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Cuvinte cheie: cancer mamar bilateral, sincron, metacron 

Introducere: Cancerul de sân bilateral (CSB) este o entitate clinică rară cu date limitate privind aspectele 
clinico-patologice și ghidurile de tratament. Incidența CSB este în creștere, ca rezultat direct al îmbunătățirii 
tehnicilor de diagnostic și al ratei de supraviețuire.  

Scop: Scopul acestui studiu este de a prezenta experiența clinicii noastre în CSB pe o perioada de 8 ani, între 
anii 2013-2021. Au fost evaluate incidența, investigațiile, profilul clinico-patologic și tratamentul multimodal 
al acestei afecțiuni. 

Material și metode: Acest studiu este unul observațional și retrospectiv și include un număr de 3998 de 
pacienți de sex feminin și 48 pacienți de sex masculin, diagnosticați cu cancer de sân, în perioada amintită. 
Cancerul de sân sincron (CSS) a fost definit ca fiind tumori primare distincte diagnosticate într-un interval de 
până la 6 luni, iar cancerul de sân metacron (CSM) ca fiind tumori primare diagnosticate într-un interval de 
peste 6 luni. Au fost analizate datele clinice, caracteristicile anatomo-patologice și tratamentul multimodal 
pentru pacienții cu CSB.    

Rezultate: Din totalul de 4046 pacienți tratați pentru cancer de sân, 91 pacienți (2,24%) au fost diagnosticați 
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cu CSB, persoane de sex feminin, astfel: 38 cazuri (41,75%) cu CSS și 53 cazuri (58,24%) cu CSM.  Vârsta medie 
la diagnostic a fost de 54.12 ani (variație de 20 – 79 ani). Pentru pacientele cu CSM, perioada medie de 
dezvoltare a cancerului de sân controlateral a fost de 8,03 ani (cu o perioadă maximă de 34 de ani). La toți 
pacienții, cancerul de sân controlateral a fost diagnosticat prin ultrasonografie sau mamografie, iar 31 de 
paciente au fost investigate și prin RMN mamar sau CT torace. Cea mai frecventă localizare a tumorii mamare 
a fost în cadranul supero-extern. Pacientele au beneficiat de core-biopsy, cu teste de imunhistochimie. 
Procedura de rutină pentru diagnosticul definitiv a fost core-biopsy, investigând tipul histologic și 
caracteristicile imunohistochimice. Tipul histopatologic cel mai întâlnit a fost de carcinom invaziv tip NOS 
urmat de carcinom ductal și lobular. S-a evidențiat o diferențiere între tumora primară și tumora sincronă sau 
metacronă. Tratamentul neoadjuvant a fost necesar la 49 de paciente. După terapia neoadjuvantă, 8 paciente 
au prezentat răspuns complet pentru tumora primară unilaterală de sân. 

Concluzii: Fiecare pacient cu cancer mamar necesită o urmărire oncologică de durată, în vederea screening-
ului unei eventuale neoplazii metacrone. Investigațiile radiologice au un rol important în diagnosticarea CSB. 
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Introduction: Bilateral breast cancer (BBC) is a rare clinical entity with limited data regarding 
clinicopathological aspects and treatment guidelines. The incidence of BBC is expected to rise as a direct 
result of improved diagnostic techniques and longer survival rates.  

Aim: The aim of this study is to present our experience in patients with BBC over a 8 year period from 2013 
to 2021. We examined the frequency, way of detection, multimodal treatment and histological features.  

Methods: This was an observational and retrospective study that included series of patients, of which 3998 
females and 48 men. Synchronous breast cancers (SBC) was defined as distinct primary cancers diagnosed 
within an interval of 6 months and metachronous breast cancer (MBC) as primary tumors diagnosed over 
more than 6 months. Data of patients diagnosed with BBC was analyzed based on the staging, 
histopathological characteristics and multimodal treatment.  

Results: Of 4046 patients treated for breast cancer, 91 patients (2.24%) were diagnosed with bilateral 
cancer: 38 (41.75%) synchronous and 53 (58.24%) metachronous breast cancer. The median age 
was 54.12 years (range, 20 - 79 years). Among patients with MBC, the average period of time to development 
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contralateral breast cancer was 8.03 years (with a maximum period of 34 years). In all patients, the 
contralateral breast cancer was detected by ultrasonography or mammography, and for 31 patients were 
further investigated throw breast-MRI or thorax CT-scan. The most frequent location of the tumor was 
the upper outer quadrant (UOQ). The routine procedure for definitive diagnostic was core-biopsy, 
investigating the histological type and the immunohistochemical characteristics. The NST invasive 
carcinoma was the most frequent anatomopathological type of cancer; there were also some cases of 
invasive ductal and lobular carcinoma. An important feature was that the histological type of cancer varied 
between the primary tumor and the synchronous or metachronous tumor. Neoadjuvant treatment 
was necessary in 49 patients. After neoadjuvant therapy 8 patients presented with complete response for 
primary unilateral breast tumor.  

Conclusion: Every patient with breast cancer should be regularly followed up with clinical breast 
examination at a more frequent period of time. The radiologist plays an important role in the diagnosing BBC.  
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Cuvinte cheie: LAM, citometrie de flux, boală minimă reziduală, fenotip asociat leucemiei  

Leucemia acută mieloblastică reprezintă o neoplazie hematologică agresivă, extrem de heterogenă ce 
prezintă un risc crescut de recădere. Stratificarea prognostică a pacienților este importantă pentru stabilirea 
oportunității escaladării terapiei postinducție până la efectuarea allotransplantului de celule stem 
hematopoietice. Caracteristicile citogenetice și moleculare ale clonei leucemice reprezintă în prezent 
principalii determinanți ai terapiei post-inducție și ai supraviețuirii.  

Evaluarea și monitorizarea bolii minime reziduale (MRD) prin citometrie de flux (MFC) reprezintă o alternativă 
eficientă, dar încă insuficient standardizată și implementată de evaluare a riscului de recădere și de ghidare 
a terapiei post-inducție. Pozitivitatea MRD a fost corelată cu recăderea și cu supraviețuirea redusă.  

Monitorizarea MRD prin MFC atinge un prag de sensibilitate de 1 celulă leucemică la 10000 de celule normale, 
comparabilă cu cea a testelor PCR, dar prezintă o serie de limitări: 1) prezența unui fenotip asociat leucemiei 
(LAIP), 2) posibilele variații ale acestuia sau chiar dispariția sa, și 3) metodologia nestandardizată. LAIP din 
LAM sunt heterogene și includ: 1) asincronisme de maturație (co-expresia de marker caracteristici pentru 
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diferite stadia maturative ale precursorilor mieloizi), 2) expresia ilegitimă de markeri limfoizi, 3) supra-
expresia de antigene mieloide, 4) pierderea expresiei antigenelor mieloide specifice de lineaj. 

Am efectuat un studiu retrospectiv pe o perioada de cinci ani ce a inculs pacienții nou diagnosticați cu LAM 
în Clinica de Hematologie a Institutului Regional de Oncologie din Iași cu scopul de a determina relevanța 
prognostică a MRD (determinată prin citometrie de flux) în supraviețuirea pacienților și corelarea sa cu 
factorii clasici de prognostic din această patologie. Am caracterizat ulterior prevalența și relevanța 
prognostică a diferitelor tipuri de LAIP. 

Dezvoltarea și standardizarea MFC pentru determinarea și monitorizarea MRD în LAM prezintă o importanță 
vitală întrucât aceasta va reprezenta un important factor prognostic, util în adaptarea strategiilor de 
consolidare post-inducție la profilul de risc personalizat al pacientului.  
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Acute myeloid leukemia (AML) is a remarkably heterogeneous and aggressive hematologic malignancy with 
high relapse risk. Risk stratification in AML is vital in evaluating appropriateness for allogeneic stem cell 
transplantation. The cytogenetic and molecular features of the AML clone are major determinants of the risk-
adapted therapeutical strategy as well as chief predictors of survival.  

Minimal residual disease (MRD) evaluation and monitoring by multiparameter flow cytometry (MFC) is 
emerging as a powerful, yet not standardized tool in assessing relapse risk and guiding postinduction 
therapy. MRD positivity has been associated with disease relapse and shortened overall survival. 

MRD monitoring by MFC can reach a sensitivity threshold of one tumor cell/10000 normal cells, comparable 
to that of polymerase chain reaction but has several limitations: 1) the presence of a leukemia associated 
immunophenotype (LAIP), 2) the possible variation/disappearance of LAIPs and 3) its unstandardized 
methodology. LAIPs in AML are remarkably heterogeneous and include: 1) asynchronous maturation (co-
expression of markers characteristic for different maturation stages of the myeloid lineage), 2) aberrant 
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expression of lymphoid markers on myeloid precursors, 3) overexpression of myeloid antigens, 4) loss of 
myeloid-specific lineage antigens. 

We conducted a five-year retrospective study aiming to evaluate the prognostic impact of the MRD status 
(determined by MFC) of newly diagnosed AML patients on survival and its correlation with the standard 
prognostic factors in this pathology. We further characterized the prevalence of the different LAIPs among 
AML patients and their prognostic relevance. 

The development and standardization of MFC for MRD monitoring in AML is of vital importance since MRD 
will likely become a powerful posttherapy prognosticator useful in assigning patients to risk-adapted 
postinduction/consolidation therapeutic strategies. 
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Strategii de screening în cancerul colorectal și algoritm diagnostic în era 
COVID-19 
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Cuvinte cheie: cancer colorectal, screening, diagnostic, COVID-19 

Introducere: Cancerul colorectal (CCR) este a doua cauză de mortalitate în România după cancerul pulmonar 
iar conform datelor Globocan 2020 este al treilea cancer ca prevalenţă și al doilea ca mortalitate din lume. 
Programul de screening în CCR fost suspendat în multe țări după ce OMS a anunţat pandemia COVID-19.  

Material și metodă: Screeningul CCR presupune persoane peste 50 ani cu tulburări de tranzit intestinal, 
hemoragie digestivă inferioară, dureri abdominale, anemie feriprivă. Diagnosticul include inspecţia, tuşeul 
rectal şi rectoscopia pentru neoplasmele ano-rectale, sigmoidoscopia flexibilă pentru tumorile colonice 
stângi, iar colonoscopia totală este metoda ”gold standard” cu sensibilitate diagnostică de 97% care oferă 
diagnosticul macroscopic şi realizarea biopsiei, sau polipectomia.  

Rezultate: Impactul COVID-19 asupra screeningului CCR variază în funcție de restricțiile aplicate care au 
raportat o scădere a screeningului global iar colonoscopia de supraveghere la persoanele cu risc crescut arată 
o reducere semnificativă în comparație cu perioada pre-COVID-19. Probele biologice indică anemie, VSH 
crescut, hemoragii oculte (FOB), iar prezenţa markerilor tumorali CA19-9, ACE este utilă mai ales pentru 
monitorizarea cancerelor tratate. Ecografia abdominală vizualizează metastazele hepatice, ganglionii 
abdominali, iar CT, RMN, ecoendoscopia şi imunoscintigrafia cu anticorpi monoclonali sunt principalele 
metode utilizate pentru stadializarea CCR înaintea tratamentului chirurgical şi oncologic. Testele genetice cu 
determinarea markerilor ADN tumorali în scaun sunt utile în familiile cu sindroame genetice (Turcot, PAF).  

http://www.hepatite.ro/depistarea-cancerului/2013/markeri-tumorali-in-bolile-digestive-5862/


 
  
 
 
 
 
 

40 
 

Concluzii: Depistarea colonoscopică a leziunilor premaligne este esenţială iar ecografia abdominală, CT și 
RMN sunt investigațiile imagistice recomandate în diagnosticul şi stadializarea CCR. Videocapsula 
endoscopică și colonoscopia virtuală nu sunt explorări de primă intenţie în screeningul CCR.  

 

Colorectal cancer screening strategies and diagnostic algorithm in the 
COVID-19 ERA 
Carmen Anton1,2, Oana Mălinoiu1, Larisa Bulugu1 

1Institute of Gastroenterology and Hepatology “St. Spiridon” Hospital, Iasi 

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

Keywords: colorectal cancer, screening, diagnostic, COVID-19 

Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of mortality in Romania after lung cancer 
and, according to Globocan 2020 data, the third prevalent and second deadliest cancer in the world. The 
screening program in CRC has been suspended in many countries after the WHO announcing about 
pandemic of COVID-19. 

Material and method: The screening of CRC includes people over 50 years old with intestinal transit 
disorders, lower gastrointestinal bleeding, abdominal pain, iron deficiency anemia. The diagnostic involves 
inspection, digital rectal examination and rectoscopy for ano-rectal neoplasms, flexible sigmoidoscopy for 
the diagnosis of left tumors, and total colonoscopy is the "gold standard" method with 97% sensitivity that 
provides macroscopic diagnosis and biopsy, or polypectomy. 

Results: The impact of the COVID-19 on CRC screening varies according to the applied restrictions that have 
reported a decrease in global screening, also surveillance colonoscopy shows a significant reduction 
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compared to the pre-COVID-19 period. Biological tests indicate anemia, increased ESR, occult bleeding (FIT), 
and the presence of tumor markers CA19-9, CEA is useful especially for the monitoring of treated CRC. 
Abdominal ultrasound visualizes liver metastases, abdominal lymph nodes and CT, MRI, echoendoscopy and 
immunoscintigraphy with monoclonal antibodies are the main methods used for staging CRC before surgical 
and oncological treatment. Genetic testing of tumor DNA markers in stool is useful in families with genetic 
syndromes(Turcot, FAP). 

Conclusions: Colonoscopic diagnosis of premalignant lesions is essential and abdominal ultrasound, CT and 
MRI are the imaging investigations recommended in the diagnosis and staging of CRC. Endoscopic 
videocapsule and virtual colonoscopy are not first-line explorations in CRC screening. 
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Delirul la finalul vieții 
Gema Bacoanu1,2, Mihaela Poroch2, V. Poroch1,2, Maria Gabriela Aniței1,2, Beatrice Gabriela Ioan2 

1Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

2Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi  

Cuvinte cheie: delir, îngrijiri paliative, finalul vieții, controlul simptomelor 

Introducere: Delirul este un sindrom neurocognitiv complex ce apare ca urmare a unei disfuncții cerebrale 
globale și este frecvent întâlnit la pacienții aflați la finalul vieții. Simptomele delirului și impedimentul său 
comunicativ asociat generează invariabil niveluri ridicate de suferință atât pacientului cât și familiei acestuia.  

Material și metodă: Studiu retrospectiv realizat pe un grup de 51 de pacienți cu cancer avansat internați în 
Secția de Îngrijiri Paliative al Institului Regional de Oncologie Iași și care au decedat în perioada ianuarie - 
august 2021. Criterii de includere: pacienți care au prezentat episoade de delir la finalul vieții. Studiul 
evidențiază importanța evaluarii corecte și precoce a delirului, a identificării cauzelor reversibile, precum și 
importanța tratamentului farmacologic și non-farmacologic în managementul delirului la pacientul aflat la 
finalul vieții. 

Rezultate: Delirul a fost prezent la 40% dintre pacienții din lotul de studiu. Cele mai frecvente cauze de delir 
care au fost identificate sunt de tip multifactorial, cum ar fi: administrarea de medicamente (ex. opiode), 
prezența insuficienței de organ (renală sau hepatică), hipoxia, prezența tumorilor primare/secundare 
cerebrale, tulburări electrolitice, sau demențe preexistente.  

Forma cea mai frecventă de delir a fost cea de delir hiperactiv (11 pacienți), 9 pacienți prezentând forma de 
delir hipoactiv. Cele mai frecvente simptome observate au fost: agitație, confuzie, halucinații, precum și 
iritabiltate și neliniște. Abordarea terapeutică a acestor pacienți a avut ca scop asigurarea confortului 
pacientului și creșterea calității vieții acestuia printr-un management farmacologic și non-farmacologic al 
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delirului, precum și asigurarea consilierii și acompanierii familiei pe durata procesului de îngrijire. 

Concluzii: Identificarea și managementul delirului este esențial pentru o îngrijire adecvată la finalul vieții. 
Managementul delirului necesită efort interdisciplinar, cu implicarea medicului, a psihologului, a asistenței 
medicale, dar și a membrilor familiei pacientului. Un rol important revine identificării cauzelor de delir, scopul 
terapeutic fiind cel al tratării acestuia și nu sedarea pacientului.  
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Riscul dezvoltării leucemiei acute secundare sau sindroamelor 
mielodisplazice în cazul pacientelor cu cancerul mamar chimiotratat 
Diana-Ioana Boboc1, F.C. Amurăriți-Proca1, Irina Florentina Carpen2, Iolanda Augustin3,  
Simona-Ruxandra Volovăț1, Angela Smaranda Dăscălescu2 

1Secția Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

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

3Institutul Oncologic București 

 

Cancerul mamar este principala patologie oncologică diagnosticată în cazul femeilor. Datorită efortului de 
detecție precoce și prin abordarea personalizată a pacientei în funcție de caracteristicile bolii sale, rata de 
supraviețuire în cazul neoplasmului mamar a crescut. În consecință, există un număr în creștere de paciente 
la care se pot observa efecte tardive ale chimioterapiei. În mod uzual, pacientelor diagnosticate cu cancer 
mamar li se administrează în neoadjuvanță/adjuvanță chimioterapie pe bază de antracicline și agenți 
alchilanți, crescând  riscul apariției leucemiei acute secundare și sindroamelor mielodisplazice. De 
asemenea, prin apariția protocoalelor ce necesită G-CSF pentru a reduce efectele mielosupresive ale 
chimioterapiei, dar și folosirea radioterapiei pare că este influențat și numărul acestor neoplazii secundare, 
conform literaturii. Am centralizat datele pacientelor ce au fost diagnosticate cu neoplasm mamar și au 
necesitat chimioterapie pe bază de antracicline și agenți alchilanți și au dezvoltat ulterior neoplazii secundare 
în sfera hematologică, rezultatele fiind comparabile cu cele prezentate în literatura de specialitate. 

În concluzie, există un număr mic, dar semnificativ, și în creștere de paciente diagnosticate  cu leucemie 
acută secundară sau sindroame mielodisplazice, după efectuarea unui tratament oncologic cu agenți 
alchilanți și antracicline pentru neoplasmul mamar.  
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Risk of acute leukemia and myelodysplastic syndrome among women 
receiving chemotherapy for breast cancer 
Diana-Ioana Boboc1, F.C. Amurăriți-Proca1, Irina Florentina Carpen2, Iolanda Augustin3,  
Simona-Ruxandra Volovăț1, Angela Smaranda Dăscălescu2 

1Department of Medical Oncology, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania  

2Department of Haematology, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania  

 

Breast cancer is the most common cancer diagnosed in women. Breast cancer survival rates have increased 
due to earlier detection and a personalized approach to treatment, so there are many women diagnosed 
with late side effects of cancer treatment. Usually, patients treated with neoadjuvant/adjuvant regimens for 
breast cancer, receive anthracyclines and alkylating agents based regimens, and they have an increased risk 
of developing leukemia or myelodysplastic syndrome. Also, there are regimens that use G-CSF to reduce the 
myelosuppressive effects of chemotherapy, and in vitro data suggest that G-CSF may increase the risk of 
acute leukemia and myelodysplastic syndrome. We centralized the data from patients who were diagnosed 
with breast cancer and required chemotherapy based on anthracyclines and alkylating agents and 
subsequently developed secondary hematologic cancers, the results being comparable to those presented 
in the literature. 

In conclusion, there is a small but increasing number of patients diagnosed with acute leukemia or 
myelodysplastic syndrome among those receiving chemotherapy for breast cancer. 
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Laparoscopia în obstrucția intestinală neoplazică la Clinica I Chirurgie Iași 
C. Bradea, A. Vasilescu, E. Târcoveanu, Valentina Munteanu, C. Lupașcu, Delia Ciobanu 

Clinica 1 Chirurgie, Spitalului Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași 

Cuvinte cheie: laparoscopie, urgență, ocluzie intestinală 

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

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

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

Discuție: Pentru colonul drept, laparoscopia a ajutat la disecția în spațiul parieto-colic și la rezecția mezoului 
iar anastomoza a fost ”out” manuală sau mecanică. Laparoscopia a ajutat la stadializarea tumorală și 
evaluarea fezabilității rezecției R0. Foarte la îndemână a fost efectuarea colostomiei și biopsiei asistate video, 
evitând laparotomia inutilă.  

Concluzie: Avantajele laparoscopiei în comparație cu chirurgia clasică pot fi observate și în ocluzia 
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intestinală/colonică în ceea ce privește trauma minimă la pacienții tratați în urgență, vizibilă în evoluția 
postoperatorie simplă, cu morbiditate și 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 Iassy 
C. Bradea, A. Vasilescu, E. Târcoveanu, Valentina Munteanu, C. Lupașcu, Delia Ciobanu 

First Surgical Clinic, "St. Spiridon" County Emergency Clinical Hospital Iassy 

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 Iassy 
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. 

Discusion: 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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Leucemia acută bifenotipică/biclonală case report + literature review 
B.C. Brumă1, Alina Dascălu1, I. Antohe1,2, C.D. Dănăilă1,2 

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

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

Cuvinte cheie: leucemia acută biclonală, leucemia acută cu fenotip mixt, mieloblaști, limfoblaști 

Introducere: Cazurilor de leucemie acută (AL) se clasifică în mieloide (AML) sau limfoide (ALL) prin expresia de 
antigene specifice. În cazuri rare, lineajul clonal poate fi incert: fie sunt identificate două populații blastice (mieloidă 
și limfoidă T și/sau B), fie o singură populație blastică care demonstrează markeri de diferențiere pe linie mieloidă 
și limfoidă. Clasificarea OMS 2016 încadrează aceste patologii în LA cu fenotip mixt (MPAL), însă AL biclonală nu 
este menționată ca o entitate separată deși în ultima perioadă sunt descrise tot mai frecvent astfel de cazuri. 

Material și metodă: Pacientă de 58 de ani, cunoscută cu neoplasm mamar stâng stadiul IV B chimio+hormono-
tratat, diagnosticată în serviciul nostru în mai 2019 cu MPAL. Am efectuat o revizuire a literaturii curente asupra 
patologiei menționate. 

Rezultate: Inițial este diagnosticată cu ALL-B MLL-AF4(+) pe baza imunofenotiparii (IFT) care descrie 80% limfocite 
B (LyB) atipice. Se inițiază chimioterapie conform protocolului LALA 94 braț A cu obținerea unui răspuns parțial 
(IFT 0,01% LyB atipice). După terminarea chimioterapiei de consolidare, la ieșirea din aplazie se constată 
leucocitoză progresivă, iar la FSP un procent semnificativ de blaști, motiv pentru care se repetă o nouă puncție 
medulară. IFT descrie creșterea populației limfoide și apariția unei noi populații clonale mieloide (80% monoblaști). 
Având în vedere coexistența a trei neoplazii, opțiunile terapeutice sunt limitate, pacienta refuzând tratamentul. 

Concluzii: În literatură, sunt rare cazurile de MPAL, fiind descrise câteva teorii patogenetice aplicabile celui de față: 
suprimarea inițială a clonei mieloide de către cea limfoidă sau dezvoltarea clonei mieloide după inițierea 
tratamentului chimioterapic la o pacientă cu substrat genetic deja alterat. 
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Acute biphenotypic/biclonal leukaemia case report + literature review 
B.C. Brumă1, Alina Dascălu1, I. Antohe1,2, C.D. Dănăilă1,2 

1Haematology Clinic of the Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania  

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

Keywords: biclonal acute leukaemia, mixed phenotype acute leukaemia, myeloblasts, lymphoblasts 

Introduction: Acute leukemia (AL) cases are classified either as myeloid (AML) or lymphoid (ALL) through the 
expression of specific antigens. In rare cases the clonal lineage is uncertain: either there are two blast populations 
(myeloid and lymphoid T and/or B), or a single blast population that presents differentiation markers of both 
myeloid and lymphoid lineage. The 2016 WHO classification categorizes these pathologies as mixed phenotype 
acute leukaemia (MPAL) and even though cases of biclonal AL are more frequent in the past few years they do not 
yet represent a separate entity in the current classifications. 

Material and methods: A 58 years old female patient known with stage IVB breast cancer (underwent chemo 
and hormonal therapy) is diagnosed in our department with MPAL. A review of current literature has been made 
on the pathology. 

Results: Initially the diagnosis is confirmed as ALL-B MLL-AF4 positive through immunophenotyping (IPT) - 80% 
atypical B Lymphocytes. LALA 94 protocol Arm A is initiated, a partial response is obtained (IPT 0.01% atypical Ly 
B). After consolidation therapy the patient develops progressive leucocytosis, blood smears detailing significant 
blast percentages, thus a new bone marrow aspirate is performed. The IPT describes an increase in the lymphoid 
population and also a new myeloid clonal population (80% myeloblasts). Considering the coexistence of 3 
neoplasms the therapeutical options are limited and the patient refuses treatment. 

Conclusions: MPAL cases are rarely described in literature, and as such there are only a few pathogenetic theories 
applicable to this case: the myeloid clone was initially suppressed by the lymphoid clone or the myeloid clone 
developed during the chemotherapy considering the already altered genetical substrate of the patient. 
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Evaluarea siguranței tratamentului cu Venetoclax la pacienți cu leucemie 
limfatică cronică în Clinica de Hematologie, I.R.O. Iași 
Irina Florentina Carpen, B. Brumă, Luana Marian, Angela Dăscălescu, C. Dănăilă, Gabriela Dorohoi, 
Roxana Dumitru, Elena Dolache Pelin, Amalia Titeanu, Elena Albu 

I.R.O. Iași 

Cuvinte cheie: Venetoclax, LLC, siguranță, efecte adverse 

Noile terapii în leucemia limfatică cronică la pacienții cu mutație del 17p/TP53 includ moleculele cu țintă pe 
mecanismele patogenice ale proliferării limfocitului B: inhibitori al BCL-2, inhibitori ai kinazelor din calea de 
semnalizare a limfocitului B (inhibitori ai Bruton tirozin kinazei) și inhibitori ai fosfoinozitol 3 kinazei.  

Îmbunătățirea supraviețuirii fără progresie cu terapia țintă, mult peste cea asigurată de chemoimunoterapie, 
demonstrată în studii clinice largi a condus la includerea în protocoalele naționale a indicației acestor 
molecule în linia întâi sau la recădere în tratamentul LLC cu del 17p. Lucrarea prezentă își propune să evalueze 
siguranța tratamentului cu Venetoclax la pacienții cu LLC din Clinica de Hematologie, I.R.O. Iași.  

Totalul pacienților cu LLC care au fost incluși pe tratament cu Venetoclax au fost 24, din care 20 au primit 
protocolul Rituximab-Venetoclax (R-Ven) și 4 au primit protocolul Obinutuzimab-Venetoclax (O-Ven). Deși 
măsurile profilactice au fost corespunzător aplicate, sindromul de liză tumorală a fost înregistrat la 10 pacienți 
cu protocol R-Ven și la 2 cu protocol O-Ven, din care 2 au necesitat intervenție terapeutică intensivă. S-au mai 
înregistrat 3 cazuri de citopenii care au beneficiat de terapie cu factor de creștere granulocitrar intermitent 
pe perioade de 7-10 zile.  

Au mai fost consemnate 3 cazuri cu manifestări secundare cardiovasculare din care 2 cazuri au dezvoltat 
pericardită în cantitate medie cu consecințe clinice semnificative, unul dintre cazuri a coincis cu prezența 
infecției cu SarsCov2, cel de al doilea pacient prezentând o patologie bronșică cronică obstructivă a cărui 
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evoluție a fost lent favorabilă după corticoterapie. Alte manifestări cardiovasculare consemnate au fost: 
fibrilație atrială, aritmie extrasistolică. Au mai fost consemnate 2 cazuri de citoliză hepatică moderată, 
persitentă cu serologie negativă pentru infecția cu virusuri hepatice.  

În concluzie, la pacienții tratați cu Venetoclax în clinica de hematologie, I.R.O. Iași s-au înregistrat cele mai 
frecvente efecte adverse consemnate în literatură, incidența cea mai mare a fost a manifestărilor clinice și 
biologice de liză tumorală, toate au fost gestionabile din punct de vedere  terapeutic și nu au necesitat 
reducerea dozelor sau întreruperea tratamentului cu inbitorul de BCL-2. 
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Venetoclax + Cytosar în doză mică - chimioterapie de salvare pentru 
pacienții cu formă recăzută refractară de leucemie acută mieloblastică 
Irina Florentina Carpen, Luana Alexandra Marian, Elena Dolachi-Pelin, Roxana Dumitru, I. Antohe, 
Angela Smaranda Dăscălescu, C. Dănăilă 

Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: leucemie acută mieloblastică, Venetoclax, Cytosar 

Leucemiile acute reprezintă un grup heterogen de proliferări maligne ale celulelor stem pluripotente care se 
caracterizează prin expansiunea clonală a celulelor imature care și-au pierdut capacitatea de diferențiere. 
Protocolul terapeutic standard este reprezentat de chimioterapia de inducție și de consolidare, urmată de 
allotransplantul de celule stem hematopoietice în cazul obținerii remisiunii complete, acesta din urmă 
rămânând singura opțiune de tratament cu potențial curativ pentru pacienții cu leucemie acută 
mieloblastică (LAM). În ciuda terapiei de susținere, a progreselor menite să îmbunătățească calitatea vieții și 
gestionarea complicațiilor de tip boală grefă contra gazdă, riscul de reevoluție a bolii post-allotransplant 
reprezintă una din principalele probleme care impiedică supraviețuirea pe termen lung. Datele recente arata 
ca Venetoclax, un inhibitor puternic, selectiv al celulelor B ale proteinei BCL-2 (o proteină anti-apoptotică 
prezentă la nivelul leucocitelor) în asociere cu Cytosar în doză mică și-a demonstrat eficiența în tratarea 
pacienților diagnosticați cu leucemie acută mieloblastică aflați la recădere post chimioterapie de 
inducție/consolidare/post-allotransplant de celule stem hematopoietice. Accesul la această nouă resursă 
terapeutică a schimbat perspectiva asupra tratamentului în LAM, oferind o șansă în plus pacienților neeligibili 
pentru chimioterapie intensivă. Lucrarea de față își propune să prezinte experiența Clinicii de Hematologie a 
Intitutului Regional de Oncologie, Iași în tratamentul pacienților cu formă recăzută refractară de LAM în 
corelație cu datele din literatura de specialitate. 
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Patternuri distincte de maturare a celulelor NK și a expresiei receptorilor 
KIR discriminează între SMD și LMA 
V.A. Cianga1,2, Lydia Campos Catafal3, P. Cianga4, Mariana Pavel Tanasa4, M. Cherry3, P. Collet5, 
Emmanuelle Tavernier5, D. Guyotat5, Cristina Rusu6, Carmen Mariana Aanei3* 
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Cuvinte cheie: celule NK, receptori inhibitori, KIR, maturarea celulelor NK, maduva osoasă hematogenă, sindroame mielodisplazice, leucemia acută 

mieloidă 

Introducere: Sindroamele mielodisplazice (SMD) sunt tulburări hematologice pre-maligne, caracterizate 
prin hematopoieză ineficientă, care progresează frecvent către leucemiile mieloide acute (LMA). Celulele NK 
(Natural Killer) sunt elemente cheie antitumorale ale sistemului imunitar înnăscut și înțelegerea diferențelor 
de funcționare a celulelor NK între MDS și AML este crucială în prezicerea progresiei MDS către AML și 
definirea terapiei corespunzătoare. 

Materiale și metode: Aspiratele de măduvă osoasă a pacienților nou diagnosticați cu SMD (n=25), LMA (n=8) 
și martori (măduvă osoasă normală – NBM, n=30) în cadrul Institutului de Cancerologie ”Lucien Neuwirth” 
din Saint-Priest-en-Jarez, Franța, au fost colectate în perioada martie-iulie 2020, iar celulele NK rezidente au 
fost investigate prin citometrie în flux. Pe baza expresiei moleculelor CD56, CD94, CD16 și CD57, au fost 
izolate cele trei subseturi distincte de maturare NK (NK imature - CD56brightCD94hiCD16−CD57−, mature - 
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CD56dimCD94medCD16+CD57- și hipermature - CD56dimCD94lowCD16+CD57+) și analizate pentru exprimarea 
receptorilor inhibitori KIR: NKG2A, CD158a, CD158b și CD158e1. 

Rezultate și concluzii: Distribuția celulelor NK și a limfocitelor T a fost afectată și însoțită de o creștere a 
subsetului NK imatur în măduva osoasă la pacienţii cu MDS și AML comparativ cu lotul de control NBM. Mai 
mult, expresia KIR a arătat o expresie diferențiată pe cele trei subseturi NK distincte în AML comparativ cu 
MDS și NBM. Acest studiu oferă dovezi importante care arată subminarea răspunsului antitumoral al celulelor 
NK în AML în comparație cu MDS și NBM și explică eșecul acestei ramuri a răspunsului imun în timpul 
dezvoltării malignităților mieloide. 

 

Distinctive patterns of bone marrow NK cell maturation and KIR expression 
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Introduction: Myelodysplasic syndromes (MDS) are pre-malignant hematological disorders characterized by 
ineffective hematopoiesis that frequently progress towards acute myeloid leukemias (AML). Natural Killer (NK 
cells) are key antitumor elements of the innate immune system and understanding the differences in the NK 
functioning between MDS and AML is crucial in predicting the progression of MDS to AML and defining the 
corresponding therapy. 

Materials and methods: The bone marrow aspirates of newly diagnosed patients with MDS (n=25), AML 
(n=8) and controls (normal bone marrow – NBM, n=30) at the Lucien Neuwirth Institute of Cancerology 
(Saint-Priest-en-Jarez, France) were collected between March-July 2020, and the resident NK cells were 
investigated by flow-cytometry. Based on the expression of CD56, CD94, CD16 and CD57 molecules, the 
three distinct maturation NK subsets were isolated (immature NK as CD56brightCD94hiCD16−CD57− cells, 
mature as CD56dimCD94medCD16+CD57- cells, and hypermature as CD56dimCD94lowCD16+CD57+ cells) and 
analyzed for the expression of inhibitory KIR receptors: NKG2A, CD158a, CD158b, and CD158e1. 

Results and conclusions: The NK/T cell distribution was impaired and accompanied by an increase in the 
immature NK subset in the bone marrow of MDS and AML cases compared to the NBM settings. Furthermore, 
the KIR expression was differentially expressed on the three distinct NK subsets in AML compared to MDS 
and NBM. This study provides important evidence for the undermined NK cell antitumor response in AML 
compared to MDS and NBM and explains the failure of this arm of the immune response during the 
pathogenesis of myeloid malignancies. 
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Tehnici de imagistică medicală în diagnosticarea neuroblastomului 
pediatric 
Roxana Ciobanu2,3, C.P. Constantin1,2, Anamaria Constantin4, Roxana Mihaela Popescu1,5,  
B.I. Dobrovăț1,5 
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Cuvinte cheie: neuroblastom, pediatrie, imagistică, creastă neurală 

Introducere: Neuroblastomul este o tumoră malignă extracraniană cu originea în celulele crestei neurale, 
întâlnită cu precădere în cazul nou-născuților, dar și în faza embrionară sau chiar la copii de până în 5 ani 
(cazuri mai rar întâlnite), cu o rată a incidenței de 10%-12% din totalitatea malignităților copilului. Cu ajutorul 
imagisticii medicale se realizează diagnosticarea și stadializarea neuroblastomului. 

Materiale și metode: Studiul a fost efectuat în laboratoarele de radiologie și imagistică medicală de pediatrie 
și neurologie, prin prelucrare statistică a cazurilor din perioada aprilie 2020 – august 2021. Diagnosticul a fost 
stabilit cu ajutorul tehnicilor de imagistică medicală: ultrasonografie, radiologie convențională, computer-
tomografie, imagistică prin rezonanță magnetică nucleară localizată și scintigrafie. 

Rezultate: Rezultatele obținute în urma explorărilor imagistice au arătat importanța utilizării diferitelor 
metode în diagnosticarea și stadializarea neuroblastomului, fapt pentru care se impune studierea și 
dezvoltarea continuă de noi metode imagistice, adaptabile la parametrii variabili (vârsta, gen, localizarea 
afecțiunii etc). 
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Concluzii: Neuroblastomul este afecțiunea cea mai frecvent întâlnită în patologia oncologică pediatrică. 
Evoluția rapidă și agresivă implică utilizarea tehnicilor de imagistică medicală pentru diagnosticare și 
stadializare. Totodată, rezultatele obținute ajută la aprecierea extinderii tumorale, în baza cărora sunt 
pregătite planurile de tratament. 

 

Medical imaging techniques in the diagnosis of pediatric neuroblastoma 
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4Radiotherapy Laboratory, Regional Institute of Oncology, Iasi   

5Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iasi 

Keywords: neuroblastoma, pediatrics, imaging, neural crest 

Introduction: Neuroblastoma is an extracranial malignant tumor originating in the cells of the neural crest, 
found mainly in newborns but also in the embryonic phase or even in children up to 5 years (rare cases), with 
an incidence rate of 10-12% of all child malignancies. With the help of medical imaging, the diagnosis and 
staging of neuroblastoma is performed. 

Materials and methods: The study was performed in the laboratories of radiology and medical imaging of 
pediatrics and neurology, by statistical processing of cases from April 2020 to August 2021. The diagnosis 
was established using medical imaging techniques: ultrasonography, conventional radiology, computer -
tomography, localized nuclear magnetic resonance imaging and scintigraphy. 
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Results: The results obtained from imaging explorations showed THE importance in using different methods 
in diagnosing and staging neuroblastoma, which requires the study and continuous development of new 
imaging methods, adaptable to variable parameters (age, gender, location of the disease, etc.). 

Conclusions: Neuroblastoma is the most common condition in pediatric oncological pathology. Rapid and 
aggressive evolution involves the use of medical imaging techniques for diagnosis and staging. At the same 
time, the results obtained help to assess the tumor spread, based on which the treatment plans are prepared. 
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O analiză de tip “real world data” privind pacienții cu cancer bronho-
pulmonar non-microcelular avansat tratați cu imunoterapie în linia a 2-a în 
Institutul Regional de Oncologie Iași; Utilizarea raportului 
Neutrofile/Limfocite preimunoterapie ca marker predictiv 
Dana Clement, A.V. Lefter, Marinela Muntenita, Diana Funduianu, Elena Gafton 

Institutul Regional de Oncologie Iași 

 

Imunoterapia a schimbat dramatic peisajul terapeutic al cancerelor bronhopulmonare non-microcelulare 
avansate. Cu toate acestea, un procent de pacienți nu răspunde la tratamentul cu inhibitori check-point. De 
aceea este foarte important să definim biomarkeri predictori ai răspunsului la tratament precum și ai 
rezistenței la tratament, să identificăm pacienții cu șanse mici de beneficiu la imunoterapie și astfel să evităm 
expunerea acestor pacienți la efectele secundare asociate acestui tip de tratament. 

Biomarkeri cum sunt: expresia PD-L1, încărcătura mutațională tumorală (TMB), infiltratul limfocitar asociat 
tumorii, sunt potențial aplicabili în selecția clinică a pacienților pentru imunoterapie dar majoritatea au 
capacitate predictivă modestă. 

Raportul Neutrofile/Limfocite(NLR) determinat din sângele periferic este un marker al inflamației și se pare 
că poate fi considerat un biomarker predictiv în anumite cancere. Inflamația este asociată cu un prognostic 
nefavorabil în multe tipuri de tumori solide ca urmare a efectului supresor pe care îl are asupra răspunsului 
imun al gazdei. 

Deși nu există un consens în studii în ce privește un cut-off pentru NLR, există un interval cuprins între 2,5 și 
5 considerat a fi relevant pentru diferite tipuri tumorale. Pentru NSCLC, valoarea pretratament a NLR<5 a fost 
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asociată cu un prognostic favorabil pentru pacienții tratați cu imunoterapie. 

Am condus o analiză retrospectivă pe o cohortă de 95 de pacienți cu cancer bronhopulmonar non-
microcelular avansat care au primit imunoterapie ca tratament subsecvent în Institutul Regional de 
Oncologie Iași în perioada 2018-2020. 

Datele colectate au inclus informații demografice, caracteristici clinice, date legate de fumat, de histologia 
tumorii, informații despre terapia anterioară, doze și durata imunoterapiei, rate de răspuns, date despre 
progresie sau pierdere a pacientului din urmărire precum și date legate de deces sau despre ultimul follow-
up. 

Raportul NLR a fost calculat utilizând datele celei mai recente analize din sângele periferic înainte de inițierea 
imunoterapiei și, conform celor mai noi studii adresate pacienților cu NSCLC tratați cu imunoterapie, se 
consideră că valoare de referință a NLR asociată unui prognostic favorabil NLR<5. 

Studiul nostru a demonstrat că o valoare crescută a NLR preimunoterapie a fost semnificativ statistic asociată 
cu un PFS (Timp până la progresie) și un OS (Supraviețuire Medie) reduse comparativ cu pacienții cu valori 
scăzute ale NLR. 

Analiza desfășurată de noi sugerează astfel că NLR poate fi utilizat ca un biomarker prognostic efcient și ușor 
de realizat în practica clinică pentru pacienții cu NSCLC tratați cu imunoterapie. 
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“Real world data” analysis on Advanced Non-small cell Lung cancer 
patients treated with immunotherapy in second line in Regional Institute 
of Oncology; Neutrophil-to-lymphocyte ratio as an early marker 
of outcome  
Dana Clement, A.V. Lefter, Marinela Muntenita, Diana Funduianu, Elena Gafton 

Regional Institute of Oncology Iasi 

 

Immune checkpoint inhibitors (ICI) have dramatically changed the therapeutic landscape for advanced non-
small cell lung cancer (NSCLC). However, a subset of patients do not respond to immunotherapy. It is crucial 
to identify the biomarkers to predict treatment response as well as treatment resistance, identify patients 
with a low chance of benefit, and to spare patients with resistant tumors from ICI-related toxicity.  

Biomarkers such as PD-L1 expression, tumor mutational burden (TMB), neoantigen load, tumor-infiltrating 
lymphocytes are potentially applicable to the clinical selection of patients for ICIs, but most of them are 
modest predictive biomarkers. 

The ratio of neutrophils to lymphocytes (NLR) determined from peripheral blood is a marker of inflammation 
and also can be a predictive biomarker in some cancers. Inflammation is associated with an unfavorable 
prognosis in solid tumors owing to its effects on immune response and suppression. 

There is a lack of uniform cutoff value among studies, with values ranging from 2.5 to 5.0 across various 
cancer types. However, specifically in NSCLC, pretreatment NLR of < 5 was associated with better outcomes 
with immunotherapy treatment across studies. 
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We conducted a retrospective cohort study of 95 patients with advanced NSCLC who had received 
immunotherapy as subsequent therapy at Regional Institute of Oncology Iasi, 
from 2018 to 2020. 

Data collected included patient demographics, baseline clinical features, smoking history, tumor histology, 
previous treatments, doses and duration of ICI, response status, date of progression or last follow-up, and 
date of death or last follow-up.  

The NLR was calculated from the most recent complete blood count before ICI initiation available in the 
medical record. Based on recent studies in NSCLC treated with immunotherapy, positive biomarker status 
was set as an NLR of < 5. 

Our study showed that high pretreatment NLR was significantly associated with poorer PFS and OS 
compared with those with low pretreatment NLR.  

Subgroup analysis suggested that pretreatment NLR ≥ 3 was more reliable for OS. In addition, post-treatment 
NLR >5 also had predictive roles for PFS and OS. 

Our findings suggest that NLR can be used as a reliable prognostic biomarker for NSCLC treated with check-
point inhibitors. 
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Aspecte contemporane în tratamentul criochirurgical a cancerului buzei 
inferioare în Republica Moldova 
C. Cojocaru, Valentina Stratan, G. Tîbîrna, A. Duruc 

I.M.S.P. Institutul Oncologic Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: criodestrucție, cancer buzei inferioare 

Tumorile maligne ale buzei constituie 3%-8% din tumorile maligne. Cel mai frecvent este afectată buza 
inferioară. Cancerul buzei la st. I-II, de regulă, este supus tratamentului combinat, care include la prima etapă 
tratament radioterapeutic, iar la etapa a doua intervenție chirurgicală în zonele de metastazare. Mai 
nefavorabil este prognosticul la st. III, când același tip de tratament duce la o supraviețuire la 5 ani doar în 
30%-50% cazuri. Situația s-a schimbat evident odată cu implementarea metodei criogene în tratamentul 
acestor forme grave ale cancerului buzei. În clinica Laboratorului Științific ”Tumori cap, gât” al Institutului 
Oncologic din Republica Moldova s-au tratat 259 de pacienți cu cancere de buze și 51 de pacienți cu tumori 
benigne. Histologic din numărul total de pacienți (259) - 235 au avut cancer pavimentos. 

Monitorizarea a 251 de pacienți, tratați prin metoda criogenă pentru cancere ale buzelor, a demonstrat 
eficiența acestei metode. Din 115 pacienți cu st.I-II n-au dezvoltat recidive și metastaze. Pacienții cu st.III de 
cancer au dezvoltat recidive peste 3-6 luni după criodestrucție, pentru care s-a efectuat excizie chirurgicală 
sau criodestrucție repetată conform indicațiilor. Rezultatele tratamentului criogen au fost următoarele. Din 
251 de pacienți în primul an au dezvoltat recidive 4 pacienți. Până la 1-2 ani au fost monitorizați 242 de 
pacienți, 5 ani - 221, 10 ani - 182, peste 10 ani - 174 pacienți. 

Rata recidivelor a constituit 2,3%. În termen de 2-5 ani au fost monitorizați 54 de pacienți. Dacă ținem cont 
de faptul, că 32% din lot l-au constituit pacienții cu forme local-avansate și recidivante ale cancerului buzelor, 
rezultatele tardive pot fi socotite favorabile. 
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Tratamentul criogen a cancerului cutanat în Republica Moldova 
C. Cojocaru, Valentina Stratan, G. Tîbîrna, A. Clipca 

I.M.S.P. Institutul Oncologic Chișinău, Republica Moldova 

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 a fost inclusă și statistica bazalioamele pentru a simplifica expunerea materialului. Din 
totalitatea tumorilor maligne 61,4% au fost depistate la st.I-II. 

La st.III și în bazalioame 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 s-a întrebuințat aparatajul criogenic produs în Rusia: ”KAM-01”, ”KAУM-01”, ”KA-02 MT”. 
“Криоиней-4у”, ”Криоотон-3”, Azot lichid T-196*C. Criodestrucția a fost efectuată prin 3 metode: 1. De 
contact, 2. Metoda de pulverizare și a 3-a Metodă de penetrare. Cu metoda dată au fost tratați 1259 pacienți, 
cu vindecare primară 1224 (97,2%), remisie 35 (2,8%). Din 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. Deci, în total, de la 1 an la 6 ani au fost monitorizați 79,9% din 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 au avut loc în cazurile de cancer la st.III-IV, criodestrucția fiind efectuată mai mult 
în scop paliativ. 
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Progrese și noutăți în chirurgia cancerului esofagian toracic 
S. Constantinoiu, Fl. Achim 

Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană, Centrul de Excelență în Chirurgie Esofagiană, Spitalul Clinic ”Sf. Maria” București 

U.M.F. “Carol Davila” București 

Cuvinte cheie: cancer esofagian, esofagectomia minim invazivă, esofagectomia clasică, studiu clinic randomizat 

Cancerul esofagian (EC) este o afecțiune malignă agresivă cu o incidență în continuă creștere și un prognostic 
nefavorabil. Tratamentul cancerului esofagian a devenit mai eficient în prezent prin abordarea 
multidisciplinară și prin crearea unor centre de excelență cu un volum mare de patologie esofagiană. 
Progresele în stadializare, tehnologia chirurgicală, terapia neoadjuvantă și îngrijirea perioperatorie au 
determinat reducerea morbidității și a mortalității. Principiul de bază actual al tratamentului curativ pentru 
boala localizată este intervenția chirurgicală, asociată cu radiochimioterapia neoadjuvantă pentru stadiile 
avansate local. Pentru a reduce morbiditatea postoperatorie, au fost introduse în urmă cu 29 de ani, în 
arsenalul terapeutic al cancerului esofagian și tehnicile chirurgicale minim invazive. Există însă controverse 
legate de utilizarea abordului minim invaziv în practică deoarece necesită o bază tehnică pretențioasă și 
dificil de accesat, o tehnică operatorie laborioasă și are o curbă lungă de învățare. Utilizarea tehnicilor 
chirurgicale minim invazive în tratamentul cancerului esofagian toracic, a avut totuși un impact important 
asupra morbidității și mortalității post-esofagectomie. 
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Advances and innovations in thoracic esophageal cancer surgery 
S. Constantinoiu, Fl. Achim 

General and Esophageal Surgery Clinic, Center of Excellence in Esophageal Surgery, ”St. Maria” Clinical Hospital Bucharest 

”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest 

Keywords: esophageal cancer, minimally invasive esophagectomy, open esophagectomy, randomized controlled trial 

Esophageal cancer (EC) is an aggressive malignancy with an increasing incidence and an unfavorable 
prognosis. The treatment of esophageal cancer has become more effective nowadays through the 
multidisciplinary approach and the creation of centers of excellence with a large volume of esophageal 
pathology. Advances in staging, surgical technology, neoadjuvant therapy, and perioperative care have 
reduced morbidity and mortality. The current basic principle of curative treatment for localized disease is 
surgery, associated with neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced stages. To reduce 
postoperative morbidity, minimally invasive surgical techniques and surgical techniques were introduced 29 
years ago in the therapeutic arsenal of esophageal cancer. However, there is controversy about the use of the 
minimally invasive approach in practice because it requires a demanding and difficult to access technical 
basis, a laborious surgical technique and a long learning curve. The use of minimally invasive surgical 
techniques in the treatment of thoracic esophageal cancer, however, had a significant impact on post-
esophagectomy morbidity and mortality. 
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Educația terapeutică a pacientului oncologic 
S. Corbu1, O. Bunta1, V. Corbu2, Lucia Crețu2, Georgiana Mitel1, Alexandra Zerbea1, M. Zerbea1 

1Amethyst Radiology Therapeutic  Center 

2Asociația ”Educație Pentru Sănătate”  

 

Educația terapeutică a pacientului oncologic este un concept dezvoltat recent, ce a devenit rapid o 
componentă esențială a Planurilor Naționale Anticancer în țările dezvoltate. Asociația Educație pentru 
Sănătate și-a propus să dezvolte și să implementeze acest concept în România prin proiectul ”Ca’n cer”. 
Abordarea va fi una de tip holistic. Baza educațională și planurile de implementare au fost elaborate, urmând 
a fi testate, evaluate și corectate în cadrul unor acțiuni educative desfășurate în centrele Amethyst România, 
cu implicarea și a asociațiilor de pacienți locale. Vor fi abordate: cunoașterea bolii și a tratamentelor 
oncologice pe care pacienții le efectuează, probleme de alimentație, durere și suferință, suportul psihologic, 
fatigabilitate și activitate fizică adaptată, viața familială și socio-profesională, etc. Ședințele vor fi individuale 
sau în grup, uneori de tip workshop. Pacientul, nu boala, va fi în centrul atenției, aceasta fiind caracteristică 
fundamentală ce diferențiază educația terapeutică de simplă informare medicalizată. Participarea 
aparținătorilor ce îngrijesc pacienți oncologici este încurajată. Programul urmărește și structurarea unor 
echipe multidisciplinare care să ofere elementele de suport necesare pacientului oncologic, pe tot parcursul 
său terapeutic și chiar și ulterior, în etapa de monitorizare. Coordonarea proiectelor și evaluarea sunt 
importante, de asemenea transparentă, respectarea eticii, a confidentialității pacientului și deontologiei 
medicale, toate acestea fiind condiții obligatorii pentru replicarea proiectului educațional și în alte locații. 
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Therapeutic education of the oncological patient 
S. Corbu1, O. Bunta1, V. Corbu2, Lucia Crețu2, Georgiana Mitel1, Alexandra Zerbea1, M. Zerbea1 

1Amethyst Radiology Therapeutic Center 

2Association “Education For Health” 

 

Therapeutic oncology education is a recently developed concept that has quickly become an essential 
component of National Anticancer Plans in developed countries. The Association “Education For Health” aims 
to develop and implement this concept in Romania through the "Ca'n cer" project. The approach will be 
holistic. The educational basis and the implementation plans were elaborated, and will be tested, evaluated 
and corrected within some educational actions carried out in the centers of Amethyst Romania, with the 
involvement of the local patient associations as well. They will be approached: knowledge of the disease and 
oncological treatments that patients perform, eating problems, pain and suffering, psychological support, 
fatigue and adapted physical activity, family and socio-professional life, etc. The meetings will be individual 
or in groups, sometimes workshop type. The patient, not the disease, will be the center of attention, this 
being the fundamental characteristic that differentiates therapeutic education from simple medical 
information. The participation of relatives caring for cancer patients is encouraged. The program also aims at 
structuring multidisciplinary teams that provide the necessary support elements to the cancer patient, 
throughout his therapy and even later, in the monitoring stage. Project coordination and evaluation are also 
important for transparency, respect for ethics, patient confidentiality and medical ethics, all of which are 
mandatory conditions for replicating the educational project in other locations. 
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Provocările în gestionarea cancerului pancreatic din timpul pandemiei 
COVID-19 
A.G. Coșarcă1, Alecsandra-Maria Gorzo1, A.R. Vidra2  

1Departamentul de Oncologie Medicală, Institutul Oncologic, Cluj-Napoca, România 

2Departamentul de Medicină Internă, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: COVID-19, cancer pancreatic, chimioterapie 

Introducere: Începând de la finele anului 2019, trei milioane de persoane au decedat în urma bolii COVID-
19 cauzată de infecția cu coronavirusul sindromului respirator acut sever (SARS-COV-2). Majoritatea trialurilor 
clinice au raportat că în comparație cu populația generală, pacienții oncologici prezintă o susceptibilitate 
crescută pentru dezvoltarea formelor severe de COVID-19, aducând cu sine o provocare în comunitatea 
medicală oncologică. Mai mult decât atât, pandemia COVID-19 a dus la suprasolicitarea importantă a 
spitalelor și a împins spre ajustări majore în alocarea resurselor.  

Cancerul pancreatic (PC) este o boală cu fatalitate înaltă, reprezentând a patra cauză principală de deces din 
rândul bolilor maligne în Statele Unite ale Americii și a șasea cauză în  România. În cancerul pancreatic local 
avansat și cel metastatic (LAMPC), chimioterapia ar putea determina conversia la stadii rezecabile și 
prelungirea supreviețuirii generale (OS). Totuși, numărul mare de pacienți COVID-19 au forțat oncologii din 
lumea întreagă să-și reorganizeze toate activitățile spre protejarea pacienților oncologici fără să pericliteze 
rezultatele obținute din tratarea cancerului. 

Materiale și metodă: Experiența noastră a constat dintr-un lot de peste 40 de pacienți cu LAMPC înrolați la 
Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, Cluj-Napoca, România, din timpul pandemiei 
COVID-19 în România. Pentru a minimiza expunerea, am propus schimbarea regimului chimioterapic de la 
protocolul FOLFIRINOX (folinat de calciu (Leucovorin), 5-fluororuracil (5-FU), irinotecan, oxaliplatin) la 
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chimioterapie bazată pe gemcitabină.  

Concluzii: Tratamentul a fost bine tolerat și numărul internărilor în spital s-a redus. 

Mai mult, disponibilitatea vaccinurilor a devenit un pas important spre revenirea la normalitate și 
reintroducerea tratamentelor optimale. 

 

 

Challenges in pancreatic cancer management during COVID-19 pandemic 
A.G. Coșarcă1, Alecsandra-Maria Gorzo1, A.R. Vidra2 

1Department of Medical Oncology, Oncology Institute, Cluj-Napoca, Romania 

2Department of Internal Medicine, Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology Cluj-Napoca, Romania 

Keywords: COVID-19, pancreatic cancer, chemotherapy 

Introduction: Since the end of 2019, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute 
respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) has claimed more than 3 million deaths worldwide. Most 
of the clinical trials reported that compared to the general population, cancer patients are highly susceptible 
to developing severe forms of COVID-19, bringing a significant challenge to the oncology medical 
community. Moreover, COVID-19 led to massive hospital overload and urged major adjustments in resource 
allocation. 

Pancreatic cancer (PC) is a highly fatal disease, the fourth leading cause of cancer-related deaths in the United 
States and the sixth leading cause of cancer-related deaths in Romania. In locally advanced and metastatic 
pancreatic cancer (LAMPC), chemotherapy might determine conversion to resectable stages and prolong 
the overall survival (OS). However, the high number of COVID-19 patients forced oncologists worldwide to 
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reorganize all activities to protect oncological patients without endangering cancer outcomes. 

Material and methods: Our experience consisted of over forty patients with LAMPC enrolled at the Regional 
Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania, during the COVID-19 outbreak in 
Romania. To minimize exposure, we proposed to switch the chemotherapy regiment from the FOLFIRINOX 
protocol (oxaliplatin, calcium leucovorin, irinotecan, 5-fluorouracil (5-FU)) to gemcitabine-based 
chemotherapy.  

Conclusions: The treatment was well-tolerated, and the number of hospital admissions was reduced. Further, 
the availability of vaccines became a significant step towards normality and getting treatments back on track. 
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Hidrocefalia secundară Durvalumab în carcinomul pulmonar cu celule mici 
- boală extinsă 
Elena-Octaviana Cristea1, Diana Cornelia Moisuc2, Andreea-Mihaela Matei1, I. Prutianu2,3,  
Diana Pricop1, B. Gafton1,2 

1Institutul Regional de Oncologie, Iași 

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

3Centrul Medical Neolife, Iași 

Introducere: În ultimii ani imunoterapia a obținut răspunsuri spectaculoase și durabile în cancerul pulmonar 
cu celule mici-boală extinsă. Durvalumab, un anticorp monoclonal îndreptat împotriva PD-L1, a fost aprobat 
cu succes în asociere cu chimioterapie ca tratament de primă linie în SCLC. Cele mai frecvente evenimente 
adverse mediate imun (irAE) sunt cutanate (rash), gastrointestinale (diaree, colită), hepatice (hepatită), 
endocrine (hipotiroidie și hipertiroidie) și pulmonare (pneumonită și boli pulmonare interstițiale). IrAE 
neurologice sunt rare, dar frecvent severe, cu mortalitate și morbiditate ridicate. 

Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 62 de ani cu cancer pulmonar cu celule mici-boala extinsă care a 
primit imunoterapie cu Durvalumab în asociere cu chimioterapie (Cisplatin-Etoposid) 4 cicluri, urmat de 
Durvalumab încă 2 cicluri în monoterapie, dezvoltă progresiv în decurs de o săptămână: cefalee, slăbiciune 
musculară, dureri de spate cu iradiere la nivelul membrelor inferioare și superioare, vertij, dificultăți la mers, 
episoade confuzionale. Un RMN cerebral pune în evidență hidrocefalie neobstructivă. Se inițiază 
corticoterapie, dar după o ușoară ameliorare a simptomatologiei, evoluția este nefavorabilă, pacientul 
încetând din viață la o lună de la diagnosticarea hidrocefaliei.  

Concluzii: Deși rare, irAE neurologice trebuie recunoscute cât mai repede posibil, excluzând alte cauze. 
Tratamentul cu agenți imunomodulatori, în special corticosteroizi, trebuie inițiat fără întârziere, având în 
vedere mortalitatea și severitatea ridicată. 
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Hydrocephalus Secondary to Durvalumab in Extensive-Stage Small Cell 
Lung Carcinoma 
Elena-Octaviana Cristea1, Diana Cornelia Moisuc2, Andreea-Mihaela Matei1, I. Prutianu2,3,  
Diana Pricop1, B. Gafton1,2 

1Regional Institute of Oncology, Iasi 

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

3Neolife Medical Centre, Iasi 

Introduction: In recent years, immunotherapy has shown spectacular and durable responses in extensive-
stage small-cell lung cancer. Durvalumab, a monoclonal antibody directed against PD-L1, was successfully 
introduced in association with chemotherapy as first line treatment in SCLC. The most common immune-
related adverse events (irAEs) are cutaneous (rash), gastrointestinal (diarrhea, colitis), hepatic (hepatitis), 
endocrine (thyroiditis, hypothyroidism and hyperthyroidism) and pulmonary (pneumonitis and interstitial 
lung disease). Neurological irAEs are rare, but frequently severe with high mortality and morbidity. 

Case presentation: A 62-year-old man with extensive-stage small-cell lung cancer who received 
immunotherapy with Durvalumab in combination with chemotherapy (Cisplatin-Etoposid) 4 cycles, followed 
by Durvalumab 2 more cycles as a single agent, develops progressively within a week: headache, muscle 
weakness, back pain that radiates in legs and arms, vertigo, difficulty in walking, confusional episodes. A 
brain MRI scan identifies non-obstructive hydrocephalus. Corticosteroid therapy is initiated, but after a slight 
improvement, the evolution is unfavorable, the patient dies with a month after the diagnosis of 
hydrocephalus. 

Conclusions: Although rare, neurological irAEs should be recognized as fast as possible, excluding other 
causes. Treatment with immune-modulating agents, especially steroids, should be promptly initiate, without 
delay, given the high mortality and severity. 
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Evaluarea dozimetrică a tehnicilor de iradiere “Whole Breast” după 
chirurgia conservatoare a sânului stâng pentru cancer mamar 
Mădălina Croitoriu, M. Barhala, Mirela Radu, Ana Bancila, V. Stefanel, T. Buta, G. Godja, L. Stoleru 

Radioterapie, MNT Healthcare Europe – Neolife București – România 

Cuvinte cheie: radioterapie, breath-hold, IMRT, 3D-CRT, hipofracționare,  cancer mamar  

Introducere: Această lucrare are ca principal scop evaluarea parametrilor planurilor de tratament în urma 
folosirii diferitor tehnici de iradiere a sânului stâng după chirurgie conservatoare pentru cancer mamar. 

Materiale și metode: O serie de 9 paciente diagnosticate cu cancer de sân stâng, au fost tratate prin tehnica 
DIBH-3D, cu o prescriere de 40Gy/15 fracții. Analiza datelor a fost efectuată între IMRT-FB (Free Breathing – 
respirație liberă), tehnică disponibilă până la implementarea sistemului “RPM Respiratory Gating/RGSC”, 3D-
BH cât și IMRT-BH (Breath Hold – inspir forțat), concret, fiind evaluate acoperirea volumului țintă 
(PTV:V95%≥95%; V105%≤7%; V107%≤2%; Dmax≤110%) cât și constrângerile organelor la risc 
(Inimă:V2Gy≤30%; V17Gy≤10%; V35Gy≤5%; Dmean<4Gy). 

Rezultate: În urma analizei acoperirii volumului țintă, pentru cele 3 metode de iradiere, s-a obținut o 
acoperire minimă de V95%>95% și se poate observa, în cazul tratamentelor 3D-BH, că volumul țintă acoperit 
de 105% din doză depășește constrângerile (PTV: 3D-BH: V105%=18.7±8%; IMRT-BH:V105%=0.7±0.64%; 
IMRT-FB:V1-5%=2.43±2.1. Referitor la organele la risc, se poate observa o complianță față de constrângerile 
urmărite (Inimă: 3D-BH: 17Gy<2.27±2.5%; IMRT-BH: 17Gy<3.31±4.5%; IMRT-FB: 17Gy<6.51±4.57%). 

Concluzii: Datelor obținute sugerează importanță alegerii tehnicii de iradiere, fiind de interes adaptarea 
acesteia astfel încât să fie obținute cele mai bune rezultate clinice, cu radiotoxicitati minime. 
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Dosimetric evaluation of ”Whole Breast” irradiation techniques after left 
breast conservative surgery for breast cancer 
Mădălina Croitoriu, M. Barhala, Mirela Radu, Ana Bancila, V. Stefanel, T. Buta, G. Godja, L. Stoleru 

Radiotherapy, MNT Healthcare Europe - Neolife Bucharest - Romania 

Keywords: radiotherapy, breath-hold, IMRT, 3D-CRT, hypofractionation, breast cancer  

Introduction: The main aim of this paper is to evaluate treatment plan parameters following the use of 
different left breast irradiation techniques after breast cancer conservative surgery. 

Materials and methods: A series of 9 patients diagnosed with left breast cancer were treated by 3D-DIBH 
technique, with a prescription of 40Gy/15 fractions. Data analysis was performed between IMRT-FB (Free 
Breathing), a technique available until the implementation of the "RPM Respiratory Gating/RGSC" system, 
3D-BH as well as IMRT-BH (Breath Hold), specifically, target volume coverage (PTV: V95%≥95%; V105%≤7%; 
V107%≤2%; Dmax≤110%) as well as organ constraints at risk (Heart: V2Gy≤30%; V17Gy≤10%; V35Gy≤5%; 
Dmean<4Gy). 

Results: Following the target volume coverage analysis, for the 3 irradiation methods, a minimum coverage 
of V95%>95% was obtained and it can be observed, in the case of 3D-BH treatments, that the target volume 
covered of 105% of the dose exceeds the constraints (PTV: 3D-BH: V105%=18. 7±8%; IMRT-BH: 
V105%=0.7±0.64%; IMRT-FB: V1-5%=2.43±2.1. Concerning the organs at risk, a compliance with the target 
constraints can be observed (Heart: 3D-BH: V ̅17Gy<2.27±2.5%; IMRT-BH: V ̅17Gy<3.31±4.5%; IMRT-FB: V 
̅17Gy<6.51±4.57%). 

Conclusions: The data obtained suggest the importance of the choice of the irradiation technique, being of 
interest to adapt it in order to obtain the best clinical results with minimal radiotoxicity. 
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Maintenance therapies in first line metastatic colorectal cancer 
Adina Croitoru1,2, Irina Cazacu1,2, V. Croitoru1 

1Fundeni Clinical Institute, Bucharest 

2Faculty of Medicine, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest 

 

Patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) typically receive chemotherapy (CHT) in combination with 
targeted therapy. The duration of first-line therapy after achieving maximum response, however, has been a 
subject of controversy because of toxicity that can occur after prolonged treatment.  

The concept of intermittent treatment with observation or maintenance treatment with “lighter therapy,” 
instead of continuing induction treatment until progression, has been examined in different randomized 
clinical trials with oxaliplatin-based or irinotecan-based first-line CHT (AIO trial, CAIRO3, CONCEPT, GISCAD 
2011, MACRO TTP, OPTIMOX 1,2, PRODIGE 9, SAKK 41, Yalcin 2013, COIN). 

Fluoropyrimidine and fluoropyrimidine in combination with bevacizumab demonstrated significant 
improvement in progression free survival (PFS) compared with observation. In patients with RAS wild type 
mCRC, combining panitumumab with 5FU/leucovorin maintenance therapy provided additional 
improvement in PFS and was generally well-tolerated. On the contrary, cetuximab maintenance did not 
demonstrate a statistically significant improvement in 6-month PFS rate compared with observation. A phase 
III clinical trial (Bevamaint) is underway to compare efficacy of maintenance therapy with bevacizumab plus 
fluoropyrimidine versus fluoropyrimidine alone after induction CHT. 

Maintenance CHT following initial treatment seems to be more beneficial for patients with mCRC than 
continuing a full induction regimen until disease progression. Maintenance therapy provides a significant 
advantage over observation in terms of delaying progression but no benefit in terms of overall survival.  
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Updates in Colorectal Cancer 
Adina Croitoru1,2, Irina Cazacu1,2, V. Croitoru1, Ioana Dinu1

, Monica Miron1 

1Fundeni Clinical Institute, Bucharest 

2Faculty of Medicine, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest 

The 2021 American Society of Clinical Oncology (ASCO) and European Society of Medical Oncology (ESMO) 
meetings showcased important and potentially practice-changing trials in metastatic colorectal cancer 
(mCRC). 

Regarding first line treatment, in patients with RAS wild-type mCRC, cetuximab + mFOLFOXIRI demonstrated 
a superior depth of response compared with bevacizumab + mFOLFOXIRI. Another study showed that first 
line trifluridine/tipiracil + bevacizumab provided numerical improvements in overall survival (OS) over 
capecitabine + bevacizumab for patients with unresectable mCRC who are not eligible for intensive therapy 
in the TASCO1 study. Moreover, according to AtezoTRIBE trial, the addition of atezolizumab to 
FOLFOXIRI/bevacizumab prolonged progression free survival (PFS) of mCRC patients and the magnitude of 
benefit was significantly higher in deficient mismatch repair (dMMR) tumors. 

Two trials addressed maintenance therapy after initial combination chemotherapy in mCRC. In patients with 
RAS wild-type mCRC, cetuximab maintenance did not demonstrate a statistically significant improvement in 
6-month PFS rate compared with observation.  On the other hand, maintenance therapy with 5-
FU/leucovorin + panitumumab was superior to 5FU/LV alone and should be regarded as standard of care 
maintenance regimen following induction therapy with FOLFOX+panitumumab.  
Adagrasib alone or in combination with cetuximab demonstrated promising clinical activity in heavily 
pretreated patients with KRASG12C-mutant CRC according the phase 1/2 KRYSTAL-1 trial that were presented 
at the 2021 ESMO Congress. As of the follow up on May 25, 2021, 46 patients with a median of 3 prior lines 
of therapy had received adagrasib monotherapy and had a response rate of 22% and a disease control rate 



 
  
 
 
 
 
 

79 
 

(DCR) of 87%. Adagrasib is tolerable and has a manageable safety profile as a monotherapy and in 
combination treatment. 
In advanced adenocarcinoma of the colon and/or rectum, with centrally confirmed  as stable microsatellite 
(MSS) status by multiplex PCR, O6-Methylguanine-DNA-methyltransferase 

(MGMT) promoter methylation by pyrosequencing and MGMT complete loss by IHC temozolomide (TMZ) 
induced hypermutation and was exploited to induce durable responses to low-dose ipilimumab and 
nivolumab combination in patients with MSS and MGMT-silenced mCRC. The safety and efficacy of TMZ 
priming followed by ipilimumab/nivolumab combo strategy is under investigation. 

For patients with MSI-H/dMMR mCRC, in KEYNOTE 177 trial, pembrolizumab provided a statistically 
significant improvement in PFS vs chemotherapy as first-line therapy. The duration of response was not 
reached with pembrolizumab and was 10.6 months with chemotherapy; at the 2-year, 83% of the 
pembrolizumab arm were alive and responding, compared with 35% of the chemotherapy arm. These data 
support pembrolizumab as the new standard of care for first-line therapy in patients with MSI-H metastatic 
colorectal cancer. 

Furthermore, dostarlimab (anti-PD-1 antibody) demonstrated durable antitumor activity in a cohort of 
dMMR solid tumor patients, the majority of whom had GI cancers. In patients with KRAS wild-type, HER2-
positive mCRC, pertuzumab + trastuzumab demonstrated encouraging antitumor activity. In patients with 
BRAF V600E-mutant mCRC, first line treatment with cetuximab + FOLFOXIRI did not demonstrate additional 
benefit in overall rate of response or PFS when compared with bevacizumab + FOLFOXIRI. Patients with left-
sided primary tumors had comparable results with either bevacizumab or cetuximab, whereas those with 
right-sided primary tumors showed a trend towards better efficacy of the bevacizumab combination. 

Lastly, in patients with CRC, ctDNA analysis was able to detect patients who were at high risk of recurrence 
immediately after surgery as well as detecting recurrence much earlier with 8months than radiological 
detection. 
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Ibrutinib, şase ani de experiență clinică în tratarea leucemiei limfatice 
cronice (LLC): o evaluare a unei cohorte de pacienți tratați în I.R.O. Iași 
C. Dănăilă1,2, C. Minciuna2, Angela Dascălescu1,2, Gabriela Dorohoi2, Elena Albu1,2, Al. Gluvacov2,  
I. Antohe2, Amalia Titianu2, Elena Dolache-Pelin2, Roxana Dumitru2 și colab. 

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

2Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: LLC, evenimente adverse, leucemie limfocitară cronică, Ibrutinib, lumea reală, recidivat 

Introducere/context: Apariția unor agenți terapeutici noi ce vizează calea receptorilor de celule B și BCL-2 a 
schimbat semnificativ peisajul terapeutic al leucemiei limfatice cronice (LLC). Inhibitorul de Bruton tirozin 
kinază, Ibrutinib, a fost recent aprobat pentru pacienţii cu LLC netrataţi anterior și cei cu boală 
recidivată/refractară și del (17p)/TP53. Discrepanțele dintre studiile clinice și viaţa reală sunt observate 
frecvent în hematologie-oncologie. Ne-am propus să evaluăm siguranța și eficacitatea Ibrutinibului într-un 
singur centru la pacienţii cu LLC în condiții reale (în afara studiilor clinice). 

Pacienți/metode: Un total de 91 de pacienți CLL netratați anterior sau recidivați/refractari cu o vârstă 
mediană de 61 de ani au fost incluși în acest studiu retrospectiv, unicentric, observaţional. Datele studiului 
au fost preluate din fișele pacienților din departament și incluse într-o bază de date. Statisticile au fost 
evaluate de un program SPSS. 

Rezultate: Mediana numărului de linii terapeutice anterioare Ibrutinibului a fost de 2 (0-5); 40 (39,56%) 
pacienți au avut mutații del17p și / sau p53 (del17p + / p53mut). Din grupul de studiu, 73 (80%) pacienți au 
obținut cel puțin răspuns parţial (RP), în timp ce 14 (15,4%) pacienți au întrerupt Ibrutinibul din cauza 
progresiei bolii sau a toxicității medicamentului. Cele mai frecvente evenimente adverse legate de 
medicamente au fost neutropenia (n: 11; 12%) și infecțiile (n: 18; 19,8%), care au fost ≥ gradul 3 la 5 și respectiv 
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4 pacienți. Fibrilația atrială (n: 6; 6,6%) și toxicitatea hepatică (n: 6; 6,6%) au fost relativ rare în timpul perioadei 
de studiu. Într-o perioadă mediană de urmărire de 17 (1-68) luni, 14 (15,4%) pacienți au decedat. 
Supravieţuirea globală (SG) medie estimată a cohortei de studiu a fost de 72 de luni. Doar răspunsul la 
Ibrutinib (CR/PR vs. SD/PD) a fost asociat semnificativ cu SG. 

Concluzie: Incidența efectelor adverse severe a fost similară cu cea raportată în studiul RESONATE, 
demonstrând siguranța Ibrutinibului ca agent unic în terapia LLC. După cum s-a sugerat în literatură, Ibrutinib 
pare să depășească impactul prognostic negativ al del(17p). Răspunsul la tratament rămâne un predictor 
important al mortalității și supraviețuirii în această populație. Rezultatele noastre indică o bună siguranță și 
eficacitate pentru Ibrutinib în monoterapie în LLC R/R în practica medicală curentă. 

 

Ibrutinib, six years of real life experience in treating Chronic Lymphocytic 
Leukemia (CLL): An Assessment of a Cohort of Patients Treated in R.I.O. Iasi 
C. Dănăilă1,2, C. Minciuna2, Angela Dascălescu1,2, Gabriela Dorohoi2, Elena Albu1,2, Al. Gluvacov2,  
I. Antohe2, Amalia Titianu2, Elena Dolache-Pelin2, Roxana Dumitru2 et al 

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

2Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: CLL, adverse events, chronic lymphocytic leukaemia, Ibrutinib, real-world, relapsed 

Introduction/background: The emergence of novel agents targeting the B-cell receptor pathway and BCL-
2 has significantly changed the therapeutic landscape of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). Bruton's 
tyrosine kinase inhibitor, Ibrutinib, was recently approved for treatment-naïve, relapsed/refractory and 
del(17p)/TP53 mutated chronic lymphocytic leukemia (CLL). Discrepancies between clinical trials and routine 
healthcare are commonly observed in hematology–oncology. We aimed to evaluate the safety and efficacy 
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of single-agent Ibrutinib in relapsed/refractory CLL in real-world settings. 

Patients/methods: A total of 91 previously untreated and relapsed/refractory CLL patients with a median 
age of 61 were included in this retrospective, unicenter, non-interventional study. Data of the study were 
captured from the patient charts of the department and included in a data base. The statistics were assessed 
by a SPSS program. 

Results: The median for lines of previous chemotherapy was 2 (0-5); 40 (39.56%) patients had del17p and/or 
p53 mutations (del17p+/p53mut). Of the study group, 73 (80%) patients achieved at least PR, while 14 (15.4%) 
patients discontinued Ibrutinib due to disease progression or drug toxicity. The most common drug-related 
adverse events were neutropenia (n: 11; 12%) and infections (n: 18; 19.8%), which were ≥ grade 3 in 5 and 4 
patients, respectively. Atrial fibrillation (n: 6; 6.6%) and hepatic toxicity (n: 6; 6.6%) were relatively rare during 
the study period. Within a median follow-up period of 17 (1-68) months, 14 (15.4%) patients died. The 
estimated median OS of the study cohort was 72 months. Only the response to Ibrutinib (CR/PR vs. SD/PD) 
was significantly associated with OS. 

Conclusion: The incidence of SAEs was similar to the one reported in the RESONATE trial, proving the safety 
of Ibrutinib as a single agent in CLL. As suggested in the literature, Ibrutinib seems to overcome the negative 
prognostic impact of del(17p). Response to treatment remains an important predictor of mortality and 
survival in this population. Our results indicate good safety and efficacy for single-agent Ibrutinib in first line 
and R/R CLL in daily practice. 
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A personal perspective on lung cancer epidemiology and risk factors 
M. Dediu  

Sanador Oncology Center, Bucharest 

Sometimes, topics like epidemiology and risk factors in lung cancer might not be interesting enough to draw 
a special attention of the young oncologists. However, some recent data come to challenge the current 
beliefs whereas other are confirming the previous knowledge. Smoking habit remains the major driver of the 
lung cancer occurrence, which make the tobacco banning measures extremely effective in lowering the lung 
cancer incidence. Therefore, it is not surprising that in countries like US and Canada the incidence is steadily 
declining in both men and women whereas in Southeastern Asia no such trend is noted. Besides smoking, 
some other risk factors including second hand smoking, radon, pollution are recognized to be implicated in 
the lung carcinogenesis. Some relevant data will be presented during the presentation. 
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Performance and pitfalls in the lung cancer screening programs 
M. Dediu 

Sanador Oncology Center, Bucharest 

The screening methodology is based on the assumption that early detection will offer the chance of a 
complete tumor resection before the development of distant metastases. Therefore the early diagnosis is 
associated with a high probability of cure. This appealing rationale was validated in randomized trials, 
establishing screening as one of the major diagnostic procedures   in breast, cervical, colon and more 
recently lung cancer. The National Lung Screening Trial in US and the Nelson trial in Europe proved that the 
low dose CT scan screening is able to reduce the lung cancer mortality risk with 20-25 %. However, even in 
the most developed countries, implementation of such a program encounter substantial   hurdles. Several 
of these barriers along with some new, less demanding methodologies used in early detection, will be 
presented at the congress. Putting all these data together, one may ask a legitimate question related to the 
real chance of successfully implementing a low dose CT screening program in our country.  
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Allotransplantul de celule stem hematopoietice - experiența 
compartimentului de transplant medular I.R.O. Iași 
Elena Dolachi-Pelin1, Maria-Roxana Dumitru1, Amalia Titieanu1, I. Antohe1, Elena Nicorici1,  
C. Dănăilă1,2,  Angela Dăscălescu1,2 

1Institutul Regional de Oncologie, Iași 

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

Cuvinte cheie: leucemie acută, allotransplant, celule stem hematopoietice 

Introducere: Allotransplantul de celule stem hematopoietice (TCSH) este procedura în cadrul căreia celule 
stem hematopoietice provenite de la un donator înrudit sau neînrudit sunt administrate pacientului. 
Procedura se efectuează după administrarea unui regim de condiționare, având intenția de a reface sistemul 
hematopoietic și de a eradica boala de bază.  

Material și metodă: Au fost evaluați 15 pacienți cu leucemie acută mieloblastică sau limfoblastică și 
limfoame care au efectuat allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator înrudit, în cadrul 
Compartimentului de Transplant Medular I.R.O. Iași în perioada noiembrie 2019-octombrie 2021. S-au 
administrat regimuri de condiționare mieloablative și non-mieloablative. 

Rezultate: Majoritatea pacienților au prezentat complicații de tip infecțios în perioada precoce 
posttransplant, precum și complicații de tip boală-grefă-contra-gazdă acută și cronică. Răspunsul evaluat la 
30 zile posttransplant a evidențiat obținerea remisiunii complete la 86,7% din pacienți și boală progresivă la 
13,3%.  

Concluzii: Allotransplantul implică riscuri legate atât de toxicitatea chimioterapiei cât și riscuri determinate 
de apariția bolii de grefă-contra-gazdă acută și cronică. Pacienții cu allotransplant necesită evaluare periodică 
complexă.  
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Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – single center 
experience 
Elena Dolachi-Pelin1, Maria-Roxana Dumitru1, Amalia Titieanu1, I. Antohe1, Elena Nicorici1,  
C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

1Regional Institute of Oncology, Iasi 

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

Keywords: acute leukemia, allogeneic transplantation, hematopoietic stem cells 

Introduction: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) aims to restore bone marrow 
function in patients with various hematological diseases after high dose chemotherapy, by another source 
of hematopoietic stem cells (HSC). The source may be HSC collected from a family-related or unrelated 
matched donor. Different conditioning regimens are used to reduce tumor burden and to provide adequate 
immunosuppression. 

Material and method: We evaluated 15 patients diagnosed with acute myeloid or lymphoid leukemia, and 
lymphoma, who received allogeneic HSCT in our Bone Marrow Department, between November 2019 and 
October 2021. Allogeneic conditioning regimens used were ablative and reduced-intensity. 

Results: The patients who received allogeneic HSCT presented infectious complications pre-engraftment 
and early post-engraftment, but also acute or chronic graft-versus-host-disease (GVHD). At 30 days post-
transplantation, the evaluation revealed complete response in 86,7% patients and progressive disease in 13,3% 
patients. 

Conclusions: Allogeneic HSCT involves chemotherapy-related toxicities, but also GVHD-related risks. 
Monitoring allogeneic HSCT-patients involves complex tests and evaluations. 
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Diagnosticul și tratamentul efectelor secundare gastrointestinale și 
hepatice ale immune checkpoint inhibitors 
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Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe ”Sf. Spiridon“  Iași, România 

Cuvinte cheie: immune checkpoint inhibitors, efecte adverse, gastrointestestinale, hepatice 

Imunoterapia a revoluționat tratamentul diferitor tipuri de malignități, de la cel sân până la cel de piele, cu 
rate ridicate de răspuns favorabil. Mecanismele prin care immune checkpoint inhibitors (ICI) acționează 
pentru a determina aceste efecte sunt următoarele: inhibarea CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated 
protein 4) și inhibarea PD-1 (programmed cell death protein 1) sau inhibarea PD-L1 (programmed cell death 
ligand 1). Aceste efecte benefice se însoțesc nu de puține ori de efecte secundare, în special digestive, 
gastrointestinale și hepatice care trebuiesc cunoscute si tratate imediat. Nerecunoașterea lor poate produce 
întreruperea de moment sau chiar definitivă a terapiei cu ICI și afectarea evolutiei bolii la acești pacienți. 

Prin urmare, cunoașterea complicațiilor ICI este necesară pentru diagnosticul precoce și inițierea timpurie a 
unui tratament specific. Pentru diagnosticul complicațiilor ICI se exclud cauzele infecțioase, efectele adverse 
ale altor medicamente și simptomele determinate de tumoră. Asocierea de ICI, istoricul de reacții adverse la 
alți agenți imunoterapici, utilizarea concomitentă a altor medicamente precum și antecedentele autoimune 
personale sau heredocolaterale reprezintă factori de risc pentru apariția efectelor adverse ale imunoterapiei. 
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Immunotherapy has revolutionized the treatment of various types of cancers. Immune checkpoint inhibitors 
(ICI) - cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) and programmed cell death protein 1 (PD-1), or 
its ligand PD-L1, have high response rates and sustainable effects. However, ICI may have potentially life 
threatening inflammatory toxicities, many of which involve the gastrointestinal tract and liver. The side 
effects of ICI may influence the discontinuation or cessation of immunotherapy. Early recognition of these 
toxicities and collaborative multidisciplinary care are essential in minimizing the impact of their 
complications. Therefore, infectious causes, side effects of other drugs and tumour-induced symptoms 
should be excluded in order to diagnose ICI side effects. The association of ICI, the history of adverse reactions 
to other immunotherapeutic agents, the concomitant use of other drugs, as well as the personal or family 
history of autoimmune diseases constitute risk factors for the adverse effects of immunotherapy. 
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Surgical treatments offer the chance for cure in liver cancers such as hepatocellular carcinoma (HCC). 
However, many of the resected or transplanted patients experience disease progression. Moreover, many 
patients present with unresectable disease at diagnosis. In such cases, until recently, available treatment 
options – local and systemic – have been limited in efficacy which led to dismal survival rates in advanced 
HCC. But more recent developments in oncology have offered renewed hope for advanced HCC patients.  

Hypofractionated radiation has shown feasibility and promise in unresectable HCC setting, and is now being 
tested in a randomized phase III trial (clinicaltrials.gov identifier NCT03186898). Antiangiogenic agents have 
strongly impacted the management of advanced HCC, with multiple drug options in first line setting 
(sorafenib, lenvatinib) and second line setting (regorafenib, cabozantinib, ramucirumab).  

Notably, immunotherapy with anti-PD-1/PD-L1 antibodies has shown real potential to transform advanced 
HCC therapy, both in first line and second line settings. Finally, combinations of these new strategies are very 
attractive approaches, as they promise durable and profound responses in advanced HCC. But in order to 
achieve this promise, these concepts require greater understanding based on mechanistic preclinical studies 
and validation in correlative studies in clinical trials as a basis to establish optimal combinatorial strategies. I 
will present results from clinical correlative studies and preclinical models of these diseases performed at our 
institution and in collaboration with other American and European investigators.  

The insights gained from this “bench-to-thebedside and back” approach raise the hope for a more efficient 
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development of targeted agents in advanced, with the goal of increasing survival in patients afflicted with 
this aggressive and deadly disease. 
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Cuvinte cheie: mielom multiplu, autotransplant, celule stem hematopoietice 

Introducere: Autotransplantul de celule stem hematopoietice constă în administrarea de celule stem 
hematopoietice provenite de la un pacient, după administrarea de chimioterapie în doze mari.   

Material și metodă: Au fost evaluați 63 de pacienți cu mielom multiplu care au efectuat autotransplant de 
celule stem hematopoietice, în cadrul Compartimentului de Transplant Medular I.R.O. Iași în perioada 
noiembrie 2017-octombrie 2021.  

Rezultate: Evaluarea pretransplant a evidențiat răspuns terapeutic parțial, parțial foarte bun sau complet. 
Protocolul de condiționare a constat în administrare de Melphalan în doză de 200mg/mp sau 140 mg/mp, 
iar complicațiile cele mai frecvente au fost de tip infecțios și digestiv. S-a observat o îmbunătățire a 
răspunsului terapeutic la evaluarea efectuată în ziua +100 de la transplant.  

Concluzii: Autotransplantul consolidează răspunsul obținut la chimioterapia de inducție, cu complicații ușor 
de gestionat.  
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Introduction: Autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) has the role of restoring bone 
marrow after high dose chemotherapy in patients with hemato-oncological disease like lymphoma and 
multiple myeloma. In multiple myeloma, AHSCT is indicated after induction chemotherapy or in 
relapsed/refractory disease. 

Material and method: We evaluated 63 patients who received AHSCT in our Bone Marrow Department, 
between November 2017 and October 2021. 

Results: The patients who received autograft for multiple myeloma presented at previous evaluation 
complete response, very good partial response or partial response. Standard alkylating agent, 200mg or 
140mg per m2 Melphalan, is used as preparative regimen. Most frequent complications were infectious and 
gastrointestinal.  

Conclusions: AHCT induces better response in multiple myeloma patients. The transplant related-
complications are quite manageable. 
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Delimitarea și corectarea artefactelor în tratamentul radioterapic 
Andreea-Roxana Fânaru, E. Uzumlu, Iustina Hatescu, Raluca Apostu, Diana Ancuța Tănase,  
Irina Iftincăi 
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Cuvinte cheie: radioterapie, tomografia computerizată, artefacte 

În radioterapia externă modernă, cea mai utilizată metodă de imagistică și totodată cea cu care este în strânsă 
legătură, este Tomografia Computerizată. Imaginile CT sunt foarte sensibile la obiecte metalice, care de 
obicei crează așa numitele artefacte. Astăzi, un număr semnificativ și în continuă creștere de pacienți 
oncologici care beneficiază de tratament radioterapic, prezintă un implant sau un obiect metalic în 
apropierea zonei de iradiat.  

În acest studiu, dorim să prezentăm o metodă de a corecta artefacte din imaginile CT, create de implanturi 
ce se găsesc în diferite localizări anatomice. Luând în considerare faptul că planul de tratament este realizat 
pe baza unei dependențe dintre coeficientul liniar de atenuare a radiației X și de densitatea electronică a 
mediului cu care interacționează radiația pe traiectoria sa, aceste artefacte afectează negativ densitatea 
țesutului: dimensiunile implantului par a fi mult mai mari, iar în proximitate se observă zone cu densitatea 
electronică similară celei a aerului, care în realitate nu există. Acest fapt modifică rezultatul planului de 
tratament, reducând acuratețea distribuției dozei, având în vedere că radiația nu trece la fel prin diferite medii. 
Analizând structurile din imediata apropiere a implantului, o valoare Hounsfield aproximativă poate fi 
atribuită calculând o medie a țesuturilor din jur. Distribuția finală a dozei va fi mult mai aproape de realitate, 
iar localizarea hotspot-ului (valorii maxime a dozei) va fi mai precisă. 
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In modern external beam radiotherapy, the most used imaging method and also the one on which radiation 
therapy relies most is Computed Tomography. The CT images are very sensitive to metal objects which 
usually create the well-known artifacts. Nowadays, an impressive and increasing number of oncology 
patients that receive radiation therapy as treatment, have an implant or a metal object close to or in the area 
of the target.  

In this study, we are describing a method to correct some CT artifacts created by implants in different 
anatomical locations. Considering that the treatment plan is made using a dependence between the linear 
attenuation coefficient of X-rays and the electronic density of the tissues with which the radiation interacts, 
these CT metal artifacts affect negatively the tissue density: the size of the implant seems bigger and in the 
closer regions appear dark areas with a density similar to air which in reality do not exist. This changes the 
outcome of the treatment planning by reducing the accuracy of the dose distribution due to the fact that 
the radiation does not pass the same through different mediums. Analyzing the tissues in the close proximity 
of the implant, approximate Hounsfield Unit can be assigned by calculating an average value to the 
surroundings of it. The final dose distribution will be closer to reality and also the hotspot  location can be 
tracked more accurately. 

  



 
  
 
 
 
 
 

95 
 

Aplicații ale inteligenței artificiale în cancerul colorectal metastatic 
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Cuvinte cheie: inteligență artificială, cancer colorectal metastatic, medicină personalizată 

Introducere: Tratamentului optim de primă linie reprezintă un pas crucial în secvența terapeutică a 
pacienților cu cancer colorectal metastatic. Interesul pentru luarea deciziilor cu ajutorul sistemelor bazate pe 
inteligență artificială (IA) și tehnici de machine learning a crescut semnificativ în inovația și cercetarea 
medicală.  

Materiale și metode: Studiu de fază II, multicentric, prospectiv, care va include 106 pacienți. Regimul 
terapeutic din linia I va fi administrat la indicația sistemului de asistență decizională bazat pe algoritmi de IA 
care încorporează o bază de date preexistente, alcătuită din biomarkeri potențiali prognostici și predictivi 
noi. Se vor analiza o serie de obiective primare și secundare precum supraviețuirea fără progresia bolii, 
supraviețuirea globală, rata de răspuns și calitatea vieții, pentru a evalua eficacitatea conduitei terapeutice 
alese prin intermediul aplicației. 

Rezultate: Identificarea mecanismelor patologice din cancerele colorectale și răspunsului clinic obținut prin 
particularizarea tratamentului în funcție de profilul individual al pacienților.  

Concluzii: Utilizarea noilor tehnologii de inteligență artificială poate aduce un real beneficiu pentru 
personalizarea terapiei standard de linia I și îmbunătățirea prognosticului pacienților cu cancer colorectal în 
stadiul metastatic. 
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Introduction: Optimal first-line treatment is a crucial step in the therapeutic sequence of patients with 
metastatic colorectal cancer. Interest in decision-making using artificial intelligence (AI) -based systems and 
machine learning techniques has grown significantly in medical research and innovation.  

Materials and methods: A multicenter phase II, prospective study that will include 106 patients. The first-
line treatment will be administered following the indication of each patient’s profile as emerged from the 
computational framework platform based on AI algorithms that incorporates a pre-existing database, 
consisting of potential new prognostic and predictive biomarkers. Primary and secondary endpoints such as 
progression free survival, overall survival, response rate, and quality of life will be analyzed to evaluate the 
efficacy of the drug regimens. 

Results: Identification of molecular mechanisms in colorectal cancers and the clinical response obtained by 
customizing treatment according to the individual profile of patients. 

Conclusions: The use of novel artificial intelligence technologies can bring a real benefit to the 
personalization of standard first-line therapy and improve the prognosis of patients with colorectal cancer in 
the metastatic stage. 
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Între medicină personalizată și recuperarea post pandemia COVID-19: 
studiu de caz – carcinomul ovarian 
G. Funingana 

University of Cambridge, Cambridge, UK 

Majoritatea tumorilor solide au un grad înalt de heterogenitate încă de la diagnsotic necesitând un tratament 
multimodal cu viza curativă. Cu toate acestea, pentru majoritatea cazurilor recidiva este o certitudine. 
Înțelegerea caracteristicilor biologice intrinseci ale fenotipului malign a dus la introducerea medicinei 
personalizate cu un impact major în îmbunătățirea ratelor de control a bolii minime reziduale și creșterea 
ratei de supraviețuire globală. Un exemplu ilustrativ este reprezentat de inhibarea proteinelor PARP în 
tumorile cu deficiență a căii de reparare a rupturilor dublu-catenare prin recombinarea omoloagă. Astfel, 
pacientele cu mutații în genele BRCA1 sau BRCA2 au cel mai mare beneficiu prin mentenanța cu inhibitori 
PARP, însă acest beneficiu este mai seminficativ pentru pacientele cu rezecție completă a tumorilor primare 
și răspuns la tratamentul inițial cu platină. Pandemia COVID19 a cauzat multiple schimbării neplanificate în 
managementul pacienților oncologici. În mod specific pentru cancerul ovarian, majoritatea pacientelor din 
sistemul național de sănătate din Marea Britanie a început tratament neoadjuvant cu chimioterapie pe bază 
de platină, iar o proporție semnificativă au beneficiat de tratament chirurgical mult după numărul maxim de 
cicluri de tratament indicat de ghidurile clinice curente. Toate aceste modificări ale practicii curente au dus 
la repercusiuni încă nestudiate sistematizat dar care oferă oportunitatea implementării unor noi paradigme 
în managementul pacienților oncologici. Această prezentare își propune să sumarizeze acțiunile necesare 
pentru implementarea unui program de medicină personalizată pentru pacientele cu carcinom ovarian 
avansat în perioada de recuperare post-pandemie COVID19. 
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Beneficiile reconstrucțiilor asistate digital consecutiv extirpărilor tumorale 
periorbitare 
S. Gherasimescu, D. Sulea, M.L. Ciofu, A. Roșu, C.I. Drochioi, Otilia Boisteanu, V.V. Costan 

Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: stereolitografie, reconstrucție, regiunea periorbitară 

Obiective: Utilizarea asistenței digitale în reconstrucții este din ce în ce mai utilizată datorită avantajelor pe 
care le presupune, una dintre cele mai utilizate tehnologii fiind cea bazată pe stereolitografie. Scopul acestui 
studiu este de a analiza avantajele acestei metode moderne utilizate în reconstrucția defectelor 
postoperatorii în excizii tumorale periorbitare. 

Materiale și metode: Studiul a fost efectuat pe un grup de 14 pacienți cu tumori care implică regiunea 
periorbitară. Pentru a reconstrui orbita, a fost realizat un model printat pe baza stereolitografiei, zona afectată 
fiind reconstituită digital prin oglindirea zonei sănătoase. După aceea, meșele de titan au fost modelate 
preoperator folosind modelul stereolitic și apoi utilizate în timpul intervenției chirurgicale reconstructive. 

Rezultate: Reconstrucția a dus la o restaurare satisfăcătoare a simetriei faciale și la bune rezultate funcționale. 
De asemenea, durata intervenției chirurgicale a fost semnificativ redusă, iar precizia reconstrucției a fost mult 
crescută. 

Concluzii: Această metodă modernă bazată pe un model printat tridimensional utilizat pentru reconstruția 
defectelor care implică orbita reduce timpul intraoperator, aducând rezultatul postoperator mai aproape de 
așteptările operatorului și, în funcție de complexitatea cazului, restabilește funcționalitatea regiunii. 
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Benefits of digitally assisted reconstructions following periorbital tumors 
excisions 
S. Gherasimescu, D. Sulea, M.L. Ciofu, A. Roșu, C.I. Drochioi, Otilia Boisteanu, V.V. Costan 
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Objectives: The use of digital assistance in reconstruction is increasingly used due to the advantages it 
implies, one of the most used technologies being the one based on stereolithography. The aim of this study 
is to analyze the advantages of this modern method used in the reconstruction of postoperative defects in 
periorbital tumor excisions. 

Material and methods: The study was performed on a group of 14 patients with tumors that involve the 
periorbital region. In order to reconstruct the orbit, a printed model was made based on stereolithography, 
the affected area being digitally reconstructed by mirroring of the healthy area. After that a titanium meshes 
were preoperatively shaped using the stereolithic model, and then used during the reconstructive surgery. 

Results: The reconstruction resulted in a satisfactory restoration of facial symmetry and good functional 
outcomes. Also, the duration of surgery was significantly reduced, and the precision of the reconstruction 
was greatly increased. 

Conclusion: This modern method based on the three-dimensional printed model used to repair the defects 
involving the orbit reduces the intraoperative time, making the postoperative result closer to the operator's 
expectations, and depending on the complexity of the case to restore the functionality of region. 
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Tratamentul multimodal al glioblastomului multiform  
Natalia Gherasim-Morogai, M. Marinca 

Clinica Oncologie medicală, I.R.O. Iași 

Introducere/obiectiv: Glioblastomul multiform (GBM) este cea mai frecventă și incurabilă formă de tumoare 
cerebrală primară la adulți. Alegerea unui standard optimal de tratament pentru pacienții cu GBM nou 
diagnosticat reprezintă o problemă actuală, reală și complexă. 

Metode/metodologie: Am realizat o analiză retrospectivă (2011-2017) și prospectivă (2017-2021) a 
rezultatelor tratamentului multimodal la diferite categorii de pacienți cu GBM și determinarea eficacității 
diferitelor protocoale de tratament. Datele au fost culese din foile de observație a pacienților cu GBM din 
cadrul I.R.O. Iași. 

Rezultate: Abordarea multimodală a pacienților cu GBM, prin rezecție chirurgicală, radio-chimioterapie și 
temozolomidă (TMZ) adjuvantă crește semnificativ supraviețuirea. Diferența statistică între administrarea 
dozei de 60 Gy și 40 Gy nu pare să aibă un corespondent clinic la fel de relevant, spre deosebire de finalizarea 
radioterapiei în doza prescrisă. Adăugarea TMZ concomitente de la începutul radioterapiei oferă un beneficiu 
semnificativ de supraviețuire. Continuarea TMZ adjuvante pentru mai mult de șase cicluri poate aduce un 
beneficiu clinic în cazuri selectate, dar nu crește semnificativ statistic supraviețuirea. Am observat o 
supravieţuire la 3 ani mai mare (24% vs 16%) la pacienții din grupul analizat în perioada 2011-2014 
comparativ cu cei tratați în perioada 2015-2021, ceea ce ar putea sugera faptul că diagnosticul anatomo-
patologic fără testarea imunuhistochimică (IHC) și moleculară, ar putea încadra eronat pacienții într-un grup 
cu prognostic infaust. 

Concluzii/discuții: Chimioterapia adjuvantă trebuie administrată, de câte ori este posibil, la toți pacienții cu 
GBM. Diagnosticul anatomopatologic al GBM trebuie completat prin analize IHC și moleculare, într-un centru 
cu profil oncologic experimentat. 
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The multimodal treatment of glioblastoma multiforme 
Natalia Gherasim-Morogai, M. Marinca 

Medical Oncology Clinic, R.I.O. Iasi 

Introduction: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common and incurable form of primary brain 
tumor in adults. Choosing an optimal standard of treatment for patients with newly diagnosed GBM is a 
current, real and complex issue. 

Methods: We performed a retrospective (2011-2017) and prospective (2017-2021) analysis of the results of 
multimodal treatment in different categories of patients with GBM and determining the effectiveness of 
different treatment protocols. The data were collected from the patient charts with GBM from R.I.O. Iasi.  

Results: The multimodal approach of patients with GBM, surgical resection, radio-chemotherapy and 
adjuvant temozolomide (TMZ) significantly increases survival. The statistical difference between the 60 Gy 
and 40 Gy doses does not appear to have an equally relevant clinical counterpart, unlike the completion of 
radiotherapy at the prescribed dose. The addition of concomitant TMZ at the beginning of radiotherapy 
provides a significant survival benefit. Continuation of TMZ adjuvants for more than six cycles may bring a 
clinical benefit in selected cases, but does not significantly increase the survival. We observed a 3-year higher 
survival (24% vs 16%) in patients in the analysed group in 2011-2014 compared to those treated in 2015-
2021, which could suggest that the anatomo-pathological diagnosis without immunohistochemical (IHC) 
and molecular testing, could incorrectly place patients in a group with a poor prognosis. 

Conclusions: Adjuvant chemotherapy should be given as often as possible to all patients with GBM. The 
anatomopathological diagnosis of GBM must be completed by IHC and molecular analyses, in a center with 
an experienced oncological profile. 
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Evaluarea tratamentului radioterapic pentru neoplasm de sân stâng 
folosind tehnica de iradiere cu intensitate modulată: planificare și 
asigurarea calității 
Iustina Hatescu, E. Uzumlu, Andreea-Roxana Fânaru, Irina Iftincăi 

Radioterapie, Centru Medical Neolife, Iași, România 

Cuvinte cheie: radioterapie, IMRT, planificare, asigurarea calității 

Radioterapia face parte din tratamentul multimodal al neoplasmului de sân. Tehnicile moderne precum 
radioterapia cu intensitate modulată sau arc terapia modulată volumetric, au fost dezvoltate pentru a 
îmbunătăți calitatea tratamentului, dar și calitatea vieții pacientelor. Realizarea planului de tratament în cazul 
neoplasmului de sân reprezintă o provocare pentru obținerea acoperirii dorite a volumului țintă, dar și a 
dozelor optime ale organelor la risc: alegerea energiei potrivite, a dose rate-ului, unghiurilor gantry-ului și a 
obiectivelor pentru țesutul sănătos. Scopul lucrării este de a analiza rezultatele în urma folosirii tehnicii IMRT 
și a calității planului de tratament. Pentru această lucrare au fost alese 20 de paciente cu neoplasm mamar 
stâng. Toate pacientele au fost tratate folosind un accelerator liniar, cu fascicul de fotoni având energia de 
6MV FFF, cu 7 câmpuri ale căror unghiuri variază cu 15-20 de grade între ele. Acoperirea obținută pentru 95% 
din volum a fost cel puțin egală cu 95% din doza prescrisă pe volumul țintă, iar dozele atât pentru cord cât și 
pentru plămânul ipsilateral au fost considerabil mai mici decât cele din constrângerile QUANTEC. Valorile de 
promovare ale câmpurilor de iradiere, în urma verificării planurilor, au fost apropiate de 100%, în cadrul 
analizei Gamma. Constrângerile folosite pentru QA au fost: 3% pentru diferență de doză și o eroare de 3 mm 
pentru distanța acceptată. În concluzie, tehnica de radioterapie cu intensitate modulată este una exactă, 
deoarece acceleratorul liniar poate livra o distribuție a dozei asemănătoare celei pe care o calculăm cu 
ajutorul sistemului de planificare, așa cum o arată și graficul din analiza Gamma. 
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Evaluation of left breast irradiation using intensity modulated 
radiotherapy (IMRT): treatment planning and quality assurance 
Iustina Hatescu, E. Uzumlu, Andreea-Roxana Fânaru, Irina Iftincăi 

Radiotherapy, Neolife Medical Center, Iasi, Romania 

Keywords: radiotherapy, IMRT, treatment planning, quality assurance 

Radiation therapy is a standard approach for breast treatment and can be used in almost any stage. Modern 
techniques such as intensity modulated radiotherapy or volumetric modulated arc therapy have been 
developed so that it improves the quality of treatment and nonetheless, the life quality of the patients. 
Treatment planning for these cases is challenging and implies a solid strategy in order to achieve a good 
coverage and safe organ at risk doses: choosing the right energy, dose rate, gantry angles and normal tissue 
objective. The aim of this study is to analyse the results of IMRT technique and quality assurance of the plan. 
In this analysis, 20 patients with left breast diagnosis were chosen. All of them were treated on a linear 
accelerator, using 7 fields, varying with values between 20 and 25 degrees gantry angles between the fields, 
with 6FFF energy. IMRT resulted in an at least 95% coverage for 95% of the PTV and a significant low mean 
dose for the heart, V5, V10 and V25, and also for ipsilateral lung and contralateral lung, compared to 
QUANTEC. Regarding the QA for all of the plans, each of them passed with values close to 100% at Gamma 
Analysis using the following constrains: DTA of 3mm and dose difference 3%.  

In conclusion, the treatment is very accurate because the LINAC can deliver the dose distribution very similar 
to the one expected from the treatment planning system, as the graph curves from Gamma Analysis overlap. 
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Utilizarea radioterapiei corporale stereotactice în cancerul pulmonar 
oligometastatic 
C. Hopirtean 

Medisprof Cancer Center 

Cuvinte cheie: cancer pumnonar, radioterapie stereotactică, oligometastaze 

Cancerul pulmonar în stadiul IV se caracterizează printr-un prognostic infaust, cu o supraviețuire de scurtă 
durată. Chimioterapia paliativă și/sau tratamente de susținere sunt considerate tratamente standard. Cu 
toate acestea, pentru pacienții cu metastaze la distanță limitate (1-5 metastaze), s-a observat un prognostic 
mai bun. 

Hellman și Weichselbaum au afirmat că ar putea exista o stare intermediară, în care controlul situsurilor 
metastatice limitate ar putea îmbunătăți rezultatele oncologice. Aceasta se numește boala oligometastatică, 
un punct între cancerul limitat la nivel local și boala metastatică extinsă. În acest context, tratamentele 
ablative, cum ar fi intervenția chirurgicală sau radioterapia stereotactică, pot oferi ameliorări ale supraviețuirii 
și un control local mai bun.  

Ca și în cazul cancerului pulmonar în stadiu incipient la pacienții care sunt inoperabili din punct de vedere 
medical, radioterapia stereotactică apare ca o opțiune eficientă și sigură de tratament local pentru boala 
oligometastatică. În această lucrare revizuim rolul și experiența clinică a radioterapiei ablative stereotactice 
în cancerul pulmonar oligometastatic. 
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The use of stereotactic body radiotherapy in oligometastatic lung cancer 
C. Hopirtean  

Medisprof Cancer Center 

Keywords: lung cancer, oligometastatic, stereotactic body radiotherapy, SBRT, SABR 

Stage IV non-small cell lung cancer (NSCLC) is characterized by poor prognosis. Palliative chemotherapy 
and/or best supportive care are considered standard treatment. Nevertheless, for patients with limited 
distant metastases (1-5 metastases), better prognosis has been observed.  

Hellman and Weichselbaum stated that there might be an intermediate state, in which controlling limited 
metastatic sites could improve oncologic outcomes. This is called an oligometastatic state, a point between 
locally confined cancer and widespread disease. In this setting, ablative treatments like surgery or SBRT may 
provide longer survival and better local control times. There is a rationale for the use of ablative local 
treatments, as most failures after chemotherapy occur at sites initially affected by disease, and these sites 
could be a source of further dissemination.  

As with early-stage lung cancer in patients who are medically inoperable, stereotactic ablative radiotherapy 
is emerging as a prominent local treatment option for oligometastatic disease. We review the role and clinical 
experience of stereotactic ablative radiotherapy for pulmonary oligometastases and oligometastatic lung 
cancer. 
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Complicațiile precoce postoperator în cancerul gastric: comparații între 
radicalitatea intervenției într-o singură echipă chirurgicală 
Ș. Iacob1,2, Roxana Răescu1, Ș. Morărașu1, C. Levca1, M.G. Dimofte1,2 

1A doua clinica de chirurgie oncologică, Institutul Regional Oncologic, Iași, România 

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

Cuvinte cheie: cancerul gastric, complicații, limfadenectomie, splenopancreatectomie 

Introducere: În ciuda scăderii incidenței, datorită îmbunătățirii screeningului și a tratamentului factorilor 
predispozanți, neoplasmele gastrice maligne (NGM) rămân o cauză importantă a mortalității prin cancer. 
Singurul tratament curativ rămâne rezecția chirurgicală cu disecție adecvată a ganglionilor limfatici. 
Splenopancreatectomia (SP) este indicată în tumorile proximale pentru a asigura îndepărtarea ganglionilor 
limfatici splenici și în cele din urmă pentru a îmbunătăți supraviețuirea, totuși se știe că este asociată cu o 
morbiditate chirurgicală mai mare. 

Materiale și metode: Am efectuat o analiză retrospectivă și am inclus 53 de pacienți tratați chirurgical pentru 
NGM în perioada 2016-2021 de către o echipă chirurgicală condusă de un chirurg principal. Am evaluat 
radicalitatea fiecărei intervenții chirurgicale și rata complicațiilor postoperatorii precoce, luând în considerare 
comorbiditățile preexistente ale pacienților. Mai mult, am analizat dacă SP a fost asociat cu o morbiditate 
chirurgicală precoce mai mare în comparație cu gastrectomiile subtotale sau totale fără SP. 

Rezultate: Am efectuat 34 de gastrectomii totale (65%) și 19 subtotale (35%). Treisprezece pacienți (24%) au 
avut complicații postoperatorii precoce cu origine de la nivelul anastomozei, a bontului duodenal sau 
pancreatic. Factorii determinanți au fost condițiile medicale preexistente ale pacientului (anemia, patologia 
cardiovasculară, malnutriția), stadiul bolii și radicalitatea procedurii chirurgicale. Complicațiile au apărut la 
33% dintre pacienții cu SP și la 53% dintre pacienții fără. 
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Concluzii: În cohorta noastră, SP nu a crescut rata morbidității chirurgicale precoce. Deși radicalitatea 
intervenției chirurgicale crește riscul de morbiditate, comorbiditățile ar putea reprezenta o amenințare mai 
mare pentru pacienți de a dezvolta complicații postoperatorii precoce. 

 

Early complications after surgery for gastric cancer: comparisons between 
radicality in a single surgical team 
Ș. Iacob1,2, Roxana Răescu1, Ș. Morărașu1, C. Levca1, M.G. Dimofte1,2 

1Second Surgical Oncology Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

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

Keywords: gastric cancer, complications, lymphadenectomy, splenopancreatectomy 

Introduction: Despite a decrease in incidence due to improved screening and treatment of predisposing 
factors, malignant gastric neoplasms (MGN) remain a leading cause of cancer mortality. The only curative 
treatment remains surgical resection with adequate lymph node dissection. Splenopancreatectomy (SP) is 
indicated in proximal tumours to ensure removal of splenic lymph nodes and ultimately improve survival, 
however, it is known to be associated with higher surgical morbidity. 

Materials and methods: We’ve performed a retrospective analysis and included 53 patients surgically 
treated for MGN between 2016-2021 by one surgical team led by one main senior surgeon. We’ve evaluated 
the radicality of each surgical intervention and the rate of early postoperative complications with 
considerations for the patients’ preexisting conditions. Further, we analyzed if SP was associated with a 
higher early surgical morbidity when compared to subtotal or total gastrectomies without SP. 

Results: We performed 34 total (65%) and 19 subtotal (35%) gastrectomies. Thirteen patients (24%) had early 
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postoperative complications originating from the anastomosis, the duodenal stump or the pancreatic stump. 
The determining factors were the preexisting medical conditions of the patient (anaemia, cardiovascular 
pathology, malnutrition), the disease stage and the radicality of the surgical procedure. Complications 
occurred in 33% of the patients with SP and in 53% of the patients without. 

Conclusions: In our cohort, SP did not increase the rate of early surgical morbidity. Although the radicality 
of the surgical intervention increases the morbidity risk, the disease burden could pose a greater threat for 
patients to develop early postoperative complications. 
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High grade meningiomas - prognosis correlation between pathological 
examination, pre and postoperative imagery and surgical resection 
A. Iordache, M. Dabija, Raluca Mihaela Munteanu 

Hospital no. 3 

Keywords: surgery, high grade meningioma 

Meningiomas are the most common benign primary brain tumorsconsisting approximately 25% of all 
primary brain tumors. Meningiomas, grad II and III have become a clinical challenge as there are no complete 
perfect treatment (surgery and radiation being both essential treatment options). We have studied high 
grade meningiomas in evolution in the last five years. We took into consideration both patients that were 
newly operated and patients with relapsed tumors. We have correlated the tumor volume on the MRI before 
the reintervention with survival after second surgery. We found out there a strong correlation between tumor 
regrowth and vital prognosis. 
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Efecte secundare ale imunoterapiei în cancerul pulmonar nonmicrocelular - 
Experiența S.U.U.B 
Polixenia Iorga, A. Dragomirescu, C. Tudorache, M. Bălașa 

Departament Oncologie Medicală, Spitalul Universitar de Urgență București 

În această lucrare știintifică vă supunem atenției o analiză retrospectivă a efectelor secundare determinate 
de imunoterapia cu inhibitori ai punctelor de control PD-1 atât în 1L cât și în 2L/2L+, la 101 pacienți cu NSCLC 
metastatici care au fost tratați în cadrul Compartimentului de Oncologie Medicală al Spitalul Universitar de 
Urgență București începând cu luna noiembrie 2017 până în luna decembrie 2020.  

Pacienții înrolați au avut un status de performanță ECOG 0-2 au beneficiat de ICI de Pembrolizumab în 
monoterapie sau asociat chimioterapiei în 1L și de Nivolumab în 2L/2L+ în monoterapie. Niciun pacient 
inclus în această analiză nu a avut mutații activatoare EGFR sau translocații ALK. Efectele secundare au fost 
consemnate prospectiv în F.O. ale pacienților de către medicul curant conform ghidurilor de practică 
medicală în vigoare. Analiza datelor s-a efectuat în februarie 2021.   

Obiectivul principal a fost de evaluare în practica curentă a incidenței reacțiilor adverse specifice ale 
imunoterapiei (monoterapie sau asociată chimioterapiei) descrise  la pacienții cu NSCLC în stadiul IV tratați 
în clinica noastră.  

Rezultatele identificate în clinică sunt că inhibitorii punctelor de control PD-1, sunt bine tolerați, 91.5% din 
efectele secundare raportate fiind de grad 1 sau 2, nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de toxicitatea 
specifică imunoterapiei iar efectele secundare apărute au fost remise sub corticoterapie. 
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Side effects of immunotherapy in nonmicrocellular lung cancer - S.U.U.B. 
Experience 
Polixenia Iorga, A. Dragomirescu, C. Tudorache, M. Bălașa  

Department of Medical Oncology, Bucharest University Emergency Hospital 

This scientific presentation brings to your attention a retrospective analysis of the side effects caused by 
immunotherapy with inhibitors of PD-1 control points in both 1L and 2L/2L +, in 101 patients with metastatic 
NSCLC who were treated in the Oncology Department Medical of the Bucharest University Emergency 
Hospital starting with November 2017 until December 2020. Enrolled patients had an ECOG 0-2 performance 
status benefiting from ICI of Pembrolizumab alone or in combination with chemotherapy in 1L and 
Nivolumab in 2L/2L + alone. No patient included in this analysis had EGFR activating mutations or ALK 
translocations. Side effects were reported prospectively in the F.O. of patients by the attending physician in 
accordance with the medical practice guidelines in force. The data analysis was performed in February 2021. 
The main objective was to evaluate in current practice the incidence of specific adverse reactions of 
immunotherapy (monotherapy or combination chemotherapy) described in patients with stage IV NSCLC 
treated in our clinic. The results identified in the our clinical experience are that PD-1 control point inhibitors 
are well tolerated, 91.5% of the reported side effects being grade 1 or 2, no death due to specific 
immunotherapy toxicity was recorded and the side effects occurred were remitted under corticotherapy. 
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Caz clinic de toxicitate cutanată a unui pacient cu leucemie acută 
mieloblastică Flt3-TKD, NPM1+ și review al literaturii 
D. Iovu1, C. Minciuna1, Amalia Titieanu1,2, I. Antohe1,2, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, România  

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

Cuvinte cheie: Sweet syndrome, leucemie acută mieloblastică 

Manifestările dermatologice la pacienții cu LAM reprezintă o problemă de diagnostic diferențial și tratament. 
Dermatoza neutrofilică febrilă acută (Sweet syndrome) a fost asociată cu malignitățile  hematologice în 
special LAM/SMD, la pacienții cu mutația genei Flt3 cât și pe durata tratamentului cu inhibitori Flt3. A fost 
demonstrată inflitrarea cutanată cu neutrofile clonale ce prezentau mutațiile clonei leucemice, expresie 
probabilă a sindromului de diferențiere indus de acești agenți. 

Pacientul și metoda: Această lucrare prezintă cazul unui pacient cu LAM și eritem cutanat brusc instalat, 
însoțit de sindrom biologic inflamator și febră după administrarea de inhibitor Flt3 cu răspuns inițial foarte 
bun la administrarea de GCs sistemic și topic precum și review-ul literaturii.  

Concluzie: Diagnosticul diferențial al leziunilor cutanate al pacienților cu LAM trebuie să includă dermatoza 
neutrofilică febrilă acută alături de alte etiologii precum infecțiile, leucemia cutis, reacțiile medicamentoase 
și necesită biopsie cutanată. 
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Case report of skin toxicity of a patient with Acute Myeloid Leukemia Flt3-
TKD, NPM1mut and literature review 
D. Iovu1, C. Minciuna1, Amalia Titieanu1,2, I. Antohe1,2, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi, Romania  

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

Keywords: Sweet syndrome, acute myeloid leukemia 

Dermatological manifestation of AML patients represent an issue of differential diagnostic and treatment. 
Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet syndrome) was previously associated with hematological 
malignancies particularly in AML/MDS, in patients with Flt3 gene mutation and also during treatment with 
Flt3 inhibitors. It was demonstrated skin infiltration with clonal neutrophils which harbored mutation of 
original leukemic cell, probably as an expression of differentiation syndrome induced by this agents. 

Patient and method: This is a case report of AML patient with suddenly erythema fallowed by inflammatory 
syndrome and fever after Flt3 inhibitor with very good initial clinical response after systemic and topic 
corticosteroids and a literature review. 

Conclusion: Differential diagnostic of skin lesions of AML patients must consider acute febrile neutrophilic 
dermatosis along other causes like infections, leukemia cutis, drug reactions and require skin biopsy. 
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Reacții cutanate severe induse de terapia modernă a melanomului cutanat 
D.C. Jinga1, Roxana Bumbacea2, Selda Ali2, Oana-Adriana Jinga3 

1Clinica Neolife București, Departamentul de Oncologie Medicală  

2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, Disciplina Alergologie  

3Clinica ProfMedica București  

Cuvinte cheie: melanom cutanat, imunoterapia (IT), terapia moleculară țintită (TT), reacții adverse cutanate severe (SCAR), sindromul de 

hipersensibilitate indus de medicamente (DIHS), pustuloza exantematică generalizată acută (AGEP) și procedee de desensibilizare 

Introducere: Cercetarea avansată în biologia și imunologia melanomului cutanat din ultimii 20 de ani a 
condus la descoperirea și introducerea în ghidurile clinice a unor noi tratamente sistemice: imunoterapia (IT) 
și terapia moleculară țintită (TT). Deși terapiile novatoare sunt în general mai bine tolerate față de 
chimioterapie, reacțiile adverse cutanate sunt relativ frecvente. Dintre acestea, reacțiile adverse cutanate 
severe (SCAR), cu potențial letal, întâlnite în practica oncologică sunt: Sindromul Stevens-Johnson (SJS), 
Necroliza epidermică toxică (TEN), Erupția postmedicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice 
(DRESS), Sindromul de hipersensibilitate indus de medicamente (DIHS) și Pustuloza exantematică 
generalizată acută (AGEP). 

Material și metodă: Un număr de 85 de pacienți cu melanom cutanat avansat local sau metastatic, tratați în 
intervalul 2011-2021, cu IT (inhibitori imuni de tip anti-PD-1 și anti-CTLA-4) și TT (BRAFi în monoterapie sau 
în asociere cu MEKi) au fost monitorizați în vederea identificării SCAR. Lotul studiat a fost împărțit în 4 grupuri: 
(A) – 53 de pacienți tratați în monoterapie (IT sau TT), (B) – 19 pacienți tratați combinat (anti-PD-1 + anti-
CTLA-4 sau BRAFi + MEKi), (C) – 11 pacienți tratați în secvența TT urmată de IT și (D) – 2 pacienți tratați în 
secvența IT urmată de TT. 

Rezultate: Vârsta medie a pacienților din lotul studiat a fost de 55 de ani. 45 pacienți (53%) au prezentat 
mutații activatoare ale genei BRAF, 24 pacienți (28%) au prezentat gena BRAF de tip “sălbatic”, iar pentru 16 
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pacienți (19%) statusul genei BRAF este nedeterminat. Au fost identificați 4 pacienți ce au prezentat SCAR 
(4,7%): 3 pacienți cu DIHS și 1 pacient cu AGEP. Dintre pacienții cu DIHS, 2 au provenit din grupul B, tratat cu 
BRAFi + MEKi și 1 pacient din grupul D, tratat în secvența IT, urmată de TT. Pacientul cu AGEP a provenit din 
grupul C, tratat în secvența TT urmată de IT.  

Reacțiile adverse cutanate au apărut în medie la 15 zile (10-25 zile) de la inițierea tratamentului, fiind induse 
în 3 cazuri de combinația BRAFi + MEKi, iar într-un caz de tratamentul anti-PD-1. În cazul pacienților cu DIHS, 
procedeele de desensibilizare convențională și rapidă, aplicate în Secția de Alergologie, au condus la 
dispariția simptomelor și, ulterior, la reluarea progresivă, până la doza completă, a tratamentului oncologic. 
Pacientul cu AGEP, după remisia simptomelor, a prezentat progresia bolii și a necesitat modificarea schemei 
terapeutice. 

Concluzii: Tratamentul modern al melanomului cutanat a condus la îmbunătățirea prognosticului pacienților 
cu forme avansate de boală, cu prețul unor toxicități importante. Dintre acestea, SCAR, având o incidență 
redusă (sub 5%), constituie pentru oncologi o reală problemă de diagnostic precoce și, totodată, o provocare 
pentru alergologi și dermatologi. Procedeele de desensibilizare sunt astfel esențiale pentru continuarea 
tratamentului antitumoral, vital pentru pacienții oncologici. 
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Analiză retrospectivă a eficacității inhibitorilor CDK 4/6 la pacientele cu 
neoplasm mamar stadiul IV cu receptori hormonali pozitivi, HER2 negativ 
tratate în Institutul Regional de Oncologie, Iași în perioada noiembrie 2018 
- octombrie 2021 
Andreea-Mihaela Matei1, Diana Cornelia Moisuc2, Raluca-Cezara Popa1, Andreea Roxana Herciu3, 
Elena-Octaviana Cristea1, B. Gafton1,2 

1Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

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

3Spitalul Județean de Urgență, Bacău 

Cuvinte cheie: inhibitori CDK 4/6, eficacitate, neoplasm mamar 

Introducere: Inhibitorii kinazei dependente de ciclină (CDK) 4/6 reprezintă cel mai relevant progres în tratamentul 
cancerului de sân metastatic cu receptori hormonali pozitivi (HR), HER2 negativ din ultimii ani. Inhibitorii CDK 4/6 aparțin 
unei noi clase de medicamente care întrerup proliferarea celulelor maligne prin inhibarea progresiei ciclului celular. 

Material și metodă: Am efectuat o analiză retrospectivă a eficacității (PFS-progression free survival, OS - overal survival) 
inhibitorilor CDK 4/6 în care au fost incluse 59 de paciente tratate în Institutul Regional de Oncologie cu inhibitori CDK 
4/6 (Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib) în combinație cu terapie hormonală din noiembrie 2018 până în octombrie 
2021. Prezentăm rezultatele pe baza criteriilor de stratificare (vârsta, nivelul receptorilor de estrogen și progesteron, 
localizarea și numărul de metastaze). 

Concluzii: Adăugarea inhibitorilor CDK 4/6 la terapia hormonală în cancerul de sân metastatic HR-pozitiv este asociată 
în mod constant cu prelungirea supraviețuirii fără progresie și supraviețuirea globală în prima linie de tratament.  
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Retrospective analysis of the efficacy of CDK 4/6 inhibitors in patients with 
stage IV breast cancer with positive hormone receptors, HER2 negative 
treated in the Regional Institute of Oncology, Iasi between November 2018 
and October 2021 
Andreea-Mihaela Matei1, Diana Cornelia Moisuc2, Raluca-Cezara Popa1, Andreea Roxana Herciu3, 
Elena-Octaviana Cristea1, B. Gafton1,2 

1Regional Institute of Oncology, Iasi 

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

3Emergency County Hospital, Bacau 

Keywords: CDK 4/6 inhibitors, efficacy, breast cancer 

Introduction: Cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKs) 4/6 represent the most relevant progress in the treatment 
of metastatic breast cancer with hormone receptor positive (HR), HER2 negative in recent years. CDK 4/6 inhibitors 
belong to a new class of drugs that interrupt the proliferation of malignant cells by inhibiting cell cycle progression. 

Material and method: We performed a retrospective analysis of the efficacy (PFS-progression free survival, OS-
overall survival) of CDK 4/6 inhibitors in which were included 59 patients treated in the Regional Institute of Oncology 
with CDK 4/6 inhibitors (Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib) in combination with hormone therapy from November 
2018 to October 2021. We present the results based on stratification criteria (age, levels of estrogen and progesterone 
receptors, location and number of metastases). 

Conclusions: The addition of CDK 4/6 inhibitors to hormone therapy in HR-positive metastatic breast cancer is 
consistently associated with prolonged progression free survival and overall survival in the first line of treatment. 
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AiGIA Health: inteligența artificială & digital science - decizii medicale în 
oncologie 
Elena Adriana Mateianu1,2, Dana Lucia Stănculeanu1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București, România 

2Institutul de Oncologie ”Prof.Dr. Al. Trestioreanu”, București, România 

Cuvinte cheie: inteligența artificială, machine learning, digitalizare, research 

AiGIA este o aplicație digitală de ajutor în deciziile medicale asistate în oncologie prin descentralizarea și 
democratizarea accesului la cercetare augmentată de inteligența artificială, prevenție personalizată, 
diagnostic și monitorizare la distanță a pacienților. În AiGIAOS obiectivul nostru este să susținem cercetarea 
medicală și să promovăm inovațiile în biotehnologie, facilitând relația dintre medic și pacient. Platforma 
noastră este concepută având în vedere două obiective: administrarea facilă a datelor medicale și implicațiile 
în cercetare. Combinăm trei tipuri de interfețe: standard (date și parametri), no-code (automatizare și 
algoritmi pentru data science) și low-code (cercetare, algoritmi și inteligența artificială). Întregul nostru 
ecosistem tehnologic a fost proiectat având în centru  confidențialitatea și securitatea datelor. Am 
implementat modele tehnice și administrative avansate, inclusiv pseudonimizarea și criptarea datelor, 
asigurându-ne că utilizatorii noștri păstrează controlul asupra datelor lor de sănătate în orice moment. În 
oncologie, avem două domenii de focus: clinic - decizii medicale asistate de inteligența artificială (diagnostic 
și tratament personalizat), monitorizarea la distanță a pacientului (teleconsultații și vizualizarea avansată a 
datelor) și academică - cercetare medicală.  

În concluzie, AiGIA este o aplicație de sănătate digitală, care combină expertiza medicală cu tehnologia de 
ultimă oră pentru a îmbunătăți experiența medicului, dar și pacientului prin efectul cumulativ al prevenției, 
diagnosticării și monitorizării de la distanță, îmbunătățite de inteligența artificială. 
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AiGIA Health: artificial intelligence & digital science - assisted medical 
decisions in oncology 
Elena Adriana Mateianu1,2, Dana Lucia Stănculeanu1,2 

1“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 

2“Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Institute of Oncology, Bucharest, Romania 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, digitalization, research 

AiGIA is a digital help application for an assisted medical decision in oncology by decentralizing and 
democratizing access to AI-augmented research and personalized prevention, diagnosis, and remote patient 
monitoring. In AiGIAOS' our goal is to sustain medical research and foster biotech innovations, boosting 
synergies between healthcare professionals and their patients. Our platform is designed with two goals in 
mind: easy health data administration and medical research. We combine three types of interfaces: standard 
(data and parameters), no-code (data science automation and algorithms), and low-code (research, 
templates, AI algorithms). Our entire tech ecosystem was designed with data privacy and security in 
mind. We implemented recognized advanced technical, and administrative techniques, including 
pseudonymization and record-level encryption, ensuring our users keep control of their health data at all 
times. In oncology, we have two areas of focus: clinical-assisted medical decisions (personalized diagnosis 
and treatment), remote patient monitoring (teleconsultation and advanced data visualization), and 
academic-data science and advanced data visualization. 

In conclusion, AiGIA is an innovative and transformative digital health company that combines medical 
expertise with cutting-edge technology to extend frailty-free lifespans through the cumulative effect of AI-
augmented personalized prevention, diagnosis, and remote patient monitoring. 
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Experiența Clinicii de Hematologie a I.R.O. Iași în tratamentul Limfomului 
Non-Hodgkin difuz cu celulă mare B – Este R-CHOP în continuare ”Gold 
Standard”? 
C. Minciună1,2, Angela Dăscălescu1,2, I. Antohe1,2, Amalia Titeanu1,2, D. Iovu1, Alina Dascălu1, 
Gabriela Dorohoi1, Al. Gluvacov1, C. Dănăilă1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica de Hematologie 

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

Cuvinte cheie: limfom difuz cu celulă mare B, R-CHOP, tratament standard, experiența unui singur centru, studiu retrospectiv 

Limfomul Non-Hodgkin cuprinde un spectru larg de hemopatii cu parcurs indolent sau cu evoluție rapidă și 
are ca celulă de origine limfocitele B, T sau NK, cel mai frecvent fiind implicat limfocitul B. Dintre limfoamele 
agresive cel mai frecvent întâlnit este Limfomul difuz cu celula mare B (în jur de 30%) care își are originea în 
majoritatea cazurilor în transformarea malignă a limfocitelor B din centrul germinal. Conform clasificării OMS, 
LMNH difuz se împarte în două entități cu caracteristici biologice și genetice diferite precum și parcurs clinic 
diferit. Limfoamele activated B-cell-like au un prognostic nefavorabil, acestea avându-și originea într-o celulă 
aflată în tranziția către stadiul de plasmablast/plasmocit. Tratamentul constă în poli imuno-chimioterapie cu 
intenție curativă în funcție de statusul pacientului iar protocolul standard este reprezentat de R-CHOP 
(rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină, prednison). Evaluarea răspunsului după finalizarea 
tratamentului se face prin examen PET/CT care poate pune în evidență leziunile tumorale precum și 
activitatea metabolică de la nivelul acestora. Ne-am propus să analizăm evoluția pacienților diagnosticați cu 
Limfom Non-Hodgkin între ianuarie 2015 - decembrie 2020 în cadrul Clinicii de Hematologie a Institutului 
Regional de Oncologie Iași. În această perioadă au fost identificate 406 cazuri de LMNH difuz cu Celulă mare 
B. Au fost adunate date precum clasificarea histologică, stadiul bolii la diagnostic, tratamentul efectuat, 



 
  
 
 
 
 
 

121 
 

răspunsul la tratament precum și durata de supraviețuire a acestor pacienți. Cel mai frecvent regim 
chimioterapic utilizat a fost R-CHOP dar în unele cazuri evoluția a fost nefavorabilă, boala prezentând 
caractere înalte de agresivitate și rezistență crescută la regimurile standard de tratament. Acești pacienți au 
necesitat administrarea de chimioterapie de salvare urmată de transplant autolog/allogeneic de celule stem 
hematopoietice. De aceea este necesară intensificarea eforturilor în ceea ce privește identificarea factorilor 
care influențează tumorigeneza și mecanismele implicate în chimio-rezistență pentru dezvoltarea unor noi 
tratamente țintite. 

 

Treating Diffuse Large B-Cell Lymphoma in the Hematology Department of 
Regional Institute of Oncology Iasi – Is R-CHOP still the ”Gold Standard”? 
C. Minciună1,2, Angela Dăscălescu1,2, I. Antohe1,2, Amalia Titeanu1,2, D. Iovu1, Alina Dascălu1, 
Gabriela Dorohoi1, Al. Gluvacov1, C. Dănăilă1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi, Department of Hematology 

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

Keywords: diffuse large B-Cell lymphoma, R-CHOP, standard chemotherapy regimen, retrospective study, single center experience 

Non-Hodgkin’s Lymphoma represents a large group of hemopathies with either indolent or aggressive 
course. The cell of origin is a B, T or NK lymphocyte, and the most frequent involved in the pathogenesis is 
the B lymphocyte. Diffuse Large B-cell Lymphoma is the most common form (around 30% of cases) and it’s 
the result of the malignant transformation of B Lymphocytes from the germinal center. According to WHO, 
DLBCL is classified based on the cell of origin in two distinct entities with different biological and genetic 
characteristics, each one with different clinical course. Activated B-cell DLBCL have a poor prognosis. The 
treatment consists in poli immuno-chemotherapy with curative intention depending on the patient’s 
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performance status. The standard protocol is R-CHOP (Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, 
Vincristine, Prednisone). After finishing the chemotherapy the patients perform a PET/CT exam to determine 
the response to the treatment. In this retrospective study we intend to analyse the evolution of the patients 
diagnosed with DLBCL between January 2015 and December 2020 in our center. In this period of time there 
were 406 new patients which matched the inclusion criteria. We have gathered data regarding the 
histological classification, stage at diagnosis, chemotherapy regimen, response to the treatment, overall 
survival of the patients. The most frequent used regimen was R-CHOP, with some of the patients having a 
poor response to it. These patients required the administration of salvage chemotherapy followed by 
auto/allo HSCT. The results point to the necessity of increasing our efforts in better understanding the factors 
which trigger tumorigenesis and those who favour chemo-resistance, and also to find new therapeutical 
targets to improve the outcome of the patients diagnosed with DLBCL.  
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Impact of quilting sutures on surgical outcomes after mastectomy: a 
systematic review and meta-analysis 
Șt. Morărașu1, C. Clancy2, N. Ghețu1, Ana Maria Mușină1, C.E. Roată1, Natalia Velenciuc1, Șt. Iacob1, 
Raluca Zaharia1, Roxana Raescu1, C. Levca1, K. Rouet1, D. Pieptu1, S. Luncă1, M.G. Dimofte1 

1Second Department of Surgical Oncology, Regional Oncology Institute (IRO), Iasi, Romania 

2Colorectal Surgery Department, Digestive Surgery Institute, Cleveland Clinic, United States 

Aim: Fluid accumulation after mastectomy and/or axillary lymph node dissection is probably the most common 
issue surgeons have to face in the early postoperative management of breast cancer. Using quilting sutures (QS) 
to aid in tissue approximation and decrease dead space is proposed as a simple technique to reduce seroma rate. 
We aimed to perform a systematic review and analyse in a meta-analytical model the role of QS in improving 
wound outcomes and decrease volume, duration of drainage and length of stay in hospital. 

Materials and methods: The study was registered with PROSPERO (ID: CRD42021255268). A systematic search of 
PubMed, EMBASE and SCOPUS databases was performed for all comparative studies examining surgical 
outcomes in patients that underwent QS versus conventional closure (CC) after mastectomy and/or axillary lymph 
node dissection (ALND). 

Results: Twenty-one studies were included based on the selection criteria, with a total of 3473 patients (study 
group 1736, control group 1737). The study group showed significant lower rates of seroma (p<0.00001), total 
volume of drainage (p<0.0001), days to drain removal (p<0.00001) and length of stay (p<0.00001) compared to 
the control group, while wound complication rates (surgical site infection, flap necrosis, hematoma, skin dimpling) 
were comparable between the two groups. 

Conclusions: Quilting sutures is a reliable intraoperative technique which decreases seroma formation, volume 
of postoperative drainage and length of hospital stay and should be considered in all mastectomies with or 
without ALND. 
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Corelații privind factorii risc și prognostici ai fistulelor anastomotice după 
rezecțiile rectale în neoplasmul rectal 
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2Clinica II Chirurgie Oncologică - Institutul Regional de Oncologie, Iași 

Cuvinte cheie: fistule anastomotice, cancer rectal, factori predictivi 

Introducere: Fistulele anastomotice (AL) în cancerul rectal (CR) sunt cele mai grave complicații cu impact 
asupra calității vieții și mortalității cu risc crescut de recidivă locală și supraviețuire redusă. AL apar frecvent 
cu o incidență raportată de până la 20%.  

O stomă de protecție poate reduce riscul de fistule manifeste clinic, dar o reactivare după desființarea stomei 
este posibilă cu o stomă permanentă în 20%. O îmbunătățire minimă a fost observată în incidența AL în ciuda 
tuturor eforturilor în știință.  

Metode: Am realizat un studiu retrospectiv pe baza unei baze de date prospective în perioada 2014-2018 
care a inclus pacienți cu CR operați în unitatea noastră. Am inclus pacienți cu fistula anastomotică după 
rezecția rectală pentru a identifica potențiali factori predictivi.  

Rezultate: Am identificat 680 de pacienți cu rezecție RC pe 5 ani și 395 de pacienți cu rezecție rectală 
restaurativă. Am identificat 21 de pacienți (10F/11M) cu tumori joase la care a fost aplicată o procedură de 
salvare a sfincterului și o rată a fistulelor rectale 5,31%.  

Factori precum momentul diagnosticării fistule, etiologia (ischemia ansei aferente), gradul de dehiscență și 
retracție, răspunsul inflamator sistemic, localizarea fistulei, prezența unei stome de protecție și amploarea 
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contaminării abdominale au fost identificați ca posibili factori care pot influența severitatea și morbiditatea 
AL.  

Concluzii: AL continuă să apară deși au fost efectuate studii extinse ale construcției anastomozei. O rată 
inacceptabil de mare a AL face necesară o mai bună stratificare a riscului și a unei evaluări precise a acestuia 
care ar putea ajuta la adaptarea tratamentului în chirurgia rectală. 

 

 

Correlations regarding risk factors and prognosis of anastomotic leak after 
rectal resections in rectal cancer 
Ana-Maria Mușină1,2, Natalia Velenciuc1,2, C.E. Roată1,2, Raluca Zaharia2, Șt. Morarașu2, Șt. Iacob2,  
C. Levca2, K. Rouet2, Roxana Răescu2, 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: anastomotic leaks, rectal cancer, predictive factors 

Introduction: Anastomotic leaks (AL) in rectal cancer (RC) are the most serious complications with impact 
on the quality of life and mortality with an increased risk of local recurrence and reduced survival. AL occurs 
frequently un incidence reported to be up to 20%. A diverting stoma may reduce risk in clinically leaks but a 
leaks reactivation after stoma reversal is possible with a permanent stoma in 20%. A minimum improve was 
noted in the incidence of AL despite all the efforts in science.  

Methods: We performed a retrospective study based on a prospective data base between 2014-2018 that 
included patients with RC operated in our unit. We included patients with anastomotic leak after rectal cancer 
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resection in order to identify potential predictive factors.  

Results: We identified 680 patients with RC resection over 5 years and 395 patients with restorative rectal 
resection. We identified 21 patients (10F/11M) with low tumours where a sphincter saving procedure was 
applied and a rectal leak with a rate of 5.31%. Factors as timing of leak diagnosis, etiology (ischemia of the 
afferent loop), degree of dehiscence and retraction, systemic inflammatory response, location of the leak, the 
presence of a diverting stoma and extent of abdominal contamination were identified as possible factors 
that may influence the severity and morbidity of the AL.  

Conclusions: AL continue to occur although extensive evaluations of anastomosis construction were 
performed. An unacceptably high rate of AL makes the necessity of a better risk stratification and an accurate 
risk assessment that could help in tailoring treatment in RC surgery.  
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Rolul ICG în biopsia ganglionului santinelă în cancerul mamar 
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Cuvinte cheie: verde de indocianină, ganglion santinelă, cancer mamar 

Introducere: Ganglionul santinelă în cancerul de sân (BC) este definit ca primul ganglion axilar la care celulele 
canceroase sunt cel mai probabil să se răspândească. Standardul de aur în tehnica ganglionului santinelă (SLNT) 
în BC este folosirea de trasori duali (radioizotopul Technețiu-99 și colorant albastru). Poate fi folosită o alternativă 
ieftină precum verdele de indocianină (ICG).  

Metode: Am efectuat o căutare sistematică a studiilor relevante bazate pe ICG și SLN în BC în baza de date EMBASE 
și PubMed, fără restricții de timp până în octombrie 2021, pentru a evalua performanța de detectare a ICG în SLN. 
Am inclus articole care raportează ICG ca trasor utilizat în identificarea SLN fie ca marker unic, fie în asociere cu alți 
trasori. Criteriile de includere au fost: 1) studii originale și prospective cu pacienți care au avut biopsia SLN în BC; 2) 
studii cu mai mult de 10 pacienţi analizaţi; 3) ICG utilizat ca trasor în identificarea SLN. Criterii de excludere: 1) SLN 
identificat folosind alți trasori; 2) Prezentări de caz sau mai puțin de 10 pacienți/studiu raportat; 3) ICG utilizat ca 
trasor în alte tipuri de cancere. Un protocolul pt ICG a fost scris pentru aplicarea tehnicii în clinica noastră.  

Rezultate: ICG a fost aplicat ca trasor combinat cu TC-99 în 5 cazuri operate în clinica noastră. Atunci când ICG este 
combinat cu Tc-99, rata de detectare raportată a fost mai mare decât TC-99 utilizat singur. Metoda ICG a arătat un 
număr crescut în identificarea SLN. În cazurile noastre nu au fost observate efecte secundare.  

Concluzie: Metoda cu ICG ar putea completa metoda radioizotopilor sau ar putea oferi o alternativă în centrele cu 
accesibilitate redusă la TC-99, cu rezultate similare cu tehnica standard. 
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2Second Surgical Oncology Clinic - Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: indocyanine green, sentinel lymph node, breast cancer 

Introduction: The sentinel node in breast cancer (BC) is defined as the first axillary node to which cancer 
cells are most likely to spread. The gold standard in sentinel lymph node technique (SLNT) in BC is using dual 
tracers (radioisotope Technetium-99 and blue dye). A cheap alternative as indocyanine green (ICG) can be 
used.  

Methods: We performed a systematic search for relevant studies based on the ICG and SLN in BC in EMBASE 
and PubMed data base with no time restriction up until October 2021 in order to evaluate the detection 
performance of ICG in SLN. We were searching for articles that report ICG as tracer used in SLN identification 
either as single marker or in association with other tracers. Inclusion criteria were: 1) original and prospective 
studies with patients that had SLN biopsy in breast cancer; 2) studies to have more than 10 patients analysed; 
3) ICG to be used as a tracer in SLN identification. Exclusion criteria: 1) the SLN was identified using other 
tracers; 2) case reports or less than 10 patients/study reported; 3) ICG used as tracer in other cancers. Un ICG 
protocol was written for the application of the technique in our clinic.  

Results: The ICG was applied as a tracer combing with TC-99 in 5 cases operated in our clinic When combined 
ICG with Tc-99 the reported detection rate is higher than TC-99 used alone. The ICG method showed an 
increased number in SLN identification. In our cases no side effect was observed.  

Conclusion: ICG fluorescence could complement the radioisotope method or provide an alternative in 
centres with poor accessibility to TC-99 with apparent similar results with standard technique.  
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Cuvinte cheie: cancer esofagian, esofagectomie, tratament neoadjuvant 

Introducere: Cancerul esofagian (CE) este asociat cu un prognostic prost, iar intervenția chirurgicală 
cuprinzând esofagectomia cu limfadenectomie radicală, este o procedură complexă asociată cu morbiditate 
și mortalitate considerabilă. Chimioradioterapia neoadjuvantă (nCRT) urmată de intervenție chirurgicală 
reprezintă standardul de îngrijire pentru pacienții cu CE local avansat. Terapiile neoadjuvante, în primul rând 
chimioterapia și chimioradioterapie sunt capabile să îmbunătățească supraviețuirea globală (OS) la pacienții 
cu CE rezecabil și risc scăzut de recidivă loco-regională și metastaze la distanță.  

Metode: Am efectuat un studiu retrospectiv pe baza unei baze de date prospective care a inclus pacienți cu 
CE tratați în perioada 2014-2021. Am inclus doar pacienții care au primit o rezecție chirurgicală cu sau fără 
tratament neoadjuvant și am evaluat fezabilitatea și complicațiile postoperatorii ale unei rezecții chirurgicale 
în neoplazia esofagiană.  

Rezultate: Douăzeci de pacienți au fost incluși în analiza finală. Rezecția de tip chirurgical a fost reprezentată 
de diferite tipuri de esofagectomii: triplu abord (McKeown) (n=7), transtoracică (Ivor-Lewis) (n=7) sau 
esofagectomie transhiatală (Akyiama-Oringer) (n=6). Raportul patologic a arătat predominanța carcinomului 
cu celule scuamoase (n=14) urmată de adenocarcinom (n=6). Tratamentul neoadjuvant reprezentat de 
radiochimioterapia a fost aplicat la 14 pacienţi. Complicațiile postoperatorii au fost reprezentate de 
complicații pulmonare și fistule anastomotice.  
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Concluzii: nCRT cu radioterapie de 50,4 Gy combinată cu intervenția chirurgicală de salvare este o opțiune 
promițătoare pentru conservarea esofagului. Chimioterapia de inducție urmată de esofagectomie poate 
îmbunătăți rezultatele pacienților cu tumori nerezecabile local avansate. O pregătire preoperatorie adecvată 
a pacienților este necesară pentru a obține un rezultat adecvat.  
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Introduction: Esophageal cancer (EC) is associated with a worse prognostic and EC surgery, comprising 
esophagectomy with radical lymphadenectomy, is a complex procedure associated with considerable 
morbidity and mortality. Neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) followed by surgery is the standard of care 
for patients with locally advanced EC. Neoadjuvant therapies, primarily chemotherapy and 
chemoradiotherapy, are able to improve the overall survival (OS) in patients with locally advanced resectable 
EC and decreased risk of local-regional recurrence and distant metastasis.  

Methods: We performed a retrospective study based on a prospective data base that included patients with 
EC treated between 2012-2021. We included only patients that received a surgical resection with or without 
neoadjuvant treatment and we evaluated the feasibility and postoperative complications of a surgical 
resection in esophageal neoplasia.  
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Results: Twenty patients were included in the final analysis. Surgical type resection was represented by 
different types of esophagectomies: triple approach (McKeown) (n=7), transthoracic (Ivor-Lewis) (n=7) or 
transhiatal esophagectomy (Akyiama-Oringer) (n=6). The pathologic report showed the predominance of 
squamous cell carcinoma (n=14) followed by adenocarcinoma (n=6). Neoadjuvant treatment represented by 
radiochemotherapy was applied in 14 patients. Postoperative complications were represented by pulmonary 
complications and anastomotic leak.  

Conclusions: nCRT with 50.4 Gy radiotherapy combined with salvage surgery is a promising option to 
preserve the esophagus. Induction chemotherapy followed by esophagectomy may improve the outcomes 
of patients with locally advanced unresectable tumours. A proper preoperative preparation of the patients 
is necessary in order to achieve proper outcome.  
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Rolul FDG PET/CT în managementul limfoamelor 
A.G. Naum 
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Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași  
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Recomandările clasificării Lugano au standardizat interpretarea scanărilor PET și au îmbunătățit 
managementul pacienților diagnosticați cu limfom. În prezent există un consens cu privire la utilizarea 
criteriilor de răspuns standardizate pentru interpretarea scanărilor PET, scorurile Deauville. Această evaluare 
gradată (de la 1 la 5) a realizat un sistem de evaluare flexibil, permițând adaptarea limitei de pozitivitate în 
funcție de contextul clinic.  

În limfoame, FDG PET/CT este esențial în evaluarea inițială înainte de începerea tratamentului, pentru a crește 
precizia evaluării ulterioare a răspunsului terapeutic. Evaluarea precoce a răspunsului după un ciclu de 
chimioterapie (iPET-1) sau după două cicluri de chimioterapie (iPET-2) identifică răspunsul rapid, cu 
mențiunea ca aproximativ 50% dintre pacienții pozitivi la iPET-1 se dovedesc negativi la iPET-2, având un 
prognostic bun. Evaluarea la sfârșitul terapiei trebuie efectuată optim la 4-6 săptămâni după finalizarea 
chimioterapiei și la cel puțin 12 săptămâni după radioterapie pentru a minimiza riscul captării nespecifice a 
FDG. Scorurile Deauville sunt recomandate pentru raportarea PET, în timpul și după tratament, conform noii 
clasificări Lugano pentru evaluarea răspunsului. Un scor de 1-3 reprezintă răspunsul metabolic complet 
(CMR), indiferent de mărimea leziunilor reziduale. Un scor de 4-5, cu reducerea intensității captării față de 
evaluarea inițială definește răspunsul metabolic parțial (PMR); fără reducere nu definește niciun răspuns 
metabolic (NMR). În prezența unei captări crescute a FDG sau apariția unor noi leziuni compatibile cu 
diagnosticul de limfom, un scor de 4-5 este în concordanță cu boala metabolică progresivă (PMD).  

Urmărirea PET/CT după atingerea CMR la sfârșitul tratamentului este descurajată. Cu toate acestea, o scanare 
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PET poate fi luată în considerare după o constatare echivocă la finalizarea terapiei, iar scanările ulterioare ar 
trebui să fie determinate numai de suspiciunea clinică de recidivă.  

În concluzie, FDG-PET/CT are un rol major în diferitele faze ale managementului limfomului și constituie un 
pas către urmărirea unui tratament personalizat. 

 

The role of FDG PET/CT in lymphoma management 
A.G. Naum 

Regional Institute of Oncology Iasi 

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

Keywords: lymphoma, FDG, PET/CT 

Lugano classification recommendations standardized the interpretation of PET scans and improved the 
management of lymphoma patients. There is currently a consensus on the use of standardized response 
criteria for the interpretation of PET scans, the Deauville scores. This graded evaluation (from 1 to 5) 
developed a flexible evaluation system, allowing adaptation of the positivity cut-off depending on the 
clinical context. 

In lymphomas, FDG PET/CT is essential in the initial evaluation before starting treatment to increase the 
accuracy of the subsequent evaluation of the therapeutic response. Early assessment of the response after 
one cycle of chemotherapy (iPET-1) or after two cycles of chemotherapy (iPET-2) identifies the rapid response, 
noting that 50% of patients positive for iPET-1 are negative at iPET-2, having a good prognosis. Evaluation at 
the end of therapy should be performed optimally at 4-6 weeks after the end of chemotherapy and at least 
12 weeks after radiotherapy to minimize the risk of nonspecific uptake of FDG. Deauville scores were 
recommended for PET reporting according to the new Lugano classification for response assessment. A score 
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of 1-3 means complete metabolic response (CMR), regardless of the size of the residual lesions. A score of 4-
5, with a reduction in the intensity of uptake compared to the initial assessment, defines the partial metabolic 
response (PMR); without reduction does not define any metabolic response (NMR). In the presence of an 
increased FDG uptake or the appearance of new lesions compatible with the diagnosis of lymphoma, a score 
of 4-5 is consistent with progressive metabolic disease (PMD). PET/CT follow-up after reaching the CMR at 
the end of treatment is discouraged. However, a PET scan may be considered in case of an equivocal finding 
at the end of therapy, and subsequent PET scans should be recommended only by clinical suspicion of 
recurrence. 

In conclusion, FDG-PET/CT has a key role in the various phases of lymphoma management and is a step 
towards the next personalized treatment. 
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Evoluția pacienților cu Boală Hodgkin recidivată/refractară tratați cu 
inhibitori ai punctelor de control imunitar – experiența Clinicii de 
Hematologie I.R.O. Iași 
Elena Nicorici2, Valeria Beresteanu2, I. Antohe1,2, Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2,  
C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popaˮ Iași 

2Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: Boala Hodgkin, inhibitori ai punctelor de control imunitar, reacții adverse autoimune 

Tratamentul combinat chimio-radioterapeutic al Bolii Hodgkin (BH) au ca rezultat o rată înaltă de vindecare, 
însă, aproximativ 15%-20% dintre pacienții în stadiu avansat al bolii vor recidiva. Unul dintre mecanismele 
de recidivă este prin evaziunea imună. Blocarea semnalizării prin intermediul receptorilor de moarte 
programată-1 (PD-1) de pe celulele T intratumorale activate s-a dovedit a fi o strategie terapeutică extrem de 
eficientă la pacienții cu BH clasică. Studiile clinice recente au demonstrat rate de răspuns crescute cu 
inhibitorii PD-1 - Nivolumab și Pembrolizumab în limfomul Hodgkin recidivat sau refractar. 

Am analizat evoluția a 12 pacienți cu Boala Hodgkin recidivată/refractară tratați în perioada februarie 2020 – 
octombrie 2021 cu Pembrolizumab sau Nivolumab în cadrul Clinicii de Hematologie al I.R.O. Iași. Am studiat 
ratele de răspuns global și supraviețuire fără progresie a bolii. Am evidențiat reacțiile adverse postterapeutice, 
predominând cele autoimune, și am comparat rezultatele cu datele din literatură.  

În pofida ratelor crescute de răspuns la tratamentul cu inhibitorii PD-1, curbele de supraviețuire fără 
progresie a bolii au o tendință descendentă în timp. Prin urmare, viitoarele strategii terapeutice sunt 
orientate spre utilizarea precoce în evoluția bolii și în combinație cu chimioterapia sau anticorpi monoclonali. 
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Terapia cu celule stem poate vindeca infecția cu virusul imunodeficienței 
umane? Actualități din literatură 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviț1,2, Manuela Arbune2,3 

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

2Departamentul Clinic, Facultatea de Medicină, Universitatea ”Dunărea de Josˮ, Galați, România 

3Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Galați, România 

Cuvinte cheie: virusul imnodeficienței umane, alotransplant, vindecare, CCR5 

Introducere: Virusul imunodeficienței umane (HIV) este o infecție care atacă sistemul imunitar al 
organismului, distruge limfocitele CD4, slăbind imunitatea împotriva infecțiilor oportuniste și a unor tipuri 
de cancer.  

Material și metodă: În 2009 a fost raportat primul caz de vindecare a infecției HIV la un pacient (Pacientul 
din Berlin) care, pe lângă infecția HIV, a fost diagnsticat cu leucemie acută mieloidă pentru care a necesitat 
tratament mieloablativ, urmat de alotransplant de celule stem hematopoietice de la donator compatibil cu 
mutația homozigotă delta 32 a genei CCR5. Zece ani mai târziu, a fost raportat un al doilea caz (Pacientul din 
Londra) de remisiune a infecției HIV la un pacient cu Limfom Hodgkin căruia i s-a efectuat alotransplant de 
celule stem de la donator cu homozigotism delta 32 CCR5. 

Rezultate: Vindecarea infecției HIV a fost evidențiată de remisiunea pe termen lung a doi pacienți după 
transplantul alogen de celule stem pentru leucemia acută mieloidă, respectiv Limfomul Hodgkin. 

Concluzii: Aceste cazuri au generat o inspirație considerabilă pentru dezvoltarea unui tratament pentru HIV. 
Cercetările asupra celulelor stem reprezintă un început promițător în găsirea unor tratamente în bolile 
considerate în prezent incurabile. 
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Can stem cell therapy cure human immunodeficiency virus infection? A 
literature review 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviț1,2, Manuela Arbune2,3 

1Hematology, “Sfântul Apostol Andrei” County Emergency Clinical Hospital, Galati, Romania 

2Clinical Department, Faculty of Medicine, “Dunărea de Jos” University, Galati, Romania 

3Clinical Hospital of Infectious Diseases, Galati, Romania 

Keywords: human immunodeficiency virus, allograft, healing, CCR5 

Introduction: The human immunodeficiency virus (HIV) is an infection that attacks the body's immune 
system, destroys CD4 lymphocytes, weakens immunity against opportunistic infections and some types of 
cancer. 

Material and method: The first case of curing the HIV infection was reported in a patient (named Berlin 
patient) in 2009, who, in addition to HIV infection, was diagnosed with acute myeloid leukemia for which he 
required myeloablative treatment, followed by allogenic haematopoietic stem cell transplant from the donor 
compatible with the delta 32 homozygous mutation of the CCR5 gene. Ten years later, a second case (the 
London Patient) of HIV remission was reported in a patient with Hodgkin's lymphoma who performed 
allograft of stem cells from a donor with homozygosis delta 32 CCR5. 

Results: Healing of HIV infection was highlighted by long-term remission of two patients after allogeneic 
stem cell transplantation for acute myeloid leukemia and Hodgkin's lymphoma. 

Conclusions: These cases have generated considerable inspiration for the development of an HIV treatment. 
Stem cell research is a promising start in finding treatments for diseases currently considered incurable. 
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Modele matematice pentru sisteme biologice complexe: cum perturbarea 
autofagiei controlează activitatea tumorigenă a YAP1-WWTR1/TAZ 
Mariana Pavel Tanasa1, P. Cianga1, Daniela Constantinescut1, Corina Cianga1, R. Tanasa2,  
D. Rubinsztein3 

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

2Catedra de Fizică, Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași, România 

3Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, UK 

Cuvinte cheie: autofagie, semnalizarea Hippo, model matematic, YAP1-WWTR1/TAZ 

Introducere: Co-factorii transcripționali YAP1-WWTR1/TAZ din calea Hippo de semnalizare intracelulară sunt 
determinanți cheie ai creșterii celulare care sunt perturbați în multe tipuri de cancere. Literatura recentă 
sugerează că afectarea autofagiei poate provoca efecte opuse în contexte diferite, fie prin activarea, fie prin 
inhibarea regulatorilor co-transcripționali YAP/TAZ ai căii Hippo prin mecanisme neînrudite.  

Rezultate: Folosind sisteme celulare (linii celulare MCF10A, MCF7, HeLa, HuH7, HepG2, A549, THLE2), s-a 
identitificat ca nivelurile de α-catenină determină dacă semnalizarea YAP1-WWTR1/TAZ va fi crescută sau 
scăzută după inhibarea/inducerea macroautofagiei/autofagiei. α-catenina poate acționa ca un comutator în 
această cale, deoarece este un substrat de autofagie și un regulator negativ al YAP1-WWTR1/TAZ. Cu toate 
acestea, YAP1-WWTR1/TAZ sunt, de asemenea, direct degradate de autofagie și există o buclă de feedback 
în care YAP1-WWTR1/TAZ reglează pozitiv autofagia. Aceste caracteristici au fost integrate într-un model 
numeric matematic bazat pe un set de ecuații diferențiale pentru a clarifica rezultatul integrat al activității 
YAP1-WWTR1/TAZ la diferite momente de timp după perturbarea autofagiei în celule cu niveluri inițiale 
distincte de α-catenine (CTNNA1 și CTNNA3).  

Concluzii: Aceste date dezvăluie modul în care buclele de feedback permit determinarea post-
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transcripțională a identității celulare și modul în care nivelurile unei proteine intermediare unice pot dicta 
direcția de răspuns la perturbații externe sau interne. Datele noastre teoretice și experimentale permit 
înțelegerea răspunsurilor specifice de tip celular și dependente de timp la manipulările autofagice care pot 
fi relevante în multe contexte, inclusiv diferite tipuri de cancer. 

Acknowledgement: CNCS–UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-PD-2019-0733, within PNCDI III. 

 

Mathematical models for complex biological systems: how autophagy 
perturbations disrupt the tumorigenic activity of YAP1-WWTR1/TAZ 
Mariana Pavel Tanasa1, P. Cianga1, Daniela Constantinescut1, Corina Cianga1, R. Tanasa2,  
D. Rubinsztein3 

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

2Department of Physics, ”Al.I. Cuza” University, Iasi, Romania 

3Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, UK 

Keywords: autophagy, Hippo signalling, mathematical model, YAP1-WWTR1/TAZ 

Introduction: The YAP1-WWTR1/TAZ transcription co-factors of the Hippo signalling are key determinants 
of cell growth that are perturbed in many cancers. Recent literature suggests that autophagy compromise 
may cause opposite effects in different contexts by either activating or inhibiting YAP/TAZ co-transcriptional 
regulators of the Hippo pathway via unrelated mechanisms.  

Results: Using cell-based systems (MCF10A, MCF7, HeLa, HuH7, HepG2, A549, THLE2 cell lines), we identified 
that α-catenin levels determine whether YAP1-WWTR1/TAZ signalling will be increased or decreased after 
macroautophagy/autophagy inhibition/induction. α-catenin can act as a switch in this pathway, as it is an 
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autophagy substrate and a negative regulator of YAP1-WWTR1/TAZ. However, YAP1-WWTR1/TAZ are also 
directly degraded by autophagy and there is a feedback loop where YAP1-WWTR1/TAZ positively regulate 
autophagy. These features were integrated into a mathematical numerical model based on a set of 
differential equations in order to clarify the integrated output on YAP1-WWTR1/TAZ activity at different time-
points after autophagy perturbation in cells with distinct initial levels of α-catenins (CTNNA1 and CTNNA3).  

Conclusions: These data reveal how feedback loops enable post-transcriptional determination of cell identity 
and how levels of a single intermediary protein can dictate the direction of response to external or internal 
perturbations. Our theoretical and experimental data allow an understanding of cell-type specific and time-
dependent responses to autophagy manipulations that may be relevant in many contexts, including 
different types of cancer.  

Acknowledgement: CNCS–UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-PD-2019-0733, within PNCDI III. 
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Burnout-ul medicilor rezidenți din specialitatea Anestezie și Terapie 
Intensivă 
Alina Petrache1, B. Păsăroiu1, Ioana Grigoraș1,2 

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

2Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: ATI, rezident, oboseală, burnout, volum de muncă, somn 

Introducere: Pregătirea în specialitatea Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) presupune muncă intensă și 
prelungită în orele de lucru, în afara acestora, în gardă și în timpul dedicat studiului. Oboseala și burnout-ul 
afectează atât calitatea îngrijirilor acordate, cât și calitatea vieții personale. 

Obiective: Evaluarea orelor de muncă în gardă și în afara programului, a influenței asupra somnului și 
statusului psihologic și a burnout-ului medicilor rezidenți ATI din Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Grigore T. Popa” (U.M.F.) Iași.  

Material și metodă: Studiu prospectiv bazat pe un chestionar adresat medicilor rezidenți ATI din U.M.F. Iași 
desfășurat în perioada 3-7.08.2021. Chestionarul anonim on-line (platforma Google Forms) a inclus 2 secțiuni: 
prima - 22 întrebări privind date demografice, anul de rezidențiat, orele de muncă în gardă/în afara 
programului, calitatea somnului, lucrul cu pacienți COVID-19 și percepția actuală asupra specialității. A doua 
secțiune a fost reprezentată de Maslach Burnout Inventory, chestionar validat privind prezența/frecvența 
componentelor burnout-ului.  

Rezultate: Rata de răspuns a fost 44,6% (83/186 rezidenți ATI), 47% din anul II-III. 55% din respondenți 
lucrează ≥ 50% ore/săptămână în afara programului, 45% au 4-5 gărzi/lună, 27% se odihnesc mai puțin de 1 
oră/gardă, 66% au comis o eroare/near miss din cauza oboselii, 23% se gândesc acasă la pacienți, 75% au 
lucrat cu pacienți COVID-19. 51% întrunesc criteriile de burnout, 33% prezintă epuizare ocupațională, 42% 
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depersonalizare și 65% sentimente de împlinire profesională scăzută. 

Concluzii: Burnout-ul este prezent la peste jumătate din rezidenții ATI și afectează constant și sever calitatea 
îngrijirilor acordate pacienților și calitatea vieții. 

 

Burnout amongst Anaesthesiology trainees 
Alina Petrache1, B. Păsăroiu1, Ioana Grigoraș1,2 

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

2Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: anaesthesiology, trainee, fatigue, burnout, workload, sleep 

Introduction: Training in Anaesthesiology involves prolonged and intense activity during/outside the 
working hours, during the on-call duties and during personal study time.  

Objectives: The evaluation of working time during the on-call duties and outside the official working 
schedule, of the influence on sleep and mental status and the evaluation of burnout amongst 
Anaesthesiology trainees of University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” (U.M.Ph.) Iasi. 

Materials and methods: The questionnaire-based prospective study addressed the Anaesthesiology 
trainees of U.M.Ph. Iasi took place between 3-7.08.2021. The on-line anonymous questionnaire (Google Form 
platform) included two sections: the first section - 22 questions regarding demographic data, year of training, 
working hours during on-call/outside working schedule, sleep quality, working with COVID-19 patients and 
the actual perception of the chosen specialty. The second section was represented by the Maslach Burnout 
Inventory, a standard questionnaire that evaluates the presence/the frequency of the burnout components. 

Results: The response rate was 44,6% (83/186 Anaesthesiology trainees), 47% being in the second and third 
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year of training. 55% of responders work with 50% more hours/week than what is stipulated in their contracts, 
45% have 4-5 on-call duties/month, 27% rest less than 1 hour during the 24 hours shifts, 66% made an 
error/near miss due to fatigue, 23% think about difficult cases at home, 75% have worked in a COVID-19 unit. 
51% of trainees meet the criteria for burnout, 33% manifest occupational exhaustion, 42% depersonalisation 
and 65% low personal accomplishment. 

Conclusions: More than half of the responders meet the burnout criteria, which impairs the quality of patient 
care and the quality of trainee life. 
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Inhibitorii PARP și cancerul de prostată - când și cum? 
M. Pirciu 

Institutul Oncologic București 

Cuvinte cheie: cancer de prostată, mutație BRCA1/2, Olaparib, Rucaparib, Niraparib 

Utilizarea caracteristicilor genomice atât ale pacientului cât și ale tumorii reprezintă cea mai bună cale către 
un tratament optim. Acest principiu poate fi aplicat pacienților cu cancer de prostată metastatic rezistent la 
castrare (mCRPC) ale căror celule tumorale au status pozitiv pentru deficitul de recombinare omologă, în 
special cu modificări ale liniei germinale sau somatice BRCA1/2, mutații PALB2 și FANCA. Ca și în cazul 
cancerului ovarian sau de sân, inhibitorii PARP precum Olaparib sau Rucaparib și-au demonstrat eficacitatea 
în mCRPC, deschizând un nou capitol nu numai pentru un management personalizat îmbunătățit al 
pacientului, ci și pentru înțelegerea bazei moleculare a acestui tip de cancer. 
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PARP inhibitors and prostate cancer- when and how? 
M. Pirciu 

Institute of Oncology Bucharest 

Keywords: prostate cancer, BRCA1/2 mutation, Olaparib, Rucaparib, Niraparib 

Using the genomic characteristics of the patient and the tumor is the best way to an optimal treatment. This 
principle can be applied for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) whose 
tumour cells harbour mutations resulting from deficient homologous recombination repair (HRR), especially 
with germline or somatic BRCA1/2 alterations, PALB2 and FANCA mutations. As in the case of ovarian or 
breast cancer, PARP inhibitors like Olaparib or Rucaparib have demonstrated efficacy in mCRPC, opening a 
new chapter not only for an improved personalized patient management but also for our understanding of 
the molecular basis of this common human cancer. 
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Asociere patogenă complexă la tânără: neoplasm – endocardită – 
tromboză 
Cosmina Georgiana Ponor1, Maria Ruxandra Cepoi1, Marilena Renata Spiridon1, A.O. Petriș1,2 

1Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe “ Sf. Spiridon” Iași, România  

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

Cuvinte cheie: neoplasm mamar, endocardită infecțioasă, trombocitopenie, tromboză venoasă 

Introducere: Pacienții oncologici asociază status proinflamator, procoagulant și imunodepresie. 
Manifestările trombotice pot precede diagnosticul unei malignități și se pot prezenta în mod diferit: 
tromboflebită migratorie, tromboză venoasă profundă, coagulare intravasculară diseminată sau endocardită 
trombotică non-bacteriană (ETNB). Infecțiile cu germeni condiționat patogeni pot determina bacteriemie 
prelungită și diseminare sistemică cu risc vital. 

Material și metodă: Vă prezentăm cazul unei paciente de 49 de ani, fumătoare, consumatoare cronică de 
etanol, fără antecedente patologice documentate, care se prezintă pentru dispnee la eforturi moderate-mici, 
fatigabilitate, febră, tuse productivă și scădere ponderală marcată (20 kg în 3 luni). 

Rezultate: Clinic: pacientă subponderală, cu o formațiune cu caracter malign la nivelul sânului drept, 
steacustic cardiac - suflu pluriorificial. Ecocardiografic: ventricul stâng cu aspect de non-compactare, cu 
funcție sistolică moderat - sever diminuată; vegetații la nivelul valvelor aortice și mitrale care determină 
regurgitări valvulare severe. Tomografia computerizată: atrofie cerebrală și cerebeloasă; la nivelul toracelui 
certifică caracterul malign al formațiunii mamare drepte, cu metastaze ganglionare axilare, mediastinale, 
pulmonare; tromboză de venă subclavie dreaptă + trunchi brahiocefalic drept cu extensie în vena cavă 
superioară; pneumonie lobară dreaptă. Biologic: trombocitopenie moderată (46.000/mmc) și hemoculturi 
pozitive pentru Streptococcus pneumoniae. S-a inițiat tratament anticoagulant și antibiotic pe spectru, dar 
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cu evoluție infaustă în cadrul unei afectări multi-organ în contextul neoplaziei mamare avansate, al 
consumului cronic de etanol și al malnutriției.  

Concluzii: A fost un caz aparte de endocardită infecțioasă concomitentă cu pneumonie lobară (triada lui 
Osler pneumonie-endocardită-meningită, rar descrisă în zilele noastre), cu posibilitatea suprainfecției cu 
pneumococ a unei ETNB (marantice), dat fiind buna toleranță clinică a valvulopatiilor severe.  

Managementul terapeutic a fost o provocare, având în vedere tromboza venoasă profundă asociată cu 
trombocitopenie moderată, la o pacientă cu neoplasm mamar avansat, la prim diagnostic.     

 

Complex pathogenic triad in the young: neoplasia-endocarditis-thrombosis 
Cosmina Georgiana Ponor1, Maria Ruxandra Cepoi1, Marilena Renata Spiridon1, A.O. Petriș1,2 

1Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iasi, Romania  

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

Keywords: mammary cancer, infectious endocarditis, thrombocytopenia, venous thrombosis 

Introduction: Cancer patients associate pro-inflammatory, procoagulant and immunocompromised status. 

Thrombotic manifestations may precede the diagnosis of malignancy and may present differently: migratory 
thrombophlebitis, deep vein thrombosis, disseminated intravascular coagulation, or non-bacterial 
thrombotic endocarditis (NBTE). Conditionally pathogenic germ infections can cause prolonged bacteremia 
and life-threatening systemic spread. 

Material and methods: We present the case of a 49-year-old, smoker, alcohol-consuming patient, with no 
documented medical history, who presents for dyspnea at moderate to low effort, fatigue, fever, productive 
cough and marked weight loss (20 kg in 3 months). 
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Results: Clinically: an underweight patient, with a right breast lump and multisite murmur at the heart 
auscultation. Echocardiography: non-compaction of the left ventricle with moderate - severely reduced 
systolic function; vegetation-like images at the level of the aortic and mitral valves that cause severe valvular 
regurgitation. Computed tomography: cerebral and cerebellar atrophy; the thorax exam certifies the 
malignant character of the right breast lump, with axillary, mediastinal lymph nodes and pulmonary 
metastases; right subclavian vein + right brachiocephalic trunk thrombosis with extension in the superior 
vena cava; right inferior lobar pneumonia. Lab findings: moderate thrombocytopenia (46,000 / mmc) and 
positive blood cultures for Streptococcus pneumoniae. Anticoagulant and spectrum antibiotic treatment 
was initiated, but with an infaust evolution of a multi-organ illness in the context of advanced breast cancer, 
chronic ethanol consumption and malnutrition. 

Conclusions: It was a particular case of infectious endocarditis concomitant with lobar pneumonia (Osler's 
triad pneumonia-endocarditis-meningitis, rarely described today), with the possibility of pneumococcal 
superinfection of an NBTE (marantic), given the good clinical tolerance of the severe valvular disease.  

Medical management was a challenge, given the deep vein thrombosis associated with moderate 
thrombocytopenia in a patient with newly-diagnosed advanced breast cancer. 
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Siguranța inhibitorilor CDK4/6 la pacientele cu cancer de sân HR+/HER2- 
avansat 
Raluca Cezara Popa1, Andreea Mihaela Matei1, B. Gafton1,2 

1Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

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

Cuvinte cheie: inhibitori CDK4/6, toxicitate 

Introducere: Inhibitorii de kinază dependentă de ciclină (CDK) 4/6, Palbociclib, Ribociclib și Abemaciclib, 
sunt aprobați în prezent pentru tratamentul cancerului de sân HR+/HER2- avansat. 

Scopul acestui studiu a fost de a evalua toxicitatea conform Criteriilor de terminologie comuna pentru 
evenimentele adverse ale Institutului Național Oncologic, v5. 

Metoda: Am efectuat un studiu clinic retrospectiv în care au fost incluse paciente cu cancer de sân metastatic 
care au primit fie Palbociclib, Ribociclib sau Abemaciclib în combinație cu un inhibitor de aromatază sau cu 
fulvestrant, în perioada ianuarie 2019 - octombrie 2021. Datele extrase din foile de observație ale pacientelor 
au fost centralizate și prelucrate statistic în funcție de: vârsta, status menopauză, stadiul bolii, localizarea 
metastazelor, rezultat anatomopatologic, tratamente anterioare, status ER/PR/HER2, valoare Ki67, tip de 
inhibitor CDK 4/6 în combinație cu terapia endocrină, comorbidități, hemoleucograma completă, reacții 
adverse la medicamente, grad și management clinic (reducerea dozei, întreruperi temporare și întreruperi 
definitive). 

Rezultate: Au fost incluse 59 de paciente (50 sub tratament cu Palbociclib, 3 sub tratament cu Ribociclib and 
6 sub tratament cu Abemaciclib). Principalele reacții adverse au fost hematologice (neutropenie, anemie și 
trombocitopenie) pentru Palbociclib și Ribociclib, diaree pentru Abemaciclib, prelungirea intervalului QT 
pentru Ribociclib și constituționale (anorexie, fatigabilitate, insomnie, depresie). 
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Majoritatea pacientelor au avut nevoie de reducerea dozei după primele cicluri. Reducerile dozei au fost cel 
mai adesea secundare neutropeniei. În marea majoritate a cazurilor, reacțiile adverse nu au condus la 
întreruperea definitivă a medicamentului. 

Concluzii: În studiul nostru, inhibitorii CDK4/6 au demonstrat un profil de toxicitate acceptabil la pacientele 
cu cancer de sân avansat HR+/HER2-. 

 

Safety of CDK4/6 inhibitors in patients with HR+/HER2- advanced breast 
cancer 
Raluca Cezara Popa1, Andreea Mihaela Matei1, B. Gafton1,2 

1Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

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

Keywords: CDK 4/6 inhibitors, toxicity 

Introduction: Cyclin-dependent kinase (CDK) 4/6 inhibitors, including Palbociclib, Ribociclib and 
Abemaciclib are currently approved for patients with advanced HR+/HER2- breast cancer. 

The aim of the present study was to assess the toxicity per Common Terminology Criteria for Adverse Events 
v5. 

Methods: We have conducted a single center clinical retrospective study. We included female patients with 
advanced breast cancer who received either Palbociclib, Ribociclib or Abemaciclib in combination with an 
aromatase inhibitor or fulvestrant from January 2019 to October 2021. Medical records were reviewed for 
patient and treatment characteristics including age, menopausal status, disease stage, metastatic site, 
pathology, prior therapy, ER/PR/HER 2 status, Ki67 value, type of CDK 4/6 inhibitor in combination with 
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endocrine therapy, comorbidities, complete blood count, adverse drug reactions, grade and clinical 
management (dose reduction, dose interruptions and permanent discontinuation). 

Results: 59 patients were included (50 on Palbociclib, 3 on Ribociclib and 6 on Abemaciclib). The main side 
effects were bone marrow suppression (neutropenia, anemia and thrombopenia) for Palbociclib and 
Ribociclib, diarrhea for Abemaciclib, QTc prolongation for Ribociclib and constitutional toxicities (anorexia, 
fatigue, insomnia, depression). Most patients needed dose reduction after the first cycles. 

Dose reductions were most often a result of neutropenia. In most cases, adverse drug reactions did not lead 
to permanent drug discontinuation. 

Conclusions: In our study, CDK4/6 inhibitors have demonstrated an acceptable toxicity profile in patients 
with HR+/HER2- advanced breast cancer. 
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Aspecte privind managementul calităţii în îngrijirea paliativă 
V. Poroch1,2, Gema Bacoanu1,2, Liliana Nicoleta Crucianu1, Mihaela Poroch2 
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Cuvinte cheie: managementul calității, îngrijire paliativă, calitatea vieţii 

Introducere: Implementarea în unităţile sanitare din România a unui sistem de management al calităţii 
reprezintă un proces important aflat actualmente în derulare, prezentând un interes din ce în ce mai crescut 
pentru o paletă largă de furnizori de servicii de sănătate. 

Material și metodă: Review al literaturii de specialitate şi prezentarea opiniei experţior evaluatori de servicii 
de sănătate şi a responsabililor cu managementul calităţii, cu privire la principalele repere specifice 
implementării unui sistem de management al calităţii particularizat pentru serviciile specializate de îngrijiri 
paliative. 

Rezultate: Au fost identificate drept elemente cheie: specificitatea datelor necesare completării corecte şi 
complete a foii de observaţie de paliaţie; particularitatea planului de îngrijire specific abordării holistice; 
implementarea protocoalelor specifice îngrijirii paliative cu definirea unor indicatori relevanţi de 
monitorizare a eficacităţii şi eficienţei implementării acestora; managementul durerii, al stării terminale; 
comunicarea cu pacientul şi familia sa; prevenirea sindromului de epuizare a personalului. 

Concluzii: Implementarea unui sistem de management al calităţii în îngrijirea paliativă urmează aceleaşi 
reguli general valabile, însă este necesară adaptarea şi utilizarea unor instrumente specifice, relevante pentru 
specificul paliaţiei, în vederea asigurării unor servicii la cel mai înalt nivel calitativ, cu minimizarea expunerii 
la risc a pacienţilor şi a echipei de îngrijire.  
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Impactul β-amiloidului, o moleculă cheie în neurodegenerare, asupra 
patologiei glioblastomului  
Paula Alexandra Postu1, A. Tiron1, L. Hritcu2, Crina Elena Tiron1 
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Cuvinte cheie: glioblastom, boala Alzheimer, β-amiloid 

Introducere: Glioblastomul (GBM) este cel mai frecvent cancer de creier nou diagnosticat la adulți, având o rată 
globală a incidenței de 3,7 cazuri la 100.000 de persoane. În ciuda rarității sale, GBM reprezintă o preocupare crucială 
pentru sănătatea publică, datorită prognosticului slab, a ratelor scăzute de supraviețuire și a oportunităților extrem 
de limitate pentru terapie. Începând cu ultimele două decenii, multiple studii au indicat o posibilă legătură între GBM 
și boala Alzheimer (AD), sugerându-se că predispoziția pentru o boală reduce riscul pentru cealaltă. Astfel, acest 
studiu s-a axat pe evaluarea in vitro a impactului unei molecule cheie în patogeneza AD, și anume β-amiloid, asupra 
patologiei GBM. 

Materiale și metode: RPMI-1640 suplimentat cu 10% ser fetal bovin a fost utilizat ca mediu de creștere pentru 
celulele U87 de glioblastom. La 24 h după însămânțare, celulele au fost expuse la concentrații diferite de β-amiloid 
pentru diferite perioade de timp, după cum urmează: 6h, 12h, 24h, 48h și 72h. Apoi, β-amiloidul a fost îndepărtat, 
fiind determinate nivelurile viabilității celulare și a speciilor reactive de oxigen (ROS). De asemenea, expresia a diferiți 
markeri moleculari a fost evaluată prin imunofluorescență. 

Rezultate: Administrarea β-amiloidului a determinat reducerea semnificativă a viabilității celulelor U87, precum și 
creșterea nivelului ROS, ambele într-o manieră dependentă de timp. Mai mult, expunerea celulelor U87 timp de 72 
de ore la β-amiloid a dus la reducerea nivelurilor de expresie a AKT3 și BDNF. 

Concluzii: β-amiloidul manifestă un impact negativ asupra capacităților de supraviețuire a celulelor U87, temperând 
totodată comportamentul specific agresiv al acestora. 
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The impact of β-amyloid, a key molecule in neurodegeneration, on 
glioblastoma pathology 
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Introduction: Glioblastoma (GBM) is the most prevalent newly diagnosed primary brain malignancy in 
adults, consisting of an overall age-adjusted incidence rate of 3.7 per 100,000 person-years. Despite its rarity, 
GBM represent a crucial public health concern due to poor prognosis, low survival rates, and extremely 
limited opportunities for therapy. Starting with the last two decades, different lines of research offered 
insights into a possible connection between GBM and Alzheimer disease (AD), being suggested that the 
predisposition for one disease may decrease the risk for the other. Therefore, this study focused on the in 
vitro assessment of the impact of a key molecule in AD pathogenesis, namely β-amyloid, on GBM. 

Materials and methods: RPMI-1640 supplemented with 10% foetal bovine serum has been used as growth 
medium for U87 glioblastoma cells. 24 h post seeding, the cells were exposed at different concentrations of 
β-amyloid for different periods of times, as follows: 6h, 12h, 24h, 48h and 72h. Next, the β-amyloid has been 
removed and cell viability and reactive species of oxygen (ROS) levels were determined. Also, the expression 
of different molecular markers has been assessed through immunofluorescence.  

Results: β-amyloid administration determined a significant reduction of U87 cells viability, as well as a 
significant increase in ROS level, both of them in a time-dependent manner. Moreover, the exposure of U87 
cells for 72h to β-amyloid resulted in downregulation of AKT3 and BDNF expressions. 

Conclusions: β-amyloid presents the potential to impair U87 cells survival capacities and to ameliorate their 
characteristic aggressive behavior. 
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Beneficiile tratamentului multimodal pentru pacienții cu cancer colorectal 
metastatic: caz clinic 
Diana-Lavinia Pricope, Elena Rodica Gafton, Cristina Pruteanu, Larisa Popovici 
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Cuvinte cheie: cancer colorectal metastatic, tratament multimodal 

Introducere: În ultimele decenii, tratamentul CCR a cunoscut o îmbunătățire semnificativă odată cu 
introducerea tratamentului multimodal, cum ar fi chirurgia, chimioterapie precum irinotecan, oxaliplatin, 5-
fluorouracil, capecitabină, TAS-102 și terapiile moleculare țintite. Modul ideal de a utiliza aceste terapii are la 
baza tratamentul individualizat pentru fiecare pacient în parte individual, în corelație cu profilul clinic și 
molecular.  

Materiale și metodă: Prezentăm cazul unui bărbat de 63 de ani, cu antecedente de colită ulcerativă și 
polipoza adenomatoasă, care a suferit o rezecție intervenția chirurgicală de proctocolectomie totală. 
Examenul histologic a evidențiat adenocarcinom de colon moderat diferențiat cu infiltrare în țesutul 
mezorectal. Particularitatea cazului reiese din evoluția îndelungată a bolii (6 ani) pe o parte și planul de 
management care a inclus mai multe linii de chimioterapie, cum ar fi CAPEOX, XELIRI, FOLFOX6 sau FOLFIRI, 
pe de altă parte. Statusul genei K-ras a fost amplificat, motiv pentru care am inițiat tratamentul cu Avastin în 
combinație cu chimioterapie până cand examenul computer tomograf CT TAP (torace, abdomen și pelvis) a 
detectat o metastază hepatică. Am întrerupt terapia inițială și am început tratamentul cu Lonsurf, până când 
o altă examinare CT TAP a evidențiat progresia metastazei hepatice. Testarea MSI a indicat o instabilitate 
ridicată - high microsatellite instability (MSI-H) care a susținut adăugarea imunoterapiei cu Nivolumab la plan 
de tratament.  

Rezultate: În prezent, pacientul continuă imunoterapia cu Nivolumab, cu o bună toleranță și un răspuns 
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clinic și imagistic favorabil, documentat prin examinări radiologice periodice.  

Concluzie: Acest caz arată importanța deținerii unui arsenal terapeutic cât mai larg împotriva CRC metastatic, 
atunci când liniile de chimioterapie s-au epuizat și întâmpinăm dificultăți în obținerea unui răspuns clinic și 
terapeutic satisfăcător. 

 

The benefits of multimodality treatment for patients with metastatic 
colorectal cancer: a case report 
Diana-Lavinia Pricope, Elena Rodica Gafton, Cristina Pruteanu, Larisa Popovici 

Regional Institute of Oncology Iasi, Romania 

Keywords: metastatic colorectal cancer, multimodality treatment 

Introduction: In the last decade, the treatment of CRC has seen significant improvement with the 
introduction of multimodality treatments, including surgery, chemotherapy like irinotecan, oxaliplatin, 5-
fluorouracil, capecitabine, TAS-102 and targeted therapy. The ideal way to use these therapies in an efficient 
manner, must be planned for patients individually, in correlation with their specific molecular profiles.  

Material and methods: A 63-year-old man with a history of ulcerative colitis and adenomatous polyposis, 
underwent a total proctocolectomy resection. The histologic exam showed moderately differentiated colon 
adenocarcinoma cells with infiltration in mesorectal tissue. The particularity of the case is the prolonged 
disease evolution (6 years) on one side, and the management plan which included several lines of 
chemotherapy like CAPEOX, XELIRI, FOLFOX6, or FOLFIRI, on the other. K-ras gene mutational status was 
amplified, we initiated the treatment with Avastin in combination with chemotherapy until, the computed 
tomography (CT) CAP – chest, abdomen and pelvis scan showed a hepatic metastasis. We interrupted the 
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initial therapy and started treatment with Lonsurf, until another CT CAP scan revealed progression on the 
hepatic metastasis. An exam of the primary tumor exam showed a high microsatellite instability status (MSI-
H) which advocated for adding immunotherapy with Nivolumab to the treatment plan.  

Results: Currently, the patient continues the immunotherapy and is under intense clinical and imagistic 
supervision and has a good tolerance for the medication, as well as a favorable clinical response.  

Conclusion: This case shows the importance of using the latest treatment schemes which are proven to be 
effective against metastatic CRC, when there are difficulties in obtaining a response with the classical 
approach. 
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Pacientul neoplazic cu sindrom coronarian acut: provocări diagnostice și 
terapeutice 
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Cuvinte cheie: cardio-oncologie, tratament oncologic, sindrom coronarian acut 

Incidența sindromului coronarian acut la pacienții oncologici a crescut din cauza asocierii dintre factorii de 
risc cardiovascular tradiționali, neoplazia per se și efectele tratamentului oncologic. Se impune recunoașterea 
promptă a sindromului coronarian acut, iar algoritmul diagnostic este similar cu cel aplicat în cazul 
pacienților non-oncologici. De asemenea, clinicianul trebuie să fie conștient că simptomatologia indusă de 
ischemie poate fi atipică, poate imita alte simptome induse de neoplazie, sau este mascată de efectele 
adverse alte terapiei oncologice. Este importantă diferențierea, dacă este posibil, între o problemă cardiacă 
primară și una secundară cancerului/terapiei neoplazice, deoarece acest aspect influențează ulterior 
managementul oncologic al pacientului. Mecanismele incriminate în apariția sindromului coronarian acut la 
această categorie de pacienți variază cu tipul de cancer și cu tratamentul aplicat: ruptura plăcii drog-indusă, 
vasospasm drog-indus, tromboză arterială drog-indusă, embolism coronarian cu celule tumorale, compresia 
arterelor coronare de către tumoră. 

Managementul inițial și pe termen lung al pacientului neoplazic cu sindrom coronarian acut reprezintă o 
reală provocare în practica zilnică, ce impune o abordare multidisciplinară și individualizată.  
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Cancer patients presenting with acute coronary syndromes: challenges in 
evaluation and management 
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Keywords: cardio-oncology, oncological treatment, acute coronary syndromes 

The incidence of acute coronary syndromes in neoplastic patients has increased due to a combination 
between traditional cardiovascular risk factors, the cancer disease itself and the effects of cancer therapies. 

A prompt recognition of acute coronary syndromes is mandatory and the diagnostic algorithms in cancer 
patients are similar to those for non-cancer patients. The clinician must be aware that symptoms of ischemia 
can be atypical, can mimic other cancer symptoms or are masked by the side-effects of cancer therapies.  

It is very important to distinguish between a primary cardiac problem and a cardiac problem secondary to 
cancer or cancer therapy, if possible, because the oncological management of the patients is different. The 
proposed mechanisms of acute coronary syndrome in cancer patients vary with type of cancer or cancer 
therapies: drug induced plaque rupture, drug induced vasospasm, drug induced arterial thrombosis, 
coronary embolism with cancer cells, compression coronary artery by tumour. 

The initial and long-term management of cancer patients with acute coronary syndromes represent a real 
challenge in daily practice, that require multidisciplinary and individualized approach. 
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Sarcoamele primitive ale sânului - Patologie malignă foarte rară a sânului 
I. Radu1,2, Maria Gabriela Aniței1,2, R. Vieriu1, N. Ioanid1, Mădălina Gavrilescu1,2, B. Filip1,2,  
I. Huțanu1,2, Raluca Avadanei1, B. Gafton4, Raluca Pleșca3, D.V. Scripcariu1,2, V. Scripcariu1,2 

1Secția a I-a Chirurgie, I.R.O. Iași  

2Departamentul de Chirurgie, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași  

3Departamentul de Radiologie, I.R.O. Iași  

4Departamentul de Oncologie, I.R.O. Iași 

Sarcoamele primitive ale sânului reprezintă o patologie malignă foarte rară. În cazuistica secției Chirurgie 1 
I.R.O. Iași, din totalul de 4046 paciente diagnosticate și tratate pentru afecțiuni mamare maligne, au fost 
identificate 4 paciente cu sarcoame primitive, reprezentând 0,098% din totalul cazurilor tratate.  Au fost 
excluse tumorile phyllodes maligne, carcinoamele metaplastice și sarcoamele secundare radioterapiei.   

Din punct de vedere anatomopatologic, au fost întâlnite următoarele tipuri - sarcom stromal periductal (1 
caz), fibromixosarcom (1 caz), osteosarcom (1 caz), leiomiosarcom (1 caz). Dimensiunile tumorilor au variat a 
între 2.5 și 5 cm. 

Tratamentul chirurgical a constat în mastectomie la 3 paciente și conservator într-un caz. Evoluția 
postoperatorie a fost fără complicații. 

Pacientele au beneficiat de chimio și radioterapie adjuvantă, deși beneficiile terapiilor adjuvant nu sunt clar 
dovedite pe serii largi de pacienți. Dificultățile întâmpinate la aceste paciente au fost atât de la formularea 
unui diagnostic anatomopatologic cât și la stabilirea unei conduite terapeutice. 

Abordul multidisciplinar este esențial în managementul acestei patologii rare. 
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Primitive breast sarcoma - Very rare malignant pathology of the breast  
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I. Huțanu1,2, Raluca Avadanei1, B. Gafton4, Raluca Pleșca3, D.V. Scripcariu1,2, V. Scripcariu1,2 
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2Department of Surgery, U.M.Ph. “Grigore T. Popa” Iasi  

3Department of Radiology, Regional Institute of Oncology, Iasi  

4Department of Oncology, Regional Institute of Oncology Iasi 

Primitive breast sarcoma is a very rare malignancy. In 1st Surgical Unit - IRO Iasi, out of the total of 4046 
patients diagnosed and treated for malignant breast diseases, 4 patients with primitive sarcomas were 
identified, representing 0.098% of the total number of cases. Malignant phyllodes tumors, metaplastic 
carcinomas and sarcomas secondary to radiotherapy were excluded. 

From the anatomopathological point of view, the following types were found - periductal stromal sarcoma 
(1 case), fibromyxosarcoma (1 case), osteosarcoma (1 case), leiomyosarcoma (1 case). Tumor sizes ranged 
from 2.5 to 5 cm. 

Mastectomy was the surgical treatment in 3 patients and BCS in one patient. Postoperative evolution was 
without complications. 

Patients were treated with adjuvant chemo and radiotherapy, although the benefits of adjuvant therapies 
are not clearly proven in large series of patients. The difficulties encountered in these patients were both 
from pathological diagnosis to specific adjuvant therapy. 

The multidisciplinary approach is essential in the management of this rare pathology. 
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Implementarea Programului de Gestionare a Sângelui Pacientului în 
perioada perioperatorie în Institutul Regional de Oncologie Iași - analiza 
intervalului ianuarie-decembrie 2020 
Irina Ristescu1,2, Emilia Patrașcanu1,2, Laura Gavril1,2, I. Siriopol1,2, Olguța Lungu1,2, Ioana Grigoraș1,2 
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2Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: gestionarea sângelui pacientului, cancer, anemie perioperatorie, deficit de fier 

Introducere: Gestionarea Sângelui Pacientului (GSP), program multidisciplinar ce include detectarea și 
tratarea anemiei, minimizarea pierderilor de sânge și utilizarea rațională a produselor de sânge, are ca scop 
îmbunătățirea prognosticului pacientului (1). Am analizat evoluția procesului de implementare a acestui 
program în I.R.O. Iași pe parcursul anului 2020.  

Metode: Am evaluat gradul de îndeplinire a celor 10 recomandări de implementare propuse de ghidul 
national (1) în intervalul ianuarie-decembrie 2020 și am realizat o analiză comparativă cu anul 2018.  

Rezultate: Pe parcursul anului 2020 au fost organizate 5 evenimente educaționale GSP, 1019 pacienți 
oncologici cu risc crescut de sângerare au fost evaluați preoperator, 6% (57/1019) cu peste o săptămână 
anterior intervenției chirugicale. Prevalența anemiei preoperatorii a fost de 45% (459/1019), a anemiei prin 
deficit de fier 46% (114/249), iar 89% (101/114) din pacienți au fost tratați cu preparate de fier intravenos 
preoperator și 69% (222/322) postoperator, în creștere comparative cu anul 2018. Trombelastograma s-a 
realizat la 1% (10/1019) din pacienți, administrarea perioperatorie de acid tranexamic la 4% (38/1019). În anul 
2020 au fost implementate protocoalele de solicitare a investigațiilor preoperatorii, de management a 
anemiei perioperatorii, de transfuzie perioperatorie și management a hemoragiei masive. 
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Concluzii: Procesul de implementare a programului GSP în I.R.O. Iași a continuat în mod eficient pe parcursul 
anului 2020. Creșterea numărului de pacienți anemici tratați cu fier și scăderea sângerării perioperatorii a 
permis reducerea prevalenței anemiei la externare, comparativ cu anul 2018. 

1Ghidul de gestionare a sângelui pacientului în perioada perioperatorie, Ministerul Sănătății, 28.09.2018 

 

Implementing Perioperative Patient Blood Management Programme in 
Regional Institute of Oncology Iasi - January - December 2020 analysis 
Irina Ristescu1,2, Emilia Patrașcanu1,2, Laura Gavril1,2, I. Siriopol1,2, Olguța Lungu1,2, Ioana Grigoraș1,2 

1Anesthesia and Intensive Care Department, School of Medicine, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  

2Anesthesia and Intensive Care Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: patient blood management, perioperative, cancer, perioperative anemia, iron deficiency, transfusion 

Background: Patient Blood Management (PBM), a multidisciplinary program that includes the detection and 
treatment of anemia, minimizing blood loss and the rational use of blood products, aims to improve the 
patient's outcome (1). We analyzed the evolution of the implementation process of PBM programme in R.I.O. 
Iasi during 2020. 

Methods: We evaluated the degree of fulfilment of the 10 implementation recommendations proposed by 
the national guide (1) in the period January - December 2020 and we performed a comparative analysis with 
2018. 

Results: During 2020, 5 PBM educational events were organized, 1019 oncological patients with high risk of 
bleeding surgical procedures were evaluated preoperatively, 6% (57/1019) with more than one week prior 
to surgery. The prevalence of preoperative anemia was 45% (459/1019), iron deficiency anemia 46% 
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(114/249), 89% (101/114) of patients were treated with intravenous iron preparations preoperatively and 69% 
(222/322) postoperatively. Thrombelastography was performed in 1% (10/1019) of patients, perioperative 
administration of tranexamic acid in 4% (38/1019). During 2020, the following protocols were implemented 
in our institution: preoperative tests protocol, perioperative anemia management, perioperative transfusion 
and acute hemorrhage management. 

Conclusions: The PBM programme implementation process in IRO Iasi continued effectively during 2020. 
The increased number of anemic patients treated with iv iron and the reduction in perioperative bleeding, 
allowed to decrease the prevalence of anemia at discharge compared to 2018. 

1Patient's blood management guide in the perioperative period, Ministry of Health, 28.09.2018 
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Prevalența anemiei și rata de transfuzie perioperatorie în chirurgia 
oncologică cu risc crescut de sângerare – analiza comparativă 2018 vs 2020 
Irina Ristescu1,2, I. Buzincu1,2, R. Hugianu1, C. Tansanu1, Alexandra Marza1, G. Malureanu1, I. Simion1,  
Ioana Grigoraș1,2 

1Departamentul de Anestezie și Terapie Intensivă, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România  

2Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: cancer, anemie perioperatorie, transfuzie perioperatorie 

Introducere: Anemia preoperatorie și transfuzia perioperatorie reprezintă factori de risc independenți de 
evoluție nefavorabilă la pacientul oncologic. Obiectivul studiului a fost evaluarea comparativă a prevalenței 
anemiei perioperatorii și a ratei de transfuzie la pacienții cu risc crescut de sângerare admiși în anul 2020 
versus 2018.   

Metode: Studiu retrospectiv observațional unicentric ce a inclus pacienții chirurgicali cu risc crescut de 
sângerare admiși în intervalul ianuarie-decembrie 2020 în I.R.O. Iași. Parametrii înregistrați au fost datele 
demografice, valoarea hemoglobinei (la internare, postoperator, la externare), sângerarea intra- și 
postoperatorie, transfuzia de concentrat eritrocitar, plasma proaspătă congelată și concentrat trombocitar 
(pre- intra- și postoperator), durata de internare în terapie intensivă și durata de spitalizare, mortalitatea în 
spital. Am analizat comparativ datele colectate în anul 2020 versus 2018.  Analiza statistică a utilizat testele 
t-Student, Wilcoxon și  Chi-pătrat din programul SPSS 17.0. 

Rezultate: În anul 2020, procentul pacienților cu risc crescut de sângerare a fost mai redus 38.5% (1019/2654) 
vs 46% (1391/3019), vârsta medie a fost mai avansată, 63 (11.9) vs 61.4 (11.7) ani, p=0.01 comparativ cu anul 
2018. Prevalența anemiei preoperatorii a fost mai mare 45% vs 40%, p<0.01, dar sângerarea postoperatorie 
au fost mai redusă, 101ml vs 270ml, p<0.01. Rata de transfuzie de concentrat eritrocitar a crescut, 20.2% vs 
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18.9%, p=0.11, semnificativ statistic în perioada preoperatorie 4.3% vs 2.2%, p<0.01. Pacienții anemici au fost 
mai vârstnici, au avut o rată de transfuzie crescută și o durată mai lungă de spitalizare comparativ cu pacienții 
admiși fără anemie. 

Concluzii: În cursul anului 2020, pandemia de COVID-19 a modificat caracteristicile pacienților oncologici cu 
risc crescut de sângerare admiși în I.R.O. Iași, înregistrându-se o creștere a prevalenței anemiei și a ratei de 
transfuzie preoperatorii comparativ cu anul 2018.  

 

Perioperative anemia prevalence and transfusion rate in oncological 
patients with increased risk of bleeding - comparative analysis 2020 vs 
2018 
Irina Ristescu1,2, I. Buzincu1,2, R. Hugianu1, C. Tansanu1, Alexandra Marza1, G. Malureanu1, I. Simion1, 
Ioana Grigoraș1,2 

1Anesthesia and Intensive Care Department, School of Medicine, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  

2Anesthesia and Intensive Care Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: cancer, perioperative anemia, perioperative transfusion 

Background: Both preoperative anaemia and perioperative transfusion are independent risk factors for poor 
outcome in cancer patients. The study aimed to evaluate the prevalence of perioperative anemia and the 
transfusion rate in patients at high risk of bleeding admitted during 2020, a COVID-19 pandemic year, versus 
2018. 

Methods: Unicenter observational retrospective study that included surgical patients at high risk of bleeding 
admitted between January and December 2020 in R.I.O. Iasi. We collected demographic data, hemoglobin 
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values (at admission, postoperative, at discharge), intra- and postoperative bleeding, transfusion of red blood 
cell, fresh frozen plasma and platelets (pre- and postoperative), ICU and hospital length of stay, in-hospital 
mortality. We performed a comparative analysis of data collected during 2020 vs 2018. The statistical analysis 
used the t-Student, Wilcoxon and Chi-square tests from the SPSS 17.0 program. 

Results: In 2020, the percentage of patients at high risk of bleeding was lower 38.5% (1019/2654) vs 46% 
(1391/3019), the mean age was increased, 63 (11.9) vs 61.4 (11.7) years, p = 0.01 compared to 2018. The 
prevalence of preoperative anemia was higher 45% vs 40%, p <0.01, but postoperative bleeding was lower, 
101ml vs 270ml, p <0.01. Red blood cell transfusion rate increased, 20.2% vs 18.9%, p = 0.11, statistically 
significant in the preoperative period 4.3% vs 2.2%, p <0.01. Anemic patients were older, had a higher 
transfusion rate and a longer hospital stay compared to patients admitted without anemia. 

Conclusions: During 2020, the COVID-19 pandemic changed the characteristics of cancer patients at high 
risk of bleeding admitted to R.I.O. Iasi. There was an increase in the prevalence of anemia and the 
preoperative transfusion rate compared to 2018. 
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Abordarea terapeutică în limfoamele primare cerebrale 
Diana Robu1, Petruța Mutescu1, Anca Munteanu1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica Radioterapie 

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

Cuvinte cheie: limfom primar cerebral, radioterapie 

Introducere: Limfomul primar cerebral (PCNSL) reprezintă 4%-6% din totalul limfoamelor extra-nodale și 4% 
din neoplaziile sistemului nervos central. Cele mai frecvente localizări sunt la nivelul sistemului nervos central, 
globului ocular sau leptomeningelui. Majoritatea cazurilor noi sunt diagnosticate în a 5-a și a 6-a decadă de 
viață iar fenotipul cel mai des întâlnit este limfomul cu celule mari B difuz.  

Material și metodă: Pacient în vârstă de 60 ani se adresează Spitalului Clinic de Urgență “N. Oblu” în ianuarie 
2021 pentru sindrom cefalalgic și afazie mixtă. Examenul CT cranio-cerebral descrie multiple leziuni 
supratentoriale iodofile, cu important edem perilezional temporo-frontal stâng, devierea spre dreapta a 
structurilor liniei mediene cu 18mm, ventriculul lateral (VL) stâng comprimat, VL drept mai dilatat în dinamică. 
În acest context se practică ablația microscopică subtotală a FT, examenul anatomo-patologic și 
imunohistochimic stabilind diagnosticul de limfom cu celule mari B difuz fenotip ABC. Pacientul este adresat 
către I.R.O. unde se inițiază chimioterapia (CHT) de inducție (protocol R-MPV). Examenul CT de control post-
CHT evidențiază boală progresivă, ulterior efectuându-se radioterapie externă în doză totală de 
36Gy/18fracții/ PTV whole brain (WBRT). 

Concluzii: LMNH primar cerebral reprezintă o provocare atât din perspectiva diagnosticului cât și a 
tratamentului. Extensia microscopică difuză, multifocală a PCNSL pledează pentru WBRT. Neurotoxicitatea și 
recidiva tumorală apar adesea în perioada de follow-up.   
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Therapeutic approach in primitive cerebral lymphoma 
Diana Robu1, Petruța Mutescu1, Anca Munteanu1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi, Radiotherapy Department 

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

Keywords: primitive cerebral lymphoma, radiotherapy 

Introduction: Primitive cerebral lymphoma (PCNSL) represents 4%-6% of all extranodal lymphomas and 4% 
of the central nervous system cancers. The most frequent sites are in the central nervous system, ocular globe 
or leptomeninges. The majority of the new cases are diagnosed in the 5th and 6th decade of life while the 
most encountered phenotype is the diffuse large B-cell lymphoma.  

Material and method: A 60 years old patient addresses the “N. Oblu” Emergency Clinical Hospital in January 
2021 for cephalalgia syndrome and mixed aphasia. The cranial CT scan describes multiple supratentorial 
contrast-enhancing lesions, with important left temporo-frontal perilesional edema, 18mm deviation to the 
right of the midline structures, compressed left lateral ventricle (LV), more dilated right LV in dynamic. In this 
context the subtotal microscopic ablation of the TF is performed, anatomopathological and 
immunohistochemistry tests pleading for diffuse large B cell lymphoma ABC phenotype. The patient is 
addressed towards IRO where induction chemotherapy (CHT) is initiated (R-MPV protocol). The post-CHT CT 
scan reveals progressive disease, subsequently conducting external radiotherapy with a total dose of 
36Gy/18fractions/ PTV whole brain (WBRT). 

Conclusions: Primitive cerebral non-Hodgkin lymphoma represents a challenge on both diagnostic and 
treatment perspectives. The microscopically diffused, multifocal extension of the PCNSL pleads for WBRT. 
Neurotoxicity and tumoral recurrence appear frequently in the follow-up period.  
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Particularități de diagnostic și tratament în limfoamele non-Hodgkin 
extra-nodale 
Diana Robu1, Petruța Mutescu1, Anca Munteanu1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica Radioterapie 

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

Cuvinte cheie: limfom extra-nodal, radioterapie, chimioterapie 

Introducere: Limfoamele non-Hodgkin (LMNH) constituie un grup heterogen de neoplazii cu localizare 
predominant în ganglionii/țesuturile limfatice. Limfoamele extra-nodale reprezintă 25%-40% din LMNH, din 
care 82% limfoame cu celule T periferice și 9% foliculare. Localizări frecvente extra-nodale sunt regiunea cap-
gât, tractul gastrointestinal și sistemul nervos central. Radioterapia este utilizată pentru consolidare după 
terapia sistemică, terapie de salvare/paliație.  

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 67 ani diagnosticat clinic și imagistic în martie 
2021 cu o formațiune tumorală (FT) testiculară dreaptă. Examenul CT relevă FT de 137/56/44mm la nivel iliac, 
cu continuitate la nivelul cordonului spermatic drept, bloc adenopatic (ADP) voluminos lombo-aortic inferior 
de 80/95/120mm, cu manșonarea venei cave inferioare, compresia ureterului drept cu uretero-hidronefroză 
dreaptă gr. II-III, ADP iliacă internă dreaptă de 23/30/28mm, masă tumorală retroperitoneală dreaptă de 
25/36/37mm, leziune osteolitică ce determină distrucția aripii sacrate drepte, osului iliac, apofizei transverse 
L5, cu invazia mușchilor paraspinal drept și fesier mijlociu drept.  

În martie 2021 se practică orhiectomie dreaptă, cu rezultat biopsic: LMNH difuz cu celulă mare B. În contextul 
sindromului hiperalgic, se inițiază radioterapie paliativă în doză totală de 30Gy/10 fracții/ PTV lombo-sacrat 
și bloc ADP lombo-aortic, ulterior pacientul fiind direcționat către Clinica de Hematologie unde a beneficiat 
de chimioterapie (R-CHOP).  
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Concluzii: Pacient cu LMNH testicular diagnosticat în stadiu avansat (IVB bulky disease) prezintă răspuns 
parțial la examinarea CT post-iradiere, urmat de regresie parțială a masei infiltrative retroperitoneale, aspect 
staționar al leziunii de la nivelul bazinului post-chimioterapie.  

 

Diagnosis and treatment particularities in extranodal non-Hodgkin 
lymphoma 
Diana Robu1, Petruța Mutescu1, Anca Munteanu1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi, Radiotherapy Department 

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

Keywords: extranodal lymphoma, radiotherapy, chemotherapy 

Introduction: Non-Hodgkin lymphomas (NHL) are a heterogenous group of immune system cancers with 
predominant localization in lymph nodes/lympathic tissues. Extranodal lymphomas represent 25%-40% of 
NHL, of which 82% are peripheral T-cell lymphomas and 9% follicular. Frequent extranodal sites are found in 
the head and neck region, gastrointestinal tract and the central nervous system. Radiotherapy is used as 
consolidation after systemic therapy, salvage treatment/palliation. 

Material and method: We present the case of a 67 years old patient clinically and imagistically diagnosed in 
March 2021 with a right testicular tumoral formation (TF). The CT examination reveals a TF of 137/56/44mm 
in the iliac region, with continuity on the right spermatic cord, inferior para-aortic bulky adenopathic block 
(ADP) of 80/95/120mm, wrapping the inferior vena cava, compression of the right ureter with right 
ureterohydronephrosis gr. II-III, right internal iliac adenopathy of 23/30/28mm, right retroperitoneal tumoral 
mass of 25/36/37mm, osteolytic lesion which causes the distruction of the right sacral ala, iliac bone, L5 
transverse process, with the invasion of the right paraspinal muscles and right gluteus medius. In March 2021, 
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right orchiectomy has been performed, with the following biopsy result: diffuse large B cell lymphoma. In 
the context of the hyperalgesia syndrome, palliative radiotherapy is initiated with a total dose of 30Gy/10 
fractions/ PTV lumbo-sacral and para-aortic ADP block, subsequently the patient being directed to the 
Hematology Clinic where he benefited of chemotherapy (R-CHOP).  

Conclusions: Patient with testicular NHL diagnosed at an advanced stage (IVB bulky disease) presents partial 
response to the post-irradiation CT examination, followed by partial regression of the retroperitoneal 
infiltrative mass, stationary aspect of the pelvic lesion post-chemotherapy.  
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Neoplasmul bronho-pulmonar – experiența departamentului CTP I.R.O. 
Iași 
C. Sandu, T. Păduraru, A. Palanciuc 

Chirurgie toracică I.R.O. Iași 

 

Neoplasmul bronhopulmonar este principala cauză de deces prin cancer la nivel mondial, cu aproximativ 
1800000 de decese, reprezentând 18% din totalul deceselor prin cancer, în 2020, conform International 
Agency for Research on Cancer (IACR). Fumatul rămâne principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar. 
Pe lângă acesta, alte particule din aerul ambiant sunt considerate a avea, în timp, același efect (exemplu: 
azbest, radon, arsenic, acizi, hidrocarburi, nichel). Cancerele pulmonare sunt clasificate în non-small cell lung 
cancer (NSCLC), reprezentând aproximativ 80%-85% și small-cell lung cancer (SCLC), aproximativ 10%-15%, 
conform American Cancer Society (ACS). Diferitele forme histo-patologice definesc deciziile terapeutice și 
determină prognosticul afecțiunii. Semnele și simptomele pot varia în funcție de tipul tumorii și de 
amploarea metastazelor. Diagnosticul histopatologic poate fi obținut prin citologia sputei, toracocenteza, 
biopsia ganglionară accesibilă, fibrobronhoscopia, puncție biopsie  transtoracică, toracoscopia video-
asistată sau toracotomia. Pentru NSCLC în stadiile incipiente I-II, rezecția pulmonară (lobectomia, 
bilobectomia, pneumonectomia) rămâne opțiunea cu cel mai mare potențial curativ. În departamentul 
Chirurgie Toracică din cadrul I.R.O. Iași, în perioada 01.2015-12.2019, au fost efectuate 199 rezecții pulmonare 
anatomice în scop curativ. 
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Managementul pacienților cu Clostridioides difficile și neoplazii în era pre-
COVID 
Cristina Sapaniuc1,2, Georgiana Alexandra Lăcătușu1, Ioana Florina Mihai1,2,  
Laura Gheucă-Solovăstru2,3, Carmen Manciuc1,2 

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

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

3Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași - Clinica dermatologie   

Cuvinte cheie: Clostridium difficile, neoplazii, tratament 

Introducere: Îmbătrânirea populației și creșterea incidenței afecțiunilor oncologice duce la apariția unei 
patologii intricate ce solicită specialistul de boli infecțioase și oncolog.  

Material și metodă: Au fost studiate retrospectiv foile de observație a pacienților internați pe o perioadă de 
8 luni cu diagnosticul cu Colită cu Clostridium difficile și neoplazii asociate. 

Rezultate: În clinica de boli infecțioase Iași, în perioada menționată, au fost internați 842 de pacienți cu 
diagnosticul Colita cu Clostridium difficile dintre care 112 (13.3%) au neoplazii asociate (neoplasm gastric, 
heptocarcinom, neoplasm cec, neoplasm colon, neoplasm bronhopulmonar, etc.) cu o medie a zilelor de 
spitalizare de 9.7 zile.  

S-a observat o predominantă a sexului masculin (65,17%), distribuția pe mediile de proveniență fiind relativ 
egală, 65.17% din pacienți au avut vârsta peste 65 ani, 5.35% au avut vârsta cuprinsă între 35-44 ani, 12.5% 
între 45-54 ani, 16.98% între 55-64 ani.  

În lotul studiat, 81 din pacienți au avut toxinele A și B prezente; 18 au avut toxina A prezentă; toxina B s-a 
evidențiat la 7 pacienți. Majoritatea pacienților au primit tratament cu Vancomicina, urmat de o asociere între 
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Vancomicina și Metronidazol. Evoluția infecției și a sindromului diareic au fost favorabile, neînregistrându-se 
nici un deces pe parcursul internării în Clinica noastră. Totuși starea generală a pacienților s-a deteriorate 
vizibil clinic, biologic și psihoemoțional.   

Concluzii: Neoplaziile sunt un factor de risc pentru apariția infecției cu Clostridium difficile. Chimio și 
radioterapia sunt factori favorizanți ai apariției și recăderii infecției cu Clostridium Difficile, terapia și 
rezolvarea acestor cazuri fiind o provocare pentru medicul infecționist, oncolog și psihoterapeut. 
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Raportul Neutrofile/ Limfocite: o analiză retrospectivă a rolului prognostic 
în cancerul rectal 
C. Simiras  

I.R.O. Iași, Clinica 2 Chirurgie 

Cuvinte cheie: cancer rectal, raportul neutrofile/limfocite, scorurilor bazate pe inflamație 

Introducere: Inflamația sistemică prin interacțiunile gazdă-tumoră este implicată intim în dezvoltarea și 
progresia cancerului. Pe baza acestei ipoteze, mai multe studii au sugerat că raportul Neutrofile/Limfocite 
(NLR) poate fi folosit ca biomarker cu valoare prognostică. Scopul nostru este de a analiza retrospectiv 
fluctuațiile NLR într-o cohortă de pacienți diagnosticați și tratați pentru cancer rectal.  

Materiale și metode: Am realizat un studiu retrospectiv utilizând o bază de pacienți cu neoplasm rectal 
confirmat histopatologic. Am urmărit secvența terapeutică a pacienților și evoluția lor în medie de trei ani. 
Am calculat NLR în momentul diagnosticului, înainte de a începe chimio-radioterapia neoadjuvantă (nCRT), 
tratamentul chirurgical și la o lună după operație. 

Rezultate: Din lotul de 45 de pacienți, 41 au avut diagnosticul de cancer rectal local avansat (LARC), iar 4 
aveau deja metastaze în momentul diagnosticului. Pacienții care au avut o evoluție favorabilă în următorii 3 
ani (fără recidivă sau semne de leziune secundară) au avut  media NLR pre- nCRT de 2,9 cu o creștere 
semnificativă înaintea operației și la o lună după aceea. Pacienții care au prezentat recidivă sau metastază în 
următorii 3 ani au avut media NLR pre- nCRT 2,9 cu o creștere semnificativă în timpul secvenței terapeutice 
și la o lună după. 

Concluzie: Valoarea NLR prezintă o creștere semnificativă în perioada pre- și post chirurgicală, cel mai 
probabil datorită necrozei tumorale și a stresului chirurgical. În studiul nostru NLR nu a fost corelat cu 
prognosticul oncologic al pacienților, deci valoarea acestor markeri trebuie să fie studiată în continuare. 
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Neutrophil to Lymphocyte ratio: a retrospective analysis of its prognostic 
role in rectal cancer patients 
C. Simiras 

R.I.O. Iasi, Clinic 2 Surgery 

Keywords: rectal cancer, neutrophil/lymphocyte ratio, scores based on inflammation 

Background: Systemic inflammation through host-tumor interactions is closely involved in the 
development and progression of cancer. Based on this hypothesis, several studies have suggested that the 
Neutrophil/Lymphocyte (NLR) ratio can be used as prognostic biomarkers. Herein we aimed to analyze in a 
retrospective fashion the fluctuations of NLR in a cohort of patients diagnosed and treated for rectal cancer. 

Material and method: We conducted a retrospective study using a database of patients with rectal 
neoplasm histologically confirmed. We followed the therapeutic sequence and patient evolution over an 
average of three years. We calculated NLR at the time of diagnosis, before starting neoadjuvant chemo-
radiotherapy (nCRT), surgical treatment and one month after surgery. 

Results: Of the group of 45 patients, 41 were diagnosed with local advanced rectal cancer (LARC), and 4 
already had metastases at the time of diagnosis. Patients who had a favorable outcome over the next 3 years 
(no recurrence or signs of secondary injury) had an average pre-nCRT NLR of 2.9 with a significant increase 
before surgery and one month thereafter. Patients who experienced recurrence or metastasis over the next 
3 years had a mean NLR pre-nCRT 2.9 with a significant increase before surgery and one month after. 

Conclusion: The NLR value showed a significant increase in the pre- and post-surgical period, most likely due 
to tumor necrosis secondary to neoadjuvant treatment and surgical stress. In our study, NLR did not correlate 
with patient`s oncological prognosis, thus its value as a prognostic marker needs to be further debated. 
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Rolul videocapsulei endoscopice în diagnosticul tumorilor de intestin 
subțire 
Ana-Maria Singeap, C. Stanciu, Anca Trifan 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie 

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: videocapsula endoscopică (VCE), tumori intestin subțire, hemoragie digestivă obscură, diagnostic 

Introducere: Videocapsula endoscopică (VCE) reprezintă o metodă inovativă non-invazivă, recomandată ca 
explorare de primă intenție în suspiciunea de patologie a intestinului subțire. Utilizarea sa în practica clinică a 
dublat practic rata de diagnostic al tumorilor de intestin subțire (TIS). Scopul studiului a fost evaluarea frecvenței 
TIS în cadrul explorărilor cu VCE, și corelarea tabloului de prezentare clinică cu diagnosticul definitiv. 

Material și metodă: Am studiat retrospectiv cazurile investigate cu ajutorul capsulei endoscopice de intestin 
subțire și diagnosticate cu tumori de intestin subțire într-o perioadă de cinci ani, în Institutul de Gastroenterologie 
și Hepatologie Iași, centru terțiar, cu experiență în CE. 

Rezultate: Dintre 358 de investigații efectuate, pentru diferite indicații, au fost diagnosticate 21 TIS (5.8%), 
majoritatea bărbați (68%). Indicațiile de explorare au fost: hemoragie digestivă (HD) de cauză neprecizată, 
manifestă (majoritatea) sau ocultă, anemie feriprivă de cauză neprecizată și sindrom dureros abdominal. 
Enteroscopia cu biopsie, CT sau RMN abdominal au completat bilanțul; s-a intervenit chirurgical în 90% din cazuri. 
Majoritatea TIS au fost de tip GIST (42%), urmate de adenocarcinom, tumori neuro-endocrine (TNE) și câte un caz 
de lipom, limfom, melanom. GIST și adenocarcinoamele s-au corelat cu hemoragia digestivă obscură manifestă, 
iar TNE cu sindromul dureros abdominal. În toate cazurile, VCE a influențat favorabil prognosticul. 

Concluzii: VCE este o metodă diagnostică eficace a TIS. HD de cauză neprecizată este cel mai frecvent tablou de 
prezentare a TIS. HD obscură manifestă se corelează cu TIS de tip GIST și adenocarcinom. Rezultatele VCE ghidează 
managementul, asigurând un impact favorabil asupra evoluției pacienților.  
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The role of capsule endoscopy in the diagnosis of small bowel tumors 
Ana-Maria Singeap, C. Stanciu, Anca Trifan 

”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Institute of Gastroenterology and Hepatology, 

”St. Spiridon” Emergency Hospital Iasi, Romania 

Keywords: small bowel capsule endoscopy, small bowel tumors, obscure gastrointestinal bleeding, diagnosis 

Introduction: Small bowel capsule endoscopy (SBCE) is an innovative non-invasive method, recommended 
as a first-line exploration in suspected SB pathologies. Its use in clinical practice has doubled the rate of 
diagnosis of small bowel tumors (SBT). The aim of the study was to evaluate the frequency of SBT among VCE 
exams, and to correlate the clinical presentation with the definitive diagnosis. 

Material and methods: We retrospectively studied all SBT diagnosed by SBCE over a period of five years, at 
the Institute of Gastroenterology and Hepatology Iasi, a tertiary center with experience in SBCE. 

Results: Out of 358 investigations performed, for different indications, 21 SBT (5.8%) were diagnosed, most 
of them men (68%). The indications for exploration were: obscure gastrointestinal bleeding (OGIB), overt 
(mostly) or occult type, unexplained iron deficiency anemia and abdominal pain. Patients were further 
explored by enteroscopy with biopsy, abdominal CT or MRI; surgery was performed in 90% of cases. Most 
SBT were GIST (42%), followed by adenocarcinomas, neuro-endocrine tumors (NET), and one case of lipoma, 
lymphoma, and melanoma, respectively. GIST and adenocarcinomas were correlated with overt OGIB, and 
TNE with abdominal pain syndrome. In all cases, SBCE favorably influenced the evolution. 

Conclusions: SBCE is an effective diagnostic method for SBT. OGIB is the most common presentation clinical 
picture. Manifest OGIB correlates with GISTs and adenocarcinomas. The results of the SBCE guide the 
management, ensuring a favorable impact on the patient’s outcome. 
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Rolul microchirurgului în transplantul hepatic de la donator viu 
A. Stoian1, D. Zamfirescu1, V. Brașoveanu1,2, I. Lascăr3, A. Hotineanu4, I. Popescu2 

1Chirurgie Plastică, Clinica Zetta, București România 

2Chirurgie Generală, Institutul Clinic Fundeni, București, România 

3Chirurgie Plastică, Spitalul Clinic de Urgență București, România 

4Chirurgie Generală, Spitalul Republican, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: transplant hepatic, microchirurgie 

Introducere: Una dintre cele mai de temut complicații acute în cadrul transplantului hepatic de la donator 
viu este tromboza arterei hepatice (HAT). Incidența raportată al acestui eveniment nedorit este între 14%-
25%. Prin implicarea chirurgilor plasticieni, având competențe microchirurgicale în echipa de transplant, 
incidența HAT a fost redusă până la un procent de 1.7%. Scopul studiului a fost să prezintă experiența noastră 
cu privire la reconstrucția arterei hepatice. 

Materiale și metode: Noi am realizat un studiu retrospectiv, între 2012 și 2021, cu privire la rezultatele 
postoperatorii ale pacienților transplantați hepatic de la donatori vii, în care au fost implicați și microchirurgi. 
Arteriografia a fost practicată sub microscop operator, intervențiile au avut loc la Institutul Clinic Fundeni, 
Spitalul Republican din Chișinău și un spital privat. 

Rezultate: Studiul nostru a identificat 115 pacienți, cu vârste între 2 si 64 de ani, echipa microchirurgicală a 
realizat 118 anastomoze arteriale hepatice, câte 2 artere au fost reconstruite în cazul a 3 pacienți. Rata de HAT 
a fost 2.54% (3 cazuri), rata de retransplantare 0%. 

Concluzia: Introducerea microchirurgului și a tehnicilor microchirurgicale în echipa LDLT poate reduce rata 
HAT și crește succesul operației de transplant. 
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The role of microsurgeon in living donor liver transplantation 
A. Stoian1, D. Zamfirescu1, V. Brașoveanu1,2, I. Lascăr3, A. Hotineanu4, I. Popescu2 

1Plastic surgery, Zetta Clinic, Bucharest, Romania  

2General Surgery, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania  

3Plastic Surgery, Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 

4General surgery, Republican Hospital, Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: liver transplant, microsurgery 

Introduction: Among one of the most feared complication in the acute postoperative period, in patients 
who receive liver transplant from a living donor (LDLT), is hepatic artery thrombosis (HAT). The reported 
incidence of this unwanted event was between 14% and 25%. By involvement plastic surgeons with 
competence in microsurgery in transplant team, the HAT incidence was reduced up to 1.7%. The aim of the 
study was to present our experience regarding hepatic artery reconstruction. 

Materials and methods: We conducted a retrospective analyzes, between 2012 and 2021, of postoperative 
outcomes in LDLT where reconstructive microsurgeons were involved in hepatic artery anastomosis. The 
arteriography was performed under surgical microscope and the surgeries took place in Clinical Institute 
Fundeni, Republican Hospital from Chisinau and one private hospital.  

Results: Our study identified 115 patients, with age between 2 and 64 year old, the microsurgical team 
performed 118 hepatic artery anastomosis, 2 arteries were reconstructed in 3 patients. The overall HAT rate 
was 2.54% (3 cases) and no immediate need of retransplantation.  

Conclusion: The introduction of microsurgeon and microsurgery techniques in LDLT team can decrease the 
rates of HAT and improve the overall success of the transplant. 
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Avantajele imprimării tridimensionale în refacerea morfologică și 
funcțională a defectelor mandibulare 
D. Sulea, A. Nicolau, F. Sava, A. Cracana, O. Boisteanu, V.V. Costan 

U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: reconstrucția mandibulei, imprimare tridimensională, model stereolitic 

Introducere: Stereolitografia este utilizată tot mai mult în domeniul medical în vederea obținerii unui 
tratament personalizat și a unor rezultate superioare. Obiectivul acestui studiu este evaluarea utilității 
metodelor tridimensionale în reconstrucția individualizată a conturului mandibular și în restaurarea funcțională. 

Material și metodă: Am realizat un studiu retrospectiv privind cazurile de reconstrucție mandibulară operate 
în ultimii 7 ani, în care au fost utilizate modele stereolitice și ghiduri chirurgicale în cadrul pregătirii preoperatorii, 
pentru a realiza o reconstrucție optimă, individualizată. Au fost documentate diagnosticul, procedura 
chirurgicală efectuată, cât și etapele de obținere a modelului stereolitic, durata intervenției chirurgicale și 
rezultatele postoperatorii. 

Rezultate: În studiu au fost incluse 23 de cazuri, din care 17 pacienți au prezentat defecte de mandibulă 
consecutive extirpării unor tumori maligne, iar în alte 6 cazuri defectele au urmat rezecției unei tumori benigne. 
Reconstrucția mandibulei a fost realizată cu ajutorul unui lambou liber transferat de peroneu în 13 cazuri, a unui 
lambou liber transferat de scapulă în 3 cazuri, și prin utilizarea unei atele de reconstrucție de titan și a unui 
lambou liber transferat de latissimus dorsi în alte 6 cazuri. Durata intervenției chirurgicale a fost semnificativ 
mai redusă, ca și efortul echipei chirurgicale. Conturul mandibulei a fost reconstituit cu o precizie crescută, ceea 
ce a permis un rezultat funcțional optim. 

Concluzii: Imprimarea tridimensională este utilă în reconstrucția defectelor mandibulei, având avantajul unei 
durate mai scăzute a intervenției chirurgicale și a unei complexități reduse, alături de o reconstrucție precisă a 
formei. 
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Advantages of three-dimensional printing in restoring mandibular contour 
and function 
D. Sulea, A. Nicolau, F. Sava, A. Cracana, O. Boisteanu, V.V. Costan 

U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi 

Keywords: mandibular reconstruction, three-dimensional printing, stereolithic model, free flap 

Introduction: Stereolithography is increasingly used in the medical field for ensuring personalized 
treatment and improving results. The objective of the study is to evaluate the utility of three-dimensional 
methods in the individualized reconstruction of mandibular contour and the restoration of lost function. 

Material and methods: We reviewed cases of mandibular reconstruction operated over the last 7 years, in 
which stereolithic models and surgical guides were used during the preoperative planning for ensuring an 
optimal individualized reconstruction. The diagnosis and the type of reconstructive procedure performed 
were documented, as well as the three-dimensional printing workflow, the surgery duration and 
postoperative outcomes. 

Results: A total of 23 cases were included in the study. There were 17 cases of mandibular defects following 
the removal of malignant tumors and 6 cases following benign tumor resection. The reconstructive 
procedure involved a fibula free flap in 13 cases, a scapula free flap in 3 cases and titanium plate and 
latissimus dorsi free flap reconstruction in the other 6 cases.  The surgery duration was significantly reduced 
and so was the effort of the operating team. The mandibular contour was restored with enhanced precision 
and resulted in optimal functional outcomes. 

Conclusions: Three-dimensional printing proved useful in the restoration of mandibular defects, with the 
advantages of a reduced surgery duration and complexity, as well as a more precise, individualized shape 
reconstruction. 
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Patologia acută a pericardului la pacientul oncologic: evoluția bolii sau 
reacție adversă? 
Diana Tanasă1,2, Larisa Rotariu1,2, Elena Rodica Gafton1, Adelina-Nicoleta Proca2,3, Mariana Floria2,3 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, România  

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

3Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Iacob Czihac” Iași, România 

Cuvinte cheie: neoplasm bronhopulmonar, pericardita acută, efuziune pericardică, imunoterapie, Nivolumab 

Pericardita acută și efuziunea pericardică se încadrează în bolile cardiovasculare asociate patologiilor maligne 
solide sau hematologice, fiind cel mai frecvent întâlnite în neoplasmul bronhopulmonar, neoplamul mamar și 
limfomul malign non-Hodgkin. Acestea pot fi întâlnite ca primă manifestare a unei neoplazii, pot avea caracter 
paraneoplazic sau pot constitui una dintre reacțiile adverse ale radioterapiei, chimioterapiei și imunoterapiei, 
însoțindu-se de un prognostic nefavorabil. Au fost raportate multiple cazuri de pericardită acută și efuziune 
pericardică la pacienții aflați în curs de imunoterapie cu Ipilimumab, Nivolumab, Atezolizumab sau 
Pembrolizumab, diagnosticate, mai frecvent, la pacienții tratați cu Nivolumab. În funcție de cantitatea de lichid 
pericardic decelată la evaluarea ecocardiografică, pacienților diagnosticați cu efuziune pericardică aflați în curs 
de imunoterapie se recomandă administrarea de corticoterapie în doză mare sau pericardiocenteză. Un pacient, 
în vârstă de 60 ani, a fost diagnosticat în iunie 2020 cu neoplasm bronhopulmonar non-microcelular stadiul IIIA 
și a efectuat chimioterapie și radioterapie. La evaluarea imagistică de 3 luni, s-a obiectivat progresia bolii și s-a 
decis inițierea imunoterapiei cu Nivolumab. După 9 cicluri de tratament, pacientul este diagnosticat 
ecocardiografic cu efuziune pericardică în cantitate mare pentru care a primit corticoterapie. S-au efectuat 
pericardiocenteze evacuatorii cu ameliorarea simptomatologiei. În vederea unui management corect și eficient 
al reacțiilor adverse legate de administrarea imunoterapiei, sunt necesare urmărirea și diagnosticul corect al 
acestora. 
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Acute pericardial diseases in cancer patients: evolution of disease or 
adverse effect? 
Diana Tanasă1,2, Larisa Rotariu1,2, Elena Rodica Gafton1, Adelina-Nicoleta Proca2,3, Mariana Floria2,3 
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3Military Emergency Hospital ”Dr. Iacob Czihac” Iasi, Romania 

Keywords: non-small cell lung cancer, pericarditis, pericardial effusion, immune checkpoint inhibitors, Nivolumab 

Acute pericarditis and pericardial effusion are among the cardiovascular diseases associated with solid 
malignant tumors and malignant hemopathies, being the most common in lung cancer, breast cancer and 
non-Hodgkin lymphoma. These may be found as the first manifestation of a neoplasm, may be 
paraneoplastic or one of the adverse reactions of the radiotherapy, chemotherapy and immunotherapy, 
accompanied by a poor prognosis. Multiple cases of acute pericarditis and pericardial effusion have been 
reported in patients undergoing immune checkpoint inhibitors treatment with Ipilimumab, Nivolumab, 
Atezolizumab or Pembrolizumab, more frequently diagnosed in patients treated with Nivolumab. 
Depending on the amount of pericardial fluid detected during the echocardiographic evaluation, patients 
diagnosed with pericardial effusion treated with immunotherapy receive high-dose corticosteroid therapy 
or undergo pericardiocentesis. A 60-year-old male was diagnosed in June 2020 with non-small cells lung 
cancer stage IIIA and underwent chemoradiotherapy. He progressed after 3 months and decided to start the 
immunotherapy with Nivolumab. He developed a large pericardial effusion, about one week after receiving 
the ninth Nivolumab treatment for which he has received corticosteroid therapy and underwent evacuation 
of the effusion. In order to manage correctly the immune-related adverse effects, clinicians need to follow-
up the patient clinically and paraclinically. 
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Importanța abordului minim-invaziv în tratamentul chirurgical al 
neoplaziilor esofagiene 
B.C. Tănase, M. Mugescu, A. Burlacu, Violeta Deaconescu, T. Horvat 

Institutul Oncologic ”Prof.Dr. Al. Trestioreanu” - București 

Secția Clinică Chirurgie toracică 

 

Neoplaziile esofagiene reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, în special din cauza 
tratamentelor complexe și a complicațiilor frecvente asociate acestor tratamente și care necesită un 
management terapeutic de la conservator la complex, multidisciplinar.  

O altă componentă cu importanță majoră în tratamentul pacienților cu neoplazie esofagiană este 
reprezentată de costurile și necesarul de tehnică medicală asociată îngrijirii acestor tipuri de pacienți, o 
simplă analiză economică concluzionează că pacienții cu patologie esofagiană (neoplazică) trebuie tratați în 
centre dedicate, cu experiență, care îndeplinesc un standard în ceea ce privește necesarul de aparatură 
medicală, precum și disponibilitatea terapiilor specifice (chimioterapie, radioterapie, chirurgie).  

În lucrarea de față vom prezenta și analiza folosind date din literatura de specialitate, care sunt beneficiile 
abordului minim-invaziv în tratamentului chirurgical al pacienților cu neoplazie esofagiană și care este 
impactul acestui abord în ceea ce privește caliatea vieții pacientului, supraviețuirea, complianța la 
tratamentul oncologic adjuvant, precum și impactul socio-economic.  
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The value of the minimally invasive approach in the surgical treatment of 
esophageal neoplasms 
B.C. Tănase, M. Mugescu, A. Burlacu, Violeta Deaconescu, T. Horvat 

Institute of Oncology ”Prof.Dr. Al. Trestioreanu ”- Bucharest 

Thoracic Surgery Department 

 

Esophageal neoplasms are an important public health issue, especially due to the complex treatments and 
the frequent complications associated with these treatments and which require a therapeutic management 
from conservative to complex, multidisciplinary. 

Another major component in the treatment of patients with esophageal neoplasia is the costs and the need 
for medical equipment associated with the care of these types of patients, a simple economic analysis 
concludes that patients with esophageal pathology (neoplasia) should be treated in dedicated centers, 
experienced, which meet a standard in terms of the need for medical equipment, as well as the availability 
of specific therapies (chemotherapy, radiotherapy, surgery). 

In this paper we will present and analyze using data from the literature, what are the benefits of the minimally 
invasive approach in surgical treatment of patients with esophageal neoplasia and what is the impact of this 
approach in terms of patient quality of life, survival, compliance with cancer treatment adjuvant, as well as 
the socio-economic impact. 
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Caz clinic, carcinom mamar, cu mutație BRACA1, receptori hormonali 
pozitivi 
Veronica Taralunga, Paulina Valicec 

Oncologie, Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea 

Cuvinte cheie: BRCA1, a doua localizare neoplazică 

Introducere: Se evidențiază necesitatea detecțiilor mutațiilor BRCA 1 și 2 la pacientele tinere cu neoplasm 
mamar și ovarian, având în vedere decizia terapeutică, profilaxia secundară și follow-up. Am avut de examinat 
o pacientă în vârstă de 33 ani, cu AHC: mama - neoplasm ovarian, mătușa neoplasm mamar, bunica neoplasm 
colon; APP:  

2017 Carcinom mamar drept, stadiul  cT2N1M0, st. II B, radiochimiotratat, operat MRM drt, yp N2a N2aMx 
L1V0 ER=95%, PR=55%, KI67=20%, BRCA1 poz;  MRM stâng-profilactic+ anexectomie bilaterală/2018; 
hormonotratat cu Tamoxifen/până în 2020;  

2019: Carcinom scumaos col uterin stadiu IIB FIGO, radiochimiotratat/2019, operat-histerectomie 
totală/01.2020; 

2021: Suspiciunea clinică, biologică și imagistică de recidivă tumorală, metastaze la distanță. 

Material și metodă: 

Actual 2021: 

Clinic: suspiciune de ocluzie intestinală, sindrom de hipertensiune intracraniană; Marker tumoral CA 153=186 
U/ml; CA 125= 400 U/ml; CT-T.A.P+ sciv/08.2021: relevă suspiciunea tumoră rectosigmoidiană, carcinomatoză 
peritoneală, colecție lichidiană perihepatic, paracolic bilateral și pelvin; Rmn cerebral/10.2021: La nivelul 
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emisferelor cerebeloase se evidențiază două leziuni de 19/15 mm în drt. și 11/9 mm în stânga cu semnificație 
de determinări secundare cerebrale. 

Discuții și concluzii: Având în vedere suspiciunea clinică și imagistică de ocluzie intestinală prin: tumora 
rectosigmoidiană- a III-a localizare/efectele adverse post radioterapie, sau post operator/recidivă tumorală.  

Decizie terapeutică: PET-CT/Laparoscopie abdominală exploratore+biopsie concomitentă/Intervenție 
chirurgicală pentru sdr. ocluziv. 

AHC-antecedente heredocolaterale, APP: antecedente personale patologice, MRM-mastectomie radicală 
modificată tip Madden drt. cu limfadenectomie axilară drt.. 

 

Clinical case, breast carcinoma, with mutation BRCA1, hormonals receptors 
positives 
Veronica Taralunga, Paulina Valicec 

Oncology, Municipal Clinical Hospital ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea 

Keywords: BRCA1, second neoplastic tumor 

Introduction: The purpose of this case study is to highlight the importance of detection of BRACA1 and 
BRACA 2 mutation for younger women with breast cancer, ovarian cancer; for therapeutic decision, 
secondary prophylaxis and follow-up. I had to examine a patient, female, age 33 years old, with family history: 
mother-ovarian cancer, aunt – breast cancer, grandmother colon cancer.  

2017 Carcinoma right breast, stage cT2N1M0, st. II B, radiotherapy and chemotherapy treated, surgically 
treated: MRM drt., yp N2a N2aMx L1V0 ER=95%, PR=55%, KI67=20%, BRCA1 poz; MRM left-prophylaxis+ 
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anexectomy bilateral/2018; treated with Tamoxifen/2017-2020; 

2019 Cervical squamous cancer stage IIB FIGO, radiotherapy, chemotherapy and surgically treated; 

2021-Clinical, biological and imagistic suspicion for tumor recurrence and metastases. 

Material and method: Clinical: suspicion of intestinal obstruction. 

Tumor marker CA 153 = 186 U/ml; CA125 = 400 U/ml; CT-T.A.P/08.2021: reveal suspicion of rectosigmoid 
tumor, peritoneal carcinomatosis, liquid collection; 

Cerebral MRI /10.2021: shows two lesions at cerebral level of the cerebellum, the dimensions of these are 
19/15 mm right side and 11/9 mm left side, secondary metastases. 

Conclusion and further discussion: Taking into consideration the clinical and imagistic intestinal bowel 
obstruction through: rectal tumor-the third localization/post radiotherapy side effects and post-surgery side 
effects/ tumoral recidivism. 

Therapeutic decision: PET-CT/Abdominal laparoscopy exploration with concomitant biopsy/Surgical 
intervention for obstruction syndrome. 
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Impactul terapiei cu Eltrombopag asupra calității vieții la pacienții cu 
purpură trombocitopenică imună cronică 
Claudia Cristina Tărniceriu 

U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: purpură trombocitopenică imună, calitatea vieții, Eltrombopag  

Introducere: Purpura trombocitopenică imună (PTI) cronică este o boală autoimună caracterizată prin 
prezența unei trombocitopenii izolate, în absența altor cauze de trombocitopenie. Sângerările și 
fatigabilitatea sunt cele mai frecvente manifestări ale bolii. Tratamentul constă în administrarea 
corticoterapiei sau imunoglobuline ca medicație de primă linie, urmată apoi de agoniști ai receptorilor de 
trombopoetină. Splenectomia este o opțiune terapeutică de rezervă, conform recomandărilor actuale. 
Scopul lucrării este de a prezenta principalele provocări ale tratamentului PTI și impactul asupra calității vieții 
acestor pacienți în contextul introducerii terapiei cu Eltrombopag ca tratament de linia a II-a.  

Material și metode: Prezentăm o serie de patru cazuri clinice de PTI care au necesitat diverse opțiuni 
terapeutice pentru controlul fenomenelor hemoragice. Impactul asupra calității vieții a fost marcat de 
numărul de episoade hemoragice, durata spitalizării și efectele secundare ale tratamentului efectuat.  

Rezultate: În toate cele patru cazuri clinice, corticoterapia a fost prima opțiune terapeutică. Corticoterapia 
pe termen lung a fost urmată de instalarea efectelor secundare specifice acesteia. La două cazuri clinice s-a 
efectuat splenectomie cu recăderea bolii ulterior. Administrarea de Eltrombopag în doze diferite a fost 
opțiunea terapeutică care a menținut un număr de trombocite peste 50.000/mmc, fără efecte secundare 
semnificative. În unul din cazuri se practică stoparea tratamentului cu Eltrombopag, cu menținerea 
numărului de trombocite peste 100.000/mmc.  
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Concluzii: Scopul tratamentului PTI trebuie să fie îmbunătățirea calității vieții acestor pacienți, administrarea 
de Eltrombopag fiind una dintre opțiunile terapeutice, care poate realiza acest deziderat.  

 

Impact of Eltrombopag therapy on quality of life in patients with chronic 
immune thrombocythopenic purpura 
Claudia Cristina Tărniceriu 

U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi 

County Emergency Hospital “St. Spiridon” Iasi 

Keywords: immune thrombocythopenic purpura, quality of life, Eltrombopag 

Introduction: Chronic Immune thrombocytopenic purpura (ITP) is an autoimmune bleeding disorder 
characterized by isolated thrombocytopenia in the absence of other causes of thrombocytopenia. Bleeding 
and fatigue are the most common manifestations. The medications used to treat ITP include corticosteroids, 
intravenous immunoglobulin as first line medication and thrombopoietin receptor agonists as second 
option. Splenectomy is a backup therapeutic option, according with current recommendations.  The 
purpose of this paper  is to present the main challenges related to the treatment of ITP as resulting from 
our own experience and to show the impact on the quality of life of treatment with Eltrombopag, as second 
option.  

Material and methods: We present a series of four cases of ITP and their challenges that required different 
treatments for the control of haemorrhagic phenomena and to show the impact on the quality of life of 
patients. The quality of life was related to the number of bleeding episodes, the length of hospitalization and 
the side effects of the treatments performed.  
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Results: In all four cases, corticosteroids were the first option. Long term therapy with corticosteroids was 
followed by its side effects. In two of the cases the splenectomy was performed followed by the relapse of 
disease. The treatment with different doses of Eltrombopag was the therapeutic option that kept the 
platelets count above 50.000/mmc, without important side effects. In one of de cases the Eltrombopag is 
stopped with keeping the platelets count above 100.000/mmc.  

Conclusions: The main goal of treatment today should be to improve the quality of life of patients with ITP, 
the treatment with Eltrombopag being a solution in this regard.  
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Prevenția fracturilor de fragilitate în cazul osteoporozei secundare din 
cancerele non-metastatice și metastatice 
Laura Teodoriu  

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

Institutul Regional de Oncologie Iași  

Cuvinte cheie: osteoporoză, bisfosfonați, metastaze osoase 

Osteoporoza este foarte frecvent întâlnită în cazul femeilor postmenopauzale, fiind știut faptul că 
osteoporoza duce la fracturi. O femeie din două dezvoltă fractură osteoporotică de-a lungul vieții, astfel 
acestea sunt predispuse către multiple situsuri de fracturare, le este scăzută mobilitatea și consecutiv 
calitatea vieții, iar fractura de șold determină cheltuieli de spitalizare și recuperare superioare tratamentului 
preventiv. Cu toate acestea, tratamentul osteoporozei este întârziat de paciente datorită posibilelor reacții 
adverse ale bisfosfonaților. În categoria pacienților cu osteoporoză intră și pacienții oncologici ce au ca factor 
precipitant tratamentul chimio/radioterapic sau hormonoterapia. Managementul acestor pacienți trebuie să 
cuprindă echipă multidisciplinară având în vedere riscul crescut al acestor pacienți de a dezvolta fracturi pe 
os patologic, în cazul leziunilor secundare osoase, iar cei fără metastaze osoase au nevoie de o clasificare 
corectă în grupele de risc ale fracturilor de fragilitate pentru a putea beneficia de tratamentul preventiv. 
Abordul terapeutic în cele două cazuri poate fi similar (bisfosfonați, denosumab) sau complet diferit (chirugie, 
cimentare, radionuclizi), de asta pașii în diagnosticarea pacientului oncologic cu osteoporoză trebuie să 
urmeze ghiduri multidisciplinare cu viziune asupra  mecanismelor fiziopatologice implicate. 
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Bone health in cancer and secondary osteoporosis 
Laura Teodoriu  

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 

Regional Institute of Oncology Iași  

Keywords: osteoporosis, bisphosphonates, bone metastasis 

Osteoporosis is very common in postmenopausal women, it is known that osteoporosis leads to fractures. 
One in two women develops osteoporotic fracture over lifetime, so they are prone even to multiple fracture, 
their mobility and consequently quality of life are reduced, and hip fracture causes hospitalization and 
recovery costs that are superior to preventive treatment. However, the treatment of osteoporosis is delayed 
by patients due to possible side effects of bisphosphonates. The category of patients with osteoporosis also 
includes oncological patients whose precipitating factor is chemo/radiotherapy or hormone therapy. The 
management of these patients should include a multidisciplinary team given the increased risk for these 
patients to develop bone fractures due to bone metastases, and those without bone metastases need a 
correct classification into the risk groups for fragility fractures to be able to benefit from the preventive 
treatment. The therapeutic approach in these two cases can be quite similar (bisphosphonates, denosumab) 
or completely different (surgery, cementation, radionuclides), so the steps in diagnosing cancer patient with 
osteoporosis must follow multidisciplinary guidelines with a point of view on the pathophysiological 
mechanisms involved in bone health.   
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Metoda chirurgicală personalizată de tratament al tumorilor glandei 
parotide la copii 
Gh. Țîbîrnă, A. Țîbîrnă, C. Mocreac 

U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova 

I.M.S.P. Institutul Oncologic, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: glanda parotidă, chirurgie, nerv facial 

Introducere: Se propune de a perfecționa metodele chirurgicale de tratament a tumorilor benigne și 
maligne ale glandei parotide la copii. 

Scopul cercetării: Elaborarea unei noi metode de tratament al tumorilor glandei parotide la copii. 

Material și metode: În R. Moldova s-a implementat cu succes clasificarea nouă de stadializare a cancerului, 
în care este redată trecerea de la abordarea ”statistică” la cea bazată pe ”medicina personalizată” (adiția a 8-a, 
a. 2018, AJCC-UICC). Pe parcursul a 11 ani au fost operați 7 copii cu neoformațiuni ale glandei parotide (5 
copii cu tumori pleomorfe, 1 – cu rabdomiosarcom, 1 – cu limfom). În toate cazurile operațiile au fost 
efectuate cu păstrarea nervului facial. 

Rezultate: În rezultatul implementării principiilor medicinii personalizate au fost elaborate metode 
chirurgicale noi: Rezecția glandei parotide; Rezecția subtotală a glandei parotide; Parotidectomia cu 
păstrarea nervului facial. 

Intervențiile chirurgicale trebuie efectuate sub anestezie generală, pentru a avea posibilitatea de a elibera 
ramurile nervului facial fără a le trauma; 

Pentru cazurile când capsula tumorală este penetrată și tumoarea poate invada parenchima sănătoasă a 
glandei parotide se recomandă evidarea tumorii în limitele țesutului glandular sănătos; 
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Metoda de intervenție chirurgicală trebuie selectată strict individual în funcție de localizarea și dimensiunile 
tumorii. 

Concluzie: Intervențiile chirurgicale, propuse de noi, oferă posibilitatea de a crea un acces satisfăcător la 
glanda parotidă afectată a copilului cu efect traumatizant minor, ceea ce permite evitarea operațiilor plastice 
voluminoase și a recidivelor. 

Programul de Stat 2020-2023, Proiectul de cercetare ”Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii” 

cu cifrul 20.8009.8007.06. 

 

Personalized surgical method for treating parotid gland tumors in children 
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I.M.S.P. Oncological Institute of the Republic of Moldova 
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Introduction: It is proposed to improve surgical methods for the treatment of benign and malignant tumors 
of the parotid gland in children. 

Aim of the research: Elaboration of a new method of treatment of parotid gland tumors in children. 

Material and methods: In Moldova, the new classification of cancer staging has been successfully 
implemented, which shows the transition from the “statistical” approach to the one based on “personalized 
medicine” (8th edition, 2018), AJCC -UICC). 

During 11 years, 7 children were operated with neoplasms of the parotid gland (5 children with pleomorphic 
tumors, 1 - with rhabdomyosarcoma, 1 – with lymphoma). In all cases the operations were performed with 



 
  
 
 
 
 
 

198 
 

preservation of the facial nerve. 

Results: As a result of the implementation of the principles of personalized medicine, new surgical methods 
were developed: Resection of the parotid gland; Subtotal resection of the parotid gland; Parotidectomy with 
preservation of the facial nerve. 

1. Surgery should be performed under general anesthesia, in order to be able to release the branches of the 
facial nerve without trauma; 

2. For cases when the tumor capsule is penetrated and the tumor can invade the healthy parenchyma of the 
parotid gland, it is recommended to highlight the tumor within the limits of healthy glandular tissue; 

3. The method of surgery must be selected strictly individually depending on the location and size of the 
tumor. 

Conclusion: The surgeries, proposed by us, offer the possibility to create a satisfactory access to the affected 
parotid gland of the child with minor traumatic effect, which allows to avoid bulky plastic surgeries and 
recurrences. 

State Program 2020-2023, Research Project "Modern personalized surgery in the diagnosis and complex treatment of tumors in children" with the 

number 20.8009.8007.06. 
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Demnitatea umană – importanța percepției culturale în îngrijirea 
sănătății 
Elena Toader1,2, T. Winzinger1  
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Cuvinte cheie: demnitate, cancer, îngrijiri paliative, pacient terminal, multiculturalitate   

Apelurile la demnitatea umană ocupă aria dezbaterilor din domeniul medical cu un concept al cărui cadru 
de definire utilizează un grupaj terminologic variat. Deși există o literatură bogată, cu multe scrieri despre 
conceptul de demnitate umană, nu există încă un limbaj comun care să pemită o definiție precisă și nici un 
acord standard asupra termenilor purtători de semnificație pentru conceptul de demnitate. Domeniul 
îngrijirilor medicale recunoaște importanța demnității umane evocate într-un spațiu comun de exprimare a 
conceptului în conexiune cu drepturile omului, bioetica și asistența medicală. Investigarea percepției 
demnității folosind inventarul demnității pacientului (PDI- Patient Dignity Inventory- PDI), validat pentru 
prima dată în domeniul oncologic, deși dovedit un instrument psihometric eficient pentru evaluarea 
problemelor legate de demnitatea pacienților cu cancer, este extrem de dificil de aplicat ca tip modal general 
pentru acordare îngrijirilor medicale în contextul multiculturalismului societar contemporan. Pornind de la 
considerentul că menținerea demnității este un obiectiv etic în îngrijirea sănătății, în lucrarea de față ne 
propunem să evaluăm impactul și importanța percepției culturale a conceptului în aplicațiile practice 
medicale extrase din versiunile și adaptările culturale ale modelului empiric PDI elaborat de Chochinov 
pentru îngrijiri paliative acordate pacientului care ia în considerare sfârșitul vieții. 
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Human dignity - the importance of cultural perception in healthcare 
Elena Toader1,2, T. Winzinger1  

1University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, Faculty of Medicine, Department of Bioethics and Medical Deontology 

2Institute of Gastroenterology and Hepatology Iasi 

Keywords: dignity, cancer, palliative care, bioethics, multiculturalism 

Appeals to human dignity occupy the area of debates in the medical field with a concept whose definition 
framework uses a varied terminology. Although there is a rich literature, with many writings on the concept 
of human dignity, there is not yet a common language that allows a precise definition and no standard 
agreement on the meaningful terms for the concept of dignity. The field of medical care recognizes the 
importance of human dignity in a common space of expression of the concept in connection with human 
rights, bioethics and health care. Investigating the perception of dignity using the Patient Dignity Inventory 
(PDI), validated for the first time in the field of oncology, although proven an effective psychometric tool for 
assessing issues related to the dignity of cancer patients, it is extremely difficult to apply as a general modal 
type for the provision of medical care in the context of contemporary societal multiculturalism. Starting from 
the consideration that maintaining dignity is an ethical goal in health care, in this paper we aim to assess the 
impact and importance of cultural perception of the concept in practical medical applications extracted from 
cultural versions and adaptations of the empirical PDI model developed by Chochinov for palliative care 
given to the patient considering the end of life 
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Evaluarea a diferite tipuri de tumori ale capului și gâtului utilizând metode 
moleculare sensibile 
Ramona Gabriela Ursu, C. Damian, Luminița Smaranda Iancu 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, Facultatea de Medicină, Departamentul 9 - Medicină preventivă și interdisciplinaritate, 

Disciplina de Microbiologie 

Cuvinte cheie: biomarkeri, stratificarea riscului, detecție precoce 

Introducere: Cancerele capului și gâtului induse de virusul papilloma uman (HPV-driven HNC) reprezintă tumori 
diferite de cancerul de col uterin, în ceea ce privește existența testelor de screening și a strategiilor terapeutice. Dintre 
toate tipurile HPV cu risc înalt, doar HPV 16 este recunoscut ca având un rol în etiologia cancerelor orofaringiene. 
Pentru a identifica pacienții la risc de evoluție severă, este necesară testarea a diferiți biomarkeri specifici. 

Materiale și metodă: Am prezentat două studii realizate la Institutul Karolinska. Primul a analizat rolul prognostic al 
p16+ si al ADN HPV, în alte tipuri de carcinom scuamocelular orofaringian (OPSCC). Al doilea studiu a analizat 
diferențele dintre expresia anumitor gene și proteine, în displazia de grad înalt și cancerele invazive, atât HPV-pozitive 
(HPV+) cât și HPV-negative (HPV-). 

Rezultate: (1) Statusul p16+ și prezența ADN HPV au fost corelate, însă sensibilitatea evaluării este mică (49%). (2) 
Patruzeci de gene ale tumorilor HPV+ au arătat diferențe semnificative de expresie între displazia de grad înalt și 
cancerele invazive, iar la tumorile HPV-, au fost identificate diferențe de expresie la 33 de gene. 

Concluzii: (1) Alte tumori OPSCC cu statusul p16+ (și p16+/ADN HPV)-pozitive ar trebui analizate atent și separate în 
ceea ce privește stadializarea de cele OPSCC HPV+. (2) Acesta este primul studiu în care au fost publicate diferențele 
expresiei genice dintre displazie și cancerele invazive TSCC/BOTSCC HPV+ și HPV-. 

Acknowledgment: Cercetare științifică susținută prin fonduri acordate de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, contractului de 

cercetare, 6983 din 21 aprilie 2020. 
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Evaluation of different head and neck cancers using sensitive molecular assays 
Ramona Gabriela Ursu, C. Damian, Luminița Smaranda Iancu 

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Medicine Faculty, Department 9 - Preventive Medicine and Interdisciplinarity, 

Microbiology Discipline 

Keywords: biomarkers, risk stratification, early detection 

Introduction: Human papilloma viruses driven head and neck cancers (HPV-driven HNC) represent different 
malignancies, in comparison with cervical cancer, due to the lack of available screening methods and therapeutic 
strategies. From all high-risk HPV types, only HPV 16 was recognized as having an etiological role in oropharyngeal 
cancers. In order to identify patients at risk of severe evolution, testing specific biomarkers is necessary. 

Material and method: We present 2 studies performed at Karolinska Institute. The first study analyzed the 
prognostic role of p16+, presence of HPV DNA, or both combined in other oropharyngeal squamous cell carcinoma 
(OPSCC). The second study analyzed differences in gene and protein expression between high-grade dysplasia and 
invasive cancer in both HPV-positive (HPV+) and HPV-negative (HPV-) tonsillar and base of tongue squamous cell 
carcinoma (TSCC/BOTSCC). 

Results: (1) p16+ and HPV DNA presence were correlated, but the sensitivity of p16 was low (49%). (2) Forty genes 
in the HPV+ tumors showed significantly different expression between high-grade dysplasia and invasive cancer and 
33 genes in the HPV- tumors. 

Conclusions: (1) The data suggest that p16+ (and p16+/HPV DNA) positive other OPSCC should be analyzed 
cautiously and possibly separately from the HPV-mediated OPSCC staging group. (2) This is to our knowledge the 
first study disclosing differences and similarities in gene expression between dysplastic and invasive HPV+ and 
HPV- TSCC/BOTSCC. 

Acknowledgment: Scientific research funded by University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, research contract 6983 from 21 April 2020. 
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Utilizarea sistemului de analiză celulară IncuCyte S3 Live® pentru 
evaluarea terapiei țintită a liniilor celulare 
Ramona Gabriela Ursu, C. Damian, Luminița Smaranda Iancu 
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Cuvinte cheie: linii celulare, terapie țintită, întârzierea rezistenței 

Introducere: Phosphoinositide 3-kinazele (PI3K) și factorul de creștere al fibroblaștilor (FGFR) au devenit 
ținte terapeutice atractive. Mai mulți inhibitori ai acestora se află în studii clinice, ca terapie a anumitor tipuri 
de cancer. 

Materiale și metodă: Linii de celule tumorale, din tumori ale capului și gâtului (HNC), atât pozitive cât și 
negative pentru virusul papilloma uman (HPV), au fost tratate cu alpelisib și erdafitinib, în combinație cu 
cisplatină și docetaxel. Sistemul de analiză celulară IncuCyte S3 Live® a fost utilizat pentru a evalua viabilitatea, 
proliferarea, apoptoza și răspunsul la citotoxicitate. 

Rezultate: Tratamentele aprobate de FDA alpelisib și erdafitinib au indus efecte dependente de doză, de 
scădere a viabilității și proliferării, atât a liniilor celulare HPV+, cât și HPV-. Toate liniile celulare au prezentat 
efecte dependente de doză cu scăderea marcată a viabilității și proliferării în urma tratamentului cu cisplatină 
și docetaxel, care sunt folosite frecvent în practica clinică. 

Concluzii: Acest studiu susține potențialul explorării ulterioare a utilizării de combinații terapeutice cu 
medicamentele alpelisib și erdafitinib în tratamentul HNC recurente. Acest studiu deschide o nouă direcție 
de cercetare cu aplicații clinice: nevoia cunoașterii efectului citotoxic necesar, prin măsurarea nivelului seric 
al medicației. 

Acknowledgment: Cercetare științifică susținută prin fonduri acordate de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași în cadrul 

contractului de cercetare, 6983 din 21 aprilie 2020. 
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Introduction: Phosphoinositide 3-kinases (PI3K) and fibroblast growth factor receptor (FGFR) have become 
attractive therapeutic targets. Many inhibitors of these are under clinical investigation, as therapy for various 
types of cancers. 

Material and method: human papilloma virus (HPV) positive and negative head and neck cancer (HNC) cell 
lines were treated with alpelisib and erdafitinib, in combination with cisplatin and docetaxel. IncuCyte S3 
Live® Cell Analysis System was used to assess the viability, proliferation, apoptosis, and cytotoxicity responses. 

Results: the FDA approved drugs alpelisib and erdafitinib induced dose dependent effects with decreased 
viability and proliferation on HPV+ and HPV- cell lines. All tested cell lines presented dose-dependent effects 
with diminished viability and proliferation when treated with cisplatin and docetaxel, which are often used 
clinically. 

Conclusions: this study supports the potential of further exploring the combined use of FDA approved drugs 
alpelisib and erdafitinib for the treatment of recurrent HNCs. This study opens a new research direction with 
clinical applications: the necessity of knowing the cytotoxic effect needed, by measuring the serum level of 
medication. 

Acknowledgment: Scientific research funded by University of Medicine and Pharmacy “Grigore T Popa”, Iasi, research contract 6983 from 21 April 2020. 
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Tehnica de iradiere cu fotoni pentru pacienții cu sarcom Kaposi 
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Cuvinte cheie: radioterapie, sarcom Kaposi, distribuția dozei 

Leziunile de piele de tip sarcom Kaposi sunt foarte radiosensibile. În literatură se menționează cel mai adesea 
tratamentul radioterapic bazat pe iradiere cu electroni, în cazul leziunilor cutanate ale extremităților. Dar, din 
cauza formelor neregulate ale suprafețelor de iradiat ale mâinilor și picioarelor, obținerea unei distribuții de 
doză omogene este dificilă. Pentru a putea rezolva această problemă, s-a decis utilizarea radioterapiei pe 
bază de fotoni, utilizând apa sau orez ca înlocuitor al bolusului. Acest lucru a dus la obținerea unui tratament 
atât ușor de aplicat cât și eficient pentru pacient. Având în vedere faptul că ambele materiale folosite au o 
densitate electronică apropiată de cea a țesutului uman și sunt ușor de controlat din punct de vedere a 
modelării în cazul suprafețelor neregulate, am reușit să obținem o distribuție a dozei omogenă pentru 
volumul țintă, cu o reproductibilitate crescută chiar și în cazul unei prescrieri de doză multifracționată. 
Cazurile alese în acest studiu sunt cele ale unor persoane cu o vârstă înaintată, cu dificultate în mișcarea 
membrelor inferioare ce au fost tratate, pentru care s-a folosit apă sau orez în loc de bolus. Folosirea orezului 
a reprezentat un avantaj în momentul realizării simulării CT dar și în cazul reproducerii poziției la fiecare 
ședință de tratament.  
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Photon radiotherapy technique for Kaposi sarcoma patients 
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Superficial and widespread skin lesions of Kaposi's sarcoma are very radiosensitive. In the literature, electron 
energy based radiotherapy (RT) is generally applied for the cutaneous trunk and the extremity lesions. But 
because of the irregular skin surfaces in the hands and feet, obtaining the homogeneous dose distribution 
is difficult. To be able to solve this problem, we have applied photon based RT treatments by using water and 
rice as bolus and achieved an easy to apply and effective treatment for our patients. As both materials have 
close electron density to body tissues and controllable shaping for irregular shaped surfaces, we have 
achieved good dose distributions for target volumes with reproducibility for even multi-fractionated dose 
prescriptions. We have presented extremity cases on legs treated by photons in water and rice for a patient 
who was very old and unable to move his legs. Using rice helped us to make treatment position reproducible 
as it was in the simulation and both treatment plans were made by using Computed Tomography images 
and being able to see the 3D dose distributions in the treatment planning system. 
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Analiza microbiomului pacienților cu sepsis 
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Introducere: Conformația microbiomului este profund afectată în timpul sepsisului, cu pierderea bacteriilor 
comensale și dezvoltarea de microorganisme patogene potențiale. Cateterele pot facilita apariția biofilmului 
pe suprafețele lor, care servesc ca surse pentru infecții de către o varietate de organisme. Prin urmare, este 
posibilă utilizarea tehnicilor moleculare pentru a aprofunda înțelegerea rolurilor diferitelor microorganisme 
atât în colonizarea simptomatică, cât și asimptomatică sau în infecția pacienților cateterizați și pentru a ne 
îmbunătăți strategiile de diminuare a infecțiilor simptomatice.  

Material și metodă: Acest studiu prezintă o analiză NGS a 33 de pacienți cu 145 de probe de catetere 
venoase arteriale și centrale, sonde endotraheale și urinare și țesut cutanat inghinal. Toate cazurile au 
manifestat șoc septic sau criterii clinice pentru diagnosticarea sepsisului în conformitate cu Definițiile 
Internaționale de Consens pentru Sepsis și Șoc Septic. După extracția de ADNg bacterian, probele au fost 
supuse amplificării PCR pentru regiunile variabile V3 și V4 ale genei procariotice 16S ribozomale (16S rRNA). 
Probele care au avut o concentrație mică de ADNg au fost re-amplificate folosind primul amplicon PCR ca 
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sablon. Probele au fost ulterior secvențiate folosind tehnologia NGS și platforma MiSeq Illumina.  

Rezultate și concluzii: Datele au fost analizate mai întâi de software-ul BaseSpace furnizat de Illumina și apoi 
utilizând platforma Galaxy Mothur. Rezultatele au arătat o clasificare detaliată de la nivelul taxonomic la 
nivelul speciilor de microorganisme. Cu această analiză, caracteristicile mecanismelor de interacțiune în 
microbiomul septic vor permite avansări în optimizarea diagnosticului și terapia cazurilor de sepsis. 

 

Microbiome analysis in septic patients 
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Introduction: The conformation of the microbiome is deeply affected during sepsis, with the loss of 
commensal bacteria and development of potential pathogenic micro-organisms. Catheters can facilitate 
biofilm occurrence on their surfaces, that serve as sources for infections by a variety of organisms. Therefore, 
it is possible to employ molecular techniques in order to increase our understanding of the roles of diverse 
microorganisms and their parts in both symptomatic and asymptomatic colonization or infection of 
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catheterized patients and to improve our strategies to decrease symptomatic infections.  

Material and method: This study presents an NGS analysis on 33 patients with 145 samples of arterial and 
central venous catheters, endotracheal and urinary sondes and inguinal skin tissue. All the cases manifested 
septic shock or clinical criteria for diagnosing sepsis according to the International Consensus Definitions for 
Sepsis and Septic Shock. After bacterial gDNA extraction, the samples were subjected to PCR amplification 
for the V3 and V4 variable regions of the prokaryotic 16S ribosomal gene (16S rRNA). Samples that had little 
gDNA concentration, were re-amplified using the first PCR amplicon as template. The samples were 
afterwards sequenced using the NGS technology and the MiSeq Illumina platform.  

Results and conclusions: The data was analyzed firstly by BaseSpace software provided by Illumina and 
afterwards using the Galaxy Mothur Toolset. The results revealed a detailed classification from taxonomic 
level to species level of micro-organisms. With this analysis, the features of the mechanisms of interactions 
in the septic microbiome will enable advancement in optimization of diagnostics and therapy of sepsis cases. 
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Introducere: În momentul diagnosticării cancerului colo-rectal, aproximativ 1/4 dintre pacienți au metastaze 
hepatice sincrone. Singura terapie curativă a metastazelor hepatice colo-rectale este rezecție chirurgicală cu 
rate de supraviețuire semnificative. Abordarea chirurgicală a tumorilor secundare hepatice de etiologie colo-
rectală este diferită.  

Scopul acestui studiu este de a prezenta experiența noastră referitoare la managementul metastazelor 
hepatice colo-rectale.  

Material și metodă: În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2019, 31 de pacienți cu metastaze hepatice colo-
rectale sincrone și carcinoame primare colo-rectale necomplicate au fost tratați utilizând chirurgia hepatică 
inițială în care metastazele au fost tratate înaintea tumorii primare; 17 pacienți la care metastazele hepatice 
au fost operate secundar tumorii primare: la 10 dintre aceștia tumorile primare au fost complicate, iar 7 au 
fost operați în alte servicii. Datele au fost colectate în manieră retrospectivă.  

Rezultate: Toți cei 31 de pacienți au completat cu succes procedura și au beneficiat de o rezecție R0 hepatică. 
Postoperator nu s-au înregistrat complicații majore sau decese. Numărul mediu al metastazelor rezecate a 
fost de 2,6 și dimensiunea medie a acestora de 4,6 cm. Toți pacienții au beneficiat în timpul doi de rezecția 
tumorii colo-rectale primare. Durata medie de urmărire a fost de 18 luni (9-36), la sfârșitul acestui studiu 87% 
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(27/31) din pacienți nu prezentau semne de boală.  

Concluzii: Opiniem pentru abordul hepatic primar pentru tratamentul metastazelor hepatice colo-rectale 
sincrone, care apare fezabil și sigur, și poate fi realizat cu o morbiditate, și mortalitate similare abordului 
tradițional.  
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Introduction: At the time of diagnosis, nearly one fourth of patients with colorectal cancer have synchronous 
liver metastases. Despite various approaches and techniques, surgery remains the only curative treatment 
for liver metastases.  

Our aim is to analyze in a descriptive manner our approach in managing liver metastases of colorectal origin.  

Materials and methods: We performed a retrospective analysis on a prospectively maintained database. 
Between January 2017 to December 2019, 31 patients with synchronous colorectal liver metastases were 
managed based on a liver first protocol while 17 patients had liver resection after primary tumor surgery: ten 
patients had complicated primary tumors and seven were operated in a different institution and referred to 
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our center for further liver management.  

Results: All procedures were successful and, in all patients, an R0 resection was achieved. There were no 
perioperative deaths or major complications. The mean number of liver lesions was 2.6 and their mean size 
was 4.6 cm. All patients underwent secondary resection of primary lesions. Mean follow-up duration was 18 
months (9-36). At the end of follow-up, disease free survival was 87%.  

Conclusions: The liver-first strategy in colorectal liver metastases is a reliable approach with similar morbidity 
and mortality to traditional management. 
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Provocări terapeutice în tumorile pancreatice 
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Cuvinte cheie: tumori pancreatice, management, DPC 

Introducere: În prezent, prevenția sau diagnosticul precoce a tumorilor pancreatice este extrem de dificil; 
astfel mai puțin de 20% dintre pacienți au boală rezecabilă chirurgical; în orice caz terapiile neoadjuvante ar 
putea muta tumorile spre rezecabilitate. Duodenopancreatectomie cefalică (DPC) este, cu siguranță, 
tratamentul de elecție în cazurile cu neoplasm cefalo-pancreatic sau periampular, iar spleno-
pancreatectomia pentru tumorile corporeo-caudale pancreatice.  

Material și metodă: Am evaluat rezultatele acestor intervenții pentru a le justifica indicația și pentru a 
identifica factorii care influențează prognosticul pacienților postoperator.  

Rezultate: În perioada ianuarie 2014 - decembrie 2018, 167 pacienți au fost spitalizați în departamentul 
nostru cu tumori pancreatice, diferite tipuri histologice. Dintre aceștia, doar 25% au beneficiat de o 
intervenție chirurgicală cu intenție de radicalitate: 29 au suferit DPC, 11 - spleno-pancreatectomie, iar pentru 
2 pacienți a fost posibilă rezecția tumorii cu prezervarea splinei. Asociate acestei intervenții au fost 3 exciziile 
de metastaze hepatice, 5 rezecțiile vasculare, 1 colectomie. Postoperator, s-au înregistrat două decese (infarct 
miocardic acut și pancreatită acută necrotico-hemoragică pe pancreasul restant). Morbiditatea 
postoperatorie a fost de 18% (complicații locale), o singură fistulă anastomotică. Vârsta, pierderea în greutate, 
antecedente de pancreatită sau ciroză, riscul anestezic (AAS) și stadializarea tumorii nu s-au dovedit a fi 
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factori care cresc riscul complicațiilor postoperatorii. Supraviețuirea după 1 an a fost de 95,5% și după 3 ani 
72,7%. Gradul de diferențiere histologică a fost singurul factor care a avut o influență semnificativă asupra 
ratei de supraviețuire postoperatorie în studiul nostru.  

Concluzii: DPC sau spleno-pancreatectomia este tratamentul de ales, capabil să îmbunătățească calitatea 
vieții și, într-o măsură supraviețuirea pacienților care suferă de tumori pancreatice, cu mortalitate 
postoperatorie și rate de morbiditate acceptabile. 
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Introduction: Currently, screening, or early diagnosis of pancreatic cancer is not feasible thus only 20% of 
patients with pancreatic cancer have resectable disease at diagnosis. For this reason, neoadjuvant therapy 
poses an important role in converting advanced tumors to operable ones. Whipple’s procedure is the 
mainstay technique in head of pancreas tumors, while distal splenopancreatectomy is the elective choice in 
tumors involving the body of the pancreas.  

Materials and methods: From our prospectively maintained database we have selected all patients that 
underwent surgery for pancreatic cancer during January 2014 to December 2018.  
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Results: During the studied periods, 167 patients were admitted with pancreatic tumors. Only 25% of 
patients underwent curative surgery: 29 had Whipple’s procedures, while 11 had distal 
splenopancreatectomy. In two patients the spleen was preserved. Postoperatively, there were two deaths 
(one myocardial infarction and one necrotizing pancreatitis). Perioperative morbidity was 18% associated 
with localized infections and one anastomotic leak. Age, weight loss, history of pancreatitis or cirrhosis and 
ASA grade were not associated with worse surgical outcomes. Survival at 1 year was 95.5% and at 3 years 
72.7%. Histological grading was the only risk factor associated with worse survival in our study.  

Conclusions: Curative surgery in the form of Whipple’s or distal splenopancreatectomy has a definite impact 
on survival and improved quality of life for patients diagnosed with pancreatic cancer. 
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Hematopoieza la vârstnici - mai mult decât o entitate sau factor 
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Cuvinte cheie: hematopoieza, hematopoieza clonală, neoplasme hematologice 

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul hematopoietic suferă multiple modificări: reducerea producției de 
eritrocite și limfocite și creșterea producerii celulelor mieloide. Atât mecanisme intrinseci, cât și extrinseci 
sunt responsabile pentru afectarea hematopoiezei la vârstnici. Mecanismele intrinseci responsabile de 
deterioararea celulelor stem hematopoietice (CSH) implică funcțiile de auto-replicare și diferențiere. 
Mecanismele extrinseci sunt în principal un micromediu modificat, cu alterarea nivelurilor de chemokine și 
citokine. 

Consecința hematopoiezei îmbătrinite este o creștere a incidenței bolilor hematologice la vârstnici, a anemiei, 
bolilor maligne limfoide sau mieloide. De asemenea, se asociază cu boli cardiovasculare, cel mai bun exemplu 
fiind ateroscleroza. 

Capacitatea CSH de a se diferenția în liniile mieloide și limfoide este adesea afectată. La vârstnici, CSH 
pastrează diferențierea mieloidă, dar diferențierea limfoidă este diminuată, ducând la disfuncție imună. 

Hematopoieza clonală asociată vârstei (ARCH) și hematopoieza clonală cu prognostic nedeterminat (CHIP) 
descriu hematopoieza clonală în care mărimea clonei reprezintă mai puțin de 2% în ARCH, respectiv mai mult 
de 2% în CHIP. Vârstnicii cu CHIP au mutații genetice recurente, dar nu și anomalii ale hemogramei sau boli 
maligne hematologice. Cu toate acestea, pacienții au un risc mai mare de a dezvolta leucemie mieloidă 
cronică. 
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Anemia este cea mai frecventă constatare hematologică la vârstnici și se bazează pe mai multe mecanisme, 
cum ar fi statusul inflamator, bolile renale, medicația, nutriția și bolile maligne. Una dintre numeroasele cauze 
este reducerea celularității măduvei osoase asociată vârstei. Aceasta, izolată, nu produce anemie 
semnificativă, de aceea un vârstnic cu anemie moderată sau severă ar trebui investigat pentru alte cauze. 
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With aging, the hematopoietic system undergoes multiple changes, such as diminished production of 
erythrocytes and lymphocytes and increased production of myeloid cells. Both intrinsic and extrinsic 
mechanisms are responsible for the impaired hematopoiesis in elderly. The intrinsic mechanisms responsible 
for the hematopoietic stem cells (HSCs) deterioration involve the self-renewal and differentiation functions. 
The extrinsic mechanisms are mainly a modified microenvironment with alteration in chemokine and 
cytokine levels. 

The consequence of aged hematopoiesis is an increase incidence of hematological diseases in elderly, such 
as anemia, lymphoid and myeloid malignancies. Also, it is associated with cardiovascular diseases, the best 
example being atherosclerosis. 

The ability of HSCs to differentiate into myeloid and lymphoid lineages is often affected. In elderly, the HSCs 
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preserve the myeloid differentiation, but the lymphoid differentiation is diminished, resulting in immune 
dysfunction.  

Age-related clonal hematopoiesis (ARCH) and clonal hematopoiesis of indeterminate prognostic (CHIP) 
describe clonal hematopoiesis in which the clone size represents less than 2% in ARCH, respectively more 
than 2% in CHIP. The elderly with CHIP has recurrent genetic mutations, but no CBC abnormalities or 
hematological malignancies. However, the patients have a higher risk for acute myeloid leukemia. 

Anemia is the most common hematological finding in elderly and it relays in many mechanisms, such 
inflammatory status, renal diseases, medication, nutritional, and malignancies. One of the many causes is 
age-associated reduction in bone marrow cellularity. This alteration, by itself, does not produce significant 
anemia, therefore in a moderate or severe anemic patient we have to search for other causes. 
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Tratamentul neoadjuvant în cancerul mamar 
Simona Ruxandra Volovăț 
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Cancerul mamar reprezintă o patologie frecventă, complexă și diversă, care necesită abordare 
multidisciplinară de la diagnostic. Înțelegerea mai bună a biologiei tumorale și diagnosticarea mai frecventă 
a tumorilor în stadiile I-III a dus la o creștere a utilizării tratamentului neoadjuvant.  

Tratamentul neoadjuvant în tumorile HER2 pozitive și triplu negative are ca scop atingerea răspunsului 
patologic complet, fie prin combinații de terapii țintite anti-HER2 sau prin introducerea sării de platină sau a 
imunoterapiei în cazul tumorilor triplu negative. Abordarea optimă a tumorilor HER2 pozitive a fost 
dezbătută în ultimii ani, cu privire la escaladarea sau de-escaladarea (administrarea regimurilor fără 
antraciclină) tratamentului neoadjuvant în unele situații. 

Obținerea răspunsului patologic complet este mai frecvent obținută și prin administrarea chimioterapiei de 
tipul “dose-dense”, cu beneficiu pe supraviețuirea fără boală în cazul tumorilor cu biologie agresivă, acesta 
fiind un marker surogat actual pentru supraviețuire.  

Concluzii: Tratamentul neoadjuvant în cancerul mamar este standardul de tratament în cazul tumorilor local-
avansate sau în cazul tumorilor cu biologie agresivă și este importantă individualizarea tratamentului 
neoadjuvant în vederea obținerii răspunsului patologic complet. 
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Neoadjuvant systemic therapy in breast cancer 
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Breast cancer is a frequent and complex disease, with an increased need for multidisciplinary approach at 
diagnosis. A better understanding of tumor biology, as well as an increase in early diagnosis (stage I-III) led 
to a more frequent neoadjuvant approach.   

Neoadjuvant treatment in HER2 positive and triple negative breast cancers lead to an increase rate of 
pathological complete response, either by incorporating anti-HER2 agents, platinum agents or 
immunotherapy. The optimal escalation or de-escalation of systemic treatment in HER-2 positive disease has 
been debatable in recent years and current practices include the double blockade or avoiding anthracycline-
based chemotherapy in certain situations. 

Obtaining a pathologic complete response is more frequently in patients who underwent ”dose-dense” 
chemotherapy, with a benefit on disease free survival in tumors with aggressive biology, as pathologic 
complete response is currently considered a surrogate endpoint for survival. 

Conclusions: Neoadjuvant treatment in breast cancer represents standard of care in locally-advanced tumors, 
as well in tumors with an aggressive subtype and it is important to personalize therapy in order to achieve a 
pathological complete response. 
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Cuvinte cheie: inteligență artificială, cancer colo-rectal, screening 

Introducere: Cancerul colo-rectal reprezintă a doua cauză de mortalitate, atât în România, cât mondială. Cu 
toate că implementarea programelor de screening pentru cancerul colo-rectal adresate pacienților de peste 
50 de ani a redus rata mortalității, aceasta rămâne încă semnificativă. Este necesară implementarea unor noi 
tehnologii în strategiile de prevenție, diagnostic și tratament.  

Discuții: Colonoscopia este metoda ”gold-standard" de diagnostic al cancerului colo-rectal, cu o sensibilitate 
de 97%. Cu toate acestea este o metodă operator dependentă, iar factori precum suprasolicitarea 
profesională, epuizarea fizică, psihică și activitatea prelungită afectează calitatea explorării. Noile tehnologii 
bazate pe modele de Deep Learning, sunt tot mai prezente în practica medicală. Aceasta vine în ajutorul 
endoscopistului crescând rata de detecție a leziunilor cu potențial malign, oferind o calitate superioară și 
obiectivitate explorărilor. Totodată, obligă la vizualizarea mai atentă a regiunilor suspecte și crește rata 
detecției polipilor sub 5 mm, adesea ratați la explorări. 

Concluzii: Inteligența artificială poate crește calitatea actului medical și poate oferi un grad de certitudine 
superioară explorărilor. Totodată prin ”computer aided detection-CAD" va scădea stresul psihic și riscul de 
burnout în endoscopie, crescând astfel calitatea la locul de muncă.  
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Introduction: Colorectal cancer constitutes the second cause of mortality in Romania and worldwide. Its 
mortality rate remains significant in spite of implementation of screening programmes for patients over 50 
years old. Therefore, incorporation of new technologies into prevention, diagnostic and treatment strategies 
is imperatively needed. 

Discussion: Colonoscopy is regarded as the gold standard diagnostic method for colorectal cancer, with a 
sensitivity of 97%. However, it is an operator-dependent technique and factors such as professional overload, 
physical and mental exhaustion or long working hours may take a toll on the quality of the colonoscopy.  

In aid of the endoscopist, new deep-learning based techniques are being used in clinical practice. These 
methods increase detection rates of potentially malignant lesions, thus enhancing the quality and objectivity 
of the exploration. Moreover, it assures a more thorough assessment of suspect lesions and raise detection 
rates of polyps under 5mm, which are often missed during classic colonoscopies. 

Conclusions: Artificial intelligence may enhance the quality of medical services and could provide additional 
certainty to explorations. In addition to this, computer-aided detection (CAD) may decrease mental stress 
and burnout risk in endoscopy, therefore improving quality at the workplace. 
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În prezent, cercetarea asupra demnității umane este esențială pentru conturarea unei abordări cuprinzătoare, 
axată pe pacient, care vizează promovarea unei stări de bine din punct de vedere fizic, mental, social și 
spiritual. În cazul pacienților cu patologii în stadiu terminal, care afectează major calitatea vieții, demnitatea 
este un factor cheie. În această etapă a vieții, simțul demnității pacientului terminal poate fi profund afectat, 
conservarea acestuia fiind un element crucial în procesul morții. Pentru a evalua obiectiv problematica 
demnității, Chochinov și colab. au dezvoltat inventarul demnității pacientului (PDI) la bolnavii terminali, 
versiunea originală fiind în limba engleză. PDI a fost tradus și aplicat în diferite limbi, cum ar fi persană, italiană, 
spaniolă și germană, proprietățile psihometrice ale acestor versiuni fiind ulterior evaluate. Versiunea originală 
în limba engleză a PDI cuprinde 25 de itemi cu cinci factori principali: suferință simptomatică, suferință 
existențială, dependență, liniște sufletească și sprijin social. În cercetări ulterioare, acest chestionar ar putea 
evalua relația dintre dimensiunile demnității și un set de variabile psihosociale și spirituale, care includ stiluri 
de coping, spiritualitate, simptomatologie anxiosă și depresivă, calitatea vieții și demoralizare. Având în 
vedere faptul că în literatura de specialitate PDI a fost testat inițial pentru demnitatea pacienților cu cancer 
din alte state și a prezentat rezultate pozitive, prezenta lucrare are ca scop investigarea fiabilității și 
aplicabilității introducerii unei versiuni oficiale în limba română a inventarului demnității pacientului (PDI-
RO). Astfel, va fi evaluată necesitatea și utilitatea implementarea acestuia și integrarea sa în cadrul 
managementului actual al pacientului terminal din România. 
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Currently, research on human dignity is essential for shaping a comprehensive, patient-centered approach 
that aims to promote well-being from a physical, mental, social and spiritual point of view. Regarding the 
patients with terminal illnesses, which strongly affect the quality of life, dignity is a key factor. At this stage of 
life, the terminal patient's sense of dignity can be profoundly affected, its preservation being a crucial 
element in the death process. To objectively assess the issue of dignity, Chochinov et al. developed the 
patient dignity inventory (PDI) for terminally ill patients, the original version being in English. PDI has been 
translated and applied in various languages, such as Persian, Italian, Spanish and German, the psychometric 
properties of these versions being subsequently evaluated. The original English version of the PDI contains 
25 items with five main points: symptomatic suffering, existential suffering, addiction, peace of mind and 
social support. In further research, this questionnaire could assess the relationship between the dimensions 
of dignity and a set of psychosocial and spiritual variables, which include coping styles, spirituality, anxiety 
and depressive symptoms, quality of life and depression. Given the fact that, in the literature, PDI was initially 
used for testing the dignity of cancer patients in other lands and achieved positive results, this paper aims to 
investigate the reliability and applicability of introducing an official Romanian version of the patient dignity 
inventory (PDI -RO). Thereby, the necessity and usefulness of its implementation and its integration in the 
current management of the terminal patient in Romania will be evaluated. 
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Tomografia computerizată cu emisie de pozitroni (PET-CT) devine din ce în ce mai importantă în diferite 
aspecte ale oncologiei. 

Atunci când FDG-PET-CT este utilizat în planificarea radioterapiei (RT), trebuie respectate protocoale precise 
și aplicate în mod consecvent. Acest tip de planificare RT necesită o definire exactă a volumului tumoral 
metabolic (MTV) și diferențierea acestuia de țesutul înconjurător. Principala incertitudine este conturarea 
tumorii bazată pe PET-CT. Diferite tehnici conduc la volume substanțial diferite, în special la pacienții cu 
tumori neomogene. Au existat unele încercări de standardizare a volumului tumoral brut (GTV) în imaginile 
derivate din FDG-PET: de la valoarea de prag nominală arbitrară ca procent din absorbția maximă, până la 
valoarea de absorbție standardizată absolută definită (SUV) și, cel mai frecvent utilizat, interpretarea vizuală 
a scanării PET. Comparând volumele RT cu imaginile PET cu volume standard de planificare CT sau RMN, s-
au observat diferențe semnificative în delimitarea țintei în funcție de tehnica imagistică. Deși niciuna dintre 
aceste modalități de imagistică nu este 100% precisă, GTV-urile delimitate la FDG-PET/CT sunt de departe 
cele mai apropiate de volumul de referință derivat din eșantioanele chirurgicale, iar pragul fix de 40% din 
valoarea maximă a SUV-ului ar oferi cel mai bun compromis între acuratețe și riscul de a subestima extinderea 
tumorii. 

Nu s-a ajuns încă la consensul utilizării informațiilor PET-CT pentru delimitarea automată a volumului țintă, 
dar PET-CT poate răspunde la multe întrebări cu privire la stadializarea corectă a bolii și la caracteristicile sale 
biologice. 
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Positron emission tomography with computed tomography imaging (PET/CT) is becoming more important 
in various aspects of oncology.  

When FDG-PET/CT is used for radiotherapy (RT) planning, precise protocols should be followed and 
consistently applied. This type of RT planning needs accurate definition of the metabolically active tumor 
volume (MTV) and its differentiation from surrounding tissue. Main uncertainty is tumor contouring based 
on PET-CT.  Different techniques lead to substantially different volumes, especially in patients with 
inhomogeneous tumors. There have been some attempts to standardize the gross tumor volume (GTV) in 
FDG-PET-derived images: from arbitrary appointed threshold value as a percentage of the maximum uptake, 
to defined absolute standardized uptake value (SUV), and the most commonly used, the visual interpretation 
of the PET scan. RT volumes comparison on PET images with standard CT or MRI-based planning volumes, 
observed significant differences in target delineation depending on the imaging technique. Although none 
of these imaging modalities is 100% accurate, the GTVs delineated at FDG-PET/CT are by far the closest to 
the reference volume derived from the surgical specimens and fixed threshold of 40% of maximum SUV 
would offer the best compromise between accuracy and the risk of underestimating tumor extent. 

The consensus of using PET/CT information for automated target volume delineation has not been reached 
yet, but PET/CT can answer many questions regarding correct disease staging and its biologic characteristics. 
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Metodă de restabilire a defectelor metafizare ale tibiei 
R. Bîrcă, V. Stratan, M. Crudu, G. Verega, D. Chelban, V. Nacu 

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

 

Metoda de restabilire defecte os spongios prin metoda membranei induse în asociere cu xenoos  
demineralizat și culturi osteoprogenitoare se efectuează prin aceea că se face intervenții chirurgicale 
etapizate - I etapă: “Formare membrană indusă” - Prelucrare aseptică membru inferior, acoperire câmpuri 
sterile. Incizie la nivel gambei parte anterior - medială de la tuberozitatea mare tibie până la 1/3 medie gambă 
(metafiza). Deperiostarea os tibial, formare defect osos circular de circa 3.0 cm. ca lungime, 1/3 proximală 
tibie. Fragmentele osoase axate și fixate cu placă și șuruburi. Plombare defect cu spacer ciment cu antibiotic 
(Aminofix). Lavaj cu antiseptice și suturare plagă. Peste 2 săptămâni a II etapă - Incizie la același nivel, 
înlăturare de spacer de ciment, manșonarea cavității restante membranei induse cu xenoos demineralizat, 
suturare ermetică plăgii; inocularea de alo- cultură celulară stem mezenchimală 4.5 x 106 (izolarea și 
cultivarea celulelor stem mezenchimale în cadrul Laboratorului de Inginerie Tisulară, perioada 20 zile, 
măduva osoasă extrasă din os iliac). La a 6-a săptămână incizie la nivel gambei parte anterior - medială de la 
tuberozitatea mare tibie până la 1/3 medie gambă cu înlăturare de placă și șuruburi, suturarea pielii. 
Efectuarea Rx control la fiecare etapă, finisând cu CT membru la 8 saptămâni. 
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Artefacte comune în imagistica oncologică PET-CT 
Daniela Chetan1, S. Bilha1, Roxana Iacob1,2, A.G. Naum1,2 
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Cuvinte cheie: PET/CT, artefacte, 18F-FDG 

Introducere: PET/CT cu 18F-FDG (fluorodeoxiglucoză) este metoda imagistică preferată în oncologie, fiind 
utilizată atât calitativ cât și semicantitativ, prin determinarea SUVmax (standard uptake value). PET/CT 
permite înregistrarea aproape simultană a informațiilor metabolice PET, și a celor structurale CT, având o 
sensibilitate și specificitate mai mare comparativ cu tehnicile efectuate separat. Diferitele artefacte apărute 
în activitatea zilnică pot interfera cu interpretarea rezultatului final, fiind importantă cunoașterea lor.  

Material și metodă: Pentru interpretarea corectă a imaginilor, este necesară cunoașterea variantelor 
anatomice de distribuție ale fluorodeoxiglucozei, trasorul cel mai utilizat, dar și artefactele tehnice care pot 
să apară la înregistrarea imaginilor CT sau/și PET. Am ales pentru exemplificare câte un caz pentru fiecare tip 
de artefact întâlnit mai frecvent în activitatea noastră. Scanările au fost efectuate cu un sistem hibrid PET/CT 
Discovery 710 GE, în perioada ianuarie 2019 - august 2021. 

Rezultate: Artefactele tehnice sunt independente de trasorul utilizat. Pot determina activitate aparent 
crescută sau scăzută în zonele de interes clinic, afectând interpretarea imaginilor. Ele se datorează limitărilor 
tehnice și fizice ale sistemului de imagistică, alături de mișcările pacientului și pot duce la înregistrarea 
spațială incorectă a datelor PET și CT. Dintre cele mai comune sunt mișcările voluntare și involuntare, 
contaminările, implanturile metalice, precum și erorile echipamentelor folosite. Acumularea trasorului nu 
este specifică unei singure patologii, interpretarea corectă necesitând cunoașterea distribuției normale și a 
incidentelor ce pot apărea în practica clinică. Distribuția FDG variază în funcție de metabolismul normal, 
variantele anatomice, statusul metabolic și fiziologic al pacientului, activitatea musculară, medicația 
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administrată, distantă față de momentul terapeutic, prezența patologiei asociate non-maligne și tehnica 
administrării. 

Concluzii: Artefactele apar în activitatea zilnică a fiecărui practician. Ele trebuie cunoscute pentru evitarea 
erorilor diagnostice.   

 

 

Common artifacts in PET-CT oncological imaging 
Daniela Chetan1, S. Bilha1, Roxana Iacob1,2, A.G. Naum1,2 
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Introduction: PET/CT with 18F-FDG (fluorodeoxyglucose) is the preferred imaging method in oncology, 
being used both qualitatively and semi-quantitatively, by determining SUVmax (standard uptake value). 
PET/CT allows the almost simultaneous recording of metabolic information PET and structural information 
CT, with a higher sensitivity and specificity compared to techniques performed separately. The different 
artifacts that appear in the daily activity can interfere with the interpretation of the final result, being 
important to know them. 

Material and method: For the correct interpretation of the images, it is necessary to know the anatomical 
distribution variants of the fluorodeoxyglucose, the most used PET tracer but also the technical artifacts that 
can appear on recording images CT and/or PET. As example, we chose a case for each type of artifact found 
more frequently in our activity. The scans were performed with a PET/CT Discovery 710 GE hybrid system 
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between January 2019 and August 2021. 

Results: The technical artifacts are independent of the tracer used. They may cause apparently increased or 
decreased activity in areas of clinical interest, affecting image interpretation. They are due to the technical 
and physical limitations of the imaging system and cumulated with the patient's movements, can lead to 
incorrect spatial recording of PET and/or CT data. The most common are voluntary and involuntary 
movements, contamination, metal implants, errors in equipment that was used. Accumulation of the tracer 
is not specific to a single pathology, the correct interpretation requiring knowledge of the normal 
distribution and incidents that may occur in daily practice. The distribution of FDG varies depending on the 
normal metabolism, anatomical variants, metabolic and physiological status of the patient, muscle activity, 
medication administered, distance from the therapeutic time, the presence of non-malignant associated 
pathology, technique of administration. 

Conclusions: The artifacts appear in the daily activity of each practitioner. They must be known to avoid 
diagnostic errors. 
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Aplicarea principiului ALARA în cazurile pacienților oncologici. Optimizarea 
procedurilor de lucru în vederea încadrării etice a cazurilor extreme 
Roxana Ciobanu2,3, C.P. Constantin1,2, Anamaria Constantin4, Roxana Mihaela Popescu1,5,  
B.I. Dobrovăț1,5 

1Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria”, Iași  

2Facultatea de Fizică, “Al.I. Cuza”, Iași  

3Laboratorul de Radiodiagnostic și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic de Urgență “Prof.Dr. N. Oblu ”, Iași  
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5Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: ALARA, pacienți oncologici, etica, caz extrem 

Introducere: Principiul ALARA (As Low As Reasonable Achievable) reprezintă criteriul de la baza elaborării 
unui program de protecție optimă împotriva radiațiilor ionizante în examinările pacienților oncologici pentru 
că este obligatorie asigurarea tuturor măsurilor și acțiunilor de protecție posibile. În cazurile extreme, în care 
pacienții oncologici efectuează investigații cu expuneri la radiații ionizante, într-un interval de timp scurt și 
într-un număr considerabil mai mare față de pacienții non-oncologici, apare necesitatea de încadrare etică a 
solicitărilor de examinare și posibilitatea efectuării lor. 

Materiale și metode: În elaborarea studiului au fost colectate date dintr-un lot de 40 de pacienți oncologici, 
adulți și copii, cu examinări efectuate laboratoarele de radiologie și imagistică medicală de pediatrie, 
neurologie, precum și al institutului de oncologie. Primul pas a constat în evaluarea dozelor totale de radiații 
cumulate într-un interval de 36-48 de luni. Apoi a fost efectuată o anamneză mai amplă cu privire la istoricul 
medical, examinările precedente și situația de la momentul solicitării în vederea stabilirii avantajelor și 
dezavantajelor unei noi expuneri. 
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Rezultate: Rezultatele obținute au fost analizate și comparate cu practicile în vigoare, conform limitelor de 
doză maxime admise în cazul expunerilor medicale justificate. Au fost stabilite seturi de criterii pentru 
încadrarea etică a cazurilor extreme, acolo unde doza totală de radiații pe care un pacient oncologic a primit-
o, a depășit pragul limită admis. Au fost puse în evidență efectele pe termen scurt și pe termen lung ale 
iradierilor în mod repetat, atât în cazul adulților cât și al copiilor. 

Concluzii: În cazurile extreme în care este necesară expunerea în mod repetat la radiații ionizante este 
obligatoriu aplicarea principiului ALARA pentru ca pacientul să beneficieze de cea mai bună îngrijire 
medicală dar și o protecție corespunzătoare față de riscurile aferente metodelor de lucru din sfera oncologică. 

 
 

Application of ALARA principle in cases of oncological patients. 
Optimization of working procedures in view of the ethical framework of 
extreme cases 
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B.I. Dobrovăț1,5 
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Introduction: ALARA principle (As Low As Reasonable Achievable) is the criteria underlying the 
development of an optimal protection program against ionizing radiation in oncology patient examinations 
because it is mandatory to ensure all possible protective measures and actions. In extreme cases, in which 
oncological patients perform investigations with exposures to ionizing radiation, in a short time and in a 
considerably larger number than non-oncological patients, there is a need to ethically frame the examination 
requests and the possibility of performing them. 

Materials and methods: In the elaboration of study, data were collected from a group of 40 oncological 
patients, adults and children, with examinations performed in laboratories of radiology and medical imaging 
of pediatrics, neurology and oncology institute. The first step was to evaluate total radiation doses 
accumulated over a period of 36-48 months. Then a more extensive medical history was performed 
regarding medical history, previous examinations and situation at the time of the request in order to 
establish advantages and disadvantages of a new exposure. 

Results: The results obtained were analyzed and compared with current practices, according to maximum 
dose limits allowed in case of justified medical exposures. Sets of criteria have been established for ethical 
classification of extreme cases, where the total dose of radiation that an oncology patient has received has 
exceeded the allowed limit. The short-term and long-term effects of repeated irradiation have been 
highlighted in both adults and children. 

Conclusions: In extreme cases where it is necessary to repeatedly expose to ionizing radiation, it is 
mandatory to apply ALARA in order for patient to benefit from best medical care but also adequate 
protection against risks related to oncological methods. 
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Dubla localizare a tumorilor de cap și gât - Prezentare de caz 
Diana Crețu1, Andreea Oneață1, Laura Munteanu1, Geanina Bandol2, Gema Bugean1   

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Secția Radioterapie 

2Institutul Regional de Oncologie Iași, Secția O.R.L. 

Cuvinte cheie: cancere de cap și gât, dublă localizare, radioterapie 

Introducere: Pacienții cu carcinoame scuamoase de cap și gât prezintă risc de recădere locală sau regională, 
dar și posibilitatea apariției unei a doua localizări tumorale, sincrone sau metacrone. Majoritatea localizărilor 
secundare au fost identificate la nivelul orofaringelui. Frecvența acestor cancere se corelează cu vârsta, sexul, 
stadiul T, N, dar și cu fumatul și abuzul de alcool. 

Prezentare de caz: Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 65 de ani, care a fost diagnosticat cu 
carcinom scuamocelular laringian în februarie 2018, urmat în aprilie 2019, de un carcinom scuamocelular 
orofaringian. Examenul O.R.L. din februarie 2018 evidențiază o formațiune ulcerativă la nivelul benzii 
ventriculare drepte care distruge cartilajul tiroid și invadează faringele, biopsiată, cu rezultatul 
anatomopatologic de carcinom laringian scuamos cT4aN2cMx G3. S-au administrat 3 cicluri de chimioterapie 
de inducție, cu răspuns parțial. Ulterior, s-a intervenit chirurgical în iunie 2018, practicându-se laringectomie 
totală cu evidare ganglionară latero-cervicală nivelurile II-IV bilateral, cu rezultatul anatomopatologic de 
tumoră restantă terapiei - Carcinom scuamocelular ypT3N0 G2 L1V0Pn0. Bucofaringoscopia din aprilie 2019 
evidențiază un proces tumoral la nivelul peretelui posterior al orofaringelui, de unde s-au prelevat biopsii, cu 
rezultatul anatomopatologic de carcinom scuamocelular G2, infiltrativ, p16 negativ, p63 pozitiv. S-a 
administrat radioterapie externă definitivă, cu evoluție favorabilă până în prezent, confirmată imagistic.  

Concluzie: Carcinom scuamocelular cu dublă localizare, tratat multimodal, cu răspuns favorabil și evoluție 
staționară până în prezent. 
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Double site of head and neck tumors - Case study 
Diana Crețu1, Andreea Oneață1, Laura Munteanu1, Geanina Bandol2, Gema Bugean1   
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Introduction: Head and neck squamous cell carcinoma presents a risk of local or regional recurrence, but 
also the possibility of a secondary site, synchronous or metachronous tumor. Most of the secondary site 
cancers were identified within the oropharynx. The frequency of these cancers is correlated with age, sex, T 
and N stage, and also with smoking and alcohol abuse. 

Case presentation: We will present the case of a 65 years old patient who has been diagnosed with laryngeal 
squamous cell carcinoma in February 2018, followed in April 2019 by an oropharyngeal squamous cell 
carcinoma. The ENT examination (February 2018) highlights an ulcerative formation in the right ventricular 
band that destroys the thyroid cartilage and invades the pharynx, biopsied, with anatomopathological result 
of squamous laryngeal carcinoma cT4aN2cMx G3. 3 cycles of induction chemotherapy were administered, 
with partial response. Subsequently, surgery was per-formed in June 2018, performing a total laryngectomy 
with lateral cervical nodes removal of levels II-IV, with anatomopathological result of residual cancer burden 
- Squamous cell carcinoma ypT3N0 G2 L1V0Pn0. Bucopharyngoscopy (April 2019) shows a tumoral process 
at the level of the posterior wall of the oropharynx, where biopsies were taken, with anatomopathological 
result of infiltrative squamous cell carcinoma G2, p16 negative, p63 positive. Definitive external radiotherapy 
was administered, with a favorable evolution at present, confirmed by imaging. 

Conclusion: Multimodal treated, double site squamous cell carcinoma with favorable response and 
stationary evolution. 
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Tomosinteza în screeningul cancerului pulmonar  
Marina Harea, Dorina Jovmir-Popa, V. Bilba 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" 

I.M.S.P. Institutul Oncologic 

Cuvinte cheie: cancerul pulmonar, tomosinteza, CT, radiografia standard 

Introducere: Depistat tardiv cancerul pulmonar (CP) își menține poziția în locurile de frunte în clasamentul 
morbidității și mortalității prin tumorile maligne. Elaborarea programului de screening în grupurile de risc, 
folosirea metodelor radiologice de înaltă performanță va permite depistarea CP în stadiile inițiale. O astfel de 
metodă poate fi considerată și tomosinteza digitală (TS). 

Materiale și metode: În cadrul Institutului Oncologic din Republica Moldova începând cu 2018 se studiază 
importanța TS în depistarea precoce a cancerului pulmonar. Din cei 2736 pacienți examinați în perioada 
2018-2021 în studiu au fost incluși 97 (100%) pacienți examinați prin toate 3 metode radiologice: radiografia 
standard (Rx), tomografia computerizată (CT) și tomosinteza (TS). TS permite obținerea unei imagini 
volumetrice, prin secționarea țesuturilor cu un pas de 1-3 mm la o doză de iradiere redusă, astfel la o achiziție 
a tubului e posibil de primit a peste 40 secțiuni tomografice în dependență de regiunea examinată, ceea ce 
face posibil o analiză comparativă a frecvenței manifestărilor imagistice în CP. 

Rezultate: Astfel s-au depistat următoarele semne radiologice formațiuni de volum periferice cu spiculație 
malignă la Rx-62%, TS-95%, CT-100%, prezența micronodulilor pulmonari suspecți pentru metastaze la Rx-
38%, TS-86%, CT-100%, sectoare în sticlă mată la Rx-32%, TS-91%, CT-100%, afectarea scheletului thoracic la 
Rx-44%, TS-78%, CT-96%; prezența ganglionilor limfatici mediastinali și/sau hilari la Rx-42%, TS-78%, CT-98%; 
în 68% formațiunea periferică de pe radiografia standard la TS avea deja elemente de centralizare. În același 
timp s-a observat că doza de iradiere primită la TS era echivalentă unei radiografii de profil (0,5 – 0,14 mSv) și 
considerabil mai mică decât la CT. 
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Concluzii: În rezultatul analizei comparative a semnelor imagistice primite la TS și la CT putem concluziona 
că informația primită la TS poate fi comparabilă cu CT. Astfel TS poate fi folosită ca metodă de screening la 
persoanele din grupul de risc, cât și pentru persoanele ce necesită examen radiologic dinamic la un interval 
scurt, cu micșorarea dozei de iradiere. 

 

Tomosynthesis in lung cancer screening 
Marina Harea, Dorina Jovmir-Popa, V. Bilba 

“Nicolae Testemițanu” University of Medicine and Pharmacy, Chisinau 

Oncological Institute, Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: lung cancer, tomosynthesis, CT, standard radiography 

Introduction: Late lung cancer (LC) is maintained in the leading positions in the ranking of morbidity and 
mortality from malignant tumors. The elaboration of the screening program in the risk groups, the use of 
high performance radiological methods will allow the detection of LC in the initial stages. Such a method 
can also be considered digital tomosynthesis (TS). 

Materials and methods: Within the Oncological Institute of the Republic of Moldova, starting with 2018, the 
importance of TS in the early detection of lung cancer is studied. Of the 2736 patients examined between 
2018-2021, the study included 97 (100%) patients examined by all 3 radiological methods: standard 
radiography (Rx), computed tomography (CT) and tomosynthesis (TS). TS allows to obtain a volumetric 
image, by sectioning the tissues with a step of 1-3 mm at a low irradiation dose, so at a single movement of 
the tube it is possible to receive more than 40 tomographic sections depending on the examined region, 
which makes it possible a comparative analysis of the most frequent imaging manifestations in LC. 

Results: Thus the following radiological signs were detected: peripheral volume formations with malignant 
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spiculae at Rx-62%, TS-95%, CT-100%, the presence of suspected for metastases lung micronodules at Rx-
38%, TS-86%, CT-100%, sectors in frosted glass at Rx-32%, TS-91%, CT-100%, damage to the thoracic skeleton 
at Rx-44%, TS-78%, CT-96%; the presence of mediastinal and / or hilar lymph nodes at Rx-42%, TS-78%, CT-
98%; 68% of the peripheral formation on the standard radiograph, at TS already had centralizing elements. 
At the same time, it was observed that the irradiation dose received at TS was equivalent to a profile X-ray 
(0.5-0.14 mSv) and considerably lower than at CT. 

Conclusions: As a result of the comparative analysis of the imaging signs received at TS and CT we can 
conclude that the information received at TS can be comparable to CT. Thus, TS can be used as a screening 
method for people in the risk groups, as well as for people who need dynamic radiological examination at a 
short interval, with the reduction of the irradiation dose. 
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Neuroimagistica hibridă PET/CT în investigarea tumorilor SNC primare și 
secundare precum și a demențelor  
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Cuvinte cheie: 18F-FDG PET/CT, tumori cerebrale, demența, utilitate, asemănări metabolice și moleculare 

Introducere: Deși sunt entități patologice diferite, tumorile primare și secundare ale sistemului nervos 
central (SNC) și demențele prezintă unele elemente moleculare și funcționale comune.  

Material și metodă: Această lucrare își propune explorarea utilității și limitărilor examinării hibride, 
tomografie cu emisie de pozitroni asociată computertomografiei clasice de localizare (PET/CT) cu 18 fluor - 
fluorodeoxiglucoză (18F-FDG), radiofarmaceutic analog de glucoză, în cadrul patologiilor neurologice, în 
diagnosticul și tratamentul tumorilor intracerebrale primare și secundare, precum și în patologia demențială 
nonmalignă. Identificarea vizuală a tumorilor cerebrale și a tiparului de captare a 18F-FDG oferă informații 
utile care se pot corela cu diferențierea histopatologică a tumorilor intracerebrale și cu stadiile pre și 
postterapeutice. De asemenea, vom descrie elementele comune cu patologia cerebrală nonmalignă și locul 
imagisticii nucleare în algoritmul de diagnostic clinic al deficitelor cognitive tumorale și demențiale.  

Rezultate: Investigația imagistică PET permite astăzi reducerea decalajului temporal dintre primele 
simptome ale declinului cognitiv și diagnosticul bolii ireversibile, cu inițierea precoce a tratamentului sau 
aderarea pacienților la studii clinice pentru descoperirea tratamentelor curative sau preventive.  

Concluzii: Studiile imagistice funcționale PET/CT și PET/RM pentru evaluarea patologiei oncologice 
cerebrale și a evoluției deficitului cognitiv minor către demențe precum boala Alzheimer ar trebui să 
constituie o prioritate și pentru profilul economic și demografic românesc. 
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Hybrid PET/CT neuroimaging in the investigation of primary and secondary 
CNS tumors and also dementias 
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Keywords: 18F-FDG PET/CT, brain tumors, dementia, usefulness, metabolic and molecular similarities 

Introduction: Although they are different pathological entities, primary and secondary central nervous 
system (CNS) tumors and dementias share some common molecular and functional elements.  

Material and method: This paper aims to explore the usefulness and limitations of hybrid positron emission 
tomography (PET/CT) with fluorodeoxyglucose (18F-FDG), a glucose analogue radiopharmaceutical, in 
neurological pathology, in the diagnosis and treatment of primary and secondary intracerebral tumors and 
in non-malignant dementia pathology. Visual identification of brain tumors and 18F-FDG uptake pattern 
provide useful information that can be correlated with histopathological differentiation of intracerebral 
tumors, pre- and post-treatment stages. We also will describe the common elements with nonmalignant 
brain pathology and the place of nuclear imaging in clinical diagnostic algorithm of tumor and dementia 
cognitive deficits.  

Results: Today, PET investigation allows reducing time lag between the first symptoms of cognitive decline 
and the diagnosis of the irreversible disease, with early initiation of treatment or patient integration in clinical 
trials, to discover curative or preventive treatments.  

Conclusions: Functional PET/CT and PET/MR imaging studies for the evaluation of cerebral oncological 
pathology and the progression of mild cognitive impairment to dementias such as Alzheimer's disease 
should also be a priority for the Romanian economic and demographic profile. 
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Tomosinteza ca metodă de control în dinamică a pacienților tratați pentru 
cancer de laringe 
Dorina Jovmir-Popa, Marina Harea 

Universiatatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău 

Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: cancer de laringe, tomosinteza, dinamica procesului  

Introducere: Tomografia liniară digitală multisecțională (tomosinteza, TS), este o metodă cu posibilități de 
diagnostic imagistic comparabilă, în anumită măsură, cu Tomografia Computerizată (CT). Prioritatea TS constă 
în posibilitatea efectuării multiplelor secțiuni imagistice cu un pas de 1-3 mm a regiunii examinate,  cu o 
sarcină radioactivă sub 3 mSv și un cost mai redus. 

Material și metodă: Din 252 pacienți cu CL diagnosticați și prin metoda TS pe parcursul anilor 2017 – 2020, 
după tratamentul chirurgical au fost reexaminați în dinamică 78 (100%) pacienți cu scopul depistării  
recidivelor și progresării maladiei: după laringectomie – 32 (41%), după operații organomenajante - 46 pacienți 
(59%).  

Rezultate: La pacienții cu laringectomie scopul examinării a fost depistarea recidivelor cancerului de laringe în 
loja postoperatorie (depistate în 12 cazuri (15%)), poziția și starea traheostomei, prezența afectării structurilor 
hipofaringelui și mediastinului (6 cazuri (8%)). La pacienți supuși operațiilor organomenajante prezintă interes, 
în primul rând, prezența recidivelor în aparatul ligamentar (4 cazuri (5%)), prezența progresării maladiei în 
structurile restante a laringelui (8 cazuri (10%)), afectarea hipofaringelui sau a mediastinului (2 cazuri (3%)). 

Concluzie: Rezultatele demonstrează posibilitatea folosirii Tomosintezei ca primă etapă de control imagistic în 
dinamică pentru dispensarizarea pacienților tratați pentru CL, aceasta fiind mai accesibilă din punct de vedere 
tehnic și cu un cost mai redus în comparație cu CT sau RMN. Ulterior diagnoza imagistică este confirmată prin 
examen endoscopic și morfologic. 
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Thomosynthesis as a method of dynamic control of patients treated for 
larynx cancer 
Dorina Jovmir-Popa, Marina Harea  

“Nicolae Testemitanu” University of Medicine and Pharmacy, Chisinau 

Oncological Institute, Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: thomosynthesis, larinx cancer, postoperative dynamics 

Introduction: Multisectional digital linear tomography (tomosynthesis, TS), is a method with imaging diagnostic 
possibilities comparable, to some extent, with Computed Tomography (CT). TS priority is the possibility to perform 
multiple imaging sections with a step of 1-3 mm of the examined region, with a radioactive load below 3 mSv and 
a lower cost. 

Material and method: Out of 252 patients with laryngeal cancer (LC) diagnosed by the TS method during the 
years 2017- 2020, after the surgical treatment 78 (100%) patients were dynamically re-examined in order to detect 
recurrences and disease progression: after laryngectomy - 32 (41%), after organ-saving surgery - 46 patients (59%). 

Results: In patients with laryngectomy, the purpose of the examination was to detect recurrences of laryngeal 
cancer in the postoperative lodge (detected in 12 cases (15%)), the position and condition of the tracheostomy, 
the presence of lesions in hypopharyngeal and mediastinal structures (6 cases (8%)). In patients undergoing 
organ-saving surgery, the presence of recurrences in the ligament apparatus (4 cases (5%)), presence of disease 
progression in the remaining structures of the larynx (8 cases (10%)), damage of the hypopharynx or mediastinum 
(2 cases (3%)). 

Conclusion: The results show the possibility of using Tomosynthesis as the first stage of dynamic imaging control 
for the dispensing of patients treated for CL, which is more technically accessible and at a lower cost compared to 
CT or MRI. Subsequently, the imaging diagnosis is confirmed by endoscopic and morphological examination. 
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Care este impactul tratamentului cancerului asupra infecției COVID-19? Ce 
știm până în prezent? 
Diana E. Lazăr, Diana Petroiu 

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

Cuvinte cheie: COVID-19, cancer, chimioterapie, terapie țintită, imunoterapie 

Introducere: Pandemia COVID-19 are un impact negativ asupra tratamentului și cercetării cancerului. 
Pacienții cu cancer pot fi deosebit de vulnerabili la infecția cu COVID-19 datorită vârstei, comorbidităților, 
imunosupresiei sau terapiei oncologice. 

Metode: Scopul acestui studiu a fost identificarea studiilor retrospective și prospective care au examinat 
modul în care terapia oncologică influențează cursul clinic al infecției COVID-19.   

Rezultate: Studiile retrospective și prospective publicate au demonstrat că la pacienții cu cancer cu COVID-
19 confirmat de laborator sau diagnosticat clinic, chimioterapia activă este asociată cu un risc mai mare de 
deces în comparație cu imunoterapia sau terapiile țintite. 

Concluzii: În mod ideal, sunt necesare studii prospective la scară largă pentru a caracteriza în continuare 
interacțiunile complexe dintre starea clinică generală a pacientului oncologic sub tratament și efectul 
infecției cu COVID-19 asupra acestuia.  
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How does COVID-19 impact cancer treatment? What do we know? 
Diana E. Lazăr, Diana Petroiu 

Department of Oncology, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: COVID-19, cancer, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy 

Introduction: COVID-19 has a tremendous and negative impact on cancer treatment and research. Patients 
with cancer may be particularly vulnerable to COVID-19 as they are usually older, have multiple 
comorbidities, and are often immunosuppressed by their disease or therapy.  

Methods: We identify and discuss retrospective and prospective studies around the world that have 
examined the clinical features of COVID-19 in cancer patients, including the impact of active oncologic 
treatment on clinical outcomes in the setting of hospitalisation for COVID-19. 

Results: In summary, meta-analysis of published retrospective and prospective analyses shows that in cancer 
patients with laboratory-confirmed or clinically diagnosed COVID-19, active chemotherapy is associated with 
a higher risk of death compared with immunotherapies or targeted therapies.  

Conclusions: Ideally, large-scale prospective studies are needed to further characterise the complex 
interactions between a patient's overall clinical condition, cancer characteristics such as the organ involved, 
stage of disease, stage of treatment, and details of treatment such as timing and dosing. 

  



 
 
 
 
 
 
 

247 
 

Proteinuria indusă de terapia antiangiogenică ca factor predictiv în 
cancerul colorectal metastatic 
Diana Cornelia Moisuc1, M.V. Marinca2,3, B. Gafton2,3, Teodora Alexa-Stratulat2,3, P. Cianga1,4 
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4Laboratorul de Imunologie, Spitalul Clinic de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași, România 

Cuvinte cheie: Bevacizumab, chimioterapie, cancer colorectal metastatic, proteinurie, factor predictiv 

Introducere: Tratamentul cu Bevacizumab provoacă efecte adverse precum proteinurie, hipertensiune, 
fistule și evenimente tromboembolice. În timp ce hipertensiunea indusă de Bevacizumab a fost legată de 
creșterea supraviețuirii globale, datele privind valoarea predictivă a proteinuriei induse de Bevacizumab în 
cancerul colorectal metastatic sunt controversate. Unul dintre dezavantajele majore ale terapiei 
antiangiogene continuă să fie lipsa biomarkerilor predictivi.  

Metode: Am efectuat o analiză retrospectivă pentru a observa influența proteinuriei și a altor efecte adverse 
asupra rezultatelor tratamentului cu Bevacizumab și chimioterapie la pacienții cu cancer colorectal 
metastatic.  

Rezultate: Din cei 150 de pacienți incluși în analiza noastră, 50,7% au prezentat proteinurie și au atins o 
supraviețuire globală mai lungă (40 față de 25 de luni, p=0,015) și supraviețuire fără progresie (15 față de 12 
luni, p=0,039). Pacienții cu anemie în timpul tratamentului au avut o supraviețuire mai scurtă cu 20 de luni. 
Următoarele grupuri au fost identificate ca având un risc mai mic de deces: pacienții cu proteinurie (Hazard 
Ratio HR 0,630; Interval de Confidență IC 95% 0,424-0,935; p=0,022), controlul bolii (HR 0,436; IC 95% 0,291-
0,653; p<0,001) și stadiul nemetastatic la diagnostic (HR 0,477; IC 95% 0,300-0,757; p=0,002).  
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Concluzii: Anemia a fost asociată cu un risc crescut de deces. Proteinuria este un factor predictiv util și 
surprinzător la pacienții cu cancer colorectal metastatic supuși terapiei sistemice cu Bevacizumab și ar putea 
fi ușor integrată în procesul decizional. Având în vedere rezultatele analizei și faptul că este deja frecvent 
evaluată în context clinic, proteinuria ar putea permite medicilor să individualizeze tratamentul 
antiangiogenic ulterior. 

 

Antiangiogenic drug-induced proteinuria as a predictive factor in 
metastatic colorectal cancer  
Diana Cornelia Moisuc1, M.V. Marinca2,3, B. Gafton2,3, Teodora Alexa-Stratulat2,3, P. Cianga1,4 

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

2Oncology Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania   

3Oncology Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania  

4Immunology Laboratory, ”St. Spiridon” Hospital, Iasi, Romania 

Keywords: Bevacizumab, chemotherapy, metastatic colorectal cancer, proteinuria, predictive factor 

Introduction: Treatment with Bevacizumab is known to cause adverse effects such as proteinuria, 
hypertension, fistulas and thromboembolic events. While Bevacizumab-induced hypertension has been 
linked to increased overall survival, data regarding the predictive value of Bevacizumab-induced proteinuria 
in metastatic colorectal cancer are controversial. One of the major drawbacks of antiangiogenic therapy 
continues to be the lack predictive biomarkers.  

Methods: We performed a retrospective analysis to document the influence of proteinuria and other adverse 
effects on the results of the combined treatment with chemotherapy and Bevacizumab in patients with 
metastatic colorectal cancer.  
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Results: Of the 150 patients included in our analysis, 50.7% experienced proteinuria and had reached a 
longer overall survival (40 versus 25 months, p=0.015) and a progression free survival (15 versus 12 months, 
p=0.039). Patients with anemia during treatment had a 20-month shorter survival. The following groups were 
identified as having a lower risk of death: patients with proteinuria (Hazard Ratio HR 0.630; 95% Confidence 
Interval CI 0.424-0.935; p=0.022), disease control (HR 0.436; 95% CI 0.291-0.653; p<0.001) and non-metastatic 
stage at diagnosis (HR 0.477; 95% CI 0.300-0.757; p=0.002).  

Conclusions: Anemia was associated with an increased risk of death. Proteinuria is a useful predictive factor 
in metastatic colorectal patients undergoing Bevacizumab-based systemic therapy and it could be easily 
integrated in the decision-making process. Given the results of the analysis and the fact that it is already 
frequently evaluated in clinical setting, proteinuria could allow physicians to further individualize systemic 
antiangiogenic treatments. 
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Studiu prospectiv asupra calității vieții pacienților cu neoplasm colorectal 
stadiul IV tratați cu Bevacizumab în Institutul Regional de Oncologie – 
Date actualizate 
Diana Cornelia Moisuc1, Andreea Mihaela Matei2, Larisa Popovici2, M.V. Marinca2,3, P. Cianga1,4 
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2Departamentul de Oncologie, Institutul Regional de Oncologie Iași, România  
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Cuvinte cheie: Bevacizumab, chimioterapie, efecte adverse, calitatea vieții 

Introducere: Bevacizumab, un anticorp monoclonal IgG umanizat care se leagă de VEGF-A, în combinație cu 
chimioterapia, s-a dovedit a fi eficient în studiile clinice prin creșterea supraviețuirii globale, a supraviețuirii 
fără progresie și a ratei de răspuns. Cu toate acestea, efectele adverse ale Bevacizumab, pe lângă cele induse 
de chimioterapie, pot afecta negativ calitatea vieții și rezultatele tratamentului.  

Material și metode: Am efectuat un studiu prospectiv în care am evaluat influența tratamentului cu 
Bevacizumab și chimioterapie asupra calității vieții pacienților la inițiere și după 6 luni de tratament. Am 
evaluat parametri precum rolul funcțional, fizic, emoțional, cognitiv și simptome asociate cancerului cu 
ajutorul chestionarului European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30 V3.0) și EORTC QLQ-CR29 V2.1.  

Rezultate: În studiu au fost incluși 59 de pacienți cu neoplasm colorectal aflați în tratament în cadrul 
Institutului Regional de Oncologie în perioada mai 2019-septembrie 2021. Rezultatele analizei statistice au 
arătat o creștere semnificativ statistică a intensității simptomelor: durere (p=0,002), scăderea apetitului 
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(p=0,002), greață/vărsături (p=0,003), scaune diareice (p=0,02) și a funcției emoționale (p=0,009), o 
ameliorare a celei cognitive (p=0.03) și percepția asupra imaginii corporale (p=0,02). S-a observat de 
asemenea o tendință de ameliorare a componentei fizice și sociale însă acestea nu au atins pragul de 
semnficație statistică.  

Concluzii: Cunoașterea efectelor adverse și influența lor asupra calității vieții reprezintă un factor cu impact 
asupra deciziei terapeutice.  

 

Prospective study on the quality of life of patients with stage IV colorectal 
cancer treated with Bevacizumab in the Regional Institute of Oncology - 
Updated data 
Diana Cornelia Moisuc1, Andreea Mihaela Matei2, Larisa Popovici2, M.V. Marinca2,3, P. Cianga1,4 

1Immunology Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  
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3Oncology Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  

4Immunology Laboratory, ”St. Spiridon” Hospital, Iasi, Romania 

Keywords: Bevacizumab, chemotherapy, side effects, quality of life 

Introduction: In combination with chemotherapy, Bevacizumab, a humanized IgG monoclonal antibody 
that binds to VEGF-A, has been shown to be effective in clinical trials by increasing overall survival, 
progression free survival and response rate. However, adverse effects of Bevacizumab, in addition to those 
induced by chemotherapy, may negatively affect the quality of life and treatment outcomes.  

Material and methods: We performed a prospective study in which we evaluated the influence of 
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Bevacizumab treatment and chemotherapy on patients' quality of life at initiation and after 6 months of 
treatment. We analyzed several parameters such as the functional, physical, emotional, cognitive role and 
symptoms associated with cancer using the European Organization for Research and Treatment of Cancer 
Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30 V3.0) and EORTC QLQ-CR29 V2 .1.  

Results: The study included 59 patients with colorectal cancer treated in Regional Institute of Oncology 
between May 2019 and September 2021. The results of the analysis showed a statistically significant increase 
in symptom intensity: pain (p=0.002), decreased appetite (p=0.002), nausea and vomiting (p=0.003), 
diarrhea (p=0.02), emotional function (p=0.009) and an improvement in cognitive function (p=0.03) and 
perception of body image (p=0.02). There was also a tendency to improve the physical and social component 
but without reaching the statistical significance threshold.  

Conclusions: Awareness of adverse effects and their influence on quality of life are relevant factors, 
impacting the therapeutic decision.  
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Radioterapia externă preoperatorie: abordare terapeutică în cancerul 
mamar local avansat. Prezentare de caz  
Petruța Mutescu1, Diana Robu1, Anca Munteanu1,2 
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Cuvinte cheie: cancer mamar avansat, radioterapie, chimioterapie   

Introducere: Cancerul mamar local avansat (LABC) asociază risc crescut al recidivelor loco-regionale și al 
diseminărilor secundare, determinând un impact negativ asupra calității vieții și a supraviețuirii generale. 
Abordarea terapeutică standard este multidisciplinară, incluzând tratament sistemic neoadjuvant 
(chimioterapie-NACT și/sau hormonoterapie-NAHT), chirurgical și radioterapic. Radioterapia (RT) 
preoperatorie are rol de down-sizing tumoral în cancerul mamar inoperabil, refractar la NACT/NAHT. 

Material și metodă: Pacientă în vârstă de 64 ani, se prezintă în decembrie 2019 cu o formațiune tumorală 
(FT) mamară stângă local avansată. Ecografia mamară relevă FT de 7/4cm, adenopatie (ADP) axilară 
ipsilaterală de 2cm și important edem mamar stâng. Core biopsy stabilește diagnosticul de carcinom invaziv 
NST G3, cu invazie limfo-vasculară, triplu negativ (HER2 și  RH negativi, Ki67 90% în urma testării 
imunohistochimice). Examenul CT toraco-abdomino-pelvin exclude boala metastatică. Diagnosticul inițial 
permite încadrarea bolii ca fiind cT4N2M0 (conform AJCC stadiul anatomic IIIB, stadiul de prognostic clinic 
IIIC). Cazul este discutat în comisia multidisciplinară și se decide inițierea NACT (protocol 4EC+4Docetaxel). 
La evaluarea PET-CT postNACT, se evidențiază progresie loco-regională. Pacienta urmează RT preoperatorie, 
DT=50Gy/25fr, SIB (boost simultan integrat) până la DT=57,5Gy/25fr cu rol în down-sizing-ul tumoral. 
Răspunsul parțial obținut a permis efectuarea mastectomiei radicale, cu rezultat anatomo-patologic: 
ypT1bN0L0V0Pn0. 
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Concluzii: În LABC, aproximativ 1/3 din paciente pot asocia lipsa răspunsului la terapiile sistemice 
neoadjuvante, însă acestea rămân prima strategie terapeutică utilizată. La pacientele cu cancer mamar 
inoperabil, refractar la NACT/NAHT, radioterapia preoperatorie oferă posibilitatea unei rezecții chirurgicale în 
limite de siguranță oncologică. 

 

 

Preoperative radiotherapy: therapeutic approach in Locally Advanced 
Breast Cancer unresponsive to systemic treatment. Case Report 
Petruța Mutescu1, Diana Robu1, Anca Munteanu1,2 
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Introduction: Locally Advanced Breast Cancer (LABC) is associated with an increased risk of loco-regional 
recurrence, distant metastasis, decreased quality of life and overall survival. The standard approach of LABC 
is multimodal and involves neoadjuvant systemic treatment (chemotherapy-NACT and/or hormone therapy-
NAHT), surgery, radiotherapy. Preoperative radiotherapy (RT) isn't a well-established guideline, but it may be 
suitable in inoperable LABC following NACT/NAHT, considering its downsizing role. 

Material and method: Patient aged 64 y.o., presented to the Oncology Clinic in December 2019 with a 
palpable left breast tumor. Breast Ultrasound revealed a 7cm mass, a 2cm ipsilateral axillary lymph node (ALN) 
and local edema. The breast's core biopsy revealed a G3 invasive carcinoma with lympho-vascular invasion; 
triple-negative disease (HER2-negative, negative HR, Ki67-90% after immunohistochemistry testing). A 
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chest/abdomen/pelvic CT scan ruled out metastatic disease. Upon initial diagnosis, the clinical stage was 
deemed as cT4N2M0 (AJCC anatomic stage IIIB, clinical prognostic stage IIIC). Following a multidisciplinary 
tumor board discussion, the patient underwent chemotherapy. After completing NACT, the response was 
evaluated through PET-CT and revealed loco-regional progression. The patient underwent preoperative RT 
to a total dose of 50Gy, with a simultaneously integrated boost to the dose of 57.5Gy, as an effective 
downsizing mean. The response was a partial one, which allowed the surgeons to proceed with the radical 
mastectomy. Pathological staging after preoperative treatment concluded ypT1bN0L0V0Pn0 disease.  

Conclusion: Even though more than one-third of patients may not have the expected response, systemic 
treatment is usually the first approach. Patients with inoperable breast cancer, unresponsive to NACT/NAHT, 
which undergo preoperative RT, become eligible for a surgical resection within safety oncological margins. 
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Gradul de regresie tumorală post-terapie neoadjuvantă în cancerul rectal 
local avansat 
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Cuvinte cheie: cancerul rectal, radiochimioterapie neoadjuvantă, ypTNM, gradul de regresie tumorală 

Introducere: În prezent, tratamentul standard pentru cancerul rectal local avansat (CR) este chimioterapia 
neoadjuvantă (nCHT), urmată de excizia totală mezorectală. Scopul studiului este de a revizui criteriile 
utilizate pentru analiza răspunsului nCRT 

O cercetare aprofundată a rapoartelor recente din publicațiile de masă a fost efectuată pentru a evalua 
instrumentele disponibile pentru a evalua eficiența nCRT, conform ghidurilor actuale, utilizând profilul 
clinicopatologic și imunohistochimic al CR.  

Rezultate: Răspunsul nCRT este documentat și înregistrat sub un grad de regresie (TRG), conform criteriilor 
Dworak care sunt clasificate în cinci grade de la TRG1 (regresie completă) la TRG5 (fără regresie). Mai mult, 
stadializarea post-chirurgicală TNM (ypTNM) este importantă pentru managementul terapeutic și pentru 
evaluarea prognosticului. De asemenea, ypTNM este un factor semnificativ care influențează prognosticul 
CRT. Regresia patologică tumorală completă a fost obținută în aproximativ 30% din cazuri. CRT poate duce 
la un control local îmbunătățit prin trecerea într-un stadiu inferior (downstaging), o rată mai mare de 
resectabilitate a tumorii, o reducere a recidivelor locale și posibilitatea de prezervare a sfincterului anal.  

Concluzii: Cercetările actuale se axează pe dezvoltarea unui panel de markeri, care pot prezice răspunsul la 
terapia neoadjuvantă și pot permite o selecție mai rațională a pacienților care pot beneficia de acest 
tratament. 
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Introduction: Currently, the standard treatment for locally advanced rectal cancer (RC) is the neoadjuvant 
chemoradiotherapy (CRT), followed by total mesorectal excision. The aim of the study is to review the criteria 
used for CRT response analysis. 

Material and methods: An extensive search of the recent reports from the mainstream publications has 
been performed in order to assess the tools available to assess the efficiency of CRT, according to the current 
guidelines, using clinicopathological and immunohistochemical profile of RC.  

Results: CRT response is documented and registered under a regression grade (TRG), according to the 
Dworak criteria which are classified into five grades from TRG1 (complete regression) to TRG5 (no regression). 
Furthermore, the postsurgical pathological TNM (ypTNM) staging is important for the therapeutic 
management and for prognosis evaluation. Also, ypTNM is a significant factor influencing the prognosis of 
CRT. Complete tumour pathological regression has been obtained in about 30% of cases. CRT may lead to an 
improved local control by tumour downstaging and a higher rate of tumour resectability, a reduction in local 
recurrences, and the possibility of sphincter saving.  

Conclusion: Current research is focused on developing a panel of markers, which may predict the 
neoadjuvant therapy response and may allow a more reasonable selection of patients who can benefit from 
this treatment. 
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Cuvinte cheie: IRM, agenți de contrast, nanoparticule 

IRM a devenit una din cele mai utilizate metode de diagnosticare a patologiilor tumorale cerebrale. În cazul 
glioblastomului, agenții de contrast pun în evidență infiltrarea tumorală în țesutul sănătos.  

Cei mai utilizați agenți de contrast în imagistica de rezonanță magnetică nucleară (IRM) sunt cei pe bază de 
acid gadoteric, utilizați pentru secvența T1 de scanare. Un agent de contrast multidual ar putea fi folosit atât 
în secvența T1 cât și în secvența T2 de scanare, pentru o diagnosticare mai precisă. S-a realizat un studiu în 
laboratorul de neuroradiologie pe un număr de 150 de pacienți ocologici diagnosticați cu glioblastom. 
Achiziția imaginilor IRM a fost realizată nativ si post contrast intravenos. 

Imaginile obținute cu ajutorul contrastului comercial pe bază de acid gadoteric au fost comparate cu 
imaginile obținute din cercetările recente în care s-au folosit nanoparticle magnetice ca agenți de contrast 
pentru secvența T2. În urma comparației s-a obținut diagnosticarea diferită între recidivă și necroza post 
radioterapie a pacienților. 

Noile cercetări din domeniul nanotehnologiei au arătat că utilizarea nanostructurilor magnetice ar putea fi o 
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alternativă promițătoare în domeniul medical. Având un contrast pozitiv în secvențele de scanare și o 
toxicitate mai redusă la nivel celular, nanoparticulele sintetizate, caracterizate și acoperite cu polimeri 
compatibili cu țesuturile vii ar putea fi utilizate în ambele secvențe de scanare în IRM. 

 

 

New contrast agents in magnetic resonance imaging (MRI) for the 
diagnosis of brain tumors 
Valentina Sabie, C.P. Constantin, Anamaria Constantin, Fl.O. Caltun, Roxana M. Popescu,  
B.I. Dobrovăț, Felicia Iacomi 

Faculty of Physics, ”Al.I. Cuza” University, Iasi 

Laboratory of Radiology and Medical Imaging, Emergency Clinical Hospital "Prof.Dr. N. Oblu", Iasi, Romania 

Laboratory of Radiology and Medical Imaging, Neolife Iasi 

Radiotherapy Laboratory, Regional Institute of Oncology, Iasi 

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

Keywords: MRI, contrast agents, nanoparticles 

MRI has become the basic method in diagnosing of brain tumor pathologies. In case of glioblastoma, 
contrast agents highlight tumor infiltration in healthy tissue. 

The most commonly used contrast agents in nuclear magnetic resonance imaging (NMR) are those based on 
gadoteric acid, used for the T1 scanning sequence. A multidual contrast agent could be used in both 
sequence scanning (T1 and T2) for a more accurate diagnosis. A study was accomplished in the 
neuroradiology laboratory on a number of 150 cancer patients diagnosed with glioblastoma. The purchase 
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of MRI images was made native and post intravenous contrast. 

Images made with commercial contrast agent based on gadoteric acid were compared to the images of 
recent research in which magnetic nanoparticles were used as contrast agents for T2 sequence. Following 
comparison, different diagnosis between relapse and post-radiotherapy necrosis has been obtained. 

New nanotechnology research has shown that the use of magnetic nanostructures could be a promising 
alternative in the medical field. With a positive contrast in scanning sequences and a lower cellular toxicity, 
synthesized nanoparticles, characterized and covered with polymers compatible with tissues could be used 
in both scanning sequences in MRI.  
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Tratamentul indirect cu plasmă non-termică la presiune atmosferică 
generează un răspuns genetic anti-apoptotic diferit la osteoblaste și la 
celulele de osteosarcom 
A.B. Stache1,2, Loredana Mihaiela Dragoș1,2, I.C. Ivanov2, I. Topala3, I. Mihăilă3,4, C.T. Mihai5,6,  
D.L. Gorgan1 

1Facultatea de Biologie, Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, România 

2Departamentul de Genetică Moleculară, Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională - TRANSCEND, 

Institutul Regional de Oncologie, Iași, România  

3Centrul de Cercetări Avansate în Fizica Plasmei din Iași - IPARC, Facultatea de Fizică, Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, România 

4Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - CERNESIM, Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, România 

5Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 

6Departamentul de Biologie Experimentală și Aplicată, NIRDBS – Institutul de Cercetări Biologice Iași, România 

Cuvinte cheie: osteosarcom, CAP, PAM, gene anti-apoptotice 

Introducere: Osteosarcomul este cea mai frecventă tumoră malignă osoasă primară, non-hematologică, ce 
apare la copii și adolescenți. Datorită rezistenței dobândite la medicamente, precum și a ratei de 
supraviețuire relativ scăzute, este necesară identificarea unor noi terapii împotriva acestei maladii. Datorită 
efectului citotoxic selectiv demonstrat, plasma atmosferică non-termică (CAP), reprezintă un potențial 
tratament în terapia cancerului, însă mecanismele moleculare de acțiune ale acestuia rămân necunoscute. 
Scopul acestui studiu a fost de a analiza modificările induse de tratamentul CAP indirect asupra expresiei 
genelor anti-apoptotice la osteoblaste și celule de osteosarcom. 

Materiale și metode: Cu 48 de ore înainte de tratament celulele au fost cultivate în plăci cu 96 de godeuri. 
Mediul activat cu plasmă (PAM) a fost obținut prin expunerea mediului RPMI 1640 la descărcări CAP timp de 
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30, 60 și 90 de secunde, efectele tratamentului fiind evaluate prin testul MTT. ARN total a fost izolat la 2, 
respectiv 24 de ore după tratament, iar cuantificarea relativă a expresiei genelor BCL2, CFLAR și XIAP a fost 
realizată prin analiza RT-qPCR. 

Rezultate: Viabilitatea celulelor tumorale tratate a scăzut progresiv odată cu creșterea dozei de tratamet, 
ajungând la 25.25%, în timp ce viabilitatea celulelor normale fiind de aproximativ 80%. După tratament, 
genele anti-apoptotice s-au dovedit a fi supraexprimate în celulele normale, în timp ce în celulele de 
osteosarcom expresia lor a fost redusă sau a rămas neschimbată. 

Concluzii: Lipsa unui răspuns anti-apoptotic în celulele tumorale ar putea fi una dintre cauzele efectului 
citotoxic selectiv al tratamentului CAP observat în acest studiu. 

 

Cold atmospheric plasma indirect treatment generates different anti-
apoptotic genetic response in osteoblasts and osteosarcoma cells 
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Introduction: Osteosarcoma is the most common primary, non-hematologic, malignant bone tumor 
occurring in children and adolescents. Due to the acquired resistance to drugs as well as the relatively low 
survival rate, it is necessary to identify new therapies against this disease. Cold atmospheric plasma (CAP), a 
near room temperature partially ionized gas, has shown its promising application in cancer therapy by 
selective killing tumoral cells, although the underlying molecular mechanism of this treatment remains 
unknow. Therefore, the aim of this study was to analyze indirect CAP treatment induced changes in anti-
apoptotic genes expression in osteosarcoma and osteoblast cells.  

Materials and methods: 48 hours before the treatment cells were seeded in 96-wells plates. Plasma 
activated media (PAM) used in this study was obtained by exposing RPMI 1640 media at CAP discharges for 
30, 60 and 90 seconds and the effect of the treatment was evaluated by MTT assay. Total RNA was isolated 2 
and 24 hours post-treatment and the relative quantification of BCL2, CFLAR and XIAP genes expressions was 
performed by RT-qPCR analysis. 

Results: The viability of the treated tumor cells decreased in a dose-dependent manner to 25.25%, while 
normal cells viability being approximately 80%. After treatment, the anti-apoptotic genes were found to be 
upregulated in normal cells, while in osteosarcoma cells their expression was downregulated or remained 
unchanged. 

Conclusions: The lack of an anti-apoptotic response in tumor cells could be one of the causes of the selective 
cytotoxic effect of CAP treatment observed in this study. 
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Asocierea semnăturilor mutaționale cu încărcătura mutațională a tumorii 
în carcinomul scuamos de esofag și carcinomul scuamos pulmonar 
Valentina Stratan, V. Țuțuianu, V. Sîtnic, Cristina Popa, Veronica Balan, Victoria Bajireanu, V. Bîlba, 
A. Zatîc 

Laboratorul științific Biologia Cancerului, Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: semnături mutaționale, procese mutaționale, încărcătură mutațională a tumorii 

Introducere: Semnăturile mutaționale reprezintă combinații distincte de mutații care apar din cauza 
proceselor specifice de mutageneză atât de natură endogenă cât și de natură exogenă. Aceste procese 
determină tipul de tranziții și transversii nucleotidice, frecvența mutațiilor și încărcătura mutațională a 
tumorii (TMB). Activitatea concomitentă temporar și/sau spațial a mai multor procese mutaționale pot 
genera semnături mixte. În acest studiu am analizat semnăturile mutaționale în carcinomul scuamos de 
esofag (CSE) și carcinomul scuamos pulmonar (CSP) și corelarea acestora cu TMB. 

Material și metodă: Datele genomice au fost descărcate din baza de date cBioPortal. Cohorta CSE conține 
date genomice a 137 probe și cohorta CSP date genomice a 178 probe. Extragerea semnăturilor mutaționale 
SBS (substituția unei nucleotide) în baza factorizării matricei non-negative (NMF) și similarității cosinus (CS) 
cât și identificarea TMB au fost efectuate utilizând limbajul R. 

Rezultate: În CSE prevalează semnătura SBS1 (CS – 0.824) asociată cu dezaminarea 5-metil citozinei în timină 
și SBS13 (CS – 0.875) asociată cu dezaminarea citidinei de către familia AID/APOBEC. În CSP prevalează SBS4 
(CS - 0.956) asociată cu fumatul de tabac și SBS49 (CS – 0.974) care este cauzată de artefacte de secvențiere, 
iar cu o frecvență mai mică se întâlnește semnătura SBS13 (CS – 0.765). Probele în care prevalează semnătura 
SBS4 prezintă o încărcătură mutațională a tumorii mai mare (8-10 mut/Mb) comparativ cu celelalte probe 
analizate. 
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Concluzie: Datele obținute indică că CSE și CSP au la bază procese de mutageneză diferite, iar aceste procese 
corelează cu încărcătura mutațională a tumorii. Procesele mutaționale asociate cu fumatul determină TMB 
mai ridicat. 

 

 

Association of mutational signatures with tumor mutational burden in 
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Keywords: mutational signatures, mutational processes, tumor mutational burden 

Introduction: Mutational signatures are distinct combinations of mutations that occur due to specific 
processes of mutagenesis induced both endogenous and exogenous causes. These processes determine the 
type of nucleotide transitions and transversions, the frequency of mutations, and the tumor mutational 
burden (TMB). The temporary and/or spatial concomitant activity of several mutational processes can 
generate mixed signatures. In this study we analyzed the mutational signatures in esophageal squamous cell 
carcinoma (ESCC) and lung squamous cell carcinoma (LUSC) and their correlation with TMB. 

Material and method: Genomic data were downloaded from the cBioPortal database. The ESCC cohort 
contains genomic data of 137 samples and the LUSC cohort - 178 samples. Extraction of SBS mutations 
(single base substitutions) based on non-negative matrix factorization (NMF) and cosine similarity (CS) as 
well as TMB identification were performed using the R language. 
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Results: The signature SBS1 (CS - 0.824) associated with the deamination of 5-methyl cytosine to thymine 
and SBS13 (CS - 0.875) associated with the deamination of cytidine by the AID/APOBEC family prevail in the 
ESCC. In LUSC prevails SBS4 (CS - 0.956) associated with tobacco smoking and SBS49 (CS - 0.974) which is 
caused by sequencing artifacts, and with a lower frequency the signature SBS13 (CS - 0.765). The samples in 
which the SBS4 signature prevails show a higher tumor mutational burden (8-10 mut/Mb) compared to the 
other analyzed samples. 

Conclusions: The data obtained indicate that ESCC and LUSC are caused by different mutagenesis processes, 
and these processes correlate with the tumor mutational burden. The mutational processes associated with 
smoking cause a higher TMB. 
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Factorii de prognostic în CSCG asociat cu HPV 
Valentina Stratan, Veronica Balan, V. Sîtnic, V. Țuțuianu, Cristina Popa, Victoria Băjireanu 

Laboratorul științific Biologia Cancerului, Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: cancer cap-gât, HPV, prognostic 

Introducere: În anul 1983, K. J. Syrjänen a relaționat virusul papiloma uman (HPV) cu carcinomul scuamos 
cap-gât (CSCG), iar în 2007, Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului a recunoscut oficial genotipul 
HPV 16 ca factor de risc pentru carcinomul scuamos orofaringian (CSOF). Stabilirea sinergismului altor factori 
în combinație cu HPV+ și CSCG, cu scopul identificării unor biomarkeri potențiali cu rol de pronostic, este de 
o importanță majoră. 

Material și metodă: În scopul cercetării literaturii de specialitate, noi am utilizat baza de date PubMed, 
folosind următoarea combinație de cuvinte cheie: ”HPV”, și ”HNSCC” sau ”OPSCC”, și ”bacterial infections”, 
și ”survival rate”. Au fost eligibile meta-analize și studii care au implicat pacienți CSCG testați pentru HPV. 

Rezultate și discuții: Mai multe studii au arătat că infecțiile bacteriene duc la disbioza microbiomului local. 
Prin urmare, această dereglare contribuie la persistența HPV și carcinogeneză. Totodată, pacienții HPV+ activi 
transcripțional prezintă un răspuns mai bun la tratament comparativ cu cei fără activitate transcripțională și 
HPV-. Incidența infecției HPV este mai mare la pacienții tineri CSOF, în special pentru tumorile localizate pe 
limbă și amigdale. Mai mult, tumorile HPV+ cu mutații în TP53 sau p16 prezintă un prognostic nefavorabil. 

Concluzii: Un ghid bine stabilit care include rezultatele testelor unor infecții bacteriene, expresiei anormale 
a anumitor gene, localizării anatomice a tumorii, și statutului transcripțional al HPV-ului pozitiv, poate prezice 
efectul tratamentului și defini rata de supraviețuire. Totuși, pentru a stabili corelația dintre acești parametri și 
prognosticul CSCG HPV pozitiv sunt necesare cercetări suplimentare. 
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Prognostic factors in HPV - associated HNSCC 
Valentina Stratan, Veronica Balan, V. Sitnic, V. Tutuianu, Cristina Popa, Victoria Bajireanu 
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Keywords: head-neck cancer, HPV, prognosis 

Introduction: In 1983, K. J. Syrjänen related the human papillomavirus (HPV) to head and neck squamous 
cell carcinoma (HNSCC). Instead, in 2007, International Agency for Research on Cancer officially recognized 
HPV type 16 as a risk factor for oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC). Establishing the synergism 
of other factors in combination with HPV+ and HNSCC, in order to identify potential biomarkers with a crucial 
role in prognosis, is of a major importance. 

Materials and methods: For the literature research, we operated with the PubMed database, using the 
following combination of keywords: “HPV”, and “HNSCC” or “OPSCC”, and “bacterial infections”, and “survival 
rate”. Meta-analyses and studies involving HNSCC patients tested for HPV were eligible. 

Results and discussions: Several studies showed that bacterial infections lead to dysbiosis of the local 
microbiome. Therefore, this deregulation contributes to HPV persistence, respectively carcinogenesis. Also, 
patients with transcriptionally active HPV-positive present a better treatment response when compared with 
those inactive and HPV negative. Incidence of the HPV infection is more frequent for young OPSCC patients, 
especially for tongue and tonsils tumour localization. Furthermore, HPV+ tumours with mutations in TP53 or 
p16 show a worse prognosis.  

Conclusions: A well-established guideline, including test results of bacterial infections, abnormal gene 
expression, anatomical tumour localization, and transcriptional status of HPV positive, may predict the 
treatment outcome and define the survival rate. Indeed, for establishing a correlation between these 
parameters and prognostic HPV+ HNSCC, further studies are requested. 
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Frecvența hipermutațiilor în diferite tipuri de carcinoame scuamoase 
Valentina Stratan, V. Sîtnic, V. Țuțuianu, Cristina Popa, Veronica Balan, Victoria Bajireanu 

Laboratorul științific Biologia Cancerului, Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: fragmente Kataegis, carcinom scuamos, oncogenomică 

Introducere: Hipermutațiile sau fragmentele Kataegis (FK) reprezintă regiuni din genom care prezintă șase 
și mai multe mutații la 1000 perechi de baze. FK au fost identificate în genomul mai multor tipuri de cancer 
și semnificația lor clinică nu este încă pe deplin elucidată. Totuși, anumite studii, sugerează că în unele tipuri 
de cancer hipermutațiile ar putea fi un bun indicator al prognosticului și că există o diferență de supraviețuire 
între pacienții cu FK și cei fără. În acest studiu ne-am propus determinarea frecvenței hipermutațiilor în cinci 
tipuri de carcinoame scuamoase (CS): de piele (CSP), cervical(CSC), cap-gât (CSCG), pulmonar (CSP) și esofag 
(CSE). 

Material și metodă: Datele oncogenomice pentru 932 probe asociate celor 5 tipuri de CS au fost obținute 
din bazele de date publice, iar analiza acestora și determinarea hipermutațiilor - realizate în limbajul R.  

Rezultate și discuții: Frecvența FK în cohortele studiate este următoarea: 18% în CSP; 7% – CSC; 5% – CSCG; 
5% - CSP și 1% – CSE. O posibilă înțelegere a prognosticului favorabil în cancerele cu o frecvență mare a FK 
ar putea fi acela că concentrarea mutațiilor poate determina inhibarea genelor implicate în migrarea celulară 
care ar duce la tumori mai puțin invazive. 

Concluzii: În urma procesării individuale a datelor oncogenomice pentru 932 probe a fost determinată 
frecvența hipermutațiilor în cele cinci tipuri de CS studiate. Cea mai mare frecvență (18%) este asociată cu 
CSP, iar cea mai mică (1%) – pentru CSE. 
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Frequency of hyper mutations in different types of squamous carcinomas 
Valentina Stratan, V. Sîtnic, V. Țuțuianu, Cristina Popa, Veronica Balan, Victoria Bajireanu 
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Introduction: Hypermutations or Kataegis fragments (KF) are regions of the genome that have six or more 
mutations per 1000 base pairs. KF have been identified in the genomes of several cancers and their clinical 
significance is not yet fully elucidated. However, some studies suggest that in some cancers hypermutations 
could be a good indicator of the prognosis and that there is a difference in survival between patients with KF 
and those without. In this study, we aimed to determine the frequency of hypermutations in five types of 
squamous cell carcinomas (SCC): skin (SSCC), cervical (CSCC), head-neck (HNSCC), lung (LSCC) and 
esophagus (ESCC). 

Material and method: Oncogenomic data for 932 samples associated with the 5 types of SCC were obtained 
from public databases and their analysis and determination of hypermutations - performed in R language.  

Results and discussions: The frequency of KF in the studied cohorts is as follows: 18% in SSCC; 7% - CSCC; 
5% - HNSCC; 5% - LSCC. and 1% - ESCC. A possible understanding of the favorable prognosis in cancers with 
a high frequency of KF could be that the concentration of mutations can lead to inhibition of genes involved 
in cell migration which would lead to less invasive tumors. 

Conclusions: Following the individual processing of oncogenomic data for 932 samples, the frequency of 
hypermutations in five types of studied SCC was determined. The highest frequency (18%) is associated with 
SSCC, and the lowest (1%) – for ESCC. 
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Autosugestia în procesul de vindecare 
Roxana Elena Agache 

Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: puterea gândului, autosugestie, subconștient 

1. Autosugestia și efectul Placebo; 

2. Autosugestia, cel mai puternic instrument de programare a minții; 

3. Subconștientul: servitorul, constructorul și susținătorul corpului. 
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Evaluarea holistică - Role-play al unei anamneze condusă de asistentul 
medical 
Marina Amihăiesei1, C. Dulman1, V. Hogia1, V. Săvoaie1, Liliana Nicoleta Crucianu1,  
Gema Bacoanu1,2, V. Poroch1,2 

1Secția Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

Cuvinte cheie: evaluare holistică, pacient, familie, echipă de îngrijire 

Motto: “Când îmi amintesc de toți pacienții și rudele acestora, cu care am lucrat de-a lungul anilor, îmi dau seama 
că cei mai mulți dintre ei nu își amintesc de mine, așa cum nici eu nu îmi amintesc de ei. Însă știu că am dat fiecăruia 
dintre ei o particică din sufletul meu, așa cum și ei mi-au dat mie o particică din al lor – aceste legături invizibile 
sunt cele care au țesut întreaga mea carieră de asistent medical.” – Donna Wilk Cardillo, autor american 

Introducere: În domeniul îngrijirilor paliative evaluarea holistică individualizată constituie o necesitate 
pentru a putea oferi cea mai bună îngrijire. 

Evaluarea holistică este esențială pentru identificarea cât mai corectă a nevoilor pacientului în vederea 
realizării unui plan comprehensiv de management al pacientului. Astfel, vom putea atinge obiectivul 
principal al îngrijirilor paliative, îmbunătățirea calității vieții pacientului și a familiei sale. Nevoile pacientului 
pot aparține mai multor planuri (fizic, social, spiritual, emoțional), deci oricare membru al echipei trebuie să 
fie capabil să exploreze toate aceste dimensiuni, urmând ca fiecare profesionist să evalueze în profunzime 
nevoile din propria sa arie de expertiză și să propună recomandări pentru planul individualizat de 
management și intervențiile corespunzătoare. 

Evaluarea individualizată holistică devine deci o necesitate pentru a oferi cea mai bună îngrijire, 
tratamentul ”impecabil“ al problemelor fizice, psihosociale şi spirituale. 
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Material și metodă: Studiul literaturii de specialitate și reflecţii privind experiența proprie a personalului de 
specialitate din cadrul secției de îngrijiri paliative, referitoare la modalitatea de realizare a evaluării holistice 
inițiale, redată în mod inedit printr-un joc de rol ai căror protagonişti sunt patru asistenţi medicali ai Secţiei 
Îngrijiri Paliative a I.R.O. Iaşi. 

Rezultate: Au fost colectate informații referitoare la obstacolele întâlnite în efectuarea evaluării anamnestice 
holistice de către asistentul medical specifice pacientului diagnosticat cu cancer avansat. 

Principalele probleme identificate se referă la: comunicarea deficitară cu pacientul în contextul necunoașterii 
diagnosticului şi prognosticului bolii; modificări ale percepției asupra imaginii corporale din partea 
pacientului; diferențe în abordarea unor probleme spirituale şi psiho-sociale; interacțiunea și comunicarea 
(deficitară) cu familia; acceptarea condiției actuale și a perioadei de doliu. 

Concluzii: Lucrarea va prezenta sub forma inedită a jocului de rol între patru asistenți medicali, un model de 
anamneză holistică a pacientului din cadrul secției de îngrijiri paliative. Evaluarea holistică reprezintă o 
modalitate definitorie în elaborarea dosarului de îngrijire a pacientului și în pregătirea intervențiilor necesare 
asigurării celei mai bune calități a managementului de caz în cadrul secției de îngrijiri paliative. 

Cu toții suntem diferiți: pacienți, familii, profesioniști. Și totuși, noi, profesioniștii, specializați în domeniul 
îngrijirilor paliative, printr-o solidă și continuă formare profesională, reușim să realizăm evaluări holistice 
asigurând îngrijirea completă şi personalizată a pacientului. Asistentul medical reprezintă liantul între 
pacient și medic, iar conceptualizarea clinică inadecvată (negativă) sau lipsa acesteia poate amplifica sau 
genera distresul pacientului. 
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Prevenția și managementul infecțiilor de cateter venos central 
V. Andoni, Vasilica Elisaveta Murariu 

Secția Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: cateter, siguranță, riscuri, infecții, personal 

Cateterul venos central este un dispozitiv venos steril folosit pentru administrarea substanțelor 
medicamentoase sau a produselor din sânge pentru perioade îndelungate. În cazul pacienților oncologici și 
hemato-oncologici, cateterele venoase centrale își demonstrează utilitatea mai ales pentru administrarea în 
condiții de siguranță a chimioterapiei, dar și în cazul pacienților care dispun de un capital venos sarac, evitând 
puncțiile venoase repetate. În pofida avantajului practic, acestea afectează integritatea cutanată făcând 
posibilă apariția de infecții cu agenți patogeni, sursa putând fi atât flora existentă pe suprafața pielii cât și 
flora inoculată prin manipularea defectuoasă a cateterului de către personalul medical. Așadar, un personal 
bine pregătit și responsabil reprezintă esența minimizării riscurilor legate de apariția infecțiilor de cateter 
venos central, iar gestionarea corectă a acestora este o parte importantă a unui tratament lipsit de complicații 
majore care pot pune viața pacientului în pericol. 
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Prevention and management of central venous catheter infections 
V. Andoni, Vasilica Elisaveta Murariu 

Hematology Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: catheter, safety, risks, infections, personnel 

The central venous catheter is a sterile venous device used for the administration of drugs or blood products 
for long periods. In the case of oncological and hemato-oncological patients, the central venous catheters 
prove their usefulness especially for the safe administration of chemotherapy, but also in the case of patients 
who have a poor venous capital, avoiding repeated venous punctures. Despite the practical advantage, they 
affect the skin integrity making possible the appearance of infections with pathogens, the source being both 
the flora on the surface of the skin and the flora inoculated by improper handling of the catheter by medical 
staff. Therefore, well-trained and responsible staff is the essence of minimizing the risks associated with the 
occurrence of central venous catheter infections, and their proper management is an important part of a 
treatment without major complications that can endanger the patient's life. 
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Primii pași ca asistent medical în paliație 
R. Anitei1, Monica Hogia1, Lenuța Birjovanu1, Liliana Nicoleta Crucianu1, Gema Bacoanu1,2,  
V. Poroch1,2 

1Secția Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

Cuvinte cheie: empatie, integrare, îngrijire, coordonare, dăruire, demnitate, comunicare, complexitate 

Introducere: Îngrijirile paliative presupun un mod de abordare caraterizat prin atenție, empatie și abilități de 
comunicare din partea asistentului medical de paliație. Pacienții au un prognostic limitat, trec printr-un tipar 
de deteriorare biologică, ceea ce impune intervenții medicale și îngrijire specială. Reprezintă un domeniu în 
care asistentul medical are un rol important în coordonarea îngrijirii, în integrarea abordării paliative, dar și 
educarea pacientului și familiei acestuia.    

Material și metodă: Prezentarea unei viziuni personale și a interpretării cunoștințelor despre suferință, 
dincolo de durerea fizică, incluzând aspectele sociale, emoționale și spirituale ale bolii. Trebuie luate în 
considerare îngrijorările, adesea dureroase ale pacientului pentru rezolvarea cărora este nevoie de timp, 
dăruire și sinceritate din partea asistentului medical. 

Rezultate: Îngrijirea paliativă se practică într-o manieră respectuoasă, deschisă și atentă la valorile, credințele 
și practicile personale, culturale și religioase ale pacientului, cu păstrarea strictă a demnității acestuia. 
Complexitatea Îngrijirilor Paliative poate fi asigurată numai prin comunicarea și colaborarea permanentă 
interprofesională și interdisciplinară pentru a putea oferi suport pe planurile fizic, psihologic, social și spiritual. 

Concluzii: Îngrijirea paliativă reprezintă o modalitate de a integra multiple metode de abordare, tehnici și 
proceduri în scopul obținerii celei mai bune calități a vieții pacientului și a familiei acestuia. 

 



 
 
 
 
 
 
 

279 
 

Îngrijirile suportive în perioada post transplant CSH 
Claudia Bâcu, Ionela Zota, Roxana Țîbîrnă 

Secția Hematologie – Compartiment Transplant CSH, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România  

Cuvinte cheie: transplant CSH, îngrijire, efecte adverse, echipă medicală multidisciplinară 

Îngrijirea suportivă și tratamentul de susținere în transplantul CSH se referă la prevenția și managementul 
efectelor adverse ce pot să apară și include nu numai tratarea simptomelor fizice, ci se extinde și pe plan 
social, psihologic și spiritual/religios. Nevoile pacientului sunt multiple și complexe, și toate îngrijirile au drept 
scop îmbunătățirea calității vieții în perioada posttransplant. 

Boala hematologică și efectele cumulative ale terapiilor precedente pot influența gradul și amploarea 
efectelor secundare și ale simptomelor apărute după transplantul de celule stem hematopoietice. Aceste 
efecte secundare se pot manifesta prin simptome fizice, precum: oboseală, febră, infecții, sângerări, mucozită. 
Problemele de natură psihologică sunt și ele comune și se manifestă frecvent prin anxietate, stres, depresie. 
În îngrijirea pacienților cu indicație de transplant de celule stem hematopoietice, colaborarea 
multidisciplinară a diferitelor specializări medicale este deosebit de importantă. Evaluarea pacientului se va 
face frecvent pentru a observa în dinamică evoluția parametrilor pacientului (semne vitale, rezultate analize 
de sânge, simptome). 
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Necesitatea existenței unui registru național de donatori voluntari de 
celule stem hematopoetice (RNDVCSH) pentru identificarea donatorului 
neînrudit compatibil 
Oana Crețu, Elena Albu 

Clinica de Hematologie-Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: donator, celule stem, registru național 

Incidența bolilor pentru care există indicație de transplant de CSH este de aproximativ 600 de cazuri pe an. 
Conform legii lui Mendel 75% dintre frați nu se aseamănă genetic între ei, deci pentru 75% dintre pacienți nu 
se pot identifica donatori compatibili printre frați. În plus, din ce în ce mai frecvent familiile actuale sunt cu 
un număr redus de copii ceea ce face necesară căutarea de donatori de CSH compatibili neînrudiți. Șansele 
de compatibilitate ale persoanelor bolnave cu donatorii voluntari neînrudiți sunt mult mai mari în cadrul 
aceluiași grup etnic sau spațiu geografic. De aceea, fiecare țară și-a creat propria bază de date cu voluntari 
potențiali donatori de celule stem pentru a face posibilă căutarea donatorului compatibil pentru pacientul 
care are nevoie de transplant. Registrul din România, înființat în 2009, a înscris până în prezent 81052 
voluntari. Comparativ cu alte țări, precum Germania unde numărul celor înscriși este de 9 817 549, registrul 
din România este foarte mic. RNDVCSH este interconectat cu Registre naționale din 58 de țări, lucru posibil 
datorită Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă la care este afiliat. Deși baza de date în care se caută 
are 39 335 843 voluntari înscriși, identificarea unui donator compatibil depinde de profilul genetic derivat 
din spațiul geografic de unde este pacientul.  

În concluzie, șansele identificării unui donator compatibil în timp scurt depind de mărimea bazei de date 
naționale. Promovarea înscrierii în registrul național al donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice 
rămâne unul dintre obiectivele vitale ale acestei instituții. 
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The need for a national registry of voluntary hematopoietic stem cell 
donors (RNDVCSH) to identify compatible unrelated donor 
Oana Creţu, Elena Albu 

Haematology Clinic of the Regional Institute of Oncology – Medullary Transplant Department, Iasi, Romania 

Keywords: donor, stem cells, national registry 

The incidence of diseases for which there is an indication for CSH transplantation is about 600 cases per year. 
According to Mendel's law, 75% of siblings are not genetically similar to each other, so for 75% of patients no 
compatible donors can be identified among siblings. In addition, more and more families today are having a 
small number of children, which makes it necessary to look for unrelated compatible CSH donors. The 
chances of compatibility of sick people with unrelated voluntary donors are much higher within the same 
ethnic group or geographical area. Therefore, each country has created its own database of potential stem 
cell donor volunteers to make it possible to search for a compatible donor for the patient in need of a 
transplant. The Romanian Register, established in 2009, has so far registered 81052 volunteers. Compared to 
other countries, such as Germany where the number of those registered is 9,817,549, the register in Romania 
is very small. RNDVCSH is interconnected with National Registers in 58 countries, which is possible thanks to 
the World Association of Marrow Donors to which it is affiliated. Although the database in which it is searched 
has 39,335,843 registered volunteers, the identification of a compatible donor depends on the genetic profile 
derived from the geographical area where the patient is from.  

In conclusion, the chances of identifying a compatible donor in a short time depend on the size of the 
national database. Promoting the registration in the national register of voluntary hematopoietic stem cell 
donors remains one of the vital objectives of this institution. 
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Particularități ale evaluării sociale în îngrijirea paliativă 
Antonina Dogariu1, T. Balan1, Irina Hliboceanu1, Liliana Nicoleta Crucianu1, Gema Bacoanu1,2,  
V. Poroch1,2 

1Secția Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

Cuvinte cheie: evaluare socială, servicii sociale, nevoi, resurse, intervenţii, sprijin social 

Introducere: Evaluarea socială este un proces fundamental al asistenţei sociale care are ca scop cunoaşterea 
problemelor (nevoilor) sociale cu care se confruntă individul (în cazul de faţă pacientul din îngrijiri paliative) 
şi rezolvarea lor printr-o intervenţie eficientă. Investigarea socială reuneşte categorii de informaţii, cum ar fi: 
date biopsihosociale, date privind aspectele vieţii cotidiene (integrare familială, alte forme de asistare, reţea 
de relaţii, experienţe de viaţă), descrierea şi ierarhizarea problemelor pacientului, evaluarea situaţiei 
pacientului (raport nevoi/resurse), diagnosticul psihosocial, propuneri de intervenţii, acordarea de resurse 
materiale, punerea în drepturi, asistenţă juridică etc.).     

Material și metodă: Review al literaturii de specialitate cu privire la evaluarea socială, cu focus pe impactul 
factorilor sociali asupra acceptării bolii în contextul oncologic. 

Rezultate: Sprijinul social este percepţia şi realitatea că omul este îngrijit, că are la dispoziţie asistenţă din 
partea altor persoane şi o reţea socială de sprijin. Sprijinul social a fost legat de multe beneficii pentru 
sănătatea fizică şi mentală. Au fost identificate patru tipuri de sprijin social: emoţional (oferirea de empatie, 
preocupare, afecţiune, iubire, încredere, acceptare, intimitate, încurajare sau îngrijire), concret material 
(furnizarea de asistenţă financiară, bunuri materiale sau servicii), informaţional (furnizarea de consiliere, 
îndrumare, sugestii sau informaţii utile) sau prin companie (tipul de sprijin care dă pacientului sentimentul 
de apartenenţă socială; acesta poate fi văzut ca prezenţa prietenilor angajaţi în activităţi sociale comune). 
Sprijinul social poate veni din diverse surse: familie, prieteni, colegi, instituţii, animale de companie, reţele 



 
 
 
 
 
 
 

283 
 

din cadrul comunităţii etc.. 

Iubirea şi compasiunea sunt esenţiale în îngrijirile paliative. De fapt, este vorba despre actualizarea 
compasiunii faţă de sine şi faţă de alţii, străduindu-ne să reducem sau să punem capăt ”durerii totale“ şi 
suferinţei - o experienţă prin care trec persoanele aflate la finalul vieţii, sau care au supravieţuit unui cancer, 
precum şi familiile şi profesioniştii care oferă îngrijirea.  

Concluzii: Bolile oncologice afectează omul în întregime și fiecare parte a vieții sale sociale, profesionale, 
precum și viața membrilor familiei sau a persoanelor relevante pentru pacient. Persoanele care primesc acest 
diagnostic și familiile lor trec prin transformări rapide pentru care nu sunt pregătite. Intervenția asistentului 
social are ca obiective: ajutarea paciențior și a familiilor acestora în a identifica problemele care interferează 
cu abilitatea pacientului și a familiei; gestionarea transformărilor generate de boală, precum și facilitarea 
accesului la resursele necesare. Serviciile sociale primare sau specializate reprezintă măsuri de sprijin şi 
asistenţă care își dovedesc rolul în menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor persoanei sau familiei 
aflate în contexte specifice de vulnerabilitate, pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. 
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Probleme de fertilitate posttransplant celule stem 
G. Popa, F. Ticau 

Clinica Hematologie - Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional  de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: fertilitate, chimioterapice, ovule 

Atât la bărbați, cât și la femei, sexualitatea și fertilitatea pot fi afectate de tratamentul împotriva cancerului. 
Efectele pot varia de la lipsa libidoului și dureri în timpul actului sexual până la probleme de fertilitate. 
Simptomele diferă ca severitate fiind date nu doar de tratamentele pentru cancer, ci și de unele tipuri de 
cancer în sine. 

Unele chimioterapice au un risc mai mare de a afecta organele de reproducere decât altele. Acestea includ 
busulfan, ciclofosfamida, lomustin și melphalan. 

Chimioterapia utilizată în combinație cu radioterapia crește, de asemenea, riscul de apariție a problemelor 
de fertilitate. 

Pubertatea timpurie, absența sau întârziată, menopauza timpurie, infertilitatea și modificările sexualității 
apar de asemenea și în urma procedurii de transplant medular. 

Recoltarea și congelarea ovocitelor, a embrionilor, a țesutului ovarian și a materialului seminal reprezintă 
metode de protejare a fertilității efectuate însă înainte de începerea curei de condiționare. 
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Posttransplant fertility problems  
G. Popa, F. Ticau 

Hematology Clinic - Spinal Transplant Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: fertility, chemotherapeutics, eggs 

In both men and women, sexuality and fertility can be affected by cancer treatment. The effects can range 
from lack of libido and pain during intercourse to fertility problems. Symptoms differ in severity from not 
only cancer treatments but also some cancers themselves. 

Some chemotherapeutics have a higher risk of affecting the reproductive organs than others. These include 
busulfan, cyclophosphamide, doxorubicin, lomustin, melphalan. 

Chemotherapy used in combination with radiation therapy also increases the risk of fertility problems. 

Early puberty, absence or delay, early menopause, infertility and changes in sexuality also occur after the 
bone marrow transplant procedure. 

Harvesting and freezing eggs, embryos or ovarian tissue are methods of protecting fertility performed before 
the start of conditioning. 
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Provocări în îngrijirea pacientului cu haplotransplant 
G. Popa, O.A. Vasluianu, V. Dănăilă 

Clinica de Hematologie - Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: haplotransplant, celule stem, leucemie limfoblastică acută 

Transplantul de celule hematopoietice alogene (HCT) este o terapie potențial curativă pentru o mare 
varietate de tulburări hematologice maligne și non-maligne. Celulele stem hematopoietice pluripotente și 
limfocitele necesare pentru această procedură sunt obținute de obicei din măduva osoasă sau din sângele 
periferic al unui donator înrudit sau neînrudit. Din punct de vedere istoric, cele mai bune rezultate ale HCT 
alogen au fost obținute atunci când donatorul de celule stem este un frate cu antigen leucocitar uman (HLA) 
compatibil. 
Pentru pacienții care au nevoie de un transplant de celule stem, dar care nu au un donator HLA înrudit sau 
neînrudit, progresele medicale recente au făcut posibilă utilizarea unui donator parțial asociat sau 
haploidentic. Un donator înrudit haploidentic este de cele mai multe ori compatibil 50% cu primitorul și 
poate fi părintele, fratele sau copilul. 
Ca și studiu de caz va fi detaliat primul haplotransplant realizat în Institutul Regional de Oncologie Iași, 
Compartimentul de Transplant Medular la un pacient tânăr, D.I., diagnosticat cu leucemie limfoblastică acută, 
35 ani, supraponderal (137kg), care a primit celule stem de la frate cu compatibilitate 50%. Complicațiile 
apărute după administrarea chimioterapiei de condiționare, dar și cele posttranplant, datorită bolii grefă 
contra gazdă, au necesitat o monitorizare complexă și un plan de îngrijiri bine elaborat. 
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Challenges in haplotransplant patient care 
G. Popa, O.A. Vasluianu, V. Dănăilă 

Hematology Clinic-Medullary Transplant Department, Iași Regional Institute of Oncology, Romania 

Keywords: haplotransplant, stem cells, acute lymphoblastic leukemia 

Allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) is a potentially curative therapy for a wide variety of 
malignant and non-malignant hematological disorders. Pluripotent hematopoietic stem cells and 
lymphocytes required for this procedure are usually obtained from the bone marrow or peripheral blood of 
a related or unrelated donor. Historically, the best results of allogeneic HCT have been obtained when the 
stem cell donor is a sibling with compatible human leukocyte antigen (HLA). 

For patients who need a stem cell transplant but do not have a related or unrelated HLA donor, recent 
medical advances have made it possible to use a partially associated or haploidentical donor. A haploidentic 
related donor is often 50% compatible with the recipient and can be the parent, sibling or child. 

As a case study will be detailed the first haplotransplant performed in the Regional Institute of Oncology Iasi, 
Medullary Transplant Department in a young patient, DI, diagnosed with acute lymphoblastic leukemia, 35 
years, overweight (137 kg), who received stem cells from brother with 50% compatibility. Complications after 
the administration of conditioning chemotherapy, but also those after transplantation, due to graft-versus-
host disease, required complex monitoring and a well-developed care plan. 

  



 
 
 
 
 
 
 

288 
 

Importanța planului de îngrijire 
Alina Petronela Rotaru 

Secția Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: planificare, implementare, îngrijire, evaluare 

Planul de îngrijire reprezintă un formular de înregistrare scrisă a tuturor datelor din cadrul procesului de 
planificare a îngrijirii pacientului. 

Procesul de îngrijire cuprinde patru etape distincte: evaluarea pacientului, planificarea îngrijirii, 
implementarea intervențiilor și evaluarea. 

Planul de îngrijire este un document medico-legal a cărui existență aduce cu sine o serie importantă de 
avantaje în desfășurarea activității medicale, permițând: identificare îngrijirilor acordate pacientului, a 
persoanelor care au planificat îngrijirea, a datei, orei la care a fost planificată îngrijirea, a persoanei care a 
furnizat îngrijirea, a îngrijirii acordate efectiv, direcționarea muncii asistentului și asigurarea continuității 
procesului de îngrijire, demonstrarea logicii îngrijilor acordate, adaptarea continuă a îngrijirilor la nevoile 
pacientului, măsurarea și evaluarea procesului de îngrijire. 
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Îngrijirea paliativă prin ochii asistentului medical: România vs Italia 
C. Todiras1, Georgiana Enache1, Amalia Robu1, Liliana Nicoleta Crucianu1, Gema Bacoanu1,2,  
V. Poroch1,2 

1Secția Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

Cuvinte cheie: îngrijire paliativă, asistent, echipă, empatie, comunicare, experiență, calitate 

Introducere: Îngrijirea paliativă este o disciplină relativ recent individualizată, care a cunoscut o evoluție 
ascendentă în multe țări, inclusiv România. Într-o epocă a schimbărilor de ordin demografic și epidemiologic, 
în care speranța de viață este în creștere, iar tiparul evoluției bolilor se modifică grație metodelor de 
tratament moderne, inovatoare, suntem tentați să ne gândim din ce în ce mai puțin la condiția noastră 
umană, la propria moarte. Subiecte privind finalul vieții rămân în mare parte tabu, iar imposibilitatea 
vindecării bolilor este considerată un eșec terapeutic. În acest context, îngrijirea paliativă reușește să readuca 
în atenție nevoile complexe ale pacientului incurabil, fiind recunoscută și dezvoltată constant, devenind 
astfel o parte integrantă, indispensabilă a serviciilor de sănătate în tot mai multe țări. 

Material și metodă: Prezentarea unei imagini de ansamblu din perspectiva asistentului medical asupra 
îngrijirilor paliative la nivel global cu privire la îngrijirile acordate pacienților afectați de boli cu speranță de 
viață limitată. Această imagine descrie abordarea holistică a suferinței pacientului și familiei acestuia, 
concentrându-se asupra nevoilor fizice, psihosociale și spirituale asociate cu boala cronică progresivă, 
amenințătoare de viață. 

Rezultate: Obținerea unei imagini comparative a punctelor comune, cât și a celor care individualizează 
aspectele practice ale furnizării îngrijirii paliative, descrise prin prisma asistentului medical care a profesat 
atât în România, cât și în Italia în această specialitate. În focusul lupei asistentului care a trăit în mod real și 
autentic această experiență sunt surprinse aspecte dintre cele mai diverse, de la cele de ordin organizatoric, 
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la cele de abordare principială a unor situații complexe. 

Concluzii: Îngrijirea paliativă este o modalitate holistică de abordare a pacienților cu multiple suferințe 
datorate evoluției bolii cronice progresive sau efectelor secundare ale tratamentului aplicat, cu scopul final 
de a îmbunătăți calitatea vieții pacientului și familiei acestuia. Astfel, caracterul complex al acestui tip de 
îngrijire se sprijină atât pe suportul fizic al bolnavului prin aplicarea de procedee medicale, cât și pe cel psiho-
emoțional și spiritual. Indiferent de contextul sau țara în care sunt furnizate îngrijirile paliative, principiile de 
bază ale acestei forme de îngrijire rămân universal valabile și trebuie respectate.  
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Îngrijirea pacientului neutropenic 
Mihaela Vasilache 

Secția Hematologie, Institutul Regional de Oncologie Iași 

 

Definiție, simptomatologie, evoluție, măsuri: 

Neutropenia reprezintă scăderea neutrofilelor circulante în sângele periferic. Acest lucru  semnifică faptul 
că organismul nostru este lipsit de scutul de apărare și predispus la infecții. 

Pacienții cu neutropenie vor fi mai predispuși la dezvoltarea infecțiilor bacteriene, iar fără tratament boala 
poate evolua la septicemie letală în timpul episoadelor severe, prelungite de neutropenie. Complicațiile 
medicale serioase apar la 21% dintre pacienții cu cancer și febră neutropenică. Mortalitatea se corelează cu 
durata și severitatea neutropeniei și timpul scurs până la prima doză de antibiotice administrate pentru febra 
neutropenică. 

Sunt folosite medicamente pentru a trata febra sau infecția (antibiograma) și pentru a stimula maduva osoasă 
pentru a crește producția de neutrofile. 

Măsuri recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei SARSCoV-2 asupra pacienților cu afectiuni 
hemato-oncologice: 

• Schimbarea tratamentelor intravenoase pe subcutanat sau oral atunci când există această 
alternativă; 

• Selectarea ritmurilor terapeutice care sunt mai scurte ca durată de administrare; 

• Regimurile de imunoterapie care se administrează la 2 sau 3 săptămâni se vor administra la 4, 
respectiv 6 săptămâni; 
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• Eliberarea de rețete la terapiile orale pe cel puțin 3 luni; 

• Amânarea pacienților care sunt în monitorizare pe termen lung; 

• Monitorizarea de laborator se poate face prin recoltare la domiciliu sau în teritoriu; 

• De luat în calcul eliberarea rețetelor de către medicul de familie și livrarea comenzii direct acasă de 
către farmacie; 

• Minimizarea întâlnirilor față în față medic pacient și evitarea aglomerărilor în sălile de așteptare; 

• Evitarea transmiterii virusului prin scurtarea timpului în sălile de așteptare și cabinete de consultative; 

• Scurtarea duratei de staționare pentru pacienții spitalizați; 

• Respectarea indicațiilor de vaccinare anti-gripală și anti-pneumococică. 




