. 

Concluzii: Obezitatea este implicată în patogenia bolii, însă agresivitatea cancerului nu se corelează cu 
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gradul acesteia. Asocierea obezităţii cu hipertensiune determină un stadiu mai avansat al bolii şi creşterea 
grading-ului. Triada clasică de risc a influenţat statistic stadiul p=0,580 şi grading-ul p=0,098. Scăderea 
greutăţii postoperator este o prioritate pentru reducerea ratei recurenţelor. 

 

 

Multiple implications of obesity in endometrial cancer 
Mihaela Camelia Tîrnovanu1, D. Timofte1, Roxana Corduneanu2, V.G. Tîrnovanu1, B. Scurtu2, 
Alexandra Iov1, Șt.D. Tîrnovanu3 

1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

2Women Clinical Hospital “Cuza Vodă” Iasi  

3Clinical Hospital “St. Spiridon” Iasi 

Keywords: endometrial cancer, obesity, risk 

Over half of the endometrial cancers (EC) are caused by obesity, known as an independent risk factor. In 
Romania, in the last years the obesity rate had an alarming growth, with many high grade cases that influence 
the clinical management of the disease, the surgical procedure, radiotherapy planning, and the survival rate. 

Objective: To establish the obesity incidence according to BMI (body mass index) in 1st Department of 
Gynecology Iasi and to correlate the grade of obesity with prognostic factors. 

Materials and methods: It was a prospective study on 95 pacients with EC from the 1st Clinic of Gynecology 
Iasi between January 2014-June 2019. We evaluated the BMI of the patients defined by WHO. 

Results: The mean age of the patients was 62.15 years (limits 36-87 years). 83.33% of the cases were 
diagnosed with stage I cancer. 39 women were obese. Most of them associated hypertension with obesity-



 
  
 
 
 
 
 

149 
 

36, 27 cases had diabetes with obesity and only 25 women presented the classic triad hypertension-diabetes-
obesity. We didn't find statistic correlation between obesity rate and disease stage (p=0.427), tumor grading 
(p=0.690) or vascular invasion (p=0.84). 5 patients presented wound infection, 3 had dehiscent scar. 

Conclusions: Obesity is involved in disease pathogeny but cancer aggressiveness is not correlated with the 
grade of it. The association between obesity and hypertension determines a more advanced stage of disease 
and increases the grading. The classic risk triad statistically influenced the stage p=0.580 and grading 
p=0.098. Weight loss after surgery is a priority for decreasing the rate of recurrence. 

  

  



 
  
 
 
 
 
 

150 
 

Importanța prognostică a numărului de copii genice detectate prin tehnica 
MLPA la pacienții cu Leucemie Acută Limfoblastică 
Amalia Titieanu2, Mihaiela Loredana Dragoș2, D. Iovu2, C. Minciuna2, I. Ivanov2, I. Antohe1,2,  
C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România  

2Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: leucemie, MLPA, prognostic 

Leucemia acută limfoblastică (LAL) este o afecțiune frecvent întâlnită la copii, rară la adult, cu o rată de 
supraviețuire mult inferioară față de populația pediatrică, de aproximativ 40% la 5 ani.  

Există multipli factori ca vârsta, manifestări clinice, numărul de globule albe, anomalii citogenetice, răspunsul 
terapeutic, care determină prognosticul pacienților cu LAL. 

Tehnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) este folosită în scopul determinării 
numărului de copii ale genelor IKAROS family zinc finger 1 (IKZF1), PAX5, ETV6, RB1, BTG1, EBF1, CDKN2A/2B, 
CRLF2. 

Scopul studiului nostru este de a identifica numărul de copii ale genelor și asocierea cu prognosticul 
pacienților cu LAL, adulți. 

Material și metodă: Am evaluat un lot de 35 pacienți diagnosticați cu LAL în cadrul Clinicii de Hematologie 
a Institutului Regional de Oncologie Iași, în perioada 2017-2020. La toți pacienții s-a evaluat prognosticul prin 
tehnici de biologie moleculară și citogenetică, iar la 17 dintre ei am extras ADN-ul și am identificat prin 
protocolul tehnic MLPA, variații ale numărului de copii genice. Am analizat statistic rezultatele folosind IBM 
SPSS, versiunea 20. 
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Rezultate: Am identificat anomalii genice la 12 dintre pacienți, iar 5 dintre pacienți nu au prezentat nici o 
anomalie. 64,8% prezentau deleții, 41,18% duplicații. Cea mai frecventă deleție identificată a fost CDKN2A/2B 
(35,20%), apoi IKZF1 (23,50%), PAX5 (17,64), RB1 (11,70%), ETV6 și JAK2 (5,88%). 23,52% dintre pacienți au 
prezentat cel puțin 2 deleții.  

Concluzii: tipurile și proporțiile variațiilor numărului de copii ale genelor au fost în concordanță cu literatura 
de specialitate. Anumite variații ale numărului copiilor genice pot fi utilizate în prognosticul LAL. 
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Îndrumări bioetice în pandemia COVID-19 
Elena Toader 

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

Disciplina de Bioetică 

Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Iași 

Cuvinte cheie: bioetică, pandemie, COVID-19 

Pandemia Covid-19 a generat provocări uriașe pentru sistemele de sănătate, atât în domeniul medical cât și 
la nivel managerial. În aceste circumstanţe, bioetica, prin intervenții conforme noului context medical, a oferit 
un sprijin eficient în următoarele direcții: modul de relaționare cu pacientul, asigurarea standardului de 
calitate al actului medical, respectarea cerințelor de securitate epidemiologică și asigurarea condițiilor 
pentru siguranța pacientului, a personalului medical și a comunității în general. Toate aceste aspecte, 
preluate și dezvoltate în reglementările specifice sistemelor de sănătate, au fost asumate bioetic prin 
notificări în codurile de etică medicală ale asociaţiilor şi societăţilor profesionale, precum şi prin aserţiuni care 
au pus în lumină contribuţia şi rolul eticienilor în timpul unei pandemii. Luând în considerare incertitudinile 
care există în timpul unei pandemii, ghidarea actului medical după consideraţii etice globale ar duce la 
minimizarea numărului de alegeri dificile pe care trebuie să le facă furnizorii de servicii medicale, iar atunci 
când sunt făcute s-ar asigura că motivele alegerii sunt cele corecte. În lucrarea de faţă urmărim o selecţie a 
subiectelor relevante pentru preocupările bioetice cauzate de pandemie a căror relevanţă din perspectiva 
holistică se identifică nivelar la scara intervențiilor instituţionale, comunitare, personal-individuale şi 
medicale. 
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Bioethics guidance in the COVID-19 pandemic 
Elena Toader 

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 

Discipline of Bioethics 

Institute of Gastroenterology and Hepatology, Iasi 

Keywords: bioethics, pandemic, COVID-19 

The COVID-19 pandemic has generated huge challenges for health systems, both in the medical field and at 
the managerial level. In these circumstances, bioethics, through interventions in accordance with the new 
medical context, provided effective support in the following directions: how to relate to the patient, ensuring 
the quality standard of the medical act, compliance with epidemiological safety requirements and ensuring 
conditions for patient safety, medical staff and the community at large. All these aspects, taken over and 
developed in the regulations specific to health systems, were assumed bioethically through notifications in 
the codes of medical ethics of professional associations and societies, as well as through assertions that 
highlighted the contribution and role of ethicists during a pandemic. Taking into account the uncertainties 
that exist during a pandemic, guiding the medical act according to global ethical considerations would 
minimize the number of difficult choices that health care providers have to make, and when they are made 
would ensure that the reasons for the choice are the right ones. In this paper we follow a selection of topics 
relevant to bioethical concerns caused by pandemics whose relevance from a holistic perspective is 
identified level at the scale of institutional, community, personal-individual and medical interventions. 
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Traumă și burnout: consecințe potențiale asupra celor care însoțesc 
Ruxandra Toma  

Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Secția Îngrijiri Paliative 

Cuvinte cheie: Traumă vicariantă, stres, burnout, îngrijiri paliative, personal medical 

Introducere: A fi alături ce cel aflat în suferință poate reprezenta obiectivul central al însoțirii oamenilor, iar 
prin însoțire se accentuează acea abilitate de a fi prezent, de a asculta, empatiza și oferi suport în baza unui 
fundament primordial, respectiv comportamentul prosocial.  

Studiile arată că abilităţile clinicianului de a explica, asculta şi empatiza pot avea un efect profund asupra 
rezultatelor de sănătate biologică şi funcţională, precum şi a satisfacţiei pacientului în experienţa de îngrijire. 

Scop: Obiectivul lucrării este acela de a realiza o analiză a factorilor din mediul profesional ce pot concura la 
dezvoltarea sindromului de burnout, precum și a stresului traumatic secundar experimentat de însoțitori în 
urma expunerii la materialul traumatic al clientului. Diagnosticarea cu o bolă limitatoare de viață poate fi 
percepută ca element traumatic și poate antrena modificări psiho - emoționale importante. De asemenea, 
asistarea pacienților eligibili îngrijirilor paliative are potențialul de a genera modificări în schemele cognitive, 
precum și în lumea emoțională și socială a clinicianului, modificări cu impact în calitatea vieții însoțitorului.  

Pe parcursul lucrării sunt inventariate o serie de definiții și paradigme teoretice ale burnout-ului și traumei 
vicariante în ideea reliefării importanței componentelor psihologice implicate.  

Empatia și epuizarea compasiunii pot fi elemente intricate în dezvoltarea sindromului de burnout și a traumei 
vicariante. Literatura de specialitate amintește numeroase studii ce au investigat relația dintre empatie și 
epuizare profesională, rezultatele fiind uneori contradictorii.  

Burnout-ul, în accepțiunea lui Maslach și Jackson (1981) este un sindrom de stres ocupațional ce poate fi 
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identificat când indivizii devin epuizați emoțional, încep să își dezumanizeze clienții și pierd sensul împlinirii 
personale la locul de muncă. 

Trauma reprezintă un răspuns cu înaltă încărcătură afectivă și care poate interfera semnificativ cu activitatea 
cotidiană. 

Traumatizarea vicariantă definită ca transformare a experienței interioare a celui care însoțește ca urmare a 
interacțiunii încărcate de empatie față de supraviețuitorii evenimentelor traumatice și materialul lor 
traumatic (Saakvitne&Pearlman, 1996). 

Epuizarea compasiunii e un termen care se referă în esență la un sindrom de stres secundar observat la 
însoțitorii celor aflați în suferință, dar la o intensitate redusă. 

Concluzii: Însoțirea pacienților aflați în suferință poate conduce la reacții de tip burnout, epuizarea 
compasiunii fiind efectul de eroziune al celor care însoțesc. Trauma vicariantă și sindormul de burnout 
necesită strategii de intervenție atât cu scop profilactic cât și suportiv, în vederea reducerii elementelor 
disfuncționale, gestionarea adecvată a situațiilor conflictuale și de dezumanizare, cu scopul facilitării relației 
personal medical - pacient, și creșterea calității vieții. 
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Abordări diferite pentru analiza mutațională IDH1/2 în leucemia acută 
mieloidă (LAM) 
Irina-Cezara Văcărean-Trandafir1, I.C. Ivanov1, Loredana Mihaiela Dragoș1,2, Mihaela Mentel3, 
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Cuvinte cheie: IDH1/2, HRM PCR, secvențiere Sanger, LAM 

Introducere: Leucemia acută mieloidă (LAM) reprezintă o boală malignă clonală, având originea în celulele 
hematopoietice, descrisă prin leziuni genomice ale precursorilor mieloizi, care rămân nedezvoltaţi şi se 
acumulează ca blaști în măduva osoasă. LAM este un neoplasm heterogen în termeni de prezentare clinică, 
biologie tumorală şi răspuns la tratament, care cuprinde o arhitectură clonală complexă bazată pe studii de 
cariotip şi secvențiere-de-generație-următoare. Mai mult de jumătate (55%) din cazurile LAM prezintă 
aberaţii citogenetice, iar restul de cazuri AML-citogenetic-normale (CN-AML) au alte mutaţii somatice la bază. 
Mutaţiile în dehidrogenazele 1/2 (IDH1/IDH2), observate iniţial în gliom şi ulterior în LAM au fost descrise 
recent în diverse boli mieloproliferative cronice şi sindroame mielodisplazice. Expresia mutantă a IDH1/2 
conduce la producerea în exces a oncometabolitului (R)-2-hidroxiglutarat, blocarea diferenţierii celulare 
hematopoietice şi expansiunea populațiilor celulare imature. 

Material şi metodă: Studiul prezintă o metodă alternativă pentru un screening molecular rapid şi eficient pe 
84 pacienţi cu LAM, pentru a detecta mutaţii IDH1/2 cu semnificaţie clinică. Metoda a constat în aplicarea 
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unei analize HRM-PCR pentru a discrimina variantele de transcript wild-type de cele mutante IDH1/2, urmată 
de confirmarea variantelor de secvenţe prin secvențiere Sânger. 

Rezultate şi concluzii: Analiza s-a concluzionat cu 16 mutaţii (19%) determinate iniţial prin HRM-PCR ca 
variante cu încărcătură alelică mică şi confirmate apoi prin secvențiere Sânger, având o concordanţă foarte 
bună (80%) pentru rezultatele pozitive/negative. Utilizând această metodă cu timp de lucru redus, prin 
implementarea unei analize HRM-PCR înainte de secvențiere, putem creşte eficienţa determinării mutaţiilor 
IDH1/2 multiple, care au o frecvenţă relativ scăzută în LAM, însă prezintă un rol clinic semnificativ. 
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Different approaches for IDH1/2 mutation analysis in acute myeloid 
leukemia (AML)  
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Introduction: Acute myeloid leukemia (AML) is a clonal malignant disease originated in hematopoietic cells, 
described by genomic lesions of myeloid precursors, which fail to develop and accumulate as immature cells 
in the bone marrow. AML is a heterogeneous neoplasia in terms of clinical presentation, tumor biology and 
treatment response that possess a complex clonal architecture based on karyotype and next-generation 
sequencing studies. More than half (55%) of AML cases present cytogenetic aberrations and the remaining 
cytogenetically normal (CN-AML) have other underlying somatic mutations. Mutations in isocitrate 
dehydrogenase 1/2 (IDH1/IDH2) observed firstly in glioma and, subsequently in AML have been recently 
described in diverse chronic myeloproliferative disorders and myelodysplastic syndromes. The mutant 
expression of IDH1/2 conducts to an increased production of the oncometabolite (R)-2-hydroxiglutarate, 
blockage of hematopoietic cell differentiation and expansion of immature cell populations. 

Material and method: This study presents an alternative method for a rapid and convenient molecular 
screening on 84 AML patients, to detect clinically significant IDH1/2 mutations. The method consisted in 
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applying high-resolution melting (HRM)-PCR to discriminate between wild-type transcripts and IDH1/2 
mutants, followed by confirmation of variant sequences by Sanger sequencing. 

Results and conclusions: The analysis revealed 16 mutations (19%) detected firstly by HRM-PCR as variant 
replicates and confirmed after by sequencing, with a very good concordance (80%) for the positive/negative 
results. By approaching this less labor-intensive method of implementing HRM-PCR before Sanger 
sequencing, we can increase the efficiency of finding multiple IDH1/2 mutations, which have a relatively low 
frequency in AML, but with a clinically significant role. 
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Imunosupresia de cauză multiplă și infecția SARS-CoV-2 la începutul erei 
COVID - prezentare de caz 
Cristina Vasilescu1, Manuela Ştefan1,2, Carmen Mihaela Arteni1, Alexandra Lăcătușu1,  
Alina-Ioana Harja-Alexa1,2, Ioana-Florina Mihai1,2, Carmen Manciuc1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași  

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

Cuvinte cheie: COVID 19, SARS-CoV-2, limfom, hepatită cu virus B, pandemie 

Introducere: Pacienţii cu neoplazii trebuie consideraţi susceptibili la infecţia cu noul coronavirus (COVID 19) 
datorită statusului imunocompromis determinat de malignitate, chimioterapie şi patologiile asociate. 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 61 ani, cunoscută cu limfom retroperitoneal 
chimiotratat şi hepatită cronică cu virus B, internată la Spitalul Suceava în perioada 29.04-14.05.2020 pentru 
febră, tuse seacă, cefalee, astenie fizică marcată, confirmată ulterior cu infecţie SARS-CoV-2. Având în vedere 
menţinerea simptomatologiei în pofida tratamentului instituit este transferată în clinica noastră. Clinic la 
internare prezintă: stare generală uşor influenţată, afebrilă, conştientă, cooperantă, stabilă hemodinamic şi 
respirator, TA=130/65mmHg, AV=90b/min, SpO2=95% aa, diureză prezentă. 

Rezultate: Explorările efectuate au evidenţiat anemie uşoară, leucopenie cu limfopenie, sindrom biologic 
inflamator, funcţia hepato-renală în limite normale. S-a iniţiat tratament cu Lopinavir/Ritonavir, Imipenem, 
clexane şi simptomatice cu evoluţie iniţial favorabilă. În a şaptea zi de spitalizare prezintă un nou croşet febril 
şi sindrom diareic iar în materiile fecale se decelează Toxinele A+B pentru Clostridium difficile, motiv pentru 
care se remaniază terapia cu Vancomicină, Normix, perfuzii de reechilibrare hidroelectrolitică. Sub 
tratamentul instituit se remite sindromul diareic însă cu menţinerea sindromului febril, motiv pentru care se 
asociază Meropenem + Biseptol + Fluconazol p.o. Având în vedere menţinerea sindromului febril se sistează 
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antibioticoterapia timp de 48h cu reevaluare biologică ulterioară (analize nespecifice, hemoculturi, serologie 
pentru Citomegalovirus şi Virusul Epstein-Barr, test Quantiferon, IL-6, D-dimeri) şi remanierea tratamentului 
cu Meropenem + Linezolid + Claritromicina + Fluconazol i.v. şi Tocilizumab, cu evoluţie net favorabilă. 
Pacienta se externează în a 61 zi de spitalizare cu stare generală bună şi test RT-PCR ARN SARS-CoV-2 - Negativ. 

Concluzii: În ceea ce priveşte pacienţii cu limfom, nu există încă date care să descrie modul în care COVID 19 
se manifestă la aceşti pacienţi. Cu toate acestea, există un consens general potrivit căruia pacienţii cu limfom 
prezintă un risc mai mare de complicaţii ca urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2. 

 

 

Immunosuppression of multiple causes and SARS-CoV-2 infection at the 
beginning of the COVID era - case presentation 
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Alina-Ioana Harja-Alexa1,2, Ioana-Florina Mihai1,2, Carmen Manciuc1,2 

1Clinical Hospital of Infectious Diseases “Sf. Parascheva” Iasi 

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

Keywords: COVID 19, SARS-CoV-2 infection, limphoma, hepatitis with virus B, pandemics 

We present the case of a 61-year-old patient, known with chemotreated retroperitoneal lymphoma and 
chronic hepatitis B virus, hospitalized in Suceava Hospital between 29.04-14.05.2020 for dry cough, headache, 
marked physical asthenia, later confirmed with SARS-CoV-2 infection. Considering the maintenance of the 
symptoms despite the established treatment, it’s transferred to our clinic. Clinically at admission it’s afebrile, 
conscious, cooperative, hemodynamically and respiratory stable, BP=130/65mmHg, HR=90b/min, SpO2=95% 
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aa, present diuresis. The examinations performed showed mild anemia, leukopenia with lymphopenia, 
biologically inflammatory syndrome, hepato-renal function within normal limits. The treatment was initiated 
with Lopinavir/Ritonavir, Imipenem, clexane and symptomatics with an initially favorable outcome. On the 
seventh day of hospitalization, the patient presents a new febrile crochet and diarrheal syndrome, Toxins A 
+ B for Clostridium difficile were detected in the feces, which is why we remaniated the therapy with 
Vancomycin, Normix, hydroelectrolytic rebalancing infusions. Under the established treatment the diarrheal 
syndrome is remitted, with the maintenance of the febrile syndrome. We associated Meropenem + Biseptol 
+ Fluconazole p.o.. Considering the maintenance of the febrile syndrome, the antibiotic therapy is stopped 
for 48 hours with subsequent biological re-evaluation (nonspecific tests, blood cultures, serology for 
Cytomegalovirus and Epstein-Barr Virus, Quantiferon test, IL-6, D-dimers) and resumption of the treatment 
with Meropenem + Linezolid + Clarithromycin + Fluconazole iv and Tocilizumab, with a clearly favorable 
evolution. The patient is discharged on the 61st day of hospitalization in good general condition with 2 RT 
PCR SARS-CoV-2 negative tests.  

Conclusions: In case of lymphoma patients, there are no data yet to describe how COVID 19 manifests. 
However, there is a general consens that lymphoma patients have a higher risk of complications from SARS-
CoV-2 infection. 
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Trecând Styxul?! - era COVID pentru specialistul în boli infecțioase 
Cristina Vasilescu1, Manuela Ştefan1,2, Carmen Mihaela Arteni1, Alexandra Lăcătușu1,  
Alina-Ioana Harja-Alexa1,2, Carmen Manciuc1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași  

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

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemie, status psiho-emoțional 

Introducere: Pandemia COVID-19 reprezintă cel mai mare dezastru global de sănătate al secolului XXI. 

Material şi metodă: Expunem experienţa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iaşi de la 
începutul pandemiei noului coronavirus până în prezent.  

Rezultate: În România s-a înregistrat un număr de 191.102 persoane diagnosticate cu Infecţie SARS-CoV-2 
ajungând la un coeficient de infectare de 3.2% la o mie de locuitori. Dintre aceştia, 3.17% au decedat, iar 1.6% 
se găsesc internaţi în secţiile de terapie intensivă. În judeţul Iaşi, în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Parascheva”, primul pacient COVID-19 a fost internat în luna martie 2020, urmând ca până în decursul a 7 luni 
să ajungem să tratăm aproximativ 2500 de pacienţi pozitivi cu forme diferite de boală. Tratamentul a fost 
administrat conform protocoalelor stabilite la nivel naţional şi internaţional şi adaptate fiecărui pacient în 
funcţie de patologiile asociate. Un factor de risc important a fost reprezentat de neoplazii, afecţiuni cardio-
vasculare, renale, metabolice, neurologice. Un impact major asupra evoluţiei bolii l-a avut statusul psiho-
emotional al pacientului impus de boala în sine, de marginalizarea de către anturaj şi chiar de către propria 
familie şi de sentimentul de culpă.  

Concluzii: Era COVID-19 ne pune în faţa unor provocări în privinţa abordării pacientului, a conduitei 
terapeutice şi a colaborării multidisciplinare. 
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Passing the styx?! - the COVID era for the infectious diseases specialist 
Cristina Vasilescu1, Manuela Ştefan1,2, Carmen Mihaela Arteni1, Alexandra Lăcătușu1,  
Alina-Ioana Harja-Alexa1,2, Carmen Manciuc1,2 

1Clinical Hospital of Infectious Diseases “Sf. Parascheva ” Iasi  

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

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, psycho-emotional status 

Introduction: The COVID-19 pandemic is the major global health disaster and a supreme challenge for the 
21st century. 

Material and method: We present the experience of the Clinical Hospital of Infectious Diseases “Sf. 
Parascheva ” Iasi from the beginning of the new coronavirus pandemic until now. 

Results: In Romania, a number of 191.102 people were diagnosed with SARS-CoV-2 infection, reaching an 
infection coefficient of 3.2% per thousand of people. Of these, 3.17% died, and 1.6% were hospitalized in the 
intensive care unit. In Iasi County, in the Clinical Hospital of Infectious Diseases “Sf. Parascheva”, the first 
COVID-19 patient was hospitalized in March 2020, and within 7 months we were able to treat approximately 
2500 positive patients with different forms of the disease. The treatment was administered according to the 
protocols established at national and international level and adapted to each patient according to the 
associated pathologies. An important risk factor was the neoplasms, cardiovascular diseases, renal diseases, 
metabolic and neurological disorders. A major impact on the evolution of the disease was the psycho-
emotional status of the patient imposed by the disease itself, by the marginalization of the entourage and 
even by his own family and by the feeling of guilt. 

Conclusions: The COVID-19 era put us in front of challenges regarding the approach of the patient, the 
therapeutic conduct that needs a multidisciplinary collaboration. 
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Metastază mamară cu origine în neoplazii digestive - prezentare de caz 
Natalia Velenciuc1,2, C. Roată1,2, W. Ong2, Ana Maria Mușină1,2, G. Dimofte1,2, S. Luncă1,2 

1Departmentul de Chirurgie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 

2Clinica a II-a Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iași, Romania 

Cuvinte cheie: metastaze mamare, cancer de colon, cancer gastric 

Introducere: Metastazele mamare cu origine în cancerul colorectal sau gastric sunt o entitate foarte rară, iar 
managementul este limitat la diagnostic și îngrijiri paliative, mai ales atunci când sunt asociate alte metastaze 
la distanță. 

Prezentarea cazului: Prezentăm două cazuri consecutive cu metastaze mamare care au fost diagnosticate 
în clinica noastră. Primul caz, o femeie de 61 de ani, care s-a prezentat pentru dureri abdominale, modificări 
ale tranzitului intestinal și pierdere în greutate. Colonoscopia și tomografia computerizată (CT) au arătat o 
tumoră localizată pe flexura hepatică a colonului și metastaze hepatice cu o biopsie colonică pozitivă pentru 
adenocarcinom. Evaluarea CT toracică a arătat o metastază mamară din care biopsia a arătat adenocarcinom 
cu origine în colon. Datorită caracterului stenozant al tumorii colonice pacientul a fost internat în unitatea 
chirurgicală unde s-a efectuat un by-pass ileo-transvers, urmat de chimioterapie paliativă. Al doilea caz este 
despre o femeie în vârstă de 66 de ani care s-a prezentat cu o tumoră mamară palpabilă și o masă ovariană 
bilaterală pentru care s-a efectuat un core-biopsy bază și o anexectomie bilaterală cu examen histopatologic 
care a arătat pentru ambele rezultate histopatologice aspect de carcinoma cu celule în inel cu pecete și 
tumoră Kruckenberg pentru leziunile ovariene. Biopsia gastrică efectuată intraoperator a evidențiat originea 
primară a tumorii. Pacienta a fost îndrumată în secția de Oncologie pentru chimioterapie paliativă. 

Concluzie: Metastazele mamare cu origine în cancerul de colon sau gastric sunt o apariție rară, iar pacienții 
au un prognostic prost datorită prezeței metastazelor multiple la distanță cu localizare variată. 
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Breast metastasis with origin in digestive cancers - clinical presentation  
Natalia Velenciuc1,2, C. Roată1,2, W. Ong2, Ana Maria Mușină1,2, G. Dimofte1,2, S. Luncă1,2 

1Department of Surgery, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy,  Iasi, Romania 

2Second Surgical Oncology Clinic, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Key words: breast metastasis, colon cancer, gastric cancer 

Introduction: Breast metastasis with origin in colorectal or gastric cancer are a very rare entity and the 
management is limited to diagnosis and palliative care especially when other distant metastasis are 
associated. 

Case presentation: We hereby are presenting two consecutive cases with breast metastasis that were 
diagnosed in our clinic. The first case a 61 years old female that presented in our hospital with abdominal 
pain, intestinal transit modification and lose of weight. The colonoscopy and CT scan had shown a tumor 
localized on the hepatic flexure of the colon and liver metastasis with a colon biopsy of adenocarcinoma. The 
thoracic CT scan had shown a breast metastasis from which the core-biopsy showed adenocarcinoma with 
origin in colon tumor. Due to the stenosing character of the colonic tumor the patient was admitted in the 
surgical unit where an ileo-transvers by-pass was performed, followed by palliative chemotherapy. The 
second case is about a 66 years old female that presented with palpable tumor breast and a bilateral ovarian 
mass for which a core biopsy and an bilateral adnexectomy was performed with histopathologic exam that 
showed for both results signet ring cells carcinoma as histopathologic type and possible Kruckenberg tumors 
for ovarian mass. Gastric biopsy performed intraoperative had proved the primary origin of the tumor. The 
patient was referred in the Oncology department for palliative chemotherapy. 

Conclusion: Breast metastasis with origin in colon or gastric cancer are a rare occurrence and the patients 
have a bad prognosis due to usually multiple distant metastasis with different localization.  
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2020 Update în tratamentul chirugical al cancerului de col uterin 
R. Vieriu-Moțoc, N. Ioanid, V. Scripcariu 

ESGO 

Cuvinte cheie: cancer de col uterin, tratament chirurgical 

Cercetările ultimilor ani au marcat profund tratamentul chirurgical al cancerului de col uterin. Abordul minim 
invaziv al acestei afecţiuni, care a debutat în anul 1991, nu mai este preferat. După publicarea rezultatelor 
trialului american LACC din 2018, ESGO a modificat în acest an recomandarea căii de abord pentru 
histerectomia radicală în cancerul de col uterin. Laparotomia este considerată “gold standard”. Tot în acest an 
au fost publicate rezultatele studiului SUCCOR - studiu observaţional, retrospectiv, de cohortă care compară 
chirurgia minim invazivă cu histerectomia radicală abdominală la pacientele cu cancer de col uterin stadiul 
IB1. Concluzia analizei este că managementul minim invaziv are rezultare oncologice semnificativ inferioare 
chirugiei deschise. 

Optimizarea tratamentului chirurgical este o preocupare continuă a ESGO. În acest scop a fost publicată o 
serie de indicatori de calitate destinată auditului şi îmbunătăţirii practicii chirugicale. Au fost identificaţi 15 
indicatori care pot fi folosiţi pentru autoevaluare, programul instituţional de control al calităţii, controlul 
naţional al calităţii sau acreditare internaţională. 
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Ținte epigenetice - abordare personalizată în leucemiile acute mieloide 
Ana Maria Vlădăreanu, Alina Mititelu, Minodora Onisâi, Cristina Mambet, Aura Arghir,  
Elena Andruș-Lupoaia, Andreea Spînu, Diana Bonea, Andreea Neculcea, Adelina Pîrvan,  
Iuliana Iordan 

Clinica de Hematologie, Spitalul Universitar de Urgență București 

Catedra de Hematologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București 

 

De-a lungul timpului, cunoștințele despre leucemia acută mieloidă în ceea ce privește patogeneza și 
mecanismele genetice, epigenetice și moleculare au cunoscut o îmbunătățire remarcabilă. Multe din aceste 
cunoștințe au contribuit la o mai bună definiție a bolii, a factorilor de prognostic și la o mai bună 
personalizare a terapiei și a managementului acestei afecțiuni. 

În ciuda faptului că are o încărcătură mutațională mică, LAM este o afecțiune extrem de heterogenă în ceea 
ce privește background-ul genetic și manifestările clinice. 

Termenul de “Epigenetic” se referă la apariția unor modificări la nivelul expresiei genice survenite în urma 
diviziunii celulare fără a avea legătură cu modificările genetice de la nivelul ADN-ului. Exemple importante 
de astfel de modificări epigenetice includ mutații ce afectează genele ce sintetizează proteine necesare 
reglării metilării ADN (gene ca DNMT3A, TET2, IDH1 și IDH2), sau proteine implicate în modificările post-
translațională ale histonelor (EZH2, ASXL1) . 

Pe larg, alterările globale prezente în metilarea AND și creșterea dereglărilor genice au fost coroborate cu 
expansiunea clonală în LAM, sugerând că heterogenitatea epigenetică explică mai bine identitatea leucemiei 
acute mieloide comparativ cu background genetic. 

În lumina acestor descoperiri, dată fiind și creșterea numărului de molecule aflate în studii ce țintesc gene 
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reglatorii epigenetice, un interes deosebit se îndreaptă spre dezvoltarea și utilizarea de noi molecule ce 
vizează epigenomul leucemic. 

Terapiile epigenetice cu agenții hipometilați (Azacitidina, Decitabina), inhibitorii de deacetilază a histonelor 
(HDAC-Vorinostat, Depsipeptide) sau cu molecule noi ca inhibitori ai izocitrat deoxigenazei (ivosidenib, 
enasidenib), inhibitori ai DOT1L (EPZ-5676; pinometostat) sau ai BET urmăresc reprogramarea anomaliilor 
epigenetice din LAM. 

Astfel, cunoașterea genomului leucemiilor acute oferă posibilitatea identificării unor ținte terapeutice cu 
efecte promițătoare în evoluția și curabilitatea acestei afecțiuni. 

 

Epigenetics targets - personalised therapy approaches in acute myeloid 
leukemia  
Ana Maria Vlădăreanu, Alina Mititelu, Minodora Onisâi, Cristina Mambet, Aura Arghir,  
Elena Andruș-Lupoaia, Andreea Spînu, Diana Bonea, Andreea Neculcea, Adelina Pîrvan,  
Iuliana Iordan 

Hematology Department, University Emergency Hospital, Bucharest 

Hematology Department, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 

 

Over the past decades, our molecular understanding of acute myeloid leukemia (AML) pathogenesis 
dramatically increased. Many of these findings, however, have been translated into new prognostic markers 
or rationales for treatments. In spite of being one of the tumors with the lowest mutational load, AML is a 
highly heterogeneous disease in terms of genetic background and clinical manifestation. 



 
  
 
 
 
 
 

170 
 

The term epigenetics refers to changes in gene expression that are inheritable by cell division but not caused 
by changes in the DNA sequence itself. Examples include mutations that frequently hit genes encoding for 
proteins that regulate DNA methylation (such as DNMT3A, TET2, IDH1 and IDH2), or affect post-translational 
modifications on histone tails (such as EZH2, ASXL1 and others). 

More broadly, global alterations in DNA methylation patterns and enhancer deregulation were recently 
linked to AML clonal expansion, further supporting the notion that epigenetic heterogeneity better explains 
leukemia identity compared to the genetic background. 

In the light of these discoveries and given the increasing number of drugs targeting epigenetic regulators in 
clinical development and testing, great interest is emerging for the use of small molecules targeting leukemia 
epigenome. 

Epigenetic therapies, including hypomethylating agents (HMAs - azacitidine and decitabine), histone 
deacetylase (HDAC) inhibitors (Vorinostat, Depsipeptide), or newest molecule such as isocitrate 
dehydrogenase inhibitors (ivosidenib, enasidenib), DOT1L inhibitor (EPZ-5676; pinometostat) or BET 
inhibitors were developed to reprogram the epigenetic abnormalities in AML.  

The AML epigenome has therefore emerged as a new exciting target for drug discovery. 
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Evaluarea expresiei receptorilor toll-like în cancerul ovarian 
C. Vlad1,2, P. Kubelac2, V. Gâta1,2, D. Morariu2, Al. Irimie1,2, P. Achimaș-Cadariu1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Departamentul de Oncologie, Catedra Chirurgie și Ginecologie Oncologică, Cluj-Napoca  

2Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță”, Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: cancer ovarian, prognostic, toll-like receptori, macrofage asociate tumorii, micromediul tumoral 

Scop: Cancerul ovarian continuă să fie cea mai letală malignitate ginecologică, cu un micromediu tumoral 
(TME) extrem de complex. Am investigat expresia imunohistochimică (IHC) a receptorilor toll-like (TLRs) 4, 5, 
7 și 9 împreună cu CD68 și CD163 ca markeri pentru macrofagele asociate tumorii (TAM) în raport cu datele 
clinic-patologice ale pacientelor.  

Material și metodă: 102 paciente cu cancer ovarian seros, tratate între 2006 și 2011, au fost revizuite 
retrospectiv. Am dezvoltat un scor TLR IHC, iar scorurile de densitate CD68, CD163 au fost calculate ca număr 
mediu de celule pozitive din trei zone de câte 0,5 mm.  

Rezultate: 2/3 din cazuri au avut un stadiu de boală avansat (FIGO IIIC-IV). Un scor TLR4 peste medie a fost 
asociat cu prezența carcinomatozei peritoneale sau ascitei. Pacientele cu stadiu FIGO IIIC-IV, cu un interval 
liber de platină (PFI)>12 luni au avut, comparativ cu pacientele cu PFI≤12 luni, un scor mai mare al densității 
CD68 și un scor mai mic al densității CD163. La pacientele cu stadiu de boală incipient, pozitivitatea TLR9 s-a 
asociat cu o supraviețuire globală mai mare decât la pacientele cu expresie absentă a TLR9, în timp ce 
pacientele cu stadiu de boală avansat, cu pozitivitate TLR7, au avut o supraviețuire globală mai mică decât 
pacientele cu TLR7 negativ.  

Concluzii: Datele noastre arată că TLR și TAM sunt markeri prognostici importanți pentru cancerul ovarian, 
însă sunt necesare studii viitoare pentru o mai bună înțelegere a răspunsului imun în cancerul ovarian. 
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Protocoale de comunicare cu pacientul oncologic 
Anca Raluca Vrânceanu 

Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: comunicare, SPIKES, cancer, relația medic-pacient, medic oncolog 

Introducere: Cancerul reprezintă un diagnostic devastator, iar relaţia medic-pacient necesită cu atât mai mult, 
o comunicare eficientă care să implice sinceritate, empatie şi sprijin. Comunicarea veștilor proaste implică o 
încărcătură emoțională majoră atât pentru pacientul oncologic, cât și pentru medicul oncolog, iar medicii ar 
trebui să construiască în mod eficient relaţia cu pacientul prin oferirea de informaţii adecvate şi să abordeze 
toate îngrijorările acestuia. Realizarea unei comunicări eficiente prin utilizarea de protocoale de comunicare a 
veştilor proaste poate să conducă la creşterea calităţii vieţii pacientului şi la scăderea riscului de burnout al 
medicului. 

Scop: Compararea unor diferite modele de comunicare cu evidențierea particularităţilor fiecăruia şi a 
aplicativităţii imediate în practică: Protocolul SPIKES, Protocolul CLASS, Algoritmul L.E.A.R.N., Metoda ABCDE, 
Protocolul PREPARED și Protocolul SHARED. Un alt scop al lucrării este analiza factorilor/barierelor care 
influențează comunicarea medic-pacient oncologic și identificarea unor modalități de ameliorare a comunicării. 

Rezultate: Compararea protocoalelor de comunicare a veştilor proaste a condus la evidenţierea unor 
asemănări şi deosebiri, un element important fiind reprezentat de acordarea opţiunii pacientului de a decide 
dacă doreşte sau nu să afle veştile proaste. Transmise în mod eronat, acestea afectează starea de bine a 
pacientului, calitatea vieții acestuia, aderența la tratament și relația cu personalul medical. 

Concluzii: Protocoalele de comunicare a veştilor proaste sunt menite să ofere îndrumare în acest scop, 
constituind adevărate strategii de acțiune care pot fi implementate de către personalul medical şi conduc la 
îmbunătăţirea relaţiei cu pacientul.  
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Lipom condroid mamar 
A. Al Aloul 

Chirurgie, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, Râmnicu Sărat, România 

Cuvinte cheie: lipom condroid, mamar, excizie completă 

Lipomul condroid este o tumoră benignă rară de țesut adipos și de obicei este de mărime mică la nivelul sânului. 
Este foarte important diagnosticul diferențial cu condrosarcomul esxtrascheletal, care este tumoră malignă şi 
acest lucru numai prin anatomia patologică şi imunohistochimie. 

M.N., o doamnă de 61 ani, acuză de tumoră mare la sânul stâng de aproximativ 8 luni. Pacientă cunoscută cu 
Hipertensiune arterială, Hiperlipidemie mixtă, atrofie optică, astigmatism, glaucom compensat. Examenul local: 
Sân drept normal, sânul stâng este înlocuit aproape în totalitate de o masă tumorală nedureroasă de aproximativ 
22x18 cm, solidă cu schimbare la coloraţia pielii cu dilataţii venoase subcutanat şi în jurul mamelonului, axila 
dreaptă şi stângă fără adenopatie. Mamografie sân stâng: formațiune voluminoasă foarte densă, cu diametrul de 
20x15 cm, altă formaţiune de 2 cm cu micro şi macrocalcificari cu contur regulat. Ecografie sân stâng: formaţiune 
heteroecogenă cu diametrul de 20x18x15 cm cu semnal doppler pozitiv. S-a practicat mastectomie totală stânga. 
Histopatologic: 1. Tumoră gigantă: proliferare mezenchimală constituită dintr-o matrice mixoidă condroidă cu 
zone diferențiale lipoblastică, numeroase vase sanguine de tip capilar, fără activitatea mitotică 2. Fibroadenom de 
1.5 cm. 

Discuţii: Lipoamele condroide sunt leziuni benigne bine delimitate, la sân sunt rar întâlnite, apar la a treia decadă 
de viaţă. Necesită biopsie pentru confirmarea diagnosticului. S-a demonstrat că excizia chirurgicală este suficientă. 
În cazul nostru s-a efectuat mastectomie totală din două cauze: ţesutul mamar resant este de arie mică şi existenţa 
a-doua tumoră de 2 cm. 

Concluzii: Metodele imagistice nu pot diferenţia între leziuni maligne şi benigne, excizia completă este suficientă. 
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Chondroid lipoma of the breast 
A. Al Aloul 

Surgery, Ramnicu Sarat County Hospital, Ramnicu Sarat, Romania 

Keywords: chondroid lipoma, breast, complete excision 

Chondroid lipoma is a rare benign tumor of adipose tissue and is usually small in size in the breast. It is very 
important the differential diagnosis with the extraskeletal chondrosarcoma, just histopathology and 
immunohistochemistry. 

The 61-year-old woman complained of a large tumor on her left breast since 8 months. Patient known with 
hypertension, mixed hyperlipidemia, optic atrophy, astigmatism, compensated glaucoma. Local examination: 
normal right breast, left breast is replaced almost entirely by a painless tumor mass of about 22x18cm, solid with 
change in skin color with venous dilatation subcutaneously and around the nipple, right and left axilla without 
lymphadenopathy. Left breast mammography: very dense voluminous tumor, with a diameter of 20x15cm, 
another formation of 2 cm with micro and macrocalcifications with regular edges. Left breast ultrasound: 
heteroechogen tumor with a diameter of 20x18x15cm with eco doppler pozitive. Left mastectomy was performed. 
Histopathology: 1. Giant tumor: mesenchymal proliferation consisting of a chondroid myxoid matrix with 
lipoblastic differential areas, numerous capillary blood vessels, without mitotic activity 2. Fibroadenoma of 1.5 cm. 

Discussion: Chondroid lipomas are well-defined benign lesions, are rarely found in the breast, appear in the third 
decade of life. Requires biopsy to confirm diagnosis. Surgical excision has been shown to be sufficient. In our case, 
a total mastectomy was performed due to two reasons, the resant breast tissue is of small area and the existence 
of a second tumor. 

Conclusions: Imaging methods can not differentiate between malignant and benign lesions, complete excision 
is sufficient. 
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Metodă de restabilire a defectelor oaselor tubulare lungi (prin membrana 
indusă în asociere cu os cortical demineralizat și culturi osteoprogenitoare)  
Bîrcă, V. Stratan, M. Crudu, Gr. Verega, D. Chelban, V. Nacu 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 

Cuvinte cheie: celule stem, plastie osoasă, defect, matrice osoasă 

Esența invenției constă în:  

Prima etapă: “Formarea membranei induse” - Prelucrare aseptică a membrului inferior, acoperirea câmpurilor 
sterile. Incizie la nivelul gambei, partea anterior - medială, de la marea tuberozitate a tibiei până la 1/3 distală 
a gambei. Deperiostarea osului tibial; formarea defectului osos circular de circa 3.0 cm ca lungime, 1/3 medie 
tibie. Axarea fragmentelor osoase și fixarea lor cu placă și șuruburi. Plombarea defectului cu spacer din 
ciment cu antibiotic (Aminofix). Lavaj cu antiseptice și suturarea plăgii.  

Peste 2 săptămâni: 

A II-a etapă ”Incizie la același nivel, înlăturarea spacer-ului de ciment, manșonarea cavității restante a 
membranei induse cu os cortical tubular demineralizat, suturarea ermetică a plăgii; inocularea culturilor 
celulare“. La a 6-a săptămână, se efectuează o incizie la nivelul gambei, în partea anterior - medială, de la 
tuberozitatea mare tibie până la 1/3 distală gambă cu înlăturarea plăcii și șuruburilor; suturarea pielii. 
Efectuarea Rx de control la fiecare etapă, finisând cu CT membru, Imunohistochimie. Domenii de aplicare: 
medicina clinică, medicina experimentală, medicina regenerativă, domeniul celulelor stem. 
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Căi moleculare modulate de către CD-NHF și inhibitorii K252A, AktVIII în 
linia celulară de gliom U87 
M. Butura, G. Luta, A. Tiron, F.E. Zugun, Crina E. Tiron 

Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: Carbon Dots, Glioblastom 

Introducere: Glioblastomul uman (GBM), cel mai agresiv tip de tumori cerebrale, este asociat cu un 
prognostic redus și un răspuns limitat la terapiile actuale. Diferite căi de semnalizare au un rol important în 
progresia gliomului, cum ar fi factorul de creștere epidermică (EGF), căile de semnalizare a receptorului tirozin 
kinazei (RTK), inclusiv Ras / MAPK (MAP kinaza), PI3-K (fosfoinozid 3-kinază), PLC (transcrierea fosfo lipazei) și 
calea p53. Cascadele moleculare care determină conversia de la PN (glioblastom proneural - mai puțin 
agresiv) la MES (glioblastom mezenchimal - foarte agresiv) sunt similare cu cele care induc tranziția epitelial-
mezenchimală (EMT) în celulele carcinoamatoase. S-a arătat că factori de transcripție EMT, cum ar fi SLUG, 
SNAIL și TWIST, promovează proliferarea și invazia atât în celule canceroase epiteliale, dar și în GBM.  

Metode: S-a utilizat imunofluorescenţa (IF), microscopie optică, achiziţie şi analiză software. Am evaluat 
influența nanostructurilor de carbon (CD-NHF) cu două tipuri diferite de inhibitori la nivelul markerilor 
specifici procesului de EMT.  

Rezultate: Terapia combinată modulează expresia Beta-Cateninei, SLUG și Vimentin - factori majori implicaţi 
în EMT. Mai mult, nivelul de expresie al moleculelor pAKT, p70S6K a fost modulat de prezenţa tratamentelor.  

Concluzie: Înțelegerea căilor moleculare a GBM împreună cu agenți noi pot contribui la terapii personalizate.  
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Molecular pathways modulated by CD-NHF, K252A and AktVIII inhibitors on 
U87 glioma cell line 
Butura, G. Luta, A. Tiron, F.E. Zugun, Crina E. Tiron 

Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: Carbon Dots, glioblastoma 

Introduction: Human glioblastoma (GBM), the most aggressive type of all brain tumors, is associated with 
poor prognosis and a narrow response to current therapies. Multiple pathways plays an important roles in 
glioma progression like epidermal growth factor (EGF), receptor tyrosine kinase (RTK) signalling pathways, 
including Ras/MAPK (MAP kinase), PI3-K (phosphoinositide 3-kinase), PLC (Phospho lipase transcription) and 
p53 pathway. The molecular cascades driving this conversion from PN (proneural glioblastoma - less 
aggressive) to MES (mesenchymal glioblastoma - highly aggressive) are similar to those driving the Epithelial-
Mesenchymal Transition (EMT) in carcinomas cells. EMT transcription factors such as SLUG, SNAIL and TWIST 
have been shown to promote proliferation and invasion in both epithelial cancers cells but also in GBM.  

Methods: We deployed immunofluorescence (IF), optical microscopy, software acquisition and analysis. We 
evaluated the influence Carbon dots prepared from N-hydroxyphthalimide (CD-NHF) association with 
different inhibitors at the level of EMT-like markers.  

Results: Combination therapy modulate the expression of Beta-Catenin, SLUG and Vimentin - a major factors 
of EMT phenomena. Moreover the level of pAKT, p70S6K was influenced upon treatments.  

Conclusion: Improved molecular understanding of GBM together with novel targeted agents may 
contribute to personalized therapies. 
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Diagnosticul histologic intraoperator - instrument de ghidaj în 
tratamentul chirurgical al nodulilor tiroidieni 
Cristina Cojocaru, A. Bour 

Catedra de Chirurgie nr. 5, Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: noduli tiroidieni, investigație histologică extemporanee, cancer 

Introducere: Reușita prevenirii și tratamentului cancerului tiroidian se datorează depistării precoce a 
nodulilor tiroidieni cu semne de malignitate și abordului chirurgical optim al acestora. Investigația 
histologică extemporanee a țesutului glandular are un rol decisiv în diferențierea nodulilor tiroidieni benigni 
de cei maligni, precum și în stabilirea volumului intervenției chirurgicale.  

Material și metode: În cadrul studiului retrospectiv au fost incluși 40 pacienți cu noduli tiroidieni cu semne 
clinice și paraclinice de malignitate, cărora s-a efectuat intraoperator examenul histologic extemporaneu al 
țesutului glandular patologic. Diagnosticul stabilit la investigația histologică extemporanee a fost corelat cu 
diagnosticul confirmat prin investigație histolopatologică definitivă.  

Rezultate: Din cele 40 cazuri studiate, rezultate fals-pozitive au fost înregistrate în 2 cazuri (5%), iar rezultate 
fals-negative în 3 cazuri (7,5%). Per total, tumori benigne s-au depistat în 25 cazuri (62,5%), iar tumori maligne 
în 15 cazuri (37,5%). Conform datelor obținute, în aprecierea nodulilor tiroidieni maligni, investigația 
histologică extemporanee posedă sensibilitate 80%; specificitate 92%; valoare predictiv pozitivă (VPP) 85%; 
valoare predictiv negativă (VPN) 88% și o acuratețe de 87,5%. 

Concluzii: Investigația histologică extemporanee este o metodă utilă de depistare a nodulilor tiroidieni 
maligni, cât și un instrument eficace pentru decizia intraoperatorie între hemitiroidectomie și tiroidectomie 
totală cu evitarea intervențiilor repetate de lobectomie contralaterală. 
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Intraoperative frozen section - guiding instrument in the surgical 
treatment of thyroid nodules 
Cristina Cojocaru, A. Bour  

Department of Surgery no.5, State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemițanu", Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: thyroid nodules, extemporaneous histological examination, cancer 

Introduction: The success of thyroid cancer prevention and treatment is due to the early detection of 
malignant thyroid nodules and their optimal surgical approach. Extemporaneous histological investigation 
of the thyroid tissue has a decisive role in differentiating benign and malignant thyroid nodules, as well as in 
determining the volume of surgery. 

Materials and methods: The retrospective study included 40 patients with thyroid nodules with clinical and 
paraclinical signs of malignancy, who underwent an intraoperative extemporaneous histological 
examination of pathological thyroid tissue. The diagnosis established at the extemporaneous histological 
investigation was correlated with the diagnosis confirmed by the definitive histopathological investigation. 

Results: As a result of the 40 studied cases, false-positive results were recorded in 2 cases (5%) and false-
negative results in 3 cases (7.5%). In total, benign tumors were detected in 25 cases (62.5%) and malignant 
tumors in 15 cases (37.5%). According to the data we obtained, in the assessment of malignant thyroid 
nodules, the extemporaneous histological examination has a sensitivity of 80%; specificity of 92%; Predictive 
Positive Value (PPV) 85%; Negative Predictive Value (NPV) 88% and an accuracy of 87.5%. 

Conclusions: The extemporaneous histological investigation is a useful method for detecting malignant 
thyroid nodules, as well as an effective tool for the intraoperative decision between hemithyroidectomy and 
total thyroidectomy, with avoidance of repeated contralateral lobectomy interventions. 
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Keratoacantoame asociate terapiei cu Sorafenib la un pacient cu 
hepatocarcinom 
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Cuvinte cheie: Keratoacantom, Sorafenib, hepatocarcinom 

Sorafenib este un inhibitor kinazic cu țintă multiplă, ce reduce proliferarea celulelor tumorale inhibând 
creșterea tumorală și scăzând angiogeneza. Este indicat în unele tumori solide cum ar fi: cancerul 
hepatocelular, carcinom cu celule renale și carcinom tiroidian diferențiat. Printre efectele secundare cutanate 
se numără: rash, sindromul mână-picior, alopecia, pruritul, eritemul. Noi prezentăm un caz original de efect 
secundar cutanat foarte rar - multiple keratoacantoame. În literatura de specialitate keratoacantoamele 
medicament-induse au posibil un mecanism fiziopatologic subiacent. 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 70 de ani, care a fost diagnosticată cu hepatocarcinom în martie 
2019, la care s-a inițiat tratamentul cu Sorafenib. În mai 2020 la un an și 2 luni de la inițierea tratamentului, 
pacienta a prezentat leziuni cutanate la nivelul feței. Suspiciunea de keratoacantoame a fost confirmată 
histopatologic. Întreruperea tratamentului cu Sorafenib a determinat regresia parțială a leziunilor. În august 
2020 se intervine chirurgical și se excizează formațiunile nazogeniene, suprasprâncenare stângi și sprâncenar 
lateral cu evoluție postoperatorie favorabilă. 

Deși nu este cunoscută o cauză clară, dezvoltarea keratoacantoamelor este asociată cu imunitatea slabă, 
infecții virale, predispoziția genetică, radioterapia și expunerea la substanțe chimice. În literatura de 
specialitate sunt descrise foarte puține cazuri de keratoacantoame induse și cu siguranță medicamentele 
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imunosupresoare au fost implicate. Acest caz sugerează faptul că agentul antineoplazic Sorafenib are o 
activitate complexă, în plus inhibarea tirozin kinazei include un mecanism imunosupresor care ocazional 
poate cauza apariția leziunilor secundare cutante. 
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Tomosinteza - metodă de examinare în screeningul cancerului pulmonar 
Marina Harea, Dorina Jovmir-Popa 
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Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemițanu”, Catedra Radiologie şi Imagistică 

Cuvinte cheie: Cancerul pulmonar, tomosinteza, CT, doza de iradiere 

Introducere: Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai frecvente tumori maligne cu o morbiditate şi 
mortalitate înaltă. Având un debut asimptomatic și, respectiv, o adresare a pacienților în stadiile tardive, se optează 
pentru elaborarea unui program de screening pulmonar în grupurile de risc, prin metode radio-imagistice ce 
permit depistarea precoce a maladiei și iradiere minimă. 

Materiale şi metode: Începând cu 2015 până în prezent am efectuat circa 3897 de investigații prin metoda 
Tomosintezei a pacienților cu opacități suspecte vizibile pe radiografia standard. Din acestea s-au selectat pentru 
studiu 97 de pacienți confirmați cu cancer pulmonar și care au fost examinați prin radiografia standard, 
Tomosinteză (TS) şi Tomografia Computerizată (CT). TS efectuează un număr mare de secțiuni, cu pas mic, la 
adâncimi diferite, dintr-o singură achiziție a tubului. 

Rezultate: Analiza comparativă a tabloului imagistic și a dozei de iradiere a pacienţilor a demonstrat o specificitate 
şi sensibilitate a CT pentru depistarea tumorii cancerului pulmonar, metastazelor pulmonare şi/sau osoase, dar şi 
a prezenţei ganglionilor limfatici mediastinali şi/sau hilari în proporţie de 100%. Pentru TS aceste valori au ajuns 
până la 80%-85%, ceea ce o face comparabilă după informativitate cu CT. La radiografia standard aceste valori 
erau de 2-3 ori mai mici, 25%-45%. De asemenea, se prezintă o doză de iradiere pentru TS echivalentă unei 
radiografii standard (0,5-0,14 mSv) şi cu mult mai mică decât la CT (mai mare de 3mSv). 

Concluzie: Metoda TS poate fi folosită ca metodă de examinare în screeningul pulmonar sau pentru investigaţia 
în dinamică a pacientului, având informativitate înaltă şi iradiere joasă. 
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Thomosynthesis - method of examination in lung cancer screening 
Marina Harea, Dorina Jovmir-Popa  
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Introduction: Lung cancer remains one of the most common malignancies with high morbidity and 
mortality. Having an asymptomatic onset and, respectively, addressing patients in the late stages, it is 
decided to develop a lung screening program in risk groups, by radio-imaging methods that allow early 
detection of the disease and minimal irradiation. 

Materials and methods: Starting with 2015 until now, we have performed about 3897 investigations by the 
Tomosynthesis method of patients with suspicious opacities visible on standard radiography. Of these, 97 
confirmed patients with lung cancer were selected for study and examined by standard radiography, CT and 
Tomosynthesis (TS). TS performs a large number of sections, with small pitch, at different depths, from a 
single acquisition of the tube. 

Results: Comparative analysis of the imaging and the irradiation dose of the patients demonstrated a 
specificity and sensitivity of CT for the detection of lung cancer tumor, lung and/or bone metastases, but also 
the presence of mediastinal and/or hilar lymph nodes in proportion of 100%. For TS these values reached up 
to 80%-85%, which makes it comparable in terms of information with CT. On standard radiography these 
values were 2-3 times lower, 25%-45%. There is also an irradiation dose for TS equivalent to a standard 
radiograph (0.5-0.14 mSv) and much lower than CT (which is greater than 3mSv). 

Conclusion: The TS method can be used as a method of examination in lung screening or for dynamic 
investigation of the patient, with high informativeness and low irradiation. 
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Sindromul Mazabraud, o afecţiune rară asociată cu endometrioza 
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Cuvinte cheie: sindromul Mazabraud, mixomul Intramuscular, displazie fibroasă, mutaţia GNAS-1, endometrioza 

Scop: Sindromul Mazabraud reprezintă asocierea dintre două tumori benigne: displazia fibroasă 
mono/poliostică şi mixoame ale muşchilor scheletici. A fost prezentat pentru prima data în 1967 de 
Mazabarud, iar actualmente în literatura ştiinţifică sunt descrise mai puţin de 100 de cazuri în lume. 
Particularitatea acestui caz constă în asocierea sindromului Mazabraud cu afecţiuni patologice din sfera 
ginecologică, în literatura științifică fiind înregistrate doar șase cazuri pana la momentul actual. 

Material și metodă: Pacientă în vârstă de 44 ani, diagnosticată cu sindromul Mazabraud în anul 2019 
prezintă un mixom intramuscular la nivelul coapsei drepte și displazie fibroasă poliostică. Istoricul patologic 
ginecologic al pacientei include: chist ovarian operat în 2003, endometrioză și polip endocervical cu rezultat 
anatomo patologic benign, operate în 2018. Următoarele investigații au fost realizate: examen clinic, 
radiografie și IRM pelvis și membre inferioare, excizia formațiunii tumorale, interpretarea anatomopatologică 
și evaluarea genetică a piesei operatorii - mixom intramuscular. Elaborarea unei sinteze din literatura 
științifică a cazurilor sindromului Mazabraud asociate cu afecțiuni din sfera ginecologică. 

Rezultate: Aspectul caracteristic imagistic al sindromului Mazabraud a fost confirmat anatomopatologic. 
Evaluarea genetică a mixomului intramuscular nu a decelat mutațiile vizate.  
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Concluzii: Recunoașterea diagnosticului de certitudine este esențial în acest tip de patologii unde 
simptomatologia este ușor de confundat cu alte afecțiuni tumorale benigne sau maligne, deoarece un 
diagnostic greșit poate duce la o conduită terapeutică conservatoare sau prea invazivă. Complexitatea 
mutației la nivelul genei GNAS, fiind asociată cu multiple manifestări în decursul vieții, impune un screening 
și un follow-up riguros pacientelor diagnosticate cu sindromul Mazabraud. 
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Screeningul rentghenologic a cancerului de laringe prin metoda 
tomosintezei 
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Introducere: Cancerul de laringe (CL) este depistat primar cu st. III-IV în 80%-85% dintre cazuri. Sunt 
cunoscute grupele de risc pentru dezvoltarea CL. Efectuarea screeningului rentghenologic în grupele de risc 
pentru CL poate contribui la depistarea CL în stadii precoce. Pentru aceasta poate fi propusă Tomografia 
liniară digitală multisecțională (tomosinteza, TS).  

Material și metodă: Timp de 5 ani (2015-2019) au fost examinați prin metoda TS 956 pacienți cu diferite 
patologii ale laringelui, inclusiv suspiciune pentru CL. Vârsta medie 61,5 ani. În studiu au fost incluși 41 (100%) 
pacienți examinați prin toate 3 metode: Renghenografia Tradiționala (RT), Computer Tomografia (CT) și 
Tomosinteza. TS este bazată pe tehnologii digitale cu scanarea țesuturilor cu un pas de 1-3mm și iradiere sub 
3mSv. A fost efectuată analiza comparativă a frecvenței manifestării simptomelor rentghenologice în CL. 

Rezultate: Au fost vizualizate formațiuni tumorale - RT - 64.42%, CT -100%, TS - 95.1%. Afectarea aparatului 
ligamentar - 48.70%, 85.36%, 78.04%. Nivelarea ventriculilor Morgani - 41.46%, 80.48%, 73.12%. Afectarea 
sinusului piriform - 31.70%, 65.85%, 53.65%. 

Concluzie: Rezultatele obținute prin TS și CT sunt comparabile. Persoanele cu risc pentru CL pot fi investigate 
prin tomosinteză în program de screening. Numărul foarte mare de secțiuni și reconstrucția digitală a 
imaginilor permit suspectarea CL în stadii incipiente. Examenul prin TS are o iradiere mică (sub 3 mSv), apartaj 
și cost mai mic, mai accesibil pentru pacienți. 
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X-ray screening of larynx cancer by thomosynthesis method 
Dorina Jovmir-Popa 
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Introduction: Laryngeal cancer (LC) is detected primarily with st. III-IV in 80%-85% of cases. Risk groups for 
the development of LC are known. Performing X-ray screening in LC risk groups may contribute to early 
detection of LC. For this, multisectional digital linear tomography (tomosynthesis, TS) can be proposed. 

Material and method: For 5 years (2015-2019) 956 patients with various laryngeal pathologies, including 
suspicion for CL, were examined by the TS method. The average age is 61.5 years. The study included 41 
(100%) patients examined by all 3 methods: Traditional Rhegenography (TR), Computer Tomography (CT) 
and Tomosynthesis. TS is based on digital technologies with tissue scanning with a step of 1-3mm and 
irradiation below 3mSv. A comparative analysis of the frequency of X-ray symptoms in LC was performed. 

Results: The tumor formation was visualized - RT - 64.42%, CT - 100%, TS -95.1%. Damage to the ligament 
apparatus - 48.70%, 85.36%, 78.04%. Leveling of Morgani ventricles - 41.46%, 80.48%, 73.12%. Piriform sinus 
damage - 31.70%, 65.85%, 53.65%. 

Conclusion: The results obtained by TS and CT are comparable. People at risk for LC can be investigated by 
tomosynthesis in the screening program. The very large number of sections and the digital reconstruction 
of the images allow the suspicion of LC in the early stages. The TS examination has a small irradiation (less 
than 3 mSv), cheaper device, lower cost and more affordable for patients. 
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Tumoră retroperitoneală non-seminomatoasă la adult: Prezentare de caz 
Diana E. Lazăr, Andreea Obreja, Diana M. Gălăţanu, Andreea Scutariu, Diana Petroiu 
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Cuvinte cheie: tumoră retroperitoneală non-seminomatoasă, adult 

Introducere: Seminomul retroperitoneal primar este o entitate foarte rară, reprezentând doar 4,4% din toate 
masele retroperitoneale primare maligne. 

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui tânăr asimptomatic de 23 de ani, care în urma unui control medical 
anual, prin ecografie abdominală a fost diagnosticat cu o masă retroperitoneală voluminoasă de 57x75 mm 
lângă rinichiul drept. Examenul CT torace-abdomen-pelvis a evidențiat tumora retroperitoneală de mari 
dimensiuni. Ulterior, s-a intervenit chirurgical practicându-se rezecția radicală a masei retroperitoneale, 
diagnosticul histopatologic fiind de non-seminom. În urma consultului oncologic s-a decis administrarea de 
chimioterapie adjuvantă conform protocolului BEP cu bleomicină, etopozid și cisplatin.  

Discuții: Deși are o incidență scăzută în populația generală, diagnosticul seminomului retroperitoneal 
trebuie luat în considerare la pacienții de sex masculin cu simptome nespecifice și cu masă tumorală 
retroperitoneală. 
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A case of retroperitoneal extragonadal nonseminomatous germ cell tumor 
in an adult: A case report 
Diana E. Lazăr, Andreea Obreja, Diana M. Gălăţanu, Andreea Scutariu, Diana Petroiu 
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Keywords: retroperitoneal extragonadal nonseminomatous germ cell tumor, adult 

Introduction: Primary retroperitoneal seminoma is a very rare entity, representing only 4.4% of all malignant 
primary retroperitoneal masses. 

Case report: We present a case of an asymptomatic 23-year-old man received an annual medical check-up, 
and abdominal ultrasound examination showed a bulky 57x75 mm retroperitoneal mass next to the right 
kidney. On the computed tomography scan of the chest, abdomen and pelvis, a huge retroperitoneal tumor 
was observed. Subsequent radical resection of the retroperitoneal mass was made and the diagnosis of non-
seminoma was established during histopathological examination. The tumor was removed totally. The 
patient received adjuvant chemotherapy with bleomycin, etoposide and cisplatin (BEP protocol). 

Discussion: Despite its small incidence in general population, the diagnosis of retroperitoneal seminoma 
should be considered in male patients with nonspecific symptoms and with retroperitoneal tumor mass. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

192 
 

Potenţarea proprietăţilor antitumorale ale CD-NHF de către inhibitorii 
K252A, AKTVIII în linia celulară de gliom U87 
G. Luta, M. Butura, A. Tiron, F.E. Zugun, Crina E. Tiron 
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Cuvinte cheie: CD-NHF, gliom, antitumoral 

Introducere: Gliomul reprezintă unul dintre cele mai frecvente tipuri de tumori cerebrale primare umane şi 
este responsabil de majoritatea deceselor. Tratamentul standard, care constă în intervenţii chirurgicale 
combinate cu radioterapie şi chimioterapie, este încă ineficient pentru faptul că GMB se caracterizează printr-
un grad ridicat de heterogenitate intra-tumorală, proliferare ridicată şi proprietatea de a se infiltra în zone 
adiacente. Nanostructurile sunt utilizate ca sisteme de eliberare a medicamentelor cu scopul de a îmbunătăţi 
solubilitatea şi acumularea de medicamente la nivel tumoral, reduc efectele secundare şi îmbunătăţesc 
toleranţa la medicament. 

Metode: Potenţialul antitumoral al structurilor de carbon preparate din precursorul N-hidroftalimidei (CD-
NHF) în combinaţie cu diferiţi inhibitori a fost evaluat o linie celulară de gliom, U87, în modele in vitro (2D, 
3D). Invazia şi migraţia celulară au fost analizate conform metodelor de bază pentru a evalua efectul 
antitumoral al terapiei combinate. 

Rezultate: Tratamentul combinat al CD-NHF cu inhibitorii AKTVIII şi K252A afectează semnificativ viabilitatea, 
invazia şi migrarea celulelor canceroase U87. Prezenţa CD-NHF/AKTVIII/K252A în culturile de celule 3D a 
inhibat semnificativ fenotipul malign al celulelor U87, evidenţiat prin reducerea proiecţiilor invazive.  
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Pontetiation of CD-NHF antitumoral properties by K252A and AKTVIII 
inhibitors on U87 glioma cell line 
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Introduction: Gliomas represents one of the most common types of human primary brain tumours and are 
responsible for the majority of deaths. Standard treatment consists of surgery combined with radiotherapy 
and chemotherapy is still inefficient do to the fact that GMB is characterized by high degree of intra-tumor 
heterogeneity, strong microvascular proliferation and infiltrating properties. Nanostructures, such us carbon 
dots (C-dots) are used as potential anticancer agents and as drug delivery systems in order to improve 
solubility and accumulation of different drugs at the tumoral site, reduces drug side effects and improve the 
drug tolerance. 

Methods: The antitumoral potential of carbon dots prepared from N-hydroxyphthalimide (CD-NHF) 
precursor in combination with different inhibitors was evaluated U87 cell line in both in vitro (2D, 3D) models. 
Cell invasion and migration were analyzed according to basic methods in order to evaluate anticancer effect 
of combination therapy. 

Results: Combination treatment of CD-NHF with AKTVIII and K252A inhibitors significantly impair viability 
and both invasion and migration of U87 cancer cells. The presence of CD-NHF/ AKTVIII/K252A within the 3D 
cell cultures strongly inhibited the malignant phenotype of U87, resulting in culture colonies with reduced 
invasive projections. 

Conclusion: Combination therapy of CD-NHF nanostructures together with different molecule provide 
exciting perspective for improving treatment outcome in gliomas.  
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Choriocarcinom - modalități terapeutice și particularități evolutive 
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Cuvinte cheie: choriocarcinom, tratament multimodal 

Introducere: Choriocarcinomul face parte din categoria bolilor gestaționale trofoblastice maligne, 
reprezintă 5% din totalul acestor boli rare, alături de mola hidatiformă 80% și mola invazivă 15%. 
Choriocarcinomul se dezvoltă din trofoblastul vilos. Între 2% și 3% dintre molele hidatiforme vor evolua spre 
choriocarcinom.  

Prezentare de caz: Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 23 ani, fără antecedente personale 
patologice, care a fost diagnosticat cu choriocarcinom în iunie 2019. Boala a debutat printr-un sindrom de 
hipertensiune intracraniană cu grețuri, vărsături în jet și cefalee. Efectuează un examen IRM cerebral unde se 
evidențiază o formațiune expansivă unică, localizată frontal stâng cu dimensiuni de 52/42/47 mm sugestivă 
pentru leziune secundară. Ulterior se intervine chirurgical și se practică ablația formațiunii tumorale 
macroscopic, microchirurgical în totalitate cu rezultat AP de metastază intracerebrală de choriocarcinom 
monofazic posibil cu punct de plecare gonadal sau extragonadal.  

Pacientul este direcționat către I.R.O. Iași pentru decizie terapeutică. Cazul este prezentat în comisia 
oncologică și se decide inițierea chimioterapiei primare cu efectuarea radioterapiei externe post-operatorii. 
Pacientul a efectuat 4 cure de chimioterapie protocol BEP. În august 2019 s-a efectuat radioterapie externă 
post-operatorie whole brain în doză totală de 30Gy/10 fracții / 3Gy/fracție. Examenul CT și PET-CT (decembrie 
2019) evidențiază un răspuns parțial la tratament. Se rediscută cazul în comisia oncologică în vederea inițierii 
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unei terapii de linia a 2-a cu TIP. După efectuarea a 4 cure de chimioterapie protocol TIP, se evidențiază 
progresia cerebrală a bolii sub chimioterapie pusă în evidență printr-un examen IRM cerebral (aprilie 2020) 
și se decide inițierea protocolului GEMOX și reiradiere cerebrală. 

Concluzii: Afecțiune neoplazică rară diagnosticată în stadiul metastatic (leziuni secundare cerebrale) la un 
pacient tânăr fără antecedente, tratat chirurgical (metastazectomie cerebrală) chimio-radiotratat. Inițial cu 
răspuns parțial, ulterior boală progresivă sub multiple linii de tratament, cu o supraviețuire de 12 luni 
(supraviețuire medie între 6 și 9 luni). 

 

Choriocarcinoma - therapeutic modalities and evolutionary particulars 
Diana Moldovanu (Crețu)1, Camelia Țabrea1, Cezara Lițcanu1, Teodora Stratulat Alexa2,  
Anca Munteanu1,3 

1Radiotherapy Department, Regional Institute of Oncology Iasi  

2Medical Oncology Department, Regional Institute of Oncology Iasi  

3“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Keywords: choriocarcinoma, multimodal treatment 

Introduction: Choriocarcinoma is part of malignant trophoblastic gestational diseases, representing 5% of 
all these rare conditions, along with hydatidiform mole 80% and invasive mole 15%. Choriocarcinoma 
develops from the villous trophoblast. Between 2 and 3% of hydatidiform moles will progress to 
choriocarcinoma. 

Case presentation: We will present the case of a 23-year-old patient with no personal pathological history 
who was been diagnosed with choriocarcinoma in June 2019. The disease started with an intracranial 
hypertension syndrome with nausea, vomiting and headache. Performs a brain MRI examination where a 
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unique expansive formation is highlighted, located on the left side of frontal lobe, with dimensions of 
52/42/47 mm suggestive of secondary lesions. Subsequently, surgery is performed, ablation of the 
macroscopic, microsurgical tumor is performed with the entirely extraction of the tumor process, with final 
histopathological result of intracerebral metastasis of monophasic choriocarcinoma possible with gonadal 
or extragonadal starting point. The patient is referred to I.R.O. Iasi for therapeutic decision. The case is 
presented to the oncology commission and it is decided to initiate primary chemotherapy with post-
operative external radiotherapy. The patient underwent 4 BEP chemotherapy treatment protocol. In August 
2019, whole-brain post-operative external radiotherapy was performed in a total dose of 30Gy/10 fractions 
/ 3Gy/fraction. CT and PET-CT examinations were subsequently performed (December 2019) which revealed 
a partial response to treatment. The case is being discussed in the oncology commission in order to initiate 
a second line therapy with TIP. After performing 4 TIP chemotherapy treatment protocol, cerebral 
progression of the disease under chemotherapy is highlighted by a brain MRI examination (April 2020) and 
it is decided to initiate the GEMOX protocol and brain reirradiation. 

Conclusions: Rare neoplastic disease, diagnosed in metastatic stage (secondary brain lesions) in a young 
patient without a history, surgically treated (brain metastasectomy), combined modality treatment. Initially 
with partial response, later progressive disease under multiple lines of treatment, with a survival of 12 
months (average survival between 6 and 9 months). 
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Seroprevalența infecțiilor în rândul potențialilor donatori de celule stem 
recrutați în cadrul registrului național al donatorilor voluntari de celule 
stem hematopoietice din regiunea de nord-est a României 
Mariana Pavel-Tanasă1,2, Ecaterina Anisie1, Ioana Săndulescu1, Silvia Dăscălescu1, Silvia Ionescu1, 
V.A. Timișescu1, Corina Cianga1,2, Daniela Constantinescu1,2, P. Cianga1,2 

1Laboratorul de Imunologie, Spitalul Clinic “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 

2Departamentul de Imunologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: transplant de celule stem, seroprevalență, screening de anticorpi 

Introducere: Transplantul alogen de celule stem hematopoietice (HCT) este o procedură cu potențial curativ 
pentru o varietate de malignități hematologice. Selectarea donatorilor potriviți este crucială pentru un HCT 
de succes. Prezentul studiu şi-a propus să evalueze seroprevalența virusului Epstein-Barr (EBV), a 
citomegalovirusului (CMV), a Toxoplasma gondii (T. gondii) și a anticorpilor anti-HBc în rândul donatorilor 
voluntari înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH).  

Materiale și metode: 1312 voluntari din RNDVSCH au fost evaluați în perioada 2018-2019 la Laboratorul de 
Imunologie, Spitalul Clinic “Sf. Spiridon”, Iași. Screening-ul anticorpilor anti-EBV, anti-CMV, anti-T. gondii (IgM 
și IgG) și anti-HBc total a fost efectuat prin chemiluminiscență și electrochemiluminiscență utilizând 
platformele Architect/Cobas/Immulite.  

Rezultate: Din totalul de 1312, 56,7% și 43,3% sunt bărbați și, respectiv, femei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 
52 de ani, vârsta medie fiind de 31 de ani. Dintre persoanele EBV IgG-pozitive, 69,36% sunt CMV IgG-pozitive 
și T. gondii IgG-negative, în timp ce 28,89% sunt atât CMV cât și T. gondii IgG-pozitive. Această triplă asociere 
a anticorpilor IgG crește cu vârsta și se corelează puternic cu prevalența IgG T. gondii pe grupe de vârstă 
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(R=0,98). Prevalența IgM anti-EBV, anti-CMV și anti-T. gondii sunt scăzute: 0,38%, 0,46% și respectiv 0,69%. 
11% dintre bărbați și 14% dintre femei sunt anti-HBc pozitivi. Toți indivizii EBV sau CMV IgM-pozitivi sunt, de 
asemenea, IgG-pozitivi.  

Concluzii: Datele noastre preliminare sugerează o prevalență ridicată a IgG CMV și IgG EBV în România. 
Incidența și prevalența infecțiilor studiate cresc cu vârsta, iar titrurile anticorpilor anti-EBV și anti-CMV IgG au 
fost semnificativ mai mari la femei comparativ cu bărbații. 

 

 

Seroprevalence of infectious diseases among potential stem cell donors 
recruited in the national registry of hematopoietic stem cell voluntary 
donors from the north-eastern region of Romania 
Mariana Pavel-Tanasă1,2, Ecaterina Anisie1, Ioana Săndulescu1, Silvia Dăscălescu1, Silvia Ionescu1, 
V.A. Timișescu1, Corina Cianga1,2, Daniela Constantinescu1,2, P. Cianga1,2 

1Immunology Laboratory, “St. Spiridon” Clinical Hospital, Iasi, Romania 

2Department of Immunology, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Keywords: stem cells transplantation, seroprevalence, antibody screening 

Introduction: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HCT) is a potentially curative procedure 
for a variety of blood malignancies. The selection of suitable donors is crucial for a successful HCT. The 
present study aimed to evaluate the seroprevalence of Epstein-Barr-virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), 
Toxoplasma gondii (T. gondii) and Hepatitis-B core Antibody (HBcAb) among potential healthy donors from 
the National Registry of Hematopoietic Stem Cell Voluntary Donors (NRHSCVD). 
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Materials and methods: 1312 volunteers from NRHSCVD have been investigated between 2018-2019 at the 
Immunology Laboratory, “St. Spiridon” Clinical Hospital, Iasi. The screening of anti-EBV, anti-CMV, anti-T. 
gondii (IgM and IgG) and total anti-HBc antibodies was performed by chemiluminescence and 
electrochemiluminescence using the Architect/Cobas/Immulite platforms. 

Results: Of the 1312, 56.7% and 43.3% were men and women, respectively, and aged 18 to 52 years with the 
median age being 31 years. Among EBV IgG-positive individuals, 69.36% were also CMV IgG-positive and T. 
gondii IgG-negative, while 28.89% were both CMV and T. gondii IgG-positive. This triple association of IgG 
antibodies increased with age and correlated strongly with T. gondii IgG prevalence per age groups (R=0.98). 
The prevalence of IgM anti-EBV, anti-CMV and anti-T. gondii was low: 0.38%, 0.46% and 0.69%, respectively. 
11% of males and 14% of females were anti-HBc positive. All EBV or CMV IgM-positive individuals were also 
IgG-positive. 

Conclusions: Our preliminary data suggest a high prevalence of CMV IgG and EBV IgG in Romania. The 
incidence and prevalence of the studied infections displayed an age-related increasing trend. Anti-EBV and 
anti-CMV IgG antibody titers were significantly higher in females compared to males. 
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Carcinomul ovarian seros de grad înalt recurent - evoluție particulară 
Georgiana Popescu, Diana Ciubotaru 

Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: carcinom ovarian, boli ginecologice 

Introducere: Incidenţa carcinoamelor ovariene în Europa rămâne una dintre cele mai ridicate, cu o 
patogeneză încă puţin cunoscută, deşi au fost identificaţi mulţi factori predispozanţi. Majoritatea cazurilor 
apar la vârsta postmenopauzală (>80%), cu diagnostic în faza avansată a bolii din cauza evoluţiei silenţioase. 

Prezentare de caz: În lucrarea de faţă prezentăm cazul unei paciente diagnosticate în 2012 la vârsta de 41 
de ani, când a avut prima intervenţie chirugicală - histerectomie cu anexectomie bilaterală şi 
epiploonectomie cu rezultat anatomopatologic de chistadenocarcinom ovarian slab diferenţiat pT1bNx. 
Tratamentul adjuvant protocol Carboplatin-Paclitaxel a fost administrat timp de 6 luni în alt serviciu de 
Oncologie şi a efectuat monitorizare periodică clinică şi biochimică.  

În 2015 s-a obiectivat recidiva tumorală locală şi s-a ridicat suspiciunea apariţiei unei metastaze pulmonare, 
fără fixare PETCT, dar cu CA125 cu valori patologice. Astfel s-a practicat totuşi rezecţie atipică a nodulului 
pulmonar cu rezultat de hamartom şi trahelectomie şi citoreducție tumorală urmată de a doua linie de 
tratament citostatic postoperator Docetaxel-Carboplatin. 

Analiza genetică BRCA1, BRCA2, CHEK2 prin NGS şi MLPA nu a identificat mutaţii patogene. 

La IRO este luată în evidenţă în 2017 după o a 3-a intervenţie chirurgicală pentru recidivă intraabdominală 
pentru care s-a practicat peritonectomie diafragmatică, parţială parietală dreapta şi splenectomie cu aceeaşi 
histologie de carcinom seros ovarian de grad înalt. S-a administrat CHT intraperitoneală cu Cisplatin şi 
Doxorbucina şi o a 3-a linie de CHT iv Cisplatin- Paclitaxel, deoarece a prezentat şi reacţie alergică severă la 
reluarea tratamentului cu Carboplatin, cu evoluţie favorabilă şi menţinerea valorilor normale ale Ca125 până 
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în octombrie 2018 când a efectuat un nou PETCT ce identifică leziuni active costo-diafragmatic bilateral. 
Efectuează CHT cu Gemcitabina-Cisplatin, fiind încă boală platinum sensibilă, la acel moment neavând 
rambursare pentru asocierea terapiei antiangiogenetice. În timpul tratamentului paleativ prezintă creştere a 
markerului tumoral şi efectuează CT ce confirmă progresia tumorală la nivel peritoneal şi cu suspiciune de 
adenopatii mediastinale, motiv pentru care se schimbă tratamentul CHT administrându-se Caelyx cu o 
scădere modestă a markerului tumoral şi a leziunilor tumorale. 

Deşi s-a explicat lipsa unui beneficiu real pentru o repetare a citoreductiei tumorale, pacienta a solicitat în 
2019 o reintervenţie şi s-a practicat rezecţia nodulilor de carcinomatoză în bloc cu rezecţie parcelară gastrică, 
pancreatectomie iterativă, suprarenalectomie stânga cu rezultat AP ce indică modificări inflamatorii cronice 
şi degenerative şi cu menţinerea unui platou al CA125. Se recomandă biopsierea unei ADP mediastinale cu 
rezultat malign. 

S-a administrat între timp chimioterpie de linia a 3-a cu Etoposid şi a 4-a cu Topotecan, pe care îl continuă la 
acest moment, urmând a face o nouă evaluare imagistică. 

S-a discutat şi posibilitatea de înrolare în studiu clinic, pacienta dorind un tratament convenţional până când 
alte linii de terapie nu vor mai fi disponibile. Pe tot parcursul anilor a menţinut ECOG=0 şi bilanţ biochimic 
normal. 

Concluzii: Trebuie discutată în continuare importanța primului gest terapeutic, având în vedere că la 
momentul diagnosticului nu s-a practicat limfadenectomie loco-regională, deşi nu ar fi fost principala cale 
de diseminare tumorală, necesitatea consilierii psihologice la pacienta tânără, în cazul de faţă monitorizarea 
fidelă prin markerul tumoral având un impact semnificativ emoţional, deşi în plan practic a dus la o conduită 
terapeutică eficientă. Ne aflăm în situaţia de boală metastatică rezistentă la platină, cu leziuni pulmonare 
infracentimetrice şi ganglionare mediastinale, la o pacientă Ecog 0 pentru care nu mai există linii terapeutice 
standard şi pentru care este necesară înrolarea în studiu clinic. 
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Diferiți agenți terapeutici afectează expresia AXL într-o linie celulară de 
glioblastom 
Paula Alexandra Postu, A. Tiron, Crina Tiron 

Institutul Regional de Oncologie, Departamentul Biologie Moleculară, TRANSCEND, Iași, România 

Cuvinte cheie: glioblastom, E-Cadherina, AXL, EMT 

Introducere: Glioblastomul (GBM) este cea mai frecventă neoplazie malignă primară a creierului caracterizată 
prin proliferare rapidă, invazie în ţesuturile cerebrale normale înconjurătoare şi vascularizaţie aberantă. 
Standardul actual de îngrijire pentru pacienţii cu GBM implică intervenţii chirurgicale, radioterapie şi 
chimioterapie concomitentă. Totuşi, în ciuda tratamentului intensiv, pacienţii au un prognostic slab şi o rată de 
supravieţuire redusă, fiind astfel necesare strategii terapeutice inovatoare şi eficiente. La pacienţii cu GBM, 
supraexprimarea AXL este asociată cu un timp de supravieţuire redus. Mai mult, literatura sugerează că AXL ar 
fi implicat în tranziţia epitelial mezenchimală (EMT), susţinând comportamentul migrator şi invaziv al celulelor 
tumorale GBM. Prin urmare, GBM ar putea fi susceptibil la terapia anti-AXL.  

Materiale şi metode: Celulele U87 au fost cultivate în mediu RPMI-1640 suplimentat cu 10% ser fetal bovin. La 
24 de ore după însămânţare, doxorubicină, warfarină, AKT VIII şi K252A au fost administrate celulelor şi incubate 
timp de 24 de ore. Ulterior, a fost efectuat testul de viabilitatea celulară CellTiter-Blue? şi au fost evaluate 
nivelurile de expresie ale AXL şi E-Cadherinei prin tehnici de imunofluorescenţă. 

Rezultate: Toţi agenţii terapeutici administraţi au modificat fenotipul celulelor GBM, iar viabilitatea celulară a 
fost semnificativ diminuată de doxorubicină şi warfarină. Expresia redusă a AXL a fost indusă de toţi cei patru 
agenţi terapeutici. Expresia E-Cadherinei a fost semnificativ intensificată doar de inhibitorii AKT VIII şi K252A. 

Concluzii: Expresia redusă AXL, cuplată cu expresia crescută a E-Cadherinei sugerează că AKT VIII şi K252A, 
inhibitori ai AKT, respectiv TrkB, reprezintă strategii terapeutice eficiente pentru inhibarea EMT-ului. 
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Different therapeutic agents impair AXL expression in a  
glioblastoma cell line 
Paula Alexandra Postu, A. Tiron, Crina Tiron 

Regional Institute of Oncology, Department of Molecular Biology, TRANSCEND, Iasi, Romania 

Keywords: glioblastoma, E-Cadherin, AXL, EMT 

Introduction: Glioblastoma (GBM) is the most common and the most malignant primary brain neoplasia 
characterized by rapid proliferation, invasion into surrounding normal brain tissues, and consequent 
aberrant vascularization.  

The current standard of care for GBM patients involves surgery, radiotherapy, and concomitant 
chemotherapy. Yet, in spite of the intensive treatment, patients have a poor prognosis and a reduced survival 
rate, generating a compelling need for innovative and effective therapeutic strategies. In GBM patients, AXL 
overexpression is associated with reduced overall survival time.  

Moreover, the literature suggests that AXL may be actively involved in the epithelial to mesenchymal 
transition (EMT), supporting the migratory and invasive behaviour of GBM tumour cells. Therefore, GBM 
might be susceptible to anti-AXL therapy.  

Materials and methods: U87 cells were grown in RPMI-1640 media supplemented with 10% foetal bovine 
serum. 24 h from seeding, doxorubicin, warfarin, AKT VIII and K252A were administered to the cells and 
incubated for 24 h. Then, CellTiter-Blue? Cell Viability was performed.  

Moreover, on fixed cells, immunofluorescence protocols were applied in order to assess AXL and E-Cadherin 
expressions. 

Results: All administered therapeutic agents modified the phenotype of GBM cells, while cell viability has 
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been significantly diminished by doxorubicin and warfarin administration. AXL impaired expression was 
determined by all four therapeutic agents. E-Cadherin expression was significantly increased only by AKT VIII 
and K252A administration. 

Conclusions: Reduced AXL expression coupled with increased E-Cadherin expression suggests that AKT VIII, 
an AKT inhibitor, and K252A, a TrkB inhibitor, represent efficient therapeutic strategies for EMT inhibition. 
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Diagnosticarea adenoamelor paratiroidiene în medicina nucleară 
Olga Rusanovschi 

Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, Secția Medicină Nucleară, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: adenom paratiroidian, hiperparatiroidism primar, 99mTc-sestamibi, scintigrafia paratiroidiană, SPECT/CT 

Introducere: Adenomul paratiroidian (AP) reprezintă o tumoare benignă ce rezultă din proliferarea 
parenchimului paratiroidian și reprezintă cea mai frecventă cauză de hiperparatiroidism primar. Metodele 
imagistice preoperatorii pentru detectarea localizării leziunii paratiroidiane includ ecografia, tomografia 
computerizată (CT), imagistica prin rezonanță magnetică (RMN), scintigrafia paratiroidiană cu 99mTc-
sestamibi care este o metodă utilă și neinvazivă pentru detectarea localizării AP cu sensibilitatea până la 89 %, 
iar în combinarea cu SPECT/CT a regiunii cervicale și mediastinului superior, crește sensibilitatea de detecție 
până la 98%. 

Material și metode: Timp de 6 luni (aprilie 2020-septembrie 2020) în studiu au participat 25 pacienți cu 
hiperparatiroidizm primar, suspecți la AP cu vârsta medie 57,1 ani. Metodele imagistice prin ecografia glandei 
tiroide și paratiroide s-a efectuat la toți cei 25 pacienți suspecți (100%), tomografia computerizată (CT) la 2 
pacienți (8%), scintigrafia paratiroidiană în două faze (dual-phase) cu 99mTc-sestamibi la 25 pacienți (100%), 
iar în combinație cu SPECT/CT a regiunii cervicale și mediastin superior la 20 pacienți (80%). 

Rezultate: Din numărul total de 25 pacienți examinați (100%), la 14 (56%) s-au depistat AP cu localizare tipică, 
în 6 cazuri (24%) AP cu localizare ectopică, la 5 pacienți (20%) rezultatul a fost negativ - nu s-a depistat AP. 

Concluzie: Imaginile obținute prin scintigrafia paratiroidiană în doua faze (dual-phase) cu 99mTc-sestamibi 
au determinat gradul de captare a preparatului radiofarmaceutic în fazele precoce și tardive, reprezentând 
criteriile de diagnosticare a leziunilor. Iar combinația cu SPECT/CT a regiunii cervicale și mediastin superior 
au mărit sensibilitatea de detecție și localizarea exactă a AP care au fost depistate la 20 pacienți (80%). 
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Diagnosis of parathyroid adenomas in nuclear medicine 
Olga Rusanovschi  

Republican Clinical Hospital “Timofei Moșneaga”, Department of Nuclear Medicine, Chișinău, Republic of Moldova 

Keywords: parathyroid adenoma, primary hyperparathyroidism, 99mTc-sestamibi, parathyroid scintigraphy, SPECT/CT 

Introduction: Parathyroid adenoma (PA) is a benign tumor that results from the proliferation of the parathyroid 
parenchyma and is the most common cause of primary hyperparathyroidism. Preoperative imaging methods for 
detecting parathyroid lesion localization include ultrasound, computed tomography (CT), magnetic resonance 
imaging (MRI), 99mTc-sestamibi parathyroid scintigraphy which is a useful and non-invasive method for detecting 
PA localization and sensitivity up to 89%, if in combination with SPECT/CT of the cervical region and upper 
mediastinum, the detection sensitivity increases up to 98%. 

Material and methods: For 6 months (April 2020-September 2020) the study involved 25 patients with primary 
hyperparathyroidism, suspected of PA with a mean age of 57.1 years. Imaging methods by ultrasound of the 
thyroid and parathyroid were performed in all 25 suspicious patients (100%), computed tomography (CT) in 2 
patients (8%), dual-phase parathyroid scintigraphy with 99mTc-sestamibi in 25 patients (100%) and in 
combination with SPECT/CT of the cervical region and mediastinum in 20 patients (80%). 

Results: Out of the total number of 25 examined patients (100%), in 14 (56%) were detected PA with typical 
localization, in 6 cases (24%) PA with ectopic localization, in 5 patients (20%) the result was negative - no PA 
detected. 

Conclusion: The images obtained by two-phase parathyroid scintigraphy (dual-phase) with 99mTc-sestamibi 
determined the degree of uptake of the radiopharmaceutical in the early and late phases, representing the criteria 
for diagnosing the lesions. And the combination with SPECT/CT of the cervical region and upper mediastinum 
increased the sensitivity of detection and the exact location of PA that were detected in 20 patients (80%). 
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Aportul spectroscopiei RMN în patologia tumorală cerebrală 
Valentina Sabie1, Anca Baban1, C.P. Constantin1,2, Anamaria Constantin4, Roxana Ciobanu5,  
Roxana Mihaela Popescu2,6, B.I. Dobrovăț2,6 

1Facultatea de Fizică, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași 

2Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu”, Iași 

3Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Neolife Iași 

4Laboratorul de Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie, Iași  

5Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Iași 

6Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: spectroscopie, tumorile creierului, oncologie 

Introducere: Spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară (RMN) a devenit una dintre cele mai utilizate 
metode de evaluare a patologiei tumorale a sistemului nervos.  

Prin evaluarea tumorilor cerebrale prin spectroscopie RM obținem informații despre tipul tumorii, gradul de 
agresivitate al acesteia, iar în cazul pacienților oncologici prin spectroscopie RM se poate face diagnosticul 
diferențial dintre o recidivă tumorală sau o eventuală necroză de iradiere. 

În cazul pacienților cu afecțiuni neurologice, sprectroscopia RM realizează diagnosticul diferențial dintre 
tumoră și accident vascular sau infecții și tumoră. 

Materiale și metodă: Studiul s-a realizat în laboratorul de neuroradiologie pentru un număr de 34 de 
pacienți oncologice. Investigațiile de rezonanță nucleară (RMN) inițiale nu aveau inclusă secvența de 
spectroscopie. Spectroscopia s-a realizat în centrul tumorii, în edemul tumori și în țesutul sănătos.  

Achiziția imaginilor de spectroscopie au fost realizate post contrast intravenos.  
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Rezultate: Datele extrase din scanările de sprectroscopie RM au fost analizate pentru fiecare pacient și 
comparate cu bazele de date din literatură. Cele mai multe cazuri pentru care s-a folosit spectroscopia RM au 
fost cele de glioblastoma, multe dintre acestea fiind cazuri de realizare a diagnosticului diferențial dintre 
recidivă și necroză post radioterapie. 

Concluzii: Diagnosticul realizat cu ajutorul secvenței de spectroscopie au fost în concordanță cu rezultatele 
anatomiei patologice. 
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The contribution of NMR spectroscopy in brain tumor pathology 
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6Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 

Keywords: spectroscopy, brain tumor, oncology 

Introduction: Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy has become one of the most used methods 
for evaluation tumor pathology of the nervous system.  

Through evaluation of brain tumors by MRI spectroscopy we obtain information about the type of tumor, 
level of aggression, and in case of oncological patients, by MRI spectroscopy, we can make differential 
diagnosis between a tumor recurrence or a possible irradiation necrosis.  

For patients with neurological disorders, MRI spectroscopy makes the differential diagnosis between tumor 
and stroke or infections and tumor. 

Materials and methods: The study was conducted in neuroradiology laboratory for a number of 34 
oncological patients. Initials nuclear magnetic resonance (NMR) investigations did not include a 
spectroscopy sequence.  

Spectroscopy was performed in the center of tumor, in region with edema of the tumor and in healthy tissue. 
Acquisition of spectroscopy images were performed after intravenous contrast. 
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Results: Data extracted from NMR spectroscopy scans were analyzed for each patient and compared with 
databases from literature. Most cases for which MRI spectroscopy was used were glioblastoma, many of them 
being cases of differential diagnosis between recurrence and necrosis after radiotherapy. 

Conclusions: The diagnosis given using the spectroscopy sequence was consistent with the results of the 
pathological anatomy. 
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Cuvinte cheie: osteosarcom, CAP, viabilitate celulară, PAM 

Introducere: Osteosarcomul este cea mai frecventă tumoră osoasă malignă primară, fiind cea mai comună 
tumoră solidă în rândul adolescenţilor. Datorită abilităţii de a ucide selectiv celulele canceroase, plasma non-
termică la presiune atmosferică (CAP) a fost propusă ca potenţial nou tratament în terapia cancerului. CAP 
este un gaz parţial ionizat, puternic reactiv, la temperatura camerei, ce conţine specii active capabile să 
inducă varii fenomene fizice şi reacţii chimice, şi poate fi produs în diferite moduri. Scopul acestui studiu a 
fost de a analiza efectele tratamentului cu două soluţii diferite expuse la CAP asupra viabilităţii celulelor de 
osteosarcom.  

Materiale și metode: Celulele de osteosarcom au fost crescute în plăci de cultură cu 96 de godeuri, în mediu 
RPMI 1640, pentru 48 de ore. Mediile activate cu plasmă (PAM) utilizate au fost obţinute prin expunerea la 
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descărcări CAP a soluţiilor PBS şi RPMI, pentru diferite perioade de timp. Pentru identificarea numărului 
celulelor viabile cultivate în placa de cultură s-a realizat testul de excludere cu albastru de tripan, iar pentru 
evaluarea efectelor tratamentului s-au efectuat teste MTT şi analize microscopice.  

Rezultate: Tratamentele au scăzut viabilitatea celulelor la valori cuprinse între 86,5% şi 36,8%. De asemenea, 
au fost observate diferenţe semnificative în ceea ce priveşte efectele tratării unui număr diferit de celule, 
viabilitatea atingând plafonul de 78,5% în cazul godeurilor cu peste 8000 de celule.  

Concluzii: Ambele tratamente cu PAM induc moartea celulelor de osteosarcom, un efect mai pronunţat fiind 
în cazul utilizării PBS, iar impactul cel mai ridicat al tratamentului fiind observat în cazul utilizării a 6000 de 
celule/godeu. 
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Introduction: Osteosarcoma is the most common primary malignant bone tumor and is the most frequent 
solid tumor in teenagers. Cold atmospheric plasma (CAP), due to its ability to selectively kill cancer cells, has 
been proposed as a potential novel treatment in cancer therapy. CAP is a highly reactive and partially ionized 
gas with a near room temperature, composed of active species capable of inducing various physical 
phenomena and chemical reactions, and can be produced in different forms. The aim of this study was to 
analyze the effects of the indirect CAP treatment of two different plasma activated media (PAM) on 
osteosarcoma cell viability.  

Materials and methods: The osteosarcoma cells (HOS) were grown in 96-wells plates in RPMI 1640 media 
for 48 hours before the treatment. PAMs used in this study were obtained by exposing PBS and RPMI 1640 at 
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CAP discharges for different periods of time. In order to assess the number of viable seeded cells, the trypan 
blue dye exclusion test was performed, and the effect of the treatment was evaluated by MTT assay and 
microscopic analysis.  

Results: It was observed that the treatments decreased the cell viability to values between 86.5% and 36.8%. 
Also, significant differences in the effects of treating different cell numbers were observed, viability reaching 
a plateau of 78.5% at 8000 cells/well and above.  

Conclusions: Both PAMs can induce cell death in HOS, with PBS having a more pronounced effect, and the 
highest impact of the treatment being at 6000 cells/well.  

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

215 
 

Afectarea căii de semnalizare NRF2 în carcinomul scuamos pulmonar cu 
diferite valori ale scorului MATH 
Valentina Stratan, V. Sîtnic, V. Țuțuianu, V. Bîlba, S. Doruc, S. Brenișter, Cristina Popa 
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Cuvinte cheie: carcinom scuamos pulmonar, calea NRF2, scor MATH 

Introducere: NRF2 este una dintre cele mai importante căi de semnalizare implicate în protecția celulelor 
împotriva toxinelor și substanțelor carcinogenice iar mecanismul de apărare are la bază creșterea expresiei 
unor gene cu efect citoprotector. Scopul cercetărilor noastre a fost determinarea gradului de afectare a căii 
NRF2 în carcinomul scuamos pulmonar cu diferite valori ale scorului MATH (Mutant-Allele Tumor 
Heterogeneity). MATH se calculează în baza datelor genomice, măsoară gradul de heterogenitate 
intratumorală și este un important biomarker prognostic. 

Material și metodă: Datele genomice au fost extrase de pe platforma cBioPortal și reprezintă o cohortă de 
487 probe de carcinom scuamos pulmonar (TCGA PanCan, Cell 2018). Pentru calcularea scorului MATH și 
determinarea ratei de afectare (RA) a căii NRF2 a fost utilizat limbajul R și algoritmul maftools. În funcție de 
valoarea scorului cohorta a fost divizată în 4 grupuri: 1. Scor MATH scăzut (12,20-35,33); 2. Scor MATH mediu-
scăzut (35,64-44,60); 3. Scor MATH mediu-înalt (44,68-53,29); 4. Scor MATH înalt (53,38-92,17). 

Rezultate: RA a căii NRF2 în cele 4 grupuri este: 1) 20,00%; 2) 23,08%; 3) 32,76%; 4) 39,66%. Se observă că 
gradul de afectare crește progresiv odată cu creșterea indicelui heterogenității intratumorale, grupul nr.4 
având de două ori mai multe probe cu calea NRF2 afectată comparativ cu grupul nr.1. 

Concluzie: În cohorta studiată se determină o posibilă corelație între RA a căii de semnalizare NRF2 și 
valoarea scorului MATH. 
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carcinoma with different MATH score values 
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Introduction: NRF2 is one of the most important signaling pathways involved in the protection of cells 
against toxins and carcinogens and this defense mechanism is based on increasing the expression of genes 
with cytoprotective effect. The aim of our research was to determine the impairment rate (IR) of NRF2 
pathway in squamous cell carcinoma with different MATH (Mutant-Allele Tumor Heterogeneity) score values. 
MATH is calculated based on genomic data, measures the degree of intratumoral heterogeneity and is an 
important prognostic biomarker. 

Material and method: Genomic data were extracted from the cBioPortal platform and represent a cohort of 
487 samples of squamous cell carcinoma (TCGA PanCan, Cell 2018). The R language and maftools algorithm 
were used to calculate MATH score and to determine the NRF2 impairment rate. The cohort was divided into 
4 groups based on score values: 1. Low MATH score (12.20-35.33); 2. Medium-low MATH score (35.64-44.60); 
3. Medium-high MATH score (44.68-53.29); 4. High MATH score (53.38-92.17).  

Results: The NRF2 IR in the 4 groups is: 1) 20.00%; 2) 23.08%; 3) 32.76%; 4) 39.66%. It has been observed that 
IR increases progressively with the increase of intratumoral heterogeneity values, group no.4 having twice as 
many NRF2 affected samples as group no.1. 

Conclusion: In the studied cohort it has been determined a possible correlation between the impairment 
rate of NRF2 pathway and the MATH score values. 
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Implicarea căii de semnalizare Hippo în progresia carcinomului  
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Cuvinte cheie: carcinom scuamos de piele, calea Hippo, progresie 

Introducere: Carcinomul scuamos de piele (CSCC) este puțin cunoscut la nivel molecular-genetic însă se 
cunoaște că prezintă încărcătură mutațională mare, aceste mutații fiind răspândite pe întreg exomul 
afectând o serie de căi de semnalizare importante pentru menținerea integrității genomice. Calea de 
semnalizare Hippo este una din principalele căi de semnlaizare care modulează proliferarea celulelor și 
progresia cancerului. 

Materiale și metode: Au fost analizate datele genomice WES a 39 probe tumorale cu CSCC agresiv, datele 
fiind descărcate de pe cBioPortal. Grupul de studiu a fost separat în două supgrupuri. Primul supgurup format 
din 25 pacienții care au decedat în timpul studiului și al doilea supgrup, 14 pacienți care au rămas în viață. A 
fost utilizat limbajul R și pachetul maftools pentru analiza datelor. 

Rezultate: S-a observat că în primul subgrup predomină mutațiile în genele căii de semnalizare Hippo fiind 
afectate 33 din 38 de gene în 100 % din probe, în timp ce în supgrupul doi doar 22 din 38 gene în 92,85 % 
probe. Așa cum probele tumorale au fost colectate de la pacienți cu CSCC agresiv, marea majoritate a 
probelor prezintă mutații în genele Hippo și se observă o dependență între numărul de gene Hippo afectate 
și supraviețuirea generală. 

Concluzie: Calea de semnalizare Hippo joacă un rol important în progresia CSCC iar numărul de gene Hippo 
mutante concomitent poate servi ca marker prognostic. 
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Introduction: The squamous-cell skin cancer is poorly understood at the molecular-genetic level but is 
known to have a high tumor mutational burden, these mutations being spread throughout the entire exome 
affecting a number of important signalling pathways for maintaining genomic integrity. The Hippo signalling 
pathway is one of the main signalling pathways that modulates cell proliferation and cancer progression. 

Materials and methods: Were analyzed the WES genomic data of 39 tumor samples with aggressive CSCC. 
The data was downloaded from cBioPortal. The study group was separated into two subgroups. The first 
supgroup consisted of 25 patients who died during the study and the second supgroup, 14 patients who 
survived. The R language and the maftools package were used for data analysis. 

Results: Was observed that in the first subgroup mutations predominate in the genes of the Hippo signalling 
pathway being affected 33 out of 38 genes in 100% of the samples, while in the second subgroup only 22 
out of 38 genes in 92.85% samples. As tumor samples were collected from patients with aggressive CSCC, 
the vast majority of samples show mutations in the Hippo genes and there is a dependence between the 
number of affected Hippo genes and overall survival. 

Conclusion: The Hippo signalling pathway plays an important role in the progression of CSCC and the 
number of mutant Hippo genes concomitantly can serve as a prognostic marker. 
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Cuvinte cheie: carcinom urotelial, rezecție endoscopică transuretrală a tumoriii vezicale urinare (TUR-V), radioterapie paliativă, chimioterapie 

paliativă, metastaze osoase, metastaze cerebrale. 

Introducere: Carcinomul urotelial al vezicii urinare rămâne a doua cea mai frecventă neoplazie genito-
urinară după cancerul de prostată la bărbații din întreaga lume. 70% din cazurile de carcinom urotelial sunt 
clasificate ca fiind superficiale, tratamentul standard în aceste situații fiind rezecția endoscopică trasuretrală 
a tumorii vezicale urinare (TUR-V). Restul de 30% reprezintă tumori invazive la nivel muscular, care în general 
necesită cistectomie radicală. Conservarea vezicii urinare reprezintă o opțiune în cazul persoanelor vârstnice, 
cu comorbidități, tratamentul optim fiind trimodal: TUR-V, urmată de chimioterapie și radioterapie. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient diagnosticat imagistic și bioptic în martie 2018, la vârsta 
de 66 de ani, cu carcinom urotelial infiltrativ stadiul IV. Examenul CT toraco-abdomino-pelvin (02.03.2018) a 
evidențiat o formațiune expansivă infiltrativă cu dimensiuni de 35/51/16cm (T/AP/CC), localizată pe peretele 
superior al vezicii urinare care infiltrează toate straturile peretelui, depășește seroasa și invadează grăsimea 
perivezicală; adenopatii obturatorii bilateral cu diametrul maxim de aproximativ 9mm; multiple leziuni 
osteolitice localizate la nivelul coloanei dorsale. Scintigrafia osoasă (14.03.2018) a confirmat diagnosticul de 
metastaze osoase. S-a practicat rezecție endoscopică transuretrală (9.03.2018), cu rezultat anatomopatologic: 
carcinom urotelial cu grad înalt de maligitate, infiltrativ în pătura musculară. S-a decis inițierea chimioterapiei 
paliative protocol Cisplatin-Gemcitabină. Pacientul a efectuat radioterapie externă paliativă în scop antalgic 
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pe leziunile secundare osoase și în scop hemostatic la nivelul vezicii urinare. În martie 2019, în contextul 
obiectivării evoluției bolii atât la nivel osos cât și la nivelul formațiunii tumorale primare, se decide inițierea 
chimioterapiei paliative de linia a II-a, protocol M-VAC și în noiembrie 2019 se inițiază terapie biologică cu 
Atezolizumab. În aprilie 2020 pacientul este diagnosticat cu metastaze cerebrale, iar în 15 iunie 2020 
decedează. 

Concluzii: La momentul diagnosticului, aproximativ 5% dintre pacienții cu carcinoame uroteliale prezintă 
metastaze. Chimioterapia cu săruri de platină reprezintă prima opțiune terapeutică, cu OS de 9-15 luni. 
Checkpoint inhibitorii îmbunătățesc rezultatele în carcinoamele uroteliale metastatice cu rată înaltă a 
mutațiilor somatice, inhibitorii PD-L1 pot determina creșterea duratei răspunsului. Particularitatea cazului: 
pacient cu multiple leziuni osoase secundare la diagnostic, ulterior dezvoltă metastaze cerebrale, 
supraviețuire de 26 luni cu tratament multimodal. 
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Introduction: Urothelial bladder carcinoma remains the second most common genitourinary neoplasm 
after prostate cancer in men worldwide. 70% of the cases of urothelial carcinoma are classified as superficial, 
the standard treatment in these situations being transurethral endoscopic resection of the bladder tumor 
(TUR-V). The remaining 30% are invasive muscle tumors, which generally require radical cystectomy. Bladder 
preservation is an option for the elderly, with comorbidities, the optimal treatment being trimodal: TUR-V, 
followed by chemotherapy and radiotherapy. 

Material and method: We present the case of a patient, imagistically and histopathologically diagnosed in 
March 2018, at the age of 66, with stage IV infiltrative urothelial carcinoma. The abdominal, pelvic and 
thoracic computed tomography examination (02.03.2018) showed an infiltrative expansive formation with 
dimensions of 35/51/16mm (T/AP/CC), located on the upper wall of the bladder that infiltrates all layers of 
the wall, exceeds the serosa and invades perivesical fat; bilateral obturator lymphadenopathy with a 
maximum diameter of approximately 9 mm; multiple osteolytic lesions located in the dorsal spine. Bone 
scintigraphy (14.03.2018) confirmed the diagnosis of bone metastases. Transurethral endoscopic resection 
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was performed (9.03.2018), with the histopathological result: urothelial carcinoma with a high degree of 
malignancy, infiltrative in the muscle layer. It was decided to initiate palliative chemotherapy, Cisplatin-
Gemcitabine protocol. The patient underwent palliative external radiotherapy for analgesic purposes on 
secondary bone lesions and for hemostatic purposes on the bladder. In March 2019, in the context of 
objectifying the evolution of the disease both at the bone level and at the level of the primary tumor 
formation, it is decided to initiate second line palliative chemotherapy, M-VAC protocol and in November 
2019 biological therapy is initiated with Atezolizumab. In April 2020 the patient is diagnosed with brain 
metastases, and on June 15, 2020 he dies.  

Conclusions: At the time of diagnosis, approximately 5% of patients with urothelial carcinomas have 
metastases. Chemotherapy with platinum salts is the first therapeutic option, with OS of 9-15 months. 
Checkpoint inhibitors improve outcomes in metastatic urothelial carcinomas with high rates of somatic 
mutations, PD-L1 inhibitors may increase the duration of response. Particularity of the case: patient with 
multiple secondary bone lesions at the time of diagnosis, subsequently develops brain metastases, survival 
of 26 months with multimodal treatment. 
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Cuvinte cheie: pandemie, psihologic, adaptare, calitatea vieții 

De-a lungul timpului, omenirea a fost zguduită de numeroase pandemii. În pofida avertizărilor lansate de 
virusologi, frecvența mutațiilor și rearanjărilor genetice în cazul virusurilor gripale face dificilă, dacă nu 
imposibilă, prevenirea pandemiilor. De la identificarea sa în decembrie 2019 până în prezent, SARS- CoV-2 a 
dezvoltat mai multe tulpini cu diverse grade de virulență. Pandemiile sunt asociate cu o creștere a riscului de 
dezvoltare a tulburărilor mentale și a afectării negative a stării de bine și a calității vieții. Comparativ cu 
populația generală, pacienții oncologici sunt mult mai vulnerabili. Reacțiile psihologice se pot ajusta pe 
parcurs, odată cu adaptarea la contextul pandemic, sau pot conduce la o criză a sănătății psihice. Screeningul 
eficient reprezintă piatra de hotar pentru tratarea problemelor emoționale relaționate cu fenomenul 
pandemic. Instrumentele de screening sunt selectate în funcție de obiective. În afara scalelor clasice pentru 
anxietate, depresie, risc suicidar, TOC, PTSD, cercetătorii elaborează scale specifice: FCV-19S (Scala Frica de 
Covid), CSS Taylor (Scala Covid Stres Taylor). Strategiile de adaptare se adresează nivelului cognitiv, emoțional 
și comportamental. Se impune evidențierea rolului și contribuției intervenției psihologice în prevenirea și 
tratarea tulburărilor mentale, în creșterea calității vieții și a reducerii distresului psihosocial în timpul 
pandemiilor. 
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Over time, humanity has been affected by numerous pandemics. Despite warnings from virologists, due to 
the frequency of mutations and genetic rearrangements of influenza viruses, pandemic prevention is difficult 
if not impossible. From its identification in December 2019 until now, SARS-CoV-2 has developed several 
strains with varying degrees of virulence. Pandemics are associated with an increased risk of developing 
mental disorders, and have a negative impact on well-being and quality of life. Compared to the general 
population, cancer patients are much more vulnerable. People’s reactions can adjust over time as they adapt 
to the pandemic circumstances, or may lead to a mental health crisis. Effective screening is the cornerstone 
for treating emotional problems related to the pandemic phenomenon. Screening tools are selected 
according to the goals. In addition to the classical scales for anxiety, depression, suicide risk, TOC, PTSD, 
researchers provide specific scales such as FCV-19S (Fear of Covid 19 Scale) and CSS Taylor (Covid Stress Scale 
Taylor). Adaptation strategies address the cognitive, emotional and behavioural level. It is necessary to 
highlight the role and contribution of psychological work in the prevention and treatment of mental 
disorders, in increasing the quality of life and reducing the psychosocial distress during pandemics. 
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Cuvinte cheie: plan de îngrijire, nevoi fundamentale, îngrijiri paliative, evaluare holistică, echipa multidisciplinară 

Introducere: Planul de îngrijire elaborat conform standardelor de calitate și de siguranță pentru pacienții internați 
în Compartimentul Îngrijiri Paliative al IRO Iași prezintă anumite particularități care derivă din abordarea holistică 
a pacientului. Această abordare presupune evaluarea dimensiunilor fizice, psiho-emoționale, sociale și spirituale 
ale pacientului cu elaborarea unei strategii de intervenții cuprinse în planul de îngrijire care are la bază nevoile 
fundamentale statuate de Virginia Henderson.  

Material și metodă: Prezentul studiu este o analiză a 10 planuri de îngrijire efectuate în cadrul Compartimentului 
Îngrijiri Paliative în primul semestru al anului 2020, cu evidențierea particularităților și provocărilor întâmpinate în 
timpul procesului de evaluare holistică precum și intervențiile propuse pentru fiecare nevoie identificată.  

Rezultate: Analiza efectuată pe cele 10 planuri de îngrijire întocmite pacienților internați în Compartimentul 
Îngrijiri Paliative a evidențiat: un grad mediu de dependență de 3 (dependență crescută), un scor mediu al durerii 
la internare de 7,3 (durere severă), un scor mediu de risc de apariție a escarelor de 13,5 (risc înalt), un scor mediu 
de risc de cădere de 10,3 (risc moderat). În gestionarea nevoilor acestor pacienți planul de îngrijire a evidențiat 
importanța abordării holistice și intervenția în echipă multidisciplinară. 

Concluzii: Planul de îngrijire este un instrument de lucru extrem de util în evaluarea multidimensională a 
pacientului internat în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative incluzând: nevoile, obiectivele, intervențiile, 
evaluările și reevaluările necesare, fiind în concordanță cu necesitățile pacienților. 
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Manipularea cateterului venos central 
Claudia Bâcu, V. Dănăilă, O. Vasluianu 

Secția Hematologie, Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: cateter venos central, asepsie, transplant medular 

Liniile centrale venoase reprezintă unelte esențiale în îngrijirea pacienților care urmează să efectueze 
transplant medular, cât şi în cazul pacienților care necesită tratament de lungă durată cu chimioterapice. 
Acestea oferă acces pentru recoltarea de sânge, facilitează administrarea centrală de fluide şi medicamente 
şi permit măsurarea directă a presiunii arteriale. Pacienţii cu autotransplant sau allotransplant de CSH ce 
urmează chimioterapie mieloablativă au risc înalt de a dezvolta infecții bacteriene, infecții sau reactivări virale 
şi infecții fungice. Un rol important îl are respectarea regulilor de asepsie şi antisepsie de către personalul 
medical mai ales în manipularea cateterului venos central. Complicațiile, cum ar fi infecțiile, pneumotoraxul, 
embolia şi tromboza pot fi prevenite prin efectuarea corectă a tehnicilor strict sterile de inserție, îndepărtare 
și manevrare a cateterului venos central. 
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Manipulation of the central venous catheter 
Claudia Bâcu, V. Dănăilă, O. Vasluianu 

Hematology Section, Bone Marrow Transplant Department, Regional Institut of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: central venous catheter, asepsis, bone marrow transplant 

Central venous lines are essential tools in the care of patients which need to undergo a bone marrow 
transplant, as well as in patients who require long-term treatment with chemotherapy. They provide access 
for blood collection, facilitate the central administration of fluids and drugs and allow direct measurement 
of blood pressure. Patients with CSH autotransplant or allotransplant undergoing myeloablative 
chemotherapy have a high risk of developing bacterial infections, viral infections or reactivations and fungal 
infections. Following the rules of asepsis and antisepsis by the medical staff has an important role, especially 
in manipulation of the central venous catheter. Complications such as infections, pneumothorax, embolism 
and thrombosis can be prevented by correctly performing strictly sterile techniques of insertion, removal 
and handling of central venous catheter. 
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Mucozita orală și gastro-intestinală posttransplant 
Oana Chitescu, Oana Crețu 

Compartiment transplant medular, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: mucozita 

Mucozita este definită ca leziuni inflamatorii și/sau ulcerative ale tractului oral și/sau gastrointestinal.  

Mucozita tractului alimentar se referă la lezarea mucoasei tractului gastrointestinal și oral începând de la gură 
la anus. 

Incidența mucozitei orale de gradul 3 sau 4 OMS poate ajunge la 75% din pacienții supuși transplantului de 
celule stem hematopoietice (HSCT), în funcție de intensitatea regimului de condiționare utilizat și utilizarea 
chimioterapiei profilactice pentru a preveni boala grefă-contra-gazdă. Managementul mucozitei orale și 
gastro-intestinale este una dintre principalele provocări în timpul perioadei de aplazie, cu riscul de sepsis 
legat de gradul de distrugere a barierei mucoasei și profunzimea supresiei măduvei hematogene. 
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Importanța prevenirii infecțiilor nosocomiale în îngrijirea pacientului 
neutropenic - Rolul asistentei medicale  
Florina Farca, Gabriela Popa  

Clinica Hematologie - Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie Iași, România  

Cuvinte cheie: Infecții nosocomiale, agenți patogeni, prevenire 

Infecţiile nosocomiale reprezintă o problemă majoră la nivel mondial în acordarea îngrijirilor medicale şi 
determină afectarea atât a pacientului cât şi a personalului medical. Deoarece apar în timpul spitalizării, 
aceste infecţii determină şederea prelungită a pacientului, costuri ridicate dar şi o importantă sursă de 
morbiditate. Cele mai frecvente sunt reprezentate de infecţiile plăgilor chirurgicale, infecţiile tractului urinar, 
infecţiile căilor respiratorii şi infecţiile de la nivelul fluxului sanguin. Agenţii patogeni responsabili de apariţia 
infecţiilor nosocomiale pot fi de natură bacteriană, virală sau fungică şi prezintă un grad ridicat de rezistenţă 
la tratamentul antimicrobian specific. Sistemul imun compromis, vârsta, durata de spitalizare, obiectele sau 
substanţele contaminate reprezintă factori de risc pentru apariţia infecțiilor nosocomiale. Diagnosticul şi 
interpretarea rezultatelor de laborator trebuie analizate cu multă atenţie, iar tratamenul stabilit în funcţie de 
etiologia infecţiei şi de succeptibilitatea germenilor patogeni la agenţii antimicrobieni. Combaterea 
infecțiilor nosocomiale presupune atât supravegherea şi prevenirea lor cât şi formarea personalului medical. 
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a măsurilor de prevenire sunt obligaţii profesionale ale personalului medical 
dar şi dovada conștiinciozității acestuia.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

232 
 

The importance of preventing nosocomial infections in the care of the 
neutropenic patient - The role of nursing 
Florina Farca, Gabriela Popa  

Hematology Clinic - Spinal Transplant Compartment, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania  

Keywords: Nosocomial infections, pathogens, preventing 

Nosocomial infections are a major global problem in providing care medical and affects the patient and the 
medical staff. Because they occur during hospitalization these infections determine the patient's prolonged 
stay, high costs but also an important source of morbidity. The most common are surgical wound infections, 
urinary tract infections, respiratory tract infections and blood flow infections. The pathogens responsible for 
nosocomial infections can be bacterial, viral or fungal in nature and have a high degree of resistance to 
specific antimicrobial treatment. Compromised immune system, age, length of hospital stay, contaminated 
objects or substances are risk factors for nosocomial infections. The diagnosis and interpretation of 
laboratory results must be carefully analyzed and the treatment established according to the etiology of the 
infection and the susceptibility of pathogens to antimicrobial agents. Fighting nosocomial infections 
involves both their surveillance and prevention and the training of medical staff. The knowledge and the 
correct application of the prevention measures are professional obligations of the medical staff but also the 
proof of their conscientiousness.  
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Rolul asistentului medical în formarea noilor cadre medii sanitare 
F. Hogea 

Cuvinte cheie: îndatorire morală, implicare, exemplu personal 

Una din îndatoririle morale ale unui cadru medical este aceea de a transmite mai departe, seminţele acestei 
nobile bresle. Prin exemplul personal, implicare și bunăvoință, va asigura continuitatea şi calitatea unui 
sistem sanitar de care toți avem nevoie. 
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Menţinerea speranţei la pacientul cu cancer avansat 
V. Hogia1, T. Balan1, C. Dulman1, V. Savoae1, Liliana Nicoleta Crucianu1, Anca Raluca Vrânceanu1, 
Gema Bacoanu1,2, V. Poroch1,2  

1Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

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

Cuvinte cheie: comunicare, protocol SPIKES, cancer, relaţia medic-pacient 

Introducere: Pentru un bolnav cu cancer, diagnosticul reprezintă o traumă în sine. Trei sferturi dintre 
pacienţii din România descoperă boala în stadii avansate, majoritatea tipurilor de cancer dovedindu-se 
incurabile. Deşi progresele în tratamentele medicale continuă să îmbunătăţească rezultatele terapeutice în 
cazul unor astfel de patologii, rămâne în continuare un risc de recidivă considerabil pentru majoritatea 
tipurilor de cancer. 

Material şi metodă: Evidenţierea importanţei comunicării eficiente cu pacientul oncologic în cadrul actului 
medical, modul optim prin care putem comunica cu acesta utilizând protocolul SPIKES şi modalităţile prin 
care putem menţine speranţa pacientului, indiferent de stadiul bolii, fără însă a emite speranţe false.  

Rezultate: Utilizarea metodelor de a crea speranţe reale în comunicarea cu pacientul oncologic 
detensionează relaţia personal medical-pacient, conducând la o complianţă crescută a pacientului la 
tratament şi la scăderea riscului de burnout a personalului medical. 

Concluzii: Menţinerea speranţei la pacientul cu cancer avansat determină eficientizarea comunicării, cu rol 
benefic atât pentru pacient, cât şi pentru personalul medical. 
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Professional distress of the nurses in the Anesthesia and Intensive Care 
Unit 
Elena Iacob1, Ioana Grigoraș1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi  

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

Keywords: intensive care nurses, professional stress, questionnaire/scale 

Introduction: Stress is considered a disease of the modern day society, with negative repercussions at a 
individual level, but also on society as a whole. 

Objectives: The objectives of this paper are to evaluate the frequency, intensity and level of stress perceived 
by nurses in an ICU department in carrying out professional activity. 

Material and method: To obtain these data we conducted a survey using a questionnaire that was 
completed by fellow nurses between May and June 2020. Participation in the study was anonymous and 
voluntary. The questionnaire used was designed modelled on a scale developed by M.C. Corley called Moral 
Distress Scale (MDS) and PERCEIVED STRESS SCALE - COHEN et al. 1984. It contains 26 questions and socio-
demographic data. 

Results: Study participants, 50 ICU nurses, reported a stress frequency between 0.94 and 3.26 (maximum 
being 4). The average intensity of the perceived stress was evaluated between 1.40 and 2.68, the most severe 
level of stress reported -9.88 - the score being 168 (out of maximum 272). 

Conclusions: The regular assessment of the frequency and intensity of stress is extremely important given 
its negative consequences on the medical staff and the quality of care provided. Identifying stressors and 
developing strategies to prevent or reduce their occurrence in ICU activity should be a priority. 
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Evaluarea pacientului în urgențele hemato-oncologice 
Carmen Iosipescu 

Secția Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: urgență hemato-oncologică, profilaxie, tratament, conduită terapeutică 

În hematologia oncologică pacienții sunt expuși datorită hemopatiilor şi a tratamentului acestora la o serie 
de complicaţii ce pot pune în joc prognosticul lor vital. Aceste complicaţii trebuie tratate ca adevărate 
urgenţe, evoluţia lor putând fi fatală în decurs de câteva ore în absenţa unei atitudini terapeutice adecvate şi 
imediate. 

Principalele urgenţe hemato-oncologice sunt: sindromul de liză tumorală, hipercalcemia, coagularea 
intravasculară diseminată şi neutropenia febrilă. 

Esenţială în cazul acestor urgenţe este evaluarea permanentă a stării pacientului şi întreprinderea eficientă şi 
imediată a măsurilor de tratament ce permit diminuarea riscurilor ce pun în pericol viaţa pacientului. 

Din aceste considerente, rolul decisiv în acest întreg demers revine asistentei medicale care trebuie să 
supravegheze şi să monitorizeze permanent starea pacienţilor. Monitorizarea funcţiilor vitale, aspectul 
faciesului şi tegumentelor, a stării de conştienţă, toate acestea sunt cele mai simple, accesibile şi importante 
măsuri ce trebuie luate în demersul de prevenire şi tratare a unor urgenţe ce pot avea repercursiuni fatale. 
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Monitorizarea și managementul reacțiilor adverse în cadrul tratamentului 
cu daratumumab administrat pacienților cu mielom multiplu 
Elisaveta Murariu, Cristina Ciobanu 

Clinica Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: mielom, anticorp, reacții, monitorizare, management 

Mielomul multiplu este o afecţiune malignă a sângelui care debutează în măduva osoasă hematogenă şi se 
caracterizează prin proliferarea excesivă şi supravieţuirea prelungită a plasmocitelor maligne. 

Disponibilitatea Daratumumab (Darzalex) pentru pacienţii din România a venit în contextul în care numărul 
de terapii disponibile pentru pacienţii diagnosticaţi cu această boală a fost timp de mulţi ani inferior, 
comparativ cu alte state europene. Daratumumab este primul şi singurul anticorp monoclonal umanizat, 
aprobat în România pentru tratamentul pacienţilor cu Mielom Multiplu, cu acţiune asupra CD38 exprimat pe 
suprafaţa celulelor tumorale, având potenţialul de a modifica evoluţia bolii recidivate sau refractare. 

Imunoterapia cu acest anticorp monoclonal reprezintă o nouă perspectivă în tratamentul Mielomului 
Multiplu, însă trebuie avut în vedere faptul că poate cauza diferite reacţii, cu grade variabile de severitate, 
legate de administrarea perfuziei, inclusiv reacţii anafilactice, ceea ce determină importanţa monitorizării 
pacientului pe întreaga durată a administrării tratamentului, cunoaşterea managementului reacţiilor legate 
de administrarea perfuziei şi aplicarea măsurilor specifice.  
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Reacții transfuzionale 
Nicoleta Paduraru 

Cuvinte cheie: transfuzie, grupă sangvină, reacții, conduita în urgență 

Transfuzia este o metodă de tratament biologic, care constă în administrarea de sânge şi preparate sau 
derivate din sânge (concentrat eritrocitar, trombocitar, granulocitar, plasmatic, fracţiuni coagulante, 
imunoglobuline umane sau albumină). Transfuzia este o componentă esențiala a serviciilor de sănătate 
moderne, care, folosită corect, poate salva viaţa şi îmbunătăţi starea de sănătate. 

Efectuarea transfuziei de sânge sau a componentelor sanguine are mai multe etape, pentru fiecare fiind 
prevăzute anumite proceduri standard, ce contribuie la obţinerea eficacităţii scontate şi prevenirea reacţiilor 
adverse.  

Utilizarea clinică a transfuziilor ne convinge că această metodă de tratament nu este întotdeauna inofensivă, 
ele fiind un transplant de ţesut lichid viu care necesită o vigilenţă sporită pentru a preveni şi depista la timp 
efectele adverse. 

Efectele adverse se pot manifesta prin reacţii (reacţiile pirogene, febrile antigenice nehemolitice, alergice, 
anafilactice) sau complicaţii posttransfuzionale (erori în procedură, imunosupresie, reacţia grefă contra 
gazdă etc.).  

Reacţiile post-transfuzionale sunt de scurtă durată şi nu conduc la dereglări serioase ale funcţiilor organelor 
şi sistemelor, nefiind un pericol major pentru sănătatea pacientului, în timp ce complicaţiile post-
transfuzionale prezintă pericol pentru sănătatea bolnavului şi pot să se finalizeze chiar cu exitus. 
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Măsuri de prevenire pentru apariția și răspândirea infecției cu SARS-CoV-2 
COVID 19 în Clinica de Hematologie a Institutului Regional de Oncologie 
Iași 
Alina Andreea Postolachi 
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Cuvinte cheie: prevenire, răspândire, măsuri, manageriere 

Un pacient cu o boală hematologică diagnosticat cu virusul SARS-CoV-2 poate dezvolta rapid 
simptomatologie şi evoluţie severă cu potenţial letal din cauza compromiterii sistemului imunitar marcat de 
limfopenie sau neutropenie. Aceştia pot dezvolta forme mai severe ale bolii COVID-19 din cauza stării de 
imunodeficienţă cauzată atât de afecţiunea pe care o au, cât şi de tratamentul pe care îl urmează. 

În acest sens, Secţia de Hematologie I.R.O. Iaşi, a reuşit să managerieze optim situaţia şi să prevină pe cât 
posibil apariţia de focare Covid 19 prin implementarea unor reguli stricte de igienă cu respectarea asepsiei, 
antisepsiei şi dezinfecţiei. Obligativitatea purtării echipamentului de protecţie şi responsabilizarea 
personalului medical a avut o contribuţie foarte mare asupra răspândirii virusului. 

De asemenea secţia este organizată în 4 sectoare, oferind personalului medical posibilitatea să lucreze cu 
aceiaşi pacienţi pe anumite perioade de timp, limitând răspândirea infecţiei în restul sectoarelor, iar în cazul 
suspiciunii unor pacienți ce se pot pozitiva în timpul internării, se organizează zone tampon la nivel de secţie.  

Toate aceste măsuri implementate par a fi cheia succesului în a ţine sub control apariţia şi răspândirea 
infecţiei cu SARS-CoV-2 Covid 19. 
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Îngrijirea pacientului cu greață și vărsături  
Florentina Maria Ticau, Florina Farca 
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Cuvinte cheie: chimioterapie, greață, vărsături 

Greața și vărsăturile sunt două dintre simptomele cele mai întâlnite în timpul îngrijirii pacientului 
chimiotratat. Anticiparea apariției lor, intervențiile prompte și tratamentul regulat, minimalizarea factorilor 
care le pot exacerba, modificarea dietei alimentare sunt aspecte importante în planul de îngrijire. Deși 
simptome aparent banale, ele sunt printre cele mai greu de suportat de către pacienți, modifică considerabil 
complianța pacientului și fac diferența atunci când vorbim de calitate în actul medical.  

 

Care of the patient with nausea and vomiting  
Florentina Maria Ticau, Florina Farca 

Hematology Clinic, Medullary Transplant Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: chemotherapy, nausea, vomiting 

Nausea and vomiting are two of the most common symptoms during the care of a chemotherapeutic patient. 
Anticipating their appearance, prompt interventions and regular treatment, minimizing the factors that can 
exacerbate them, changing the diet are important aspects in the care plan. Although seemingly trivial 
symptoms, they are among the most difficult for patients to endure, they significantly alter patient 
compliance and make the difference when it comes to quality in medical practice.  
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Provocări în kinetoterapia la pacientul geriatric în compartimentul Îngrijiri 
Paliative IRO Iași 
R. Toma1, Liliana Nicoleta Crucianu1, Anca Raluca Vrânceanu1, Gema Bacoanu1,2, V. Poroch1,2  
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2Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi  

Cuvinte cheie: kinetoterapie, proces de îmbătrânire, ergoterapie.  

Introducere: Kinetoterapia la persoanele vârstnice prezintă anumite particularități, care trebuie să țină cont 
de reducerea performanțelor tuturor aparatelor și sistemelor ce apar la vârsta a treia, precum și de prezența 
patologiilor multiple, a complicațiilor frecvente, a deteriorării rapide a stării generale, a simptomatologiei 
uneori atipice, a tulburărilor metabolice, dar și a factorilor sociali sau a unei comunicări uneori dificile. 

Material şi metodă: Lucrarea prezintă o trecere în revistă a principalelor metode şi tehnici de kinetoterapie 
indicate pacienților geriatrici aflaţi în îngrijire paliativă, cu scopul creşterii calităţii vieţii acestora, prin: 
mobilizare pasivă/pasivo-activă/activă, masaj terapeutic, kinetoterapie respiratorie, tapotaj, socializare, 
ergoterapie, meloterapie. În prezentul studiu au fost incluși 71 pacienți.  

Rezultate: Beneficiile kinetoterapiei realizate pacienților geriatrici internați ȋn compartimentul îngrijiri 
paliative al IRO Iași sunt reprezentate de: menținerea și creșterea masei și forței musculare, accelerarea 
circulației venoase de retur care previne apariția edemelor de stază, accelerarea metabolismului bazal, 
creșterea ventilației pulmonare cu mărirea aportul de oxigen, stoparea procesului de demineralizare osoasă, 
prevenirea contracturilor și retracțiilor musculo-tendinoase, prevenirea hipotensiunii de ortostatism. De 
asemenea, stimulează tranzitul intestinal, previne apariţa escarelor de decubit, menține un tonus psihic 
pozitiv şi diminuează anxietatea şi stările depresive. 

Concluzii: Ȋn Compartimentul Ȋngrijiri Paliative al IRO Iaşi se realizeză kinetoterapia pacienţilor geriatrici 
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urmărind încetinirea evoluţiei bolii cronice sau producerea unor traumatisme. Chiar dacă în multe cazuri 
kinetoterapia nu poate realiza recuperarea în totalitate sau vindecarea, exerciţiul fizic se asociază cu creşterea 
calităţii vieţii acestor pacienţi. 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

243 
 

Particularități ale îngrijirii pacientului neutropenic 
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Cuvinte cheie : neutropenie, risc infecțios, profilaxie      

Neutropenia este definită prin scăderea numărului de polimorfonucleare neutrofile (PMN) sub 1.500/mm^3 
și antrenează un risc crescut în apariția complicațiilor infecțioase la pacienții cu hemopatii maligne. Infecțiile 
au reprezentat și continuă să reprezinte o cauză majoră de morbiditate și mortalitate la pacienții cu boli 
neoplazice, de aceea prevenirea acestora este un element esențial. Măsurile profilactice impuse se stabilesc 
în funcție de riscul de apariție a neutropeniei, gravitatea acesteia, momentul apariției (în raport cu terapia 
citostatică), locul apariției (în spital sau la domiciliu). Creșterea duratei de neutropenie crește și riscul infecțios, 
acesta ajungând la aproape 100% când durata depășește o săptămână. Pe parcursul perioadei de aplazie pot 
surveni manifestări de tip infecțios, febră sau echivalențe (frison, hipotermie, colaps). Se deosebesc o serie 
de măsuri specifice care se bazează pe profilaxia antibacteriană, antifungică, antivirală și antiparazitară. 
Măsurile generale vor cuprinde aspecte legate de igiena alimentației pacientului neutropenic, igiena 
corporală, izolare, monitorizare, educarea pacientului și a familiei. 

 




