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REAL CHECK IRO: o analiză din lumea reală care a evaluat eficacitatea, 
siguranța și biomarkeri predictivi pentru imunoterapie în melanomul 
metastatic de primă linie 
V.A. Afrăsânie1,2, B. Gafton1,2, Teodora Alexa-Stratulat1,2, Cristina Pruteanu1, Eva Maria Cojocaru1,2, 
Eliza-Maria Froicu1,2, L. Miron1,2, M.V. Marinca1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

2Universitatea de Medicină și Farmacie, ''Grigore T. Popa''', Iași, România 

Cuvinte cheie: melanom malign metastatic, nivolumab, lumea reală, eficacitate, siguranță 

Introducere: Studiile cu imunoterapie de fază III au demonstrat rezultate remarcabile pentru supraviețuirea 
pacienților cu melanom metastatic. Nu este cunoscut dacă aceste rezultate pot fi translate la o populație 
neselectată din practica medicală din România. 

Material și metodă: Am realizat un studiu retrospectiv al pacienților diagnosticați cu melanom malign 
metastatic care au primit nivolumab în prima linie de tratament în cadrul Secției de Oncologie Medicală a 
Institutului Regional de Oncologie Iași în perioada aprilie 2017 - decembrie 2021.  

Rezultate: Un total de 51 de pacienți au fost incluși în acest studiu. După o urmărire mediană de 36 de luni, 
pentru populația studiată, mediana PFS a fost de 26 de luni (95% CI, 15-36) și supraviețuirea generală a fost 
de 31 de luni (95% CI, 20,1-41,8). La 12 luni de la inițierea imunoterapiei, procentul de pacienți în viață a fost 
de 70%, iar la 24 de luni de 62,5%. Cele mai frecvente efecte adverse mediate imun (EAMI) observate au fost 
cele dermatologice (23,5%) și endocrinologice (15,6%). Analiza multivariată a indicat faptul că prezența 
metastazelor hepatice este un factor prognostic independent pentru o scădere a supraviețuirii (HR 4,26; 95% 
CI: 1,78-10,18), P=0,001). De asemenea, un raport neutrofile/limfocite (INL) a fost un factor independent 
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asociat cu o supraviețuire scăzută (HR 3,22; 95% CI: 1,23-10,19; P = 0,04). 

Concluzie: Deși am analizat datele unui grup mic de pacienți, eficacitatea și siguranța imunoterapiei în 
practica clinică a IRO Iași este similară cu cea descrisă în studiile clinice și în studiile din lumea reală. 

 

REAL CHECK RIO: a real-world analysis of nivolumab in first-line metastatic 
melanoma assessing efficacy, safety and predictive biomarkers 
V.A. Afrăsânie1,2, B. Gafton1,2, Teodora Alexa-Stratulat1,2, Cristina Pruteanu1, Eva Maria Cojocaru1,2, 
Eliza-Maria Froicu1.2, L. Miron1,2, M.V. Marinca1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi, Romania 

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

Keywords: metastatic malignant melanoma, nivolumab, real-world, efficacy, safety 

Introduction: Phase III immunotherapy studies have demonstrated remarkable results for the survival of 
patients with metastatic melanoma. It is not known whether these results can be translated in an unselected 
population from Romanian medical practice. 

Material and method: We have performed a retrospective study of patients diagnosed with metastatic 
malignant who received nivolumab in the first-line setting in the Medical Oncology Department of the 
Regional Institute of Oncology Iasi from April 2017 to December 2021.  

Results: A total of 51 patients were included in this study. After a median follow-up of 36 months, for the 
studied population, the median PFS was 26 months (95% CI, 15-36) and the median OS was 31 months (95% 
CI, 20.1-41.8). At 12 months after the initiation of immunotherapy, the percentage of patients alive was 70%, 
and at 24 months 62.5%. The most common adverse event observed were dermatological (23.5%) and 
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endocrinological (15.6%); only 2 patients experienced pulmonary and gastrointestinal events. We identified 
severe irAEs (grade ≥3) in 4 (6.8%) patients. Multivariate analysis indicated that the presence of liver 
metastases is an independent prognostic factor for a decreased OS (HR 4.26; 95% CI: 1.78-10.18), P=0.001). 
Also, a neutrophils/lymphocytes ratio (NLR) was an independent factor associated with poor survival (HR 
3.22; 95% CI: 1.23-10.19; P = 0.04). 

Conclusion: Although we analyzed data of a small group of patients, the efficacy and safety of 
immunotherapy in the clinical practice of IRO Iasi is similar to that described in clinical trials and real-world 
studies. 
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Aspecte de farmacotoxicitate și farmacovigilență privind tratamentul cu 
venetoclax în leucemia limfatică cronică 
Elena Albu, Irina Florentina Carpen, B. Bruma, Luana Marian 

IRO Iași 

Cuvinte cheie: venetoclax, toxicitate sistemică, sindrom de liză tumorală 

Leucemia limfocitară cronică (LLC), cea mai frecventă formă de leucemie la populația adultă, a cunoscut un 
important progres în ceea ce privește cercetările ce vizează mecanismele moleculare cheie de reglare a 
apoptozei, respectiv cercetările privind dezvoltarea de molecule țintă care să revoluționeze tratamentul LLC 
și să determine supraviețuiri fără progresie superioare comparativ cu chimioterapia tradițională. Astfel, 
familia proteinelor BCL-2 care joacă un rol cheie în reglarea apoptozei intrinseci în LLC, dar și a altor tipuri de 
cancer, sunt principalii responsabili de supraviețuire a celulei tumorale și de rezistența acesteia la terapie. 
Prin urmare, rolul inhibitorilor BCL-2 oferă o perspectivă benefică în tratamentul LLC. Venetoclax este primul 
inhibitor selectiv de BCL-2 biodisponibil oral. O problemă importantă legată de terapia cu inhibitori de BCL-
2 o reprezintă toxicitatea sistemică drog-indusă și sindromul de liză tumorală ce se dezvoltă în perioada de 
inducție a terapiei. Prezenta lucrare își propune să consulte literatura de specialitate care consemnează 
mecanismele patogenice ale toxicității sistemice a venetoclaxului, incidența evenimentelor severe și 
mijloacele de prevenție și tratament ale acestora. 
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Immunotherapy rechallenge in NSCLC 
Teodora Alexa-Stratulat, B. Gafton, V.A. Afrăsânie, Elena Rodica Gafton 

Regional Institute of Oncology, Iasi 

Keywords: NSCLC, immunotherapy, checkpoint inhibitors, rechallenge 

Checkpoint inhibitors have revolutionised the therapeutic landscape of non-small cell lung cancer (NSCLC), 
with more and more patients receiving immunotherapy as first-line treatment for metastatic disease or in 
the locally advanced setting. As such, re-using checkpoint inhibitors after relapse following immunotherapy-
based adjuvant treatment (re-treatment), escalating treatment after progression or using the same drug a 
while after discontinuation have become more and more attractive therapeutic options, despite extremely 
limited data available. As a first step, we performed a search of the main databases for articles that report 
clinical experience and on-going clinical trials with immunotherapy retreatment and rechallenge. We then 
performed a search in the Regional Institute of Oncology database for NSCLC cases where checkpoint 
inhibitor rechallenge was indicated. We subsequently selected three cases considered relevant to underline 
potential benefits of checkpoint inhibitor rechallenge in selected NSCLC patients.  
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Deliberarea morală a cazurilor ca tehnică de abordare a dilemelor etice în 
oncologie 
C. Ancuța, F. Hurducaș 

Fundația HOSPICE ”Casa Speranței”, Brașov 

Cuvinte cheie: dilemă, etic, suferință, decizie 

Introducere: HOSPICE ”Casa Speranței” (HCS) a fost unul dintre cele 16 centre europene în care a fost pilotată 
tehnica deliberării morale a cazurilor (MCD) pentru a explora aspectele etice și morale ale sedării paliative. 
Sedarea paliativă poate fi aplicată pacienților cu simptome refractare, însă pentru profesioniști poate fi o 
decizie dificilă. MCD are scopul de a stimula reflecția asupra experiențelor și considerațiilor morale personale 
legate de cazuri dificile. 

Scop și metodă: Lucrarea de față își propune să prezinte aspectele morale și etice referitoare la 
managementul pacienților cu simptome refractare. Această cercetare face parte dintr-un studiu calitativ 
prospectiv multicentric, al cărui scop a fost să exploreze aspectele morale și etice în managementul cazurilor 
dificile. Sesiunile de MCD s-au desfășurat la HCS București și Brașov. În fiecare locație s-a discutat un caz fictiv 
(vignetă) și un caz real de pacient. Sesiunile MCD au fost înregistrate, transcrise verbatim, anonimizate și apoi 
analizate tematic cu ajutorul unui software de analiză calitativă a datelor (NVivo).  

Rezultate: Temele ce au reieșit în urma analizării sesiunilor MCD sunt: 1. capacitatea pacientului, autonomie 
și luarea deciziilor; 2. comunicare, relații și încredere; 3. îngrijirea pacientului; 4. alte obligații de îngrijire.  

Concluzii: Profesioniștii participanți la MCD au fost de acord că discuțiile cu pacientul și familia despre 
planificarea anticipată a îngrijirii, atunci când pacientul este încă capabil să ia decizii, sunt vitale pentru a 
evita suferința. Este important să se elaboreze un cadru legal, protocoale, recomandări pentru a sprijini 
profesioniștii când trebuie să ia decizii terapeutice dificile. 
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Moral case deliberation as a technique for approaching ethical dilemmas in 
oncology 
C. Ancuța, F. Hurducaș 

HOSPICE “Casa Speranței” Foundation, Brasov 

Keywords: dilemma, ethic, suffering, decision 

Introduction: HOSPICE ”Casa Speranței” (HCS) was one of 16 European centres piloting the Moral Case 
Deliberation (MCD) technique to explore the ethical and moral aspects of palliative sedation. Palliative 
sedation can be applied to patients with refractory symptoms, but for professionals it can be a difficult 
decision. MCD aims to stimulate reflection on personal experiences and moral considerations related to 
difficult cases. 

Aim and method: This paper aims to present moral and ethical issues related to the management of patients 
with refractory symptoms. This research is part of a multi-centre prospective qualitative study that aim was 
to explore moral and ethical issues in the management of difficult cases. MCD sessions were conducted at 
HCS Bucharest and Brasov. In each location a fictive case (vignette) and a real patient case were discussed. 
MCD sessions were recorded, transcribed verbatim, anonymised and then thematically analysed using 
qualitative data analysis software (NVivo).  

Results: The themes that emerged from the analysis of the MCD sessions were: 1. patient capacity, autonomy 
and decision making; 2. communication, relationships and trust; 3. patient care; 4. other care obligations.  

Conclusions: Participants to MCD agreed that discussions with the patient and family about advance care 
planning, when the patient is still able to make decisions, are vital to avoid distress. It is important to develop 
a legal framework, protocols, guidelines to support professionals when they have to make difficult 
therapeutic decisions. 
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Radioterapia stereotactică în metastazele cerebrale - o provocare doză-
volum 
A. Anica, M. Suditu 

Centrul de Radioterapie Amethyst Otopeni, București 

 

Metastazele cerebrale (BM) apar la aproximativ 20-40% din pacienții diagnosticați cu cancer, incidența 
acestora crescând odată cu dezvoltarea imagisticii performante și cu progresele terapiilor sistemice care 
asigură o supraviețuire mai lungă. Simptomele neurologice asociate cu BM pot avea un impact semnificativ 
asupra calității vieții pacientului, opțiunile de tratament local constând în neurochirurgie, radioterapie 
administrată întregului creier (WBRT), radiochirurgie stereotactică (SRS) și, mai recent, radioterapie  
stereotactică hipofracționată (HFSRT). SRS este raportat în mare parte în literatură în principal datorită 
eficientei,, insa utilizarea sa este totuși corelată cu un risc mai ridicat de radionecroză. Leziunile mari aflate la 
distanță de structurile critice sunt tratate de preferință prin intervenție chirurgicală iar în caz de 
contraindicație chirurgicală, HFSRT poate fi o opțiune. HFSRT oferă avantaje radiobiologice în comparație cu 
SRS atunci când BM sunt mai mari sau mai aproape de structurile critice, cum ar fi trunchiul cerebral, nervii 
optici sau chiasma optică. Totodată, HFSRT oferă capacitatea de a furniza doze mai mari în termeni de doză 
echivalentă radiobiologică pe BM mare și de a reduce toxicitatea țesutului cerebral normal. HFSRT 
îmbunătățește probabil raportul terapeutic și crește probabilitatea de control al tumorii. Cu toate acestea, 
una dintre provocările relevante pentru HFSRT este evaluarea dozei optime și a regimului de fracționare 
asociat controlului local al BM, în funcție de dimensiune și volum. Lucrarea de față își propune să prezinte 
experiența Centrului de Radioterapie Amethyst Otopeni referitoare la utilizarea radioterapiei stereotactice ca 
metodă de tratament în cazul pacienților cu metastaze cerebrale. 
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Populații limfocitare T și molecule de co-semnalizare în transplantul 
allogeneic de celule stem hematopoietice: definirea unui model predictiv 
pentru dezvoltarea bolii grefă contra gazdă 
I. Antohe1, 2, Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2, A. Cianga1,3, Mihaela Mențel4, C. Dănăilă1,3, 
Angela Dăscălescu1,2 

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

2Compartimentul de Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

3Clinica de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

4Departamentul de Imunofenotipare, Institutul Regional de Oncologie, Iași  

Cuvint cheie: transplant de celule stem hematopoietice, boala grefă contra gazdă, biomarkeri 

Transplantul allogeneic de celule stem hematopoietice (Allo-SCT) reprezintă o terapie cu potențial curativ 
pentru o mare varietate de hemopatii maligne datorită efectului grefă contra leucemie (GVL). GVL se găsește 
însă în strânsă legătură cu boala grefă contra gazdă (GVHD), în care limfocitele T ale donorului induc leziuni 
tisulare la primitor. Boala grefă contra gazdă acută apare la aproximativ 50% dintre pacienți și determină 
afectarea tractului gastrointestinal, a tegumentului și a ficatului. GVHD acută, severă, are o mortalitate 
ridicată, de 50-70%. Cercetări din ultima decadă au identificat biomarkeri predictive pentru severitatea GVHD. 
În prezent, biomarkeri precum ST-2 și REG3α au fost deja încorporați în scoruri prognostice precum 
algoritmul MAGIC, ce estimează mortalitatea legată de transplant la 6 luni, severitatea GVHD și răspunsul 
terapeutic la corticosteroizi.  

În acest studiu vom discuta utilitatea potențială a unor biomarkeri precum populațiile limfocitare T, 
limfocitele Treg, expresia PD-1, CD30, a granzimei A, factorul de creștere hepatocitară, receptorul Il2 solubil, 
KRT18, receptorul 1 al factorului de necroza tumorală alfa, în prezicerea emergenței și severității GVHD. 
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În ultimele decade, progresele realizate în înțelegerea biologiei GVHD, împreună cu noile strategii 
imunosupresoare sunt în curs de a modifica peisajul terapeutic al acestei boli, dar biomarkerii predictivi care 
ar putea preveni sau permite tratamentul preemptiv al GVHD cu risc înalt sunt necesari pentru a reduce 
morbiditatea și mortalitatea considerabile ce caracterizează această patologie. 

 

T Cell populations and immune checkpoint molecules in allogeneic stem 
cell transplant acute leukemia patients: defining a predictive model for 
the emergence of graft versus host disease 
I. Antohe1,2, Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2, A. Cianga1,3, Mihaela Mențel4, C. Dănăilă1,3, 
Angela Dăscălescu1,2 

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

2Bone Marrow Transplant Department, Regional Oncology Institute, Iasi 

3Hematology Department, Regional Oncology Institute, Iasi 

4Immunophenotyping Department, Regional Oncology Institute, Iasi 

Keywords: allogeneic stem cell transplant, graft versus host disease, biomarkers 

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (Allo-SCT) is a potentially curative therapy for a wide 
variety of hematologic malignancies that relies on the graft-versus-leukemia (GVL) effect to eradicate 
malignant cells. GVL is, on the other hand, intricately linked to graft-versus-host disease (GVHD) however, in 
which donor T cells damage healthy host tissues. Acute GVHD occurs in roughly 50% of allo-SCT patients, 
and damages the skin, the liver, and the gastrointestinal (GI) tract. Severe, acute (grade III/IV) GVHD has a 
high mortality rate (50-70%). In the past decade, serum biomarkers have emerged as an additional potential 
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measurement of acute GVHD severity. Currently, biomarkers such as ST-2 and REG3α have been incorporated 
in prognostic scores such as the MAGIC algorithm probability, which estimates the probability of 6-month 
non-relapse mortality, as well as the severity of GVHD and its responsiveness to corticosteroids. 

Furthermore, we discuss the potential utility of several biomarkers, such as T cell populations, T regs, the 
expression of PD-1, CD30, Granzyme A, hepatocyte growth factor, soluble Interleukin 2 receptor, KRT18, 
tumor necrosis factor receptor 1, in predicting the emergence and severity of acute GVHD. 

After several decades, incremental advances in the understanding of GVHD, together with new therapeutic 
approaches that target dysregulated immune biology, bring renewed optimism for progress in this 
pathology, but biomarkers that might prevent or preemptively treat high-risk disease are needed to reduce 
the considerable morbidity and mortality associated with GVHD. 
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Tratamentul cu Blinatumomab și Inotuzumab Ozogamicin în leucemia 
acută limfoblastică recăzută/refractară 
I. Antohe1,2, Amalia Titieanu2, Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2, A. Cianga1,2, Irina Carpen2, 
Luana Marian2, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

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

2Clinica de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

Cuvinte cheie: leucemia acută limfoblastică cu celulă B, Blinatumomab, Inotuzumab, imunoterapie 

Managementul pacienților adulți cu leucemie acută limfoblastică B (LAL-B) este dificil, întrucât toți pacienții 
prezintă un risc variabil de recădere, în vreme ce boala recăzută/refractară (R/R) are un prognostic sumbru. 
Recent, noile imunoterapii anti- CD19 și CD22 au revitalizat peisajul therapeutic al acestei boli: Blinatumomab, 
Tisagenlecleucel și Inotuzumab. Trialurile clinic au evidențiat eficacitatea remarcabilă a acestora, dar și 
toxicitățile uneori redutabile.  

Acest studio își propune să evalueze eficacitatea și toxicitatea tratamentului cu Blinatumomab și Inotuzumab 
la 18 pacienți cu LALB R/R tratați în cadrul Institutului Regional de Oncologie din Iași, întrucât datele din 
trialurile clinic diferă frecvent de experiența clinică real-life. Acest studio discută, de asemenea, principiile de 
secvențializare are noilor imunoterapii, inclusive celulele CAR-T, precum și aportul potențial al biomarkerilor 
care ar putea ghida utilizarea acestora (precum eficacitatea și toxicitățile așteptate, densitatea antigenului de 
interes, prezența determinărilor leucemice extramedulare, terapiile anterioare, necesitatea efectuării 
allotransplantului medular). În cele din urmă, vom discuta principiile de selecție a imunoterapiei în situația 
particulară a recăderii post-allotransplant de cellule stem. Emergența noilor imunoterapii a îmbogățit 
substanțial peisajul terapeutic al LAL B R/R, dar sunt necesare studii ulterioare pentru a stabili strategiile de 
secvențializare a terapiilor precum și biomarkerii care le-ar putea ghida. 
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Blinatumomab and Inotuzumab Ozogamicin immunotherapy in relapsed / 
refractory b cell acute lymphoblastic leukemia: a single center experience 
I. Antohe1,2, Amalia Titieanu2, Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2, A. Cianga1,2, Irina Carpen2, 
Luana Marian2, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

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

2Hematology Department, Regional Oncology Institute, Iasi 

Keywords: B cell acute lymphoblastic leukemia, Inotuzumab, Blinatumomab, immunotherapy 

The management of adult B cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) is challenging, since virtually all 
patients are at risk of relapse and relapsed/refractory (R/R) disease has a dismal prognosis. The therapeutic 
landscape of R/R B-ALL has been substantially enriched by the successive approval of CD19 and CD22-
directed immunotherapies: Blinatumomab, Tisagenlecleucel and Inotuzumab. Clinical trials have shown the 
remarkable efficacy of these new drugs in R/R disease, but also their considerable toxicities. The aim of this 
study is to evaluate the efficacy and toxicity of Blinatumomab and Inotuzumab administered in 18 cases of 
R/R B-ALL at the Regional Oncology Institute from Iasi, since data from clinical trials is often different from 
the real-life data. This study also discusses the sequencing principles for the novel immunotherapies, 
including CAR-T cells, as well as the potential use of the biomarkers that might guide these immunotherapies, 
such as the expected efficacy and toxicities, antigen density, previous therapies, extramedullary involvement, 
the further need for allogeneic stem cell transplant. Finally, we will discuss the selection of immunotherapy 
in the particularly challenging scenario of post-transplant relapse. The addition of the novel 
immunotherapies has substantially enriched the therapeutic landscape of R/R B-ALL, but further research is 
necessary to identify biomarkers that will establish the patient populations more likely to benefit from them, 
as well as the optimal sequencing strategies. 
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Profilul anatomopatologic și imunohistochimic al cancerului mamar în 
Nord Estul României 
Sorana-Caterina Anton 

Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă” Iași 

Cuvinte cheie: cancer mamar, RE, RP, HER, Ki, 67 

Introducere: Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivel mondial, după bolile cardiovasculare. În România, 
anual sunt diagnosticate 8.900 de cazuri noi de cancer mamar, 1.800 în stadii avansate ale bolii- III-IV (58,4%). 

Material și metodă: Studiu clinic retrospectiv - incluse 281 de paciente internate în Institutul Regional de 
Oncologie Iași și Spitalul Clinic ”Cuza Vodă”, pe perioada 2018-2022. S-a urmărit localizarea tumorii, mărimea 
tumorii, tipul histopatologic, gradingul histologic, invazia limfatică, stadializarea pTNM, după mastectomie 
radicală cu evidare ganglionară axilară. Studiului imunohistochimic metoda bazată pe complexe 
imunoenzimatice solubile - LSAB/HRP. 

Rezultate: Raportul urban/rural - rezidența urbană 59,5% (167), rurală 114 paciente (40,05%). Localizarea la nivelul 
sânului stâng - 151 de cazuri (53,73%), sân drept - 127 de cazuri (45,19%), iar bilateral - 3 cazuri (1,06%). Repartiția 
pe stadii TNM: stadiul I9 cazuri (3,2%), stadiul II 88 cazuri (31,49%), stadiul III 138 de cazuri (48,93%), stadiul IV 31 
de cazuri (11,03%), stadiul necunoscut 5,93% cazuri. Studiul histopatologic (OMS): carcinom ductal invaziv NOS 
(68,68%) (193), carcinom lobular invaziv - (14,94%) (42), carcinom mixt ducto-lobular - 14 cazuri (5,16%) (14), 32 
alte tipuri. Gradul de diferențiere tumorală Nottingham: G1 - 48 cazuri (17, 08%), G2 - 132 cazuri (47,16%), G3 - 101 
cazuri (35,94%). 

Concluzii: În prezent, contactul cu disruptorii endocrini, determină deplasarea profilului tumoral spre tumori slab 
diferențiate, de la luminal A sau B spre  HER sau triplu negativ-bazaloid: HER negativ în 85% din cazuri, Ki67+ în 
98% din tumori - marcaj nuclear. Tipul lobular a avut un index Ki 67 scăzut în toate cazurile, în timp ce tipul ductal 
invaziv a avut un index Ki 67 înalt în 56,12% din cazuri. 
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The anatomopathological and immunohistochemical profile of breast 
cancer in Northeast Romania 
Sorana-Caterina Anton 

Obstetrics and Gynecology Clinical Hospital "Cuza Vodă" Iasi 

Keywords: breast cancer, RE, RP, HER, Ki 67 

Introduction: Cancer is the second cause of death worldwide, after cardiovascular diseases, in Romania. Over 
8900 new cases of breast cancer are diagnosed annually, 1800 being in advanced stages of the disease (58.4% in 
stages III-IV).  

Material and method: Retrospective clinical study - included 281 patients hospitalized in the Regional Institute 
of Oncology Iasi and ”Cuza Vodă” Clinical Hospital, during the period 2018-2022.  

The aims were: Tumor localisation, tumor size, histopathological type, histological grading, lymphatic invasion, 
pTNM staging, after radical mastectomy with axillary lymph node evacuation. Immunohistochemical study 
method based on soluble immunoenzymatic complexes - LSAB/HRP.  

Results: Urban/rural ratio - urban residence 59.5% (167), rural - 114 patients (40.05%). Localisation in the left breast 
- 151 cases (53.73%), right breast - 127 cases (45.19%), and bilateral - 3 cases (1.06%). Distribution by TNM stages: 
stage I9 cases (3.2%), stage II 88 cases (31.49%), stage III 138 cases (48.93%), stage IV 31 cases (11.03%), unknown 
stage 5.93% cases. Histopathological study (WHO): invasive ductal carcinoma NOS (68.68%) (193), invasive lobular 
carcinoma - (14.94%) (42), mixed ducto-lobular carcinoma - 14 cases (5.16%) (14), 32 other types. The degree of 
tumor differentiation Nottingham: G1 - 48 cases (17.08%), G2 - 132 cases (47.16%), G3 - 101 cases (35.94%). 

Conclusions: Currently, contact with endocrine disruptors, determines the shift of the tumor profile towards 
poorly differentiated tumors, from luminal A or B towards HER or triple negative - basaloid: HER negative in 85% 
of cases, Ki67 in 98% of tumors - nuclear marker. The lobular type had a low Ki 67 index in all cases, whereas the 
invasive ductal type had a high Ki 67 index in 56.12% of cases. 
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Trasabilitatea și dozimetria sarcomului de părți moi ale gambei utilizând 
tehnica de brahiterapie interstițială 3D 
Ancuța Elena Baciu1, Mădălina Croitoriu1, Simona Lupu1, Diana Cipu1, Amalia Constantinescu1,  
Ș. Marinescu1, Ana-Maria Galca1, Costina Diaconu1, Georgiana Chirt1, Andreea Ionescu2,  
Maria Mihai1 

1Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București 

2Facultatea de Fizică, Universitatea din București 

Cuvinte cheie: brahiterapie 3D, interstițial, sarcom gambă 

Scopul lucrării: Evaluarea eficacității brahiterapiei interstițiale temporare (BRT) pentru pacienții supuși unui 
tratament combinat al sarcoamelor de țesut moale (STM). 

Materiale și metode: Catetere interstițiale, markeri de recunoaștere, riglă, markeri radio-opaci, toate sterile. 
Scanarea regiunii de interes cu ajutorului computerului CT-Simulator din dotarea secției de radioterapie. S-a 
utilizat meniul dedicat al softului Eclipse pentru efectuarea planului de tratament, cu doza prescrisă și 
evaluarea dozelor încasate de organele cu risc. Aplicarea tratamentului s-a realizat cu instalația de 
brahiterapie GammaMed Plus HDR, utilizând sursa radioactivă de Iridiu-192. 

Descriere: Tratamentul chirurgical a inclus excizia locală largă a tumorii primare în blocul operator al IOB, 
urmată de inserarea a 6 catetere interstițiale la o distantă de 1 cm între ele. Tratamentul prin brahiterapia 
interstițială a fost livrat pe parcursul a 4 zile, de 2 ori pe zi a câte 4Gy pe fracție.  

Rezultate: Prezentarea curbelor izodoze axiale, a datelor din histograma doză-volum (DVH) și a imaginilor 
virtuale facilitează înțelegerea dozelor țintă și permite plasarea constrângerilor de doză asupra țesutului 
normal. Calitatea implantului poate fi măsurată în termeni de D90 (doză la 90% din CTV), V100 (procentul din 
CTV care primește izodoza de 100%), V150 (procentul din CTV care primește izodoza de 150%). 
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Constrângerile privind doza de țesut normal sunt derivate din datele DVH, care sunt reprezentate ca doze la 
diferite volume, cum ar fi D0,1cc, D1cc și D2cc. Dozimetria pentru HDR pe bază de imagini de la CT ale volumului 
de tratat, se bazează în mod optim pe doza prescrisă în volumul țintă sau poate fi calculată, într-un punct 
situat la 5 mm de catetere. 

Concluzii: Colaborarea echipei multidisciplinare este cheia succesului brahiterapiei interstițiale pe toată 
durata procedurilor medicale dar și în evaluările ulterioare. Există date limitate în literatura de specialitate 
pentru a echivala parametrii DVH cu controlul local sau rezultatele toxicității. 

 

Tractability and dosimetry of soft tissue sarcoma of the calf using the 3D 
interstitial brachytherapy technique 
Ancuța Elena Baciu1, Mădălina Croitoriu1, Simona Lupu1, Diana Cipu1, Amalia Constantinescu1,  
Ș. Marinescu1, Ana-Maria Galca1, Costina Diaconu1, Georgiana Chirt1, Andreea Ionescu2,  
Maria Mihai1 

1Institute of Oncology ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucharest 

2Faculty of Physics, University of Bucharest 

Keywords: 3D brachytherapy, interstitial, leg sarcoma 

Purpose of the work: Evaluating the efficacy of temporary interstitial brachytherapy (TIBT) for patients 
undergoing combined treatment of soft tissue sarcomas (STS). 

Materials and methods: Interstitial catheters, recognition markers, ruler, radio-opaque markers, all sterile. 
Scanning of the region of interest with the help of the CT-Simulator computer in the radiotherapy 
department. The dedicated menu of the Eclipse software was used to perform the treatment plan, with the 
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prescribed dose and the evaluation of the doses received by the organs at risk. Treatment application was 
performed with the GammaMed Plus HDR brachytherapy machine, using the radioactive source of Iridium-
192. 

Description: Surgical treatment included wide local excision of the primary tumour in the operating theatre 
of the IOB, followed by insertion of 6 interstitial catheters 1 cm apart. Interstitial brachytherapy treatment 
was delivered over 4 days, 2 times per day of 4Gy per fraction.  

Results: The presentation of axial isodose curves, dose-volume histogram (DVH) data and virtual images 
facilitates the understanding of target doses and allows the placement of dose constraints on normal tissue. 
Implant quality can be measured in terms of D90 (dose at 90% of CTV), V100 (percentage of CTV receiving 
100% isodose), V150 (percentage of CTV receiving 150% isodose). Normal tissue dose constraints are derived 
from DVH data, which are represented as doses at different volumes, such as D0,1cc, D1cc and D2cc. Dosimetry 
for HDR based on CT images of the volume to be treated is optimally based on the prescribed dose in the 
target volume or can be calculated, at a point 5 mm from the catheters. 

Conclusions: Multidisciplinary team collaboration is the key to the success of interstitial brachytherapy 
throughout the medical procedures and in subsequent evaluations. There are limited data in the literature 
to equate DVH parameters with local control or toxicity outcomes. 
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Reabilitarea medicală în îngrijirea paliativă a pacientului oncologic 
Gema Bacoanu1,2, Mihaela Poroch2, R. Toma1, Gabriela Maria Aniţei1,2, Fl. Buștiuc1, Vl. Poroch1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Compartimentul Îngrijiri Paliative 

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

Cuvinte cheie: reabilitare medicală, îngrijiri paliative, calitatea vieții 

Introducere: Reabilitarea în îngrijirea paliativă are rolul de a crește calitatea vieții pacienților prin 
îmbunătățirea sau menținerea confortului acestora și păstrarea funcției și independenței lor, printr-o mai 
mare abilitare și auto-gestionare a pacientului până la finalul vieții. Conceptul de reabilitare în îngrijiri 
paliative se bazează pe diverse acțiuni care cresc capacitatea pacientului de a finaliza supraviețuirea zilnică, 
ajutându-l pe acesta să ajungă la cea mai deplină formă fizică, psihologică, socială şi spirituală, în consecvenţă 
cu deficienţele sale fiziologice, anatomice, limitări de mediu, de dorințe şi planurile lui de viaţă.  

Material și metodă: Studiu retrospectiv, realizat prin analiza documentelor medicale a 50 de pacienți 
internați în perioada iulie-august 2022 în Secția Îngrijiri Paliative a IRO Iaşi, cu scopul de a evidenția tipurile 
de intervenții de reabilitare de care au beneficiat pacienții din lotul de studiu, precum şi efectele acestor 
intervenţii asupra gradului de mobilitate a pacientului, a stării de bine, a confortului şi implicit, a calității vieții 
acestora.  

Rezultate şi concluzii: Cele mai frecvente intervenții de reabilitare au fost cele de mobilizare/mișcare, masaj, 
posturări, utilizarea de mijloace ajutătoare la mobilizare, drenaj limfatic manual, bandaj compresiv. Pacienții 
care au beneficiat de aceste intervenții au prezentat o îmbunătățire a mobilității și a realizării ADL-ului, un 
mai bun control al simptomelor, o ameliorare a statusului psiho-emoţional, social şi spiritual. Abordarea 
holistică în echipă multidisciplinară rămâne cheia de succes în creșterea calității vieții pacientului oncologic 
din îngrijiri paliative. 
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Un studiu non-intervențional, național, de evidențe din lumea reală în 
tratamentul cu Palbociclib al cancerului mamar metastatic cu receptori de 
estrogen pozitivi și HER2 negativ pe o perioadă de urmărire de 2.5 ani 
L. Bădău1,2, C. Oprean3 

1Oncologie, Asociatia Oncohelp, Timișoara, România 

2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, România 

3Oncologie, Oncomed, Timișoara, România 

Cuvinte cheie: cancer mamar metastatic cu receptori de estrogen pozitivi și HER2 negativ, Palbociclib, real-world data 

Introducere: Multe studii randomizate de fază III au demonstrat eficacitatea CDK4/6i atât în tratamentul de 
primă linie, cât și în condiții de rezistență endocrină. Deși dovezile bazate pe studii randomizate reprezintă 
standardul de aur, aplicarea lor în practica clinică poate fi problematică. Rezultatele studiilor de real world 
sunt importante pentru medicii oncologi practicieni pentru că aduc informații practice depre eficacitatea și 
toxicitatea medicamentelor studiate în condițiile pacienților din practica curentă, neselectați după criterii 
sticte, așa cum se face în studiile clinice. 

Material și metode: Studiu inițiat de investigator, retrospectiv, non intervențional într-o singură instituție - 
centru specializat în Oncologie Medicală - Spitalul Oncohelp Timișoara. S-au studiat retrospectiv fișele a 100 
paciente care îndeplineau criteriile de includere/excludere. 

Obiectivele studiului: Rata de răspuns, rata de beneficiu clinic, supraviețuirea globală, supraviețuirea fără 
progresie, durata răspunsului și tolerabilitatea Palbociclibului într-un cadru non-studiu pe o perioadă de 
urmărire de 2,5 ani.  

Pacienții eligibili: Femei adulte (≥ 18 ani) în premenopauză sau postmenopauză cu cancer de sân cu dovezi 
de boală loco-regională recurentă sau metastatică, cu expresia receptorului de estrogen (ER) > 1% și/sau 
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expresie a receptorului de progesteron (PR) > 1 %, Her2 negative, supuse unui tratament cu Palbociclib timp 
de cel puțin 3 luni, cu boală evaluabilă, conform criteriilor de evaluare a răspunsului în tumorile solide (RECIST) 
și cu cel puțin două evaluări imagistice pe parcursul tratamentului. 

S-au exclus participanți cu răspândire viscerală, simptomatică, avansată, tratate cu Palbociclib ca parte a unui 
studiu clinic sau prescris înainte de aprobarea pe piață (Noiembrie 2016). 

Datele au fost prelucrate statistic folosind pachetul software de analiză statistică R (v. 4.1.1). 

Rezultate interimare după înrolarea a 50% din pacienți: 

Vârsta medie la momentul diagnosticului a fost de 60.10 ani, cu un interval între 29 ani și 77 ani.  

Terapia cu palbociclib a îmbunătățit semnificativ rata de supraviețuire la pacientele cu cancer de sân. 

Mediana supraviețuirii fără progresie (PFS) este de 30.4 luni [95% CI  27.6 – max(NA)]. 

S-a investigat dacă există o diferență între vârsta în ceea ce privește rata de supraviețuire. Astfel, cei 49 de 
pacienți s-au împărțit în două grupe de vârstă și anume: sub 60 ani (N = 16) și peste 60 ani (N = 33). Persoanele 
din grupul sub 60 ani au avut mediana PFS cu mult peste 30 luni, în timp ce pentru ceilalți mediana PFS se 
situează în jurul valorii de 30.4 luni. În prima grupă au apărut 3 evenimente, în timp ce în a doua au apărut 9 
evenimente. 

Totodată, s-a urmărit evoluția pacienților diagnosticați de novo (N = 20) și a celor cu diagnostic recurent (N = 
29). Din datele analizate, pentru pacienții diagnosticați de novo se observă o ușoară îmbunătățire a ratei de 
supraviețuire. Mediana PFS este de peste 30 luni, în timp ce pentru cei cu cancer recurent este de 28 luni. 
Datorită faptului ca studiu se află în desfășurare, iar perioada nu este destul de suficientă comparația între 
cele două categorii de pacienți nu este semnificativă din punct de vedere statistic (p = 0.220). În primul grup 
au apărut 4 evenimente din 20 de cazuri, iar în al doilea grup au apărut 8 evenimente. 

Concluzie: Rata de răspuns pe termen lung în mai multe linii de tratament cu Palbociclib în mediul real este 
comparabilă cu datele raportate în literatura științifică. 
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Non-interventional, national study of real-world evidence in estrogen 
receptor positive, HER2 negative metastatic breast cancer patients treated 
with Palbociclib during a 2.5 years follow-up period 
L. Bădău1,2, C. Oprean3 

1Department of Oncology - ONCOHELP Hospital, Timisoara, Romania 

2“Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania 

3Department of Oncology - ONCOMED Outpatient Unit, Timisoara, Romania 

Keywords: estrogen receptor positive, HER2 negative metastatic breast cancer, Palbociclib, real-world data. 

Introduction: Many phase III randomized trials have demonstrated the effectiveness of CDK4/6i in both first-
line and endocrine-resistant settings. Although evidence based on randomized trials is the gold standard, its 
translation to clinical practice can be problematic. The results of real world studies are important for 
oncologists because they add practical information about the effectiveness and toxicity of the studied drugs 
in the conditions of patients in current practice, not selected according to strict criteria, as is done in clinical 
studies. 

Material and methods: Investigator-initiated, retrospective, non-interventional study in a single institution 
- center specialized in Medical Oncology - Timisoara Oncohelp Hospital. The files of 100 patients who met 
the inclusion/exclusion criteria were studied retrospectively. 

The objectives of this study: the response rate, the clinical benefit rate, the overall survival, the progression-
free survival, the duration of response, and tolerability of Palbociclib in a non-trial setting during a 2.5 years 
follow-up period.  

Eligible patients: Adult women (≥ 18 years of age) with premenopausal or postmenopausal status, diagnosed 
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with breast cancer with evidence of loco-regional recurrent or metastatic, with estrogen receptor (ER) 
expression > 1% and/or progesterone receptor (PR) expression >1 % breast cancer, Her2 negative, who have 
undergone a treatment with Palbociclib for at least 3 months, with evaluable disease as defined per modified 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST)  (at least 2 entries) 

Participants with the following characteristics are excluded: Participants with advanced, symptomatic, 
visceral spread, treated with Palbociclib as part of a clinical trial or prescription prior to market approval 
(November 2016). 

Interim results after enrolment of 50% of patients: 

The average age at the time of diagnosis was 60.10 years, with an interval between 29 and 77 years. 

Palbociclib therapy significantly improved the survival rate of breast cancer patients. 

Median progression-free survival (PFS) is 30.4 months [95% CI 27.6 – max (NA)]. 

It was investigated if there is a difference between age in terms of survival rate. Thus, the 49 patients were 
divided into two age groups, namely: under 60 years (N = 16) and over 60 years (N = 33). The people in the 
group under 60 had a median PFS well over 30 months, while for the others the median PFS is around 30.4 
months. In the first group there were 3 events, while in the second there were 9 events. 

At the same time, the evolution of patients diagnosed de novo (N = 20) and those with recurrent diagnosis 
(N = 29) was followed. From the analyzed data, a slight improvement in the survival rate can be observed for 
newly diagnosed patients. The median PFS is over 30 months, while for those with recurrent cancer it is 28 
months. Due to the fact that the study is ongoing, and the period is not quite sufficient, the comparison 
between the two categories of patients is not statistically significant (p = 0.220). In the first group, 4 events 
occurred out of 20 cases, and in the second group, 8 events occurred. 

Conclusion: The long-term response rate in several Palbociclib treatment lines in real-life setting is 
comparable with the data reported in scientific literature. 
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Experiența compartimentului ORL în patologia capului și gâtului în primii 
10 ani de la înființarea IRO 
Geanina Bandol1, AndreeaMagdalena Boboc1, Gema Bugean2, D.T. Iancu2, Georgiana Florenta3, 
Narcisa Marcu4, Roxana Pastolica5, D. Ferariu6 

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

2Departamentul Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

3Departamentul Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

4Departamentul de Radiologie și Imagistică medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

5Departament psihologie clinică, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

6Departamentul de Anatomie-Patologică, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: cancere cap și gât, ganglioni cervicali, management terapeutic 

Introducere: Abordarea patologiei oncologice din sfera ORL presupune respectarea ghidurilor de diagnostic 
și tratament în vigoare, țintite pe particularitățile clinico-biologice ale pacienților. În cadrul Institutului 
Regional de Oncologie Iași au fost investigate și tratate cazuri complexe ce au necesitat implicarea 
multidisciplinară și stabilirea managementului terapeutic în Comisia Oncologică. 

Material și metodă: În lotul studiat am inclus pacienți cu diagnosticul de cancer laringe, cancer orofaringe, 
cancer hipofaringe și metastazele ganglionare cervicale cu punct de plecare neprecizat. Toate cazurile au fost 
stadializate pe baza examenului clinic ORL complet și pe baza imagisticii (computer tomograf, rezonanța 
magnetică nucleară, tomografia cu emisie de pozitroni). S-au selectat cazurile cu tumori multiple sincrone și 
metacrone. La pacienții la care s-a practicat laringectomie totală și evidare ganglionară cervicală selectivă 
bilaterală în colaborare cu Departamentul de anatomie-patologică am evaluat potoperator  densitatea 
nodulilor limfatici prin raportul dintre numărul de ganglioni pozitivi și numărul total de ganglioni examinați 
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de anatomo-patolog. Am evaluat pacienții postoperator prin examen clinic la 3, 6, 9,12 luni și imagistic CT 
gât și torace cu substanță de contrast la interval de 6,12 luni în vederea stabilirii statusului pacienților. 

Rezultate: Cancerele de hipofaringe au avut procentul cel mai ridicat în statistica realizata, cancerele de 
laringe procentul cel mai mare în cazul cancerelor operabile înainte de chimioterapie și/sau radioterapie.  

Concluzii: Managementul cazurilor complexe cu patologie tumorală ORL în cadrul unui institut monobloc 
cu multiple specialități oferă o abordare eficientă terapeutic. Cu toate acestea, adresabilitatea crescută către 
IRO crește timpul de acces la tratamentul oncologic.  

 

  



 
  
 
 
 
 
 

74 
 

Targeted radioligand therapy in prostate cancer: Anadolu Medical centre 
experience 
Kezban Berberoglu 

Anadolu Medical Center Nuclear Medicine Department.  

 

Aim: To give an updated overview on clinical aspects and survival effects of Lutetium-177 and Actinium 
-225 - prostate-specific membrane antigen (PSMA) (177Lu-PSMA) radioligand therapy (RLT); a novel 
treatment option for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). 

Methods: Based on the VISION and TheraP trials, which are among the most important publications of 
radionuclide treatments in prostate cancer, the effect principle, current applications and side effects of 
radionuclide treatments will be presented. 

Results: In several larger retrospective studies, Lu-177-PSMA-RLT seems to be an encouraging new 
option with the potential to extend overall survival while displaying a favorable toxicity profile. Current 
evidence from the literature consistently demonstrated the efficacy, safety, and survival benefit of Lu-
177- and Ac-225 PSMA RLT in mCRPC. Results from the first randomized phase II study (TheraP) 
demonstrated that Lu-177-PMSA therapy significantly improved prostate-specific antigen response rate 
(66% vs 37%) and had fewer grade 3/4 adverse events when compared to cabazitaxel in patients with 
docetaxel-pretreated, progressive mCRPC. The VISION trial evaluated the advantages of Lu-177-PSMA-
617 over best supportive care in improving the overall survival and image-based progression-free 
survival in patients with progressive metastatic castration-resistant prostate cancer. There was a 
significant improvement in the overall survival in the patients who received Lu-177-PSMA-617 and 
standard care compared to standard care alone (15.3 months vs. 11.3 months; hazard ratio [HR] - 0.62; 
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95% confidence interval [CI] - 0.52–0.74; P < 0.001). The second primary endpoint, image-based 
progression-free survival, also showed significant improvement in the patients who received Lu-177-
PSMA-617 (HR - 0.40; 95% CI - 0.29–0.57; P = 0.008).  This presentation is intended to provide an 
updated overview of treatment protocols and responses, toxicity profile, and survival effects of Lu-177-
PSMA RLT. In addition, our clinical experience will be shared by presenting the images, clinical 
information and follow-ups of the patients who underwent RLT.  

Conclusions: Lu-177 and Ac 225-PSMA RLT has emerged as a promising targeted treatment in mCRPC. 
Currently, its clinical use indications are expanding and it appears to be one of the important treatment 
options in prostate cancer. 
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Leucemia acută mieloblastică recazută/refractară: opțiuni moderne de 
tratament 
Valeria Beresteanu2, Diana Fortoes2, Elena Nicorici2, Amalia Titieanu2, Angela Dăscălescu1,2 

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

2Departamentul de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

Cuvinte cheie: leucemie acută mieloblastică, Venetoclax, supraviețuire 

Introducere: Leucemia acută mieloblastică (LAM) este cea mai frecventă formă de leucemie acută în rândul 
adulților. În pofida progreselor făcute în terapie, prognosticul acestor pacienți rămâne rezervat, cu rate înalte 
de recădere (57%) sau boală refractară (10-40%) și o supraviețuire globală la 5 ani de doar 28%. Pacienții cu 
leucemie acută mieloblastică recazută/refractară (R/R) au o evoluție nefavorabilă, cu rate de răspuns scăzute 
și supraviețuire globală la 5 ani de doar 10-15%, fiind în mare parte ineligibili pentru chimioterapia intensiva, 
având în vedere statusul de performanță, vârsta și comorbiditățile asociate. Pacienții ”unfit” beneficiază mai 
degrabă de terapiile țintite sau cele de intensitate redusă, având o toleranță și un profil de siguranță mai bun.  

Materiale și metode: Am analizat 19 pacienți cu LAM R/R tratați cu Venetoclax+LDAC sau Azacitidina și 10 
pacienți tratați cu LDAC și Cladribina, internați în Secția de Hematologie a Institutului Regional de Oncologie 
Iași în perioada 2018-2022. 

Rezultate: Lotul nostru a inclus 29 de pacienți (19 în grupul cu Venetoclax în combinații și 10 în grupul LDAC-
Cladribina). Vârsta mediană a fost de 62 de ani în ambele grupuri (21-75 ani). Rata de răspuns (RC/RCi) a fost 
de 47% în lotul cu Venetoclax în combinații (lotul 1), cu o mediană a supraviețuirii de 5 luni și de 20% în lotul 
cu LDAC+Cladribina (lotul 2), cu o mediană a supraviețuirii de 3 luni. Obținerea unui răspuns complet a 
contribuit semnificativ la rata supraviețuirii globale în ambele loturi (p=0.005). Toxicitatea hematologică s-a 
înregistrat în rândul pacienților din ambele loturi, cu rate similare ale citopeniilor >= grad 3, ceea ce a crescut 
rata infecțiilor și a complicațiilor hemoragice. 
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Esofagectomia minim invazivă în tratamentul cancerului esofagian toracic 
Rodica Bîrlă, F. Achim, M. Gheorghe, A. Constantin, Cristina Iosif, S. Constantinoiu 

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

U.M.F. “Carol Davila” București  

Departamentul de Anatomie Patologică Spitalul Clinic ”Sf. Maria” București 

Cuvinte cheie: cancer esofagian, esofagectomia minim invazivă, esofagectomia clasică 

Introducere: Esofagectomia minim invazivă (MIE) are deja o istorie de 30 de ani de dezvoltare și îmbunătățire 
continuă, fiind o alternativă fezabilă la abordul clasic pentru tratamentul cancerului esofagian toracic chiar și 
după radiochimioterapie neoadjuvantă. Esofagectomia minim invazivă a fost introdusă în practica 
chirurgicală curentă pentru a reduce morbiditatea și mortalitatea perioperatorie, și s-a remarcat prin  
îmbunătățirea calității vieții în perioada postoperatorie și reducerea duratei de spitalizare cu rezultate 
oncologice similare tehnicii clasice.  

Material și metodă: În această lucrare, descriem tehnica operatorie a esofagectomiei minim invazive prin 
triplul abord McKeown modificat toraco-laparoscopic.  

Rezultate: Esofagectomia minim invazivă este o intervenție chirurgicală cu o durată lungă în care 
respectarea cu strictețe a timpilor operatori reduce riscul apariției complicațiilor intraoperatorii. Fiecare timp 
operator are o curbă lunga de învățare, însă experiența preliminară în chirurgia clasică a esofagului facilitează 
efectuarea în siguranță inclusiv a disecției mediastinale extensive, atât de importantă în prelevarea stațiilor 
ganglionare periesofagiene ceea ce contribuie la optimizarea prognosticului oncologic al pacienților.  

Concluzii: Impunerea tehnicii minim invazive ca și standard de aur în tratamentul chirurgical al cancerului 
esofagian necesită o analiză atentă a disponibilităților tehnice existente datorită costurilor crescute asociate. 
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Minimally invasive esophagectomy in the treatment of esophageal 
thoracic cancer 
Rodica Bîrlă, F. Achim, M. Gheorghe, A. Constantin, Cristina Iosif, S. Constantinoiu 

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

”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest  

Pathologic Department, Sf. Maria Clinical Hospital Bucharest 

Keywords: esophageal cancer; minimally invasive esophagectomy; open esophagectomy 

Introduction: Minimally invasive esophagectomy (MIE) already has a 30-year history of continuous development 
and improvement and is a feasible alternative to the classic approach to treating resectable thoracic oesophagal 
cancer, even after neoadjuvant chemoradiotherapy. Minimally invasive esophagectomy has been introduced in 
current surgical practice to reduce perioperative morbidity and mortality. It has been noted for improving the 
quality of life in the postoperative period and reducing the length of hospitalization with oncological results 
similar to the classic technique.  

Material and method: In this presentation, we describe the surgical technique of minimally invasive 
esophagectomy by the thoraco-laparoscopically modified McKeown triple approach.  

Results: Minimally invasive esophagectomy is a long-term surgery in which strict adherence to operating times 
reduces the risk of intraoperative complications. Each operating time has a long learning curve, but preliminary 
experience in classical esophageal surgery facilitates the safe performance of extensive mediastinal dissection, so 
important in resection of periesophageal lymph nodes stations which helps to optimize the oncological prognosis 
of patients. 

Conclusions: Imposing the minimally invasive technique as the gold standard in the surgical treatment of 
esophageal cancer requires a careful analysis of the existing technical availability due to the associated high costs. 
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Rolul inhibitorului CDK4/6 în evoluția neoplasmului mamar stadiul IV - 
prezentare de caz 
Diana-Ioana Boboc 

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

Cuvinte cheie: cancer mamar, inhibitori CDK4/6, Ribociclib 

Introducere: 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. Chiar în aceste condiții, există încă un 
număr considerabil de paciente care se prezintă la medic într-un stadiu avansat al bolii. Administrarea 
inhibitorilor CDK4/6 împreună cu terapia hormonală a îmbunătățit considerabil rezultatele terapeutice în 
cazul pacientelor cu neoplasm hormono - dependent, HER2 negativ. 

Descrierea cazului: Pacientă în vârstă de 26 ani, fără antecedente personale sau heredo-colaterale patologice 
este diagnosticată în 2020 cu neoplasm mamar drept cu multiple diseminări secundare la nivel osos și 
hepatic, având o evoluție clinică relatată de către pacientă de aproximativ 6 luni. Aspectul imunohistochimic 
al piesei de biopsie arăta expresia receptorilor hormonali, absența HER2 și Ki67 70%. Pacienta a inițiat 
tratamentul oncologic cu Ribociclib, Letrozol și Goserelin, cu o toleranță clinică bună, menținând până în 
prezent răspuns imagistic complet. 

Discuții: Introducerea inhibitorilor CDK4/6 în tratamentul neoplasmului mamar metastatic a crescut 
semnificativ supraviețuirea pacientelor, caracterizându-se printr-un răspuns impresionant al bolii la 
tratament și un profil de siguranță bun. 
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Acuratețea metodelor de diagnostic în depistarea nodulilor tiroidieni 
maligni  
A. Bour, Cristina Cojocaru  

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

Cuvinte cheie: noduli tiroidieni, diagnostic, cancer 

Introducere: Nodulii tiroidieni sunt identificați deosebit de frecvent în populația generală și anume, prin metode 
imagistice. Interesul clinic față de nodulii tiroidieni este dat de faptul că, în 5-15% cazuri nodulii reprezintă masca 
unui cancer tiroidian, ceea ce presupune o evaluare clinică și paraclinică minuțioasă pentru un management 
ulterior corect, din punct de vedere a vigilenței oncologice. 

Material și metode: Studiul a inclus 124 pacienți cu noduli tiroidieni determinați clinic și investigați inițial prin 
teste serice și ultrasonografia glandei tiroide. La o serie de pacienți s-au efectuat suplimentar dopplerografie, 
sonoelastografie, scintigrafia glandei tiroide, puncție-aspirație cu ac fin (FNAB) și intraoperator examen histologic 
extemporaneu (frozen section - FS) a materialului suspect de malignitate. Interpretarea rezultatelor obținute s-a 
efectuat prin corelarea cu rezultatul investigației histolopatologice definitive.  

Rezultate: Tumori maligne au fost depistate în 22 cazuri (17.74%), dintre care 19 pacienți au fost clinic și seric cu 
eutiroidie (86.4%). Acuratețea examenului ultrasonografic a fost estimată conform criteriilor TIRADS (structură, 
ecogenitate, formă, margini, focare) cu valori de până la 81.45%. Acuratețea scintigrafiei tiroidiene (noduli reci) a 
constituit 74.76%, dopplerografiei - 89.7%, sonoelastografiei - 93.4%,  FNAB - 68.2%, FS - 92.68%. 

Concluzii: Spectrul metodelor de diagnostic al nodulilor tiroidieni, la momentul actual este unul vast. Deși 
acuratețea unor metode în depistarea nodulilor tiroidieni maligni este discutabilă, în procesul de diagnostic a 
pacienților cu patologie nodulară, fiecare metodă păstrează un grad de informativitate, iar analiza lor în ansamblu 
permite luarea deciziei pentru conduita medico-chirurgicală optimală. 
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Accuracy of diagnostic methods in the detection of malignant thyroid 
nodules 
A. Bour, Cristina Cojocaru  

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

Keywords: thyroid nodules, diagnosis, cancer 

Introduction: Thyroid nodules are identified frequently in the general population, namely, by imaging methods. 
The clinical interest in thyroid nodules is given by the fact that, in 5-15% of cases, the nodules are the mask of a 
thyroid cancer, which requires a thorough clinical and paraclinical evaluation for a correct subsequent 
management, from the point of view of oncological vigilance. 

Material and methods: The study included 124 patients with clinically determined thyroid nodules, initially 
investigated by serum tests and thyroid ultrasonography. In a series of patients were performed dopplerography, 
sonoelastography, scintigraphy of the thyroid gland, fine needle aspiration (FNAB), and intraoperative 
extemporaneous histological examination (frozen section - FS) of the suspected nodules. The interpretation of the 
obtained results was carried out by correlation with the result of the final histolopathological investigation. 

Results: Malignant tumors were detected in 22 cases (17.74%), of which 19 patients were clinically and 
serologically euthyroid (86.4%). The accuracy of the ultrasound examination was estimated according to the 
TIRADS criteria (composition, echogenicity, shape, margins, foci) with values up to 81.45%. The accuracy of thyroid 
scintigraphy (cold nodules) was 74.76%, dopplerography - 89.7%, sonoelastography - 93.4%, FNAB - 68.2%, and 
FS - 92.68%. 

Conclusions: The spectrum of diagnostic methods for thyroid nodules is currently vast. Although the accuracy of 
some methods in the detection of malignant thyroid nodules is debatable, in the process of diagnosis of patients 
with nodular pathology, each method retains a degree of informativeness, and their analysis as a whole allows 
decision-making for the optimal medical and surgical management. 
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Carcinom hepatocelular - caz clinic și revizie a literaturii 
C. Bradea, E. Târcoveanu, Delia Ciobanu, C. Lupașcu, Valeria Batraneac, A. Vasilescu 

Clinica I Chirurgie Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: hepatocarcinom, rezecție 

Introducere: Carcinomul hepatocelular este în continuă creștere ca frecvență și rezolvare chirurgicală.  

Material: Bolnavul, de 55 ani, se internează cu dureri abdominale, scădere ponderală - 5kg în ultima lună, 
inapetență, cu hepatopatie cu virus C, cu tumoră de 35 mm în segmentul IV b al ficatului sugestivă pentru 
hepatocarcinom la RMN; AFP 247, CEA 2.26, CA19-9 sub 2. Se intervine chirurgical prin laparoscopie dar nu 
se vede tumora, motiv pentru care se rezecă prin laparotomie bisubcostală, cu pensă Ligasure. Evoluția a fost 
favorabilă, cu externarea bolnavului la trei zile. Hepatocarcinomul este cea mai frecventă tumoră a ficatului, 
de obicei cu hepatopatie cronică cu virus B sau C, alcoolism sau steatoză hepatică. Tratamentul depinde de 
mărimea, numărul și localizarea tumorilor, prezența cirozei sau nu, riscul anestezic și chirurgical, starea portei, 
prezența sau absența metastazelor. Rezecția chirurgicală rămâne cea mai bună metodă curativă, cu 
supraviețuire la 5 ani de 75%. 
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Hepatocellular carcinoma-clinical case and review of the literature 
C. Bradea, E. Târcoveanu, Delia Ciobanu, C. Lupașcu, Valeria Batraneac, A. Vasilescu 

First Surgical Clinic ”St. Spiridon” Iasi 

Keywords: hepatocarcinoma, resection 

Introduction: Hepatocellular carcinoma is continuously increasing in frequency and surgical resolution.  

Material: The patient, 55 years old, is hospitalized with abdominal pain, weight loss - 5 kg in the last month, 
inappetence, with hepatitis C virus, with a 35 mm tumor in segment IV b of the liver suggestive of 
hepatocellular carcinoma on MRI; AFP 247, CEA 2.26, CA19-9 below 2. surgical intervention is performed 
through laparoscopy but the tumor is not visible, which is why it is resected through bi-subcostal laparotomy, 
with Ligasure forceps. The evolution was favorable, with the patient being discharged in three days. 
Hepatocellular carcinoma is the most common tumor of the liver, usually with chronic hepatitis B or C virus, 
alcoholism or hepatic steatosis. The treatment depends on the size, number and location of the tumors, the 
presence of cirrhosis or not, the anesthetic and surgical risk, the state of the gate, the presence or absence of 
metastases. Surgical resection remains the best curative method, with a 5-year survival rate of 75%. 
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Peștele Zebră (Danio Rerio) ca model experimental în cercetarea cancerului 
mamar 
A.F. Braniște1, A.N. Ceobanu2, M.G. Dimofte3,4, D. Pieptu3,5, C.E. Tiron6, A. Tiron6, D. Ferariu7,  
F. Zugun-Eloae6,8 

1Clinica de Endocrinologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon", Iași, România 

2Clinica de Oncologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

3Clinica II Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

4Departamentul de Chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași, România 

5Departamentul de Chirurgie Plastică și Reconstructivă, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași, România 

6Centrul de Cercetare TRANSCEND, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

7Clinica de Anatomopatologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

8Departamentul de Imunologie, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași, România 

Cuvinte cheie: pești zebră, medicină personalizată, cancer de sân, cercetare translațională 

Cancerul este la fel de unic precum pacientul care luptă cu el. În practica medicală sunt cazuri în care există 
multiple opțiuni terapeutice, însă, deseori, nu dispunem de biomarkeri care să prezică în mod fiabil evoluția 
tumorii sub un anumit medicament. Astfel, este necesară dezvoltarea unui model capabil să anticipeze 
răspunsul cancerului la tratamentul oncologic. Embrionii de pește zebră ne oferă o astfel de oportunitate, 
permițându-ne să xenogrefăm celule tumorale derivate de la pacient și să urmărim răspunsul tumoral supus 
la diferite regimuri terapeutice. Această metodă oferă avantaje suplimentare comparativ cu modelele 
consacrate de xenogrefare murină și culturile celulare prin conservarea biologiei tumorale și a interacțiunilor 
imune, fiind în același timp rapidă, scalabilă și care permite o urmărire imagistică în timp real a dinamicii 
tumorale. Embrionii de pește zebră la 48 de ore după fertilizare (hpf ) au fost decorionați manual și anesteziați 
cu soluție de lidocaină 0,33%. Linia celulară de cancer de sân triplu negativ (TNBC) MDA-MB-231 a fost 
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microinjectată în spațiul vitelin/perivitelin al embrionilor. La trei zile după microinjecție peștii zebră au fost 
sacrificați utilizând o soluție concentrată de lidocaină, ulterior fixați în formaldehidă și incluși în parafină. S-
au efectuat colorații cu hematoxilină/eozină și imunohistochimie cu GATA3 și CK7. Embrionii microinjectați 
au prezentat o celularitate tumorală semnificativă în spațiul vitelin cu expresie GATA3-negativă și CK7-
pozitivă, cu reactivitate încrucișată minimă sau absentă, concordant cu profilul clasic al TNBC. Acest 
experiment demonstrează principial tehnica de microinjecție pe care o folosim, care ne va permite studii 
suplimentare și mai complexe în viitor. 

 

The Zebrafish (Danio Rerio) experimental model for breast cancer research 
A.F. Braniște1, A.N. Ceobanu2, M.G. Dimofte3,4, D. Pieptu3,5, C.E. Tiron6, A. Tiron6, D. Ferariu7,  
F. Zugun-Eloae6,8 

1Endocrinology Department, Emergency University Hospital "Sf. Spiridon", Iasi, Romania 

2Oncology Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 
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4Department of Surgery, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  

5Department of Plastic and Reconstructive Surgery, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

6TRANSCEND Research Centre, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

7Department of Pathology, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

8Department of Immunology, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Keywords: zebrafish, personalized medicine, breast cancer, translational research 

Cancer is as unique as the patient fighting it. In clinical practice there are situations in which multiple 
treatment options are available yet there are few if any biomarkers that can reliably predict the response of 
the tumor to a given drug, thus a method capable of solving this issue is needed. Zebrafish embryos offer 
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such an opportunity by allowing us to xenograft patient derived tumor cells and test the response of the 
tumor to different therapeutic regimes. This model offers many advantages over both murine xenograft 
models and cell cultures by preserving most of the tumor biology and immune interactions while being a 
fast, scalable, and allowing live imaging of the tumor. Zebrafish embryos 48 hours post fertilization (HPF) 
were manually dechorionated and anesthetized with 0.33% lidocaine solution. Triple negative breast cancer 
(TNBC) cell line MDA-MB-231 was microinjected in the vitelline/perivitelline space of the embryos. Three days 
after the microinjection the zebrafish were sacrificed using a concentrated lidocaine solution and were fixed 
in formalin and paraffin embedded. Hematoxylin/eosin, GATA3 and CK7 staining were performed. 
Microinjected embryos displayed a high amount of tumoral cellularity in the vitellin space with negative 
GATA3 staining and positive CK7 staining with minimal to no antibody cross-reactivity in line with a typical 
TNBC profile. This experiment was meant to be a proof of principle of the microinjection technique we use 
thus enabling further and more complex experiments in the future. 
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Abordarea proteomică pentru investigarea rolului proteinei umane 
jumping translocation breakpoint (hJTB) în tumori maligne 
Brîndușa Alina Petre1,2,3, Madhuri Jayathirtha1, Danielle Whitham1, Mary Donnelly1, C.C. Darie1 

1Laboratoare de Biochimie și Proteomică, Departamentul de Chimie și Științe Biomoleculare, Universitatea Clarkson, Potsdam, NY, SUA 

2Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională (TRANSCEND), Institutul Regional de Oncologie, Iași, 

România 

3Facultatea de Chimie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România 

Cuvinte cheie: proteina hJTB, linii celulare de cancer de sân, electroforeza 2D-gel, spectrometrie de masă 

Introducere: JTB uman (hJTB) este o genă situată pe cromozomul 1 la q21, care este implicată în 
translocarea dezechilibrată în diferite tipuri de cancer. Proteina hJTB este omniprezentă în celulele 
normale și se găsește a fi supraexprimată în diferite tipuri de cancer, inclusiv cancerul de prostată și cel 
de sân. În consecință, această proteină poate servi ca biomarker pentru tumorile maligne și o țintă 
potențială pentru tratamentul lor. Cu toate acestea, funcția biologică și calea prin care această proteină 
provoacă creșterea și proliferarea celulelor crescute nu sunt în întregime clarificate. Investigarea și 
compararea profilului proteomic al celulelor cu niveluri diferite de hJTB poate fi o abordare bună pentru 
a înțelege funcția proteinei și contribuția acesteia la tumorgeneză.  

Metode: În acest studiu, liniile celulare de cancer de sân MCF7 au fost transfectate cu orientarea 
senzorială a cADN-ului hJTB în vectorul de expresie CMV marcat HA, His și FLAG, precum și cu plasmide 
shARN. Expresia hJTB a fost confirmată prin tehnica Western blot. Lizatele celulare au fost separate 
folosind tehnica electroforetică 2D-PAGE pentru a identifica proteinele modificate specifice. Probele au 
fost analizate cu ajutorul unui UPLC Nano Acquity cuplat cu spectrometrul de masă QTOF Xevo G2. 
Prelucrarea datelor a fost efectuată folosind serverul Mascot 2.4. 



 
  
 
 
 
 
 

88 
 

Rezultate: Proteinele au fost separate cu succes prin 2D-PAGE și, după tripsinizare, căutarea Mascot 
folosind amprenta peptidelor din spectrele de masă a indicat identitățile proteinelor din lizatele celulare. 
Conform rezultatelor, s-a constatat că expresia a mai multor proteine este modificată. Mai mult, analiza 
de îmbogățire a seturilor de gene (GSEA) ne-a ajutat să identificăm procesele și căile biologice care sunt 
asociate cu proteina hJTB. 

Concluzii: Aceste studii ne-ar putea ajuta să elucidăm mecanismul prin care hJTB contribuie la geneza 
tumorală și să testăm proteina hJTB ca o țintă potențială a medicamentului pentru afecțiunile maligne. 

 

A proteomic approach to investigate the role of the human jumping 
translocation breakpoint (hJTB) protein in tumor malignancy 

Brîndușa Alina Petre1,2,3, Madhuri Jayathirtha1, Danielle Whitham1, Mary Donnelly1, C.C. Darie1 

1Biochemistry & Proteomics Laboratories, Department of Chemistry & Biomolecular Science, Clarkson University, Potsdam, NY, USA 

2Center for Fundamental Research and Experimental Development in Translation Medicine (TRANSCEND), Regional Institute of Oncology, Iasi, 

Romania 

3Faculty of Chemistry, ”Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi, Romania  

Keywords: hJTB protein, breast cancer cell lines, 2D-gel electrophoresis, mass-spectrometry  

Introduction: Human JTB (hJTB) is a gene located on the human chromosome 1 at q21, which is 
involved in the unbalanced translocation in various types of cancer. hJTB protein is ubiquitously present 
in normal cells and is found to be overexpressed in various types of cancer, including prostate and breast 
cancer. Consequently, this protein may serve as biomarker for tumor malignancies and a potential target 
for their treatment. However, the biological function and the pathway through which this protein causes 
increased cell growth and proliferation is not entirely clear. Investigation and comparison of the 
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proteomes profile of cells with upregulated and downregulated hJTB can be a good approach to 
understand the function of the protein and its contribution to tumorigenesis.  

Experimental methods: In this study, MCF7 breast cancer cell lines were transfected with the sense 
orientation of the hJTB cDNA in HA, His and FLAG tagged CMV expression vector as well as with shRNA 
plasmids. The expression of hJTB was confirmed by western blotting technique. The cell lysates were 
run through 2D-PAGE in order to identify the specific dysregulated proteins. The samples were analyzed 
by a Nano Acquity UPLC coupled with QTOF Xevo G2 Mass Spectrometer. Data processing was done 
using Mascot 2.4 server.  

Results: The protein was successfully separated by 2D-PAGE and after trypsinization the Mascot search 
using peptide mass fingerprint indicated the protein identities within our cell lysates. According to our 
findings, several proteins were found to be dysregulated. Furthermore, the Gene Set Enrichment 
Analysis (GSEA) helped us to identify the biological processes and pathways that are associated with the 
hJTB protein.  

Conclusion: These studies could help us elucidate the mechanism by which hJTB contributes to 
tumorigenesis and test the hJTB protein as a potential drug target for malignancies.  
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Managementul pacienților cu leucemie limfatică cronică în cadrul 
spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț 
Georgiana Butura 

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț 

 

Leucemia limfatică cronică este o patologie hematologică malignă caracterizată prin creșterea progresivă a 
numărului de limfocite mature în sânge, maduva și ganglion limfatici. Leucemia limfatică cronică este cea 
mai frecventă formă de leucemie din țările vestice. 

În Compartimentului de Hematologie a Spitalului Județean de Urgență Neamț sunt evaluați zilnic pacienți 
cu sindroame limfoproliferative iar dintre acestea, cea mai frecventă patologie este leucemia limfatică cronică. 
În perioada ianuarie 2020-octombrie 2022, cu ajutorul terapiilor noi, țintite (Obinutuzumab, Ibrutinib, 
Venetoclax), au fost tratați 25 de pacienți cu leucemie limfatică cronică, conform protocoalelor naționale. 
Dintre aceștia 1 pacient a decedat datorită progresiei boli, 2 pacienți au decedat datorit progresiei bolii și a 
infecției SARS-CoV-2 asociate și 2 pacienți au decedat în urma infecției SARS-CoV-2. La acest moment 5 
pacienți sunt în perioada liberă fără boală și 15 pacienți urmează diverse terapii. 

Tratamentele multiple, ce vizează un răspund cât mai profund în leucemia limfatică cronică au modificat 
speranța de viață a pacientului. 
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Sindromul de liză tumorală - predictori ai mortalității la pacientul critic 
I. Buzincu1,2, Anca Irina Ristescu1,2, Letiția-Elena Vlad1, Ioana Grigoraș1 

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

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

Cuvinte cheie: liză tumorală, mortalitate, pacient critic 

Introducere: Sindromul de liză tumorală (SLT) reprezintă o urgență oncologică pentru care diagnosticul și 
tratamentul prococe sunt factori cheie în succesul terapeutic. Fiind în trecut o afecțiune rară, efectul citotoxic 
al chimioterapicelor actuale a dus la creșterea incidenței SLT în terapie intensivă (TI). Studiul își propune să 
identifice factorii predictivi ai mortalității și profilul pacientului cu SLT admis în secția de TI.  

Material și metodă: Studiul retrospectiv a înrolat toți pacienții onco-hematologici admiși în secția de TI, la 
Institutul Regional de Oncologie, Iași în intervalul 1 ianuarie 2020 – 30 martie 2022 pentru SLT. Am stabilit 
diagnosticul de SLT folosind criteriile Cairo & Bishop. Parametri înregistrați: date demografice și 
antropometrice, tipul afecțiunii onco-hematologice, comorbidități, testele de laborator la admisia în TI, date 
despre managementul inițial și date despre outcome. Pentru analiza statistică am folosit teste statistice 
descriptive, testul chi-patrat și testul t.  

Rezultate: Studiul a inclus 34 de pacienți (19 bărbați și 15 femei) cu vârstă medie (deviația standard) de 59,2 
(12,9) ani. SLT a fost mai des întâlnit în rândul pacienților cu LMNH (41,2%) și LAM (29,4%). Rata mortalității a 
fost de 67,6%. Am identificat că factori de risc pentru mortalitate: IMC<20kg/m2, GCS<13, necesarul de 
suport vasopresor la admisie, IOT în ziua 1 de TI, lactatului seric peste 2mmol/L și injuria renală acută la 
admisie.  

Concluzii: Incidența SLT în secțiile de terapie intensivă este în creștere. Diagnosticul tardiv și apariția 
disfuncțiilor precoce de organ se asociază cu creșterea mortalității pacientului critic admis pentru SLT.  



 
  
 
 
 
 
 

92 
 

Tumor lysis syndrome – predictors of mortality in critically ill patient 
I. Buzincu1,2, Anca Irina Ristescu1,2, Letiția-Elena Vlad1, Ioana Grigoraș1 
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Introduction: Tumor lysis syndrome (TLS) is an oncological emergency for which early diagnosis and 
treatment are key factors in therapeutic success. As a rare condition in the past, the cytotoxic effect of current 
chemotherapies has led to an increase incidence of TLS in intensive care unit (ICU). The study aims to identify 
the predictive factors of mortality and the profile of the TLS patient admitted in ICU.  

Method: The retrospective study enrolled all onco-hematological patients admitted in the ICU, at the 
Regional Institute of Oncology, Iasi between January 1, 2020 and March 30, 2022 for TLS. We established the 
diagnosis of TLS using the Cairo & Bishop criteria. Recorded parameters: demographic and anthropometric 
data, type of onco-hematological disease, comorbidities, laboratory tests at admission in the ICU, initial 
management data and outcome data. For statistical analysis we used descriptive statistical tests, chi-square 
test and t-test.  

Results: The study enrolled 34 patients (19 men and 15 women) with a mean (standard deviation) age of 
59.2 (12.9) years. TLS was more common among patients with LMNH (41.2%) and LAM (29.4%). Mortality rate 
was 67.6%. We identified as risk factors for mortality: BMI<20kg/m2, GCS<13, the need for vasopressor 
support on admission, orotracheal intubation on day 1 of ICU, serum lactate over 2mmol/L and acute renal 
injury on admission in ICU.  

Conclusions: The incidence of TLS in ICU is increasing. Late diagnosis and occurrence of early organ 
dysfunctions are associated with increased mortality in critically ill patients admitted for TLS. 
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Plastia defectelor de buză inferioară cu lambouri liber transferate 
microvasculare 
Alexandra Carp, M. Balan, R. Giuvara, Daniela Șulea, M.L. Ciofu, Otilia Boișteanu, V.Vl. Costan 

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

Cuvinte cheie: lambou, microvascular, buza 

Introducere: Refacerea estetică și funcțională a buzei inferioare reprezintă o provocare pentru chirurgi, în 
special atunci când defectul postoperator constituie rezultatul chirurgiei oncologice. Scopul studiului actual 
a fost de a evalua valoarea utilizării lambourilor microvasculare liber transferate pentru refacerea defectelor 
extinse de buză inferioară. 

Material și metodă: În acest studiu, am analizat defecte extinse de buză inferioară, comisură labială și 
regiune geniană, pentru care s-a efectuat plastia defectului postoperator cu ajutorul unor lambouri 
microvasculare liber transferate. Acestea au fost reprezentate de lambourile fascio-cutanate radiale, de 
lambourile musculo-cutanate de latissimus dorsi și de lambourile fascio-cutanate anterioare de coapsă. De 
asemenea, au fost efectuate proceduri chirurgicale secundare pentru corecția roșului buzei inferioare. 

Rezultate: În cadrul studiului, am înregistrat rezultate satisfăcătoare atât din perspectivă funcțională cât și 
estetică. Metodele de plastie selectate au urmărit refacerea lungimii buzei inferioare, cu menținerea unei 
amplitudini cât mai aproape de normal a deschiderii gurii. Cazurile incluse au înregistrat o bună competență 
labială, cu o adâncime corespunzătoare a vestibulului bucal inferior. Acest aspect a contribuit considerabil la 
funcționalitate zonei. Dintre tipurile de lambouri utilizate, cele fascio-cutanate radiale s-au dovedit utile 
datorită grosimii adecvate pentru zona anatomică respectivă.  

Concluzii: Selectarea lambourilor microvasculare în strânsă corelație cu tipul defectului postoperator a 
contribuit la obținerea unor rezultate satisfăcătoare. Putem afirma că lambourile microvasculare liber 
transferate reprezintă tratamentul chirurgical optim în plastia defectelor extinse de buză inferioară.  



 
  
 
 
 
 
 

94 
 

The plasty of lower lip defects with microvascular free flaps 
Alexandra Carp, M. Balan, R. Giuvara, Daniela Șulea, M.L. Ciofu, Otilia Boișteanu, V.Vl. Costan  

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

Keywords: flap, microvascular, lip 

Introduction: Aesthetic and functional restoration of the lower lip is a challenge for surgeons, especially 
when the postoperative defect is the result of oncological surgery. The aim of the current study was to assess 
the value of using free microvascular flaps for reconstructing extensive lower lip defects. 

Material and method: In this study we analyzed extensive defects of the lower lip, labial commissure and 
genian region, for which postoperative defect plasty was performed using free microvascular flaps. These 
were represented by radial fasciocutaneous flaps, latissimus dorsi musculocutaneous flaps and anterolateral 
thigh fasciocutaneous flaps. Secondary surgical procedures were also performed to correct the vermillion 
border of the lower lip. 

Results: In the study, we achieved satisfactory results from both a functional and aesthetic perspective. The 
selected plasty methods aimed at restoring the length of the lower lip, with a mouth opening as close to 
normal as possible. The cases included in the study presented good labial competency, with adequate depth 
of the lower buccal vestibule. This aspect contributed considerably to the functionality of the area. Of the 
types of flaps used, the radial fasciocutaneous ones proved useful because of their adequate thickness for 
the anatomical area. 

Conclusions: The selection of microvascular flaps in close correlation with the type of postsurgical defect 
contributed to satisfactory results. We can state that free microvascular flaps are the optimal surgical 
treatment in the plasty of extensive lower lip defects. 
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Prezentări atipice în boala Castleman 
Irina Florentina Carpen, Luana Alexandra Marian, C. Dănăilă, Angela Dăscălescu 

Departamentul de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

Cuvinte cheie: boala Castleman, hiperplazie angiofoliculară 

Introducere: Boala Castleman sau hiperplazia angiofoliculară este o boală rară ce face parte din grupul de 
boli limfoproliferative atipice, sau de graniță între benign și malign. Reprezintă o proliferare limfoidă, probabil 
inițial reactivă, dar insuficient controlată de un sistem imunitar deficient, ceea ce permite apariția de clone 
celulare în care pot apărea anomalii cromozomiale și pot fi implicate oncogene/antioncogene, cu posibilă 
evoluție spre malignitate.  

Obiective: În lucrarea de față ne propunem să explorăm caracteristicile clinice, evoluția și rezultatul 
tratamentului a doi pacienți urmăriți în instituția noastră, diagnosticați cu Boala Castleman (formă 
multicentrică hialino-vasculară și formă multicentrică plasmocitară).    

Metode: Am urmărit cazurile a doi pacienți tineri cu Boala Castleman. Au fost utilizate examinări histologice 
și imunohistochimice în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine. 

Rezultate: Cele două forme se pot caracteriza prin manifestări clinico-biologice și modalități evolutive 
diverse, antrenând implicații terapeutice diferite. Pacientul poate fi în general asimptomatic, dar debutul bolii 
se poate manifesta și prin simptomatologie de tip B. Manifestările tumorale - apariția adenopatiilor - 
reprezintă semnul cel mai constant. 

Concluzii: Boala Castleman reprezintă o proliferare limfoidă atipică, iar explorarile paraclinice nu sunt 
specifice, diagnosticul de certitudine rămânând cel histopatologic. Trebuie diferențiată de limfoame, 
identificarea variantei histopatologice fiind obligatorie pentru a administra un tratament adecvat și pentru a 
estima un prognostic corect.  
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Atypical manifestations in Castleman disease 
Irina Florentina Carpen, Luana Alexandra Marian, C. Dănăilă, Angela Dăscălescu 
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Keywords: Castleman disease, angiofollicular lymph node hyperplasia 

Introduction: Castleman Disease or angiofollicular lymph node hyperplasia is a disease that is part of the 
group of atypical lymphoproliferative diseases, being at the border between benign and malignant. The 
angiofollicular lymph node hyperplasia represents a lymphoid proliferation, probably initially reactive, but 
insufficiently controlled by a deficient immune system, which allows the appearance of cell clones in which 
chromosomal abnormalities may occur and oncogenes/antioncogenes may be involved, with possible 
evolution toward malignancy. 

Objectives: In this paper we aim to explore the clinical characteristics, the evolution and outcome of the 
treatment of two patients hospitalized in our institution, diagnosed with Castleman Disease (hyalino-
vascular multicentric form and plasmocytic multicentric form). 

Methods: The cases of two young patients with Castleman Disease have been evaluated using histological 
and immunohistochemical examinations to establish the diagnostic certainty. 

Results: The two disease forms can be characterized by clinical-biological manifestations and various 
evolutionary modalities, involving different therapeutic implications. The patient may be asymptomatic, but 
the onset of the disease may also be manifested by type B symptoms. The most constant sign of tumor 
manifestations is represented by the appearance of adenopathies. 

Conclusions: Castleman disease is an atypical lymphoid proliferation, in which paraclinical explorations are 
not specific and sufficient to establish the diagnostic certainty, which remains histopathological. The disease 
must be differentiated from lymphomas, the histopathological variant identification being mandatory to 
administer adequate treatment and to estimate a correct prognosis.  
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Varianta de elecție în reconstrucția după gastrectomii a pacienților cu 
tumori gastrice 
M. Cernat1, V. Godoroja1, V. Catrinici1, V. Șchiopu2, Lorena Mednicov1, Mihaela Gherasim1,  
Alina Matiuța2, N. Ghidirim2, L. Antoci1 

1Secția chirurgie gastrică, Institutul Oncologic din Moldova, Chișinău, Moldova 

2Catedra oncologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Chișinău, Moldova 

Cuvinte cheie: reconstrucție, gastrectomie, double tract 

Introducere: Este deja bine cunoscut că standartul de aur în tratamentul cancerului gastric este gastrectomia 
radicală: distală (GD), proximală (GP) sau totală (GT) cu limfodisectie D1, D1+, D2 sau tratament chimioterapic 
neoadjuvant, în dependența de stadiul maladiei. Criteriile de operabilitate și tehnica limfadenectomiei sunt 
bine determinate în literatura de specialitate. Metoda ”double tract anastomosis” a început să se utilizeze ca 
metodă de reconstrucție după gastrectomii distale, proximale și totale cu rezultate mai bune funcționale în 
urma repunerii în tranzit a duodenului.  

Obiectiv: Justificarea metodei de reconstrucție după tratamentul chirurgical radical în tumorile gastrice 
pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților cu patologie oncologică a stomacului.  

Material și metode: Studiul a fost efectuat pe parcursul 2021-2022. Lotul de cercetare de 23 pacienți.  

Rezultate: Gastrectomie distală cu recostrucție - 7; gastrectomie proximală - 7; gastrectomie totală - 9. 
Complicații postoperatorii - 1.  

Concluzii: 1. Procedeu simplu.  

2. Păstrarea pasajului duodenal.  
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3. Absența bontului duodenal care elimină riscul de dehiscență postoperatorie.  

4. Reducerea IMC la 12 luni este mai mică în comparație cu reconstrucția Roux en Y.  

5. Permite investigarea edoscopică la necesitate a tubului digestiv superior în perioada postoperatorie 
imediată în caz de hemoragie/dehiscență a anastomozelor.  

6. Oferă posibilitatea unei papilosfincterotomii în caz de pancreatită acută post-operatorie.  

7. Previne deficitului de vitamină B12.  

8. Nu crește riscul de stricturi anastomotice.  

9. Micșorează incidența esofagitei de reflux. 

 

The variant of choice in reconstruction after gastrectomy for patients with 
gastric tumors 
M. Cernat1, V. Godoroja1, V. Catrinici1, V. Șchiopu2, Lorena Mednicov1, Mihaela Gherasim1,  
Alina Matiuța2, N. Ghidirim2, L. Antoci1 

1Department of gastric surgery, Oncological Institute from Moldova, Chisinau, Moldova 

2Department of oncology, State Medical and Pharmacy University ”Nicolae Testemițanu”, Chisinau, Moldova 

Keywords: gastrectomy, reconstruction, double tract 

Introduction: It is already well known that the gold standard in the treatment of gastric cancer is radical 
gastrectomy: distal (GD), proximal (GP) or total (GT) with D1, D1+, D2 lymphodissection or neoadjuvant 
chemotherapy treatment, depending on the stage of the disease. The resectability criteria and the 
lymphadenectomy technique are well determined in the specialized literature. The "double tract 
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anastomosis" method began to be used as a reconstruction method after distal, proximal and total 
gastrectomies with better functional results after the duodenum is re-transited.  

Objective: To justify the method of reconstruction after radical surgical treatment of gastric tumors to 
improve the quality of life of patients with pathological gastric oncology. Material and methods: The study 
was conducted during 2021-2022. The research group consisted of 23 patients.  

Results: Distal gastrectomy with reconstruction - 7; proximal gastrectomy - 7; total gastrectomy - 9. 
Postoperative complications - 1.  

Conclusions: 1. Simple procedure.  

2. Preservation of the duodenal passage.  

3. The absence of the duodenal abutment, which eliminates the risk of postoperative dehiscence.  

4. The BMI reduction at 12 months is lower compared to the Roux en Y reconstruction.  

5. It allows the endoscopic investigation of the upper digestive tube when necessary in the immediate 
postoperative period in case of hemorrhage/dehiscence of the anastomoses.  

6. It offers the possibility of a papillosphincterotomy in case of acute post-operative pancreatitis.  

7. Prevents vitamin B12 deficiency.  

8. Does not increase the risk of anastomotic strictures.  

9. Reduces the incidence of reflux esophagitis. 
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Particularități ale celulelor NK în leucemia acută mieloblastică 
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Cuvinte cheie: NK, KIR, NKG2A, citometrie în flux, genotipare 

Celulele Natural Killer (NK) sunt celule imune efector care aparțin celulelor limfoide înnăscute (ILC) cu rol în 
mediarea distrugerii celulelor maligne, în boli precum leucemia acută mieloblastică (LAM). Fenotipic, în baza 
expresiei unor antigene specific, au fost descrise 3 subtipuri de celule NK funcționale: imature, mature și 
hipermature. Acestea diferă prin secreția de citokine, traficul celular și proprietățile citotoxice. Celulele NK 
posedă atât receptori activatori, necesari angajării în activitatea lor citotoxică, cât și receptori inhibitori care 
limitează distrucția imună. Studiile anterioare au arătat că mecanismele de evadare imună a celulelor tumorale 
duc la creșterea expresiei receptorilor inhibitori de tip Killer immunoglobulin-like receptors (iKIR) și scăderea 
numărului de receptori activatori (aKIR) pentru a promova supraviețuirea celulelor leucemice și progresia bolii. 
În studiul nostru, am observat o distribuție afectată a celulelor NK și T în populația AML, precum și o ȋntârziere 
ȋn tranziţia dinspre stadiul imatur spre cel matur. Mai mult, exprimarea intensă a iKIR evaluate în stadiile 
incipiente de maturație poate sugera un mecanism eficient de evadare imună a celulelor tumorale. 
Caracterizarea genotipului KIR a arătat o incidență mai scăzută a genei activatoare KIR2DS3 în celulele NK din 
LAM comparativ cu populația martor, sugerând o posibilă predispoziție spre apariția leucemiei. Detectarea 
modificărilor celulelor NK și receptorilor KIR în LAM poate duce la o înțelegere mai profundă a mecanismelor 
de evadare imună, de a prezice progresia tumorală și de a concepe noi opțiuni terapeutice, mai eficiente. 
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Natural killer (NK) cells are important immune effector cells that belong to the innate lymphoid cells (ILCs) with a 
distinct role in mediating the destruction of malignant cells, in settings such as acute myeloid leukemia (AML). 
Phenotypically, based on their expression of certain antigens, 3 types of functional NK cells have been described: 
immature, mature and hypermature and differ in terms of cytokine secretion, cell trafficking and cytotoxic 
properties. NK cells possess both activating receptors, to engage in their cytotoxic activity and inhibitory receptors 
that limit the immune response. Previous studies have shown that tumor immune evasive mechanisms lead to 
upregulation of inhibitory Killer Immunoglobulin-like Receptors (iKIRs) and downregulation of the activating KIR 
(aKIRs) to promote leukemic cell survival and disease progression. In our study, we have observed an impaired 
distribution of NK and T cells in the AML population as well as a phenotypic shift from the mature to the immature 
stage of development. Furthermore, an upregulation of the evaluated iKIR, in early stages of maturation as well as 
a higher level of surface expression, which can suggest an efficient immune evasion mechanism of the tumor cells. 
Characterization of the KIR genotype showed a lower incidence of activating gene KIR2DS3 in AML NK cells 
compared to control, suggesting possible predisposition towards leukemia. Detection of NK and KIR receptors 
alterations in AML can lead to further insight in our ability to understand the mechanisms of immune evasion, 
predict tumor progression and devise new and better therapeutic options. 
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Noi perspective în tratamentul carcinomului bazocelular  
Diana Teodora Ciubotaru, C. Aldea 

Oncologie, Spitalul Clinic Colțea, București, România 

Cuvinte cheie: carcinom bazocelular 

Pacienta în vârstă de 80 de ani cu antecedente heredo-colaterale - fiu: neoplasm cutanat frontal, infraorbital 
drept, preauricular și subclavicular drept - HP epiteliom bazocelular și antecedente personale patologice de 
epitelioame ale feței, este operată în februarie 2021 pentru tumoră cutanată la nivelul piramidei nazale și la 
nivelul unghiului intern al ochiului stâng cu examen histopatologic de carcinom bazocelular 
sclerozant/morfeiform, ulcerat, cu excizie incompletă, după care neglijează tratamentul. La 4 luni 
postoperator efectuează RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast, care descrie formațiunea tumorală 
cu aspect de recidivă ce invadează osul edmoidul și peretele orbitei stângi, fără determinări secundare 
cerebrale. Postoperator urmează tratament radioterapic. Timp de un an, pacienta este pierdută din evidența 
oncologică, după care efectuează RMN cranio-cerebral cu aspect de recidivă tumorală. Conform 
recomandărilor NCCN pentru boala local avansată, fără indicație de tratament chirurgical și radioterapic, se 
inițiază tratament sistemic cu Vismodegid (Erivdge), urmând să realizeze imagistica de control.  

Particularitatea cazului: Inițierea tratamentului sistemic cu inhibitori selectiv al căii Hedgehog- Vismodegib 
(Erivdge) în cazul unei paciente cu neoplasm bazocelular cu risc crescut în care s-au epuizat resursele 
terapeutice (chirugical și radioterapeutic). 
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New perspectives in the treatment of basal cell carcinoma  
Diana Teodora Ciubotaru, C. Aldea 

Oncology, Coltea Clinical Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: basal cell carcinoma 

An 80-year-old patient with collateral- hereditary history - son: frontal skin neoplasm, right infraorbital, 
preauricular and right subclavicular - HP basal cell epithelioma and personal pathological history of 
epitheliomas of the face, undergoes surgical procedure in February 2021 for skin tumor of the nasal pyramid 
and the internal angle of the left eye with histopathological examination of basal cell skin carcinoma, high-
risk sclerosing/morpheaform, ulcerated, with incomplete excision, after which treatment is neglected.  At 4 
months postoperatively, she is subjected to a cranio-cerebral MRI with contrast substance that describes the 
tumor formation of the internal angle of the left orbit with the appearance of tumor recurrence that invades 
the edmoid bone and the wall of the left orbit, without secondary cerebral determinations.  After surgery, 
she follows radiotherapy treatment.  For a year, the patient is lost from the oncological records, after which 
she undergoes a cranio-cerebral MRI with the appearance of tumor recurrence. According to NCCN 
recommendations for locally advanced disease, for non-surgical or non-RT candidates, systemic treatment 
with Vismodegid (Erivdge) is initiated, followed by MRI examination.  

The particularity of the case: The initiation of systemic treatment with selective inhibitors of the Hedgehog-
Vismodegib pathway (Erivdge) in the case of a patient with a high-risk basal cell neoplasm in which the 
therapeutic resources (surgical and radiotherapeutic) have been depleted. 
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Melanomul malign avansat / metastatic - beneficii. Provocări. Alternative. 
Prezentare de caz 
Anda-Natalia Ciuhu1, Laurenția Galeș2,3, Roxana-Andreea Rahnea-Nita1,3, A.R. Stoian3,4,  
Liliana Florina Andronache3, Gabriela Rahnea-Nita1,3 

1Oncologie, Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca”, București, România 

2Oncologie, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, București, România  

3Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România  

4Chirurgie Generală, Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni” București, România 

Cuvinte cheie: melanoma malign, abordări terapeutice noi, chimioterapie, reacții adverse 

Introducere: Tratamentul melanomului malign oferă, în prezent cea mai lungă și studiată experiență în 
tratamentele inovatoare, din patologia malignă. Începând cu anul 2013 se deschide o nouă eră a 
tratamentelor oncologice, cu implementarea terapiilor țintite și, ulterior, a inhibitorilor punctelor de control 
imun (Pembrolizumab, Nivolumab, Ipilimumab). Astfel, algoritmul deciziei terapeutice în melanomul malign 
avansat sau metastatic trebuie să cuprindă: timingul de inițiere terapeutică, secvențierea tratamentelor 
oncologice specifice (radioterapia și chimioterapia fiind încă variante terapeutice în cazuri selecționate), 
diagnosticul și managementul reacțiilor adverse.   

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient diagnosticat cu melanom malign metastatic care, pe 
parcursul celor 3 ani de tratament, progresează succesiv sub noile tratamente sistemice și experimentează 
reacții cutanate de diverse grade de severitate (inclusiv vitiligo). Particular cazului prezentat, este răspunsul 
complet al determinărilor secundare pulmonare sub chimioterapia subsecventă înregistrându-se însă  
evoluție de boală la nivel cerebral.  

Discuții: Abordarea nouă terapeutică aduce un beneficiu substanțial în supraviețuirea pacientului cu 
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melanom malign, cu tolerabilitate clinică superioară chimioterapiei, dar pacienții trebuie monitorizați atent 
pentru reacții adverse mediate imun. Vitiligo secundar imunoterapiei este descris drept un factor de 
prognostic favorabil, dar apariția determinărilor secundare cerebrale este un factor de prognostic extrem de 
sever în melanomul malign și o provocare în decizia terapeutică.  

Concluzii: Tratamentul anterior cu inhibitorii punctelor de control imun poate determina un răspuns 
favorabil la chimioterapia sistemică. Diagnosticul precoce și exact al reacțiilor adverse ale terapiilor noi 
necesită abordare multidisciplinară, deoarece poate schimba radical decizia terapeutică.  

 

Advanced / metastatic malignant melanoma - benefits. Challenges. 
Alternatives. Case presentation 
Anda-Natalia Ciuhu1, Laurenția Galeș2,3, Roxana-Andreea Rahnea-Nita1,3, A.R. Stoian3,4,  
Liliana Florina Andronache3, Gabriela Rahnea-Nita1,3 

1Oncology, “St. Luke” Chronic Disease Hospital, Bucharest, Romania  

2Oncology, The Oncology Institute “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Bucharest, Romania  

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

4General Surgery, “Bagdasar-Arseni” Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: malignant melanoma, new therapeutic approach, chemotherapy, adverse events 

Introduction: Currently, the treatment of malignant melanoma offers the longest and the most studied 
experience of innovative treatments in malignant pathology. Starting from the year 2013, a new era of 
oncological treatment has begun with the implementation of target therapies and subsequently of the 
inhibitors of immune control checkpoints (Pembrolizumab, Nivolumab, Ipilimumab). The algorithm of the 
therapeutic decision must comprise: the timing of the therapeutic initiation, the sequencing of the specific 
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oncological treatment (radiotherapy and chemotherapy still being therapeutic alternatives in selected cases), 
the diagnosis of adverse reactions.  

Case presentation: We present the case of a patient diagnosed with metastatic malignant melanoma, who 
progresses successively under new systemic treatment throughout the 3 years of treatment and experiences 
skin reactions of various degrees of severity (including vitiligo). The comprehensive response to secondary 
pulmonary determinations under subsequent chemotherapy is specific to the presented case, along with 
the evolution of the disease at the cerebral level.  

Discussions: The new therapeutic approach has a clinical tolerability superior to chemotherapy, but the 
patients have to be carefully monitored for immune-mediated adverse reactions. The occurrence of vitiligo 
secondary to immunotherapy is a favorable prognostic factor, but the occurrence of secondary cerebral 
determinations is an extremely severe prognostic factor in malignant melanoma and a challenge in making 
the therapeutic decision.  

Conclusions: The previous treatment with immune checkpoint inhibitors may trigger a favorable response 
to systemic radiotherapy. The early and accurate diagnosis of the new therapies requires a multidisciplinary 
approach, because it can radically change the therapeutic decision. 
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Pacienții cu cancere bronhopulmonare non-microcelulare metastatice 
ineligibili pentru studiile clinice pivotale sunt candidați pentru 
imunoterapie în practica clinică? O analiză a datelor de ”Real-Word” 
Dana Clement, Amalia Bartha, A. Lefter 

Institutul Regional de Oncologie Iași, Departamentul de Oncologie Medicală 

 

Imunoterapia reprezintă standardul de tratament în linia întâi pentru pacienții cu cancere bronhopulmonare 
non microcelulare avansate, fie ca monoterapie, pentru tumorile care exprimă valori crescute ale PD-L1 (PD-
L1>50%) sau împreună cu chimioterapia pe bază de platină, indiferent de statusul PD-L1. Totuși, majoritatea 
studiilor pivotale care au demonstrat eficiența imunoterapiei la această categorie de pacienți au fost foarte 
restrictive în termenii criteriilor de includere și excludere. 

Astfel, pentru pacienții cu status de performanță deteriorat, cu diverse disfuncții de organe sau comorbidități, 
participarea în studii clinice randomizate ce utilizau compuși imunoterapici a fost de cele mai multe ori 
imposibilă. 

Această categorie de pacienți pot astfel să primească o terapie care fie nu le-ar aduce beneficii, fie i-ar supune 
riscului experimentării unor efecte secundare de grad mare și chiar dacă imunoterapia determină în general 
destul de puține efecte toxice și de aceea este frecvent o opțiune terapeutică atractivă, trebuie ținut seama 
de faptul că pentru acești pacienți nu există date clare din studii clinice randomizate care să-i susțină 
utilizarea. 

Pacienții ineligibili pentru înrolarea în trialurile clinice randomizate, deși reprezintă în jur de 30% din totalul 
populației cu cancer, sunt diferiți față de cei incluși în studiile clinice. Ei sunt în general mai bolnavi, mai 



 
  
 
 
 
 
 

108 
 

vârstnici și mai expuși la riscul unor efecte secundare serioase, inclusiv decesul. Totuși, excluderea acestui 
grup de pacienți de la tratamente inovatoare, așa cum este și imunoterapia, poate însemna un dezavantaj 
pentru această categorie de pacienți. 

De aceea, de multe ori, medicii sunt obligați să extrapoleze rezultatele tratamentului de la un grup de 
pacienți mai “sănătoși” către o categorie mai vulnerabilă, riscând astfel să le administreze un tratament 
neadecvat.  

Pentru că este extrem de important să ne asigurăm că această categorie de pacienți vulnerabili, excluși din 
studiile clinice, nu sunt expuși unei terapii pentru care nu avem evidențe științifice clare, am încercat în acestă 
lucrare să descoperim și să evaluăm dovezile existente în datele de “Real-Word” care să susțină utilizarea 
imunoterapiei pentru această categorie de pacienți. 

 

Are trial-ineligibles patients with metastatic non-small cell lung cancer 
good candidates for immunotherapy? “Real-World” Data analysis  
Dana Clement, Amalia Bartha, Andrei Lefter 

Regional Institute of Oncology, Iasi 

 

Immunotherapy represents the standard of care in the first-line treatment of advanced non-small-cell lung 
cancer (NSCLC), either as monotherapy in high programmed death-ligand 1 (PD-L1)-positive tumors (>50%) 
or in combination with platinum-based chemotherapy regardless of PD-L1 status. However, most pivotal 
clinical trials of immune checkpoint inhibitors (ICIs) are very restrictive in terms of inclusion and exclusion 
criteria of patients.   
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So, for patients with poor performance status, organ dysfunction or comorbidities, participating in 
randomized clinical trials for immune checkpoint inhibitors is largely out of reach. 

This category of patients is vulnerable to receiving treatments that may not benefit or cause 
disproportionately high side effects and even immunotherapy causes fewer side effects overall and is an 
attractive option, there is no good phase 3 evidence that immunotherapy has benefits in this population. 

Trial-ineligible patients – despite making up 30% of the cancer population – are different from patients 
studied in clinical trials. They are generally sicker, older and more prone to treatment adverse effects 
(including death). However, excluding these groups means that we don’t have good data on what treatments 
could benefit this vulnerable group. Thus, physicians are usually left to extrapolating results from healthier 
patients to unhealthy patients which risks giving them the wrong treatment. 

Because it is crucial to ensure that vulnerable, trial-ineligible patients are not exposed to non–evidence-
based therapies that could cause harm and contradict patient goals, we tried in this paper to find if there are 
some Real Word evidence to support the use of immunotherapy for this kind of patients. 
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Opțiuni terapeutice în limfomul Hodgkin recăzut / refractar 
A. Coliță 

Spitalul Colțea București 

Cuvinte cheie: limfom Hodgkin, recădere, transplant 

Limfomul Hodgkin clasic (cHL) este un neoplasm limfoid care reprezintă aproximativ 10% din totalul 
limfoamelor caracterizat prin prezența celulelor tumorale specifice Reed-Sternberg (HRS) înconjurate de un 
infiltrat eterogen de celule inflamatorii nemaligne. O caracteristică a bolii este aceea că celulele maligne 
reprezintă maxim 2% din masa tumorală, restul fiind reprezentat de celule nemaligne ale micromediului 
inflamator. 

Tratamentul actual duce la vindecare în majoritatea cazurilor în urma terapiei de primă linie. Cu toate acestea, 
până la 30% dintre pacienții cu limfom Hodgkin vor fi refractari la tratamentul de primă linie sau vor recidiva. 

Tratamentul pacienților recidivați/refractari (R/R) depinde de eligibilitatea la terapia cu doze mari. Pentru 
pacienții R/R eligibili, transplantul autolog de celule stem determină o rată de vindecare de 50%. Tratamentul 
pacienților care recad sau progresează după transplantul de celule stem autologe sau al celor neeligibili 
pentru transplant rămâne încă o provocare a practicii curente, cu rezultate promițătoare ale unor terapii 
precum brentuximab vedotin (BV) sau inhibitorii check-point (PD-1). Opțiuni terapeutice noi, cum ar fi 
imunoterapia adoptivă, sunt în curs de investigare. 
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Therapeutic options in relapsed / refractory Hodgkin’s lymphoma 
A. Coliță 

Colțea Bucharest Hospital 

Keywords: Hodgkin's lymphoma, relapse, transplantation 

Classic Hodgkin lymphoma (cHL) is a lymphoid neoplasm representing approximatively 10% of lymphomas 
that is characterized by the presence of specific tumoral Reed-Sternberg (HRS) cells surrounded by a 
heterogenous mixture of nonmalignant inflammatory cells. A characteristic of the disease is that malignant 
cells represent under 2% of the tumour mass the rest being represented by non-malignant cells of the 
inflammatory microenvironment.  

Current treatment leads to cure in most patients with frontline therapy. Still, up to 30% of Hodgkin patients 
will be refractory to first line treatment of will relapse. Treatment of relapsed/refractory (R/R) patients 
depends on eligibility to intensive therapy. For eligible R/R patients, autologous stem cell transplant 
determines a 50% cure rate.  

Treatment of patients that relapse or progress after autologous stem cell transplantation or of those 
ineligibles for transplant still remain a challenge of current practice with promising results of therapies like 
brentuximab vedotin (BV) and programmed cell death-1 (PD-1) checkpoint inhibitors. Novel therapeutic 
options like adoptive immunotherapy are under investigation. 
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Sarcomul de gambă și brahiterapia interstițială 3d. Prezentare de caz clinic 
și up-date din literatură 
Amalia Constantinescu, Ș. Marinescu, Ana-Maria Gâlcă, Costina Diaconu, Georgiana Chirt,  
Ancuța Elena Baciu, Mădălina Croitoriu, Simona Lupu, Diana Cipu 

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București 

Cuvinte cheie: brahiterapie 3D, interstițial, sarcom gambă  

Scopul lucrării: Evaluarea eficacității brahiterapiei interstițiale pentru o pacientă diagnosticată cu sarcom de 
gambă ce a urmat o schemă de tratament combinată și up-date din literatura de specialitate.  

Introducere: Sarcoamele de părți moi reprezintă o categorie de tumori care se pot întâlni în diferite părți 
anatomice, inclusiv extremități. Pot fi sub diferite forme histologice cu grade de diferențiere de la G1 la G3. 
Conduita terapeutică este bazată pe decizia echipei multidisciplinare ce cuprinde: medic chirurg, 
radioterapeut, oncolog, anatomopatolog, imagist. Primul pas terapeutic este chirurgia care are ca scop 
excizia cu limite de rezecție negative din punct de vedere oncologic, urmată de radiochimioterpie în funcție 
de rezultatul histopatologic și imunohistochimic al piesei de excizie chirurgicală. 

Cazul clinic: Tratamentul chirurgical a inclus excizia tumorii primare în blocul operator al IOB, urmată de 
inserarea a 6 catetere interstițiale la o distanță de 1 cm între ele. După etapele chirurgicale și evaluările 
ulterioare, pacienta a fost transferată în secția de radioterapie pentru continuarea tratamentului prin iradiere. 
Tratamentul prin brahiterapie interstițială a fost livrat pe parcursul a 4 zile, de 2 ori pe zi a câte 4Gy pe fracție. 

Conturul volumelor și dozimetria clinică: Efectuarea planului de tratament computerizat 3D și aplicarea 
tratamentului zilnic: A fost utilizat meniul dedicat al softului Eclipse pentru conturul volumului țintă, a 
țesuturilor adiacente volumului de iradiat și pentru efectuarea planului de tratament cu doza prescrisă și 
evaluarea dozelor încasate de organele cu risc. Aplicarea tratamentului s-a realizat cu instalația de 
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brahiterapie GammaMed Plus HDR, utilizând sursa radioactivă de Iridiu-192. 

Concluzii: Brahiterapia interstițială reprezintă o alternativă viabilă pentru tratamentul tumorilor musculare 
de tip sarcom. Avantajele acestei terapii sunt: Distribuția dozei în volumul iradiat care poate fi modulată în 
funcție de caracteristicile clinice, imagistice și dozimetrice; Doza integrală scăzută; Durata scurtă de 
tratament ce este în avantajul pacientului. Colaborarea echipei multidisciplinare este cheia succesului 
brahiterapiei interstițiale pe toată durata procedurilor medicale dar și în evaluările ulterioare. 

 

Calf sarcoma and interstitial brachytherapy 3D. Clinical case presentation 
and up-date from literature 
Amalia Constantinescu, Ș. Marinescu, Ana-Maria Gâlcă, Costina Diaconu, Georgiana Chirt,  
Ancuța Elena Baciu, Mădălina Croitoriu, Simona Lupu, Diana Cipu 

Institute of Oncology ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucharest 

Keywords: 3D brachytherapy, interstitial, leg sarcoma 

Purpose of the work: Evaluation of the efficacy of interstitial brachytherapy for a patient diagnosed with calf 
sarcoma who followed a combination treatment regimen and up-date from the literature.  

Introduction: Soft tissue sarcomas are a category of tumours that can occur in various anatomical parts, 
including the extremities. They can be of various histological forms with degrees of differentiation from G1 
to G3. Therapeutic management is based on the decision of the multidisciplinary team comprising: surgeon, 
radiotherapist, oncologist, pathologist, imaging specialist. The first therapeutic step is surgery aiming at 
excision with oncologically negative resection limits, followed by radiochemotherapy depending on the 
histopathological and immunohistochemical outcome of the surgical excision specimen. 
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Clinical case: Surgical treatment included excision of the primary tumour in the operating theatre of the IOB, 
followed by insertion of 6 interstitial catheters 1 cm apart. After the surgical steps and further evaluation, the 
patient was transferred to the radiotherapy department for further irradiation treatment. Interstitial 
brachytherapy treatment was delivered over 4 days, 2 times a day of 4Gy per fraction. 

Volume contouring and clinical dosimetry: Making the 3D computerised treatment plan and applying the 
treatment daily: The dedicated menu of the Eclipse software was used to contour the target volume, the 
tissues adjacent to the volume to be irradiated and to perform the treatment plan with the prescribed dose 
and the assessment of the dose to the organs at risk. Treatment application was performed with the 
GammaMed Plus HDR brachytherapy facility using the radioactive source of Iridium-192. 

Conclusions: Interstitial brachytherapy is a viable alternative for the treatment of sarcoma muscle tumours. 
The advantages of this therapy are: Dose distribution in the irradiated volume which can be modulated 
according to clinical, imaging and dosimetric characteristics; Low integral dose; Short treatment duration 
which is to the patient's advantage. Multidisciplinary team collaboration is the key to the success of 
interstitial brachytherapy throughout the medical procedures and in subsequent evaluations. 
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Impactul emoțional și orientarea pacienților oncologici la operații 
reconstructive 
Natalia Coșciug, Liliana Prodan, Rodica Gutium, Olga Cara, Eugenia Crupenencova,  
Rodica Mîndruță-Stratan, C. Cojocaru 

Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: cancer, obiectiv, intervenție reconstructivă 

Introducere: În concepția oamenilor rămâne prezentă ideea, că cancerul este o boală incurabilă, însoțită de 
durere și suferință. Apar și dificultăți psihologice, determinate de consecințele unui tratament chirurgical radical, 
care modifică aspectul exterior al pacienților. Ca urmare, criteriile pentru operații reconstructive trebuie să 
includă atât factorii medicali, cât și cei psihologici și sociali. Scopul studiului a constat în determinarea factorilor 
de ordin psihologic, care influențează decizia pacienților la intervenția reconstructivă. Au fost examinați 55 
pacienți, 43 - sufereau de cancer mamar, 12 - cancer al regiunii cap\gât.  

Metode și teste psihologice: Interviul clinic, chestionarea, Scala de Anxietate J. Taylor, Inventarul Fobiei Sociale 
SPIN, Inventarul de Depresie Beck II, scalarea valorilor, alegerea afirmațiilor.  

Rezultate: A fost identificat un grup de pacienți cu o alegere conștientă referitor la operația reconstructivă. 
Particularitățile individuale ale pacienților, stereotipurile obișnuite de comportament în situații de stres, diferite 
evenimente din viața lor personală sunt în raport direct și influențează nemijlocit cât procesul de tratament, 
atât și caracterul obiectivului la operația reconstructivă.  

Concluzii: 1. În cazul când imaginea de sine, imaginea fizică constituie un element fundamental, esențial al unei 
vieți calitative, decizia referitor la operația reconstructivă se ia mult mai repede, practic de la primele etape ale 
tratamentului.  

2. În situația când pacientul greu se orientează în împrejurările stresante, este necesară însoțirea psihologică pe 
tot parcursul tratamentului.  
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Emotional impact and orientation of oncological patients to reconstructive 
surgery 
Natalia Coșciug, Liliana Prodan, Rodica Gutium, Olga Cara, Eugenia Crupenencova,  
Rodica Mîndruță-Stratan, C. Cojocaru 

Oncological Institute, Chisinau, Republic of Moldova 

Cuvinte cheie: cancer, objective, reconstructive intervention 

Introduction. The idea that cancer is an incurable disease accompanied by pain and suffering, remains 
present in people's conception. Psychological difficulties also arise, determined by the consequences of a 
radical surgical treatment, which changes the external appearance of the patients. As a result, criteria for 
reconstructive surgery must include medical as well as psychological and social factors. The purpose of the 
study was to determine the psychological factors that influence the patients' decision for reconstructive 
intervention. 55 patients were examined, 43 - suffered from breast cancer, 12 - cancer of the head\neck region.  

Psychological methods and tests: Clinical interview, questionnaire, J. Taylor Anxiety Scale, SPIN Social 
Phobia Inventory, Beck Depression Inventory II, scaling of values, choice of statements.  

Results: A group of patients with a conscious choice regarding reconstructive surgery was identified. The 
individual characteristics of the patients, the usual stereotypes of behavior in stressful situations, various 
events in their personal lives are in direct relation and directly influence both the treatment process and the 
character of the goal of reconstructive surgery.  

Conclusions: 1. If self-image, physical image constitutes a fundamental, essential element of a quality life, 
the decision regarding reconstructive surgery is made much faster, practically from the first stages of 
treatment.  

2. In the situation when the patient finds it difficult to orient himself in the stressful circumstances, 
psychological support is necessary throughout the treatment. 
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Reconstrucția defectelor consecutive extirpării tumorilor craniofaciale în 
era planificării 3D 
V.V. Costan 

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

 

Defectele craniofaciale extinse, consecutive unor rezecții tumorale, implică efectuarea unor proceduri 
reconstructive solicitante din punct de vedere tehnic, ce au ca scop refacerea cât mai exactă a morfologiei și 
funcțiilor pierdute.  

Utilizarea tehnicilor tridimensionale de planificare preoperatorie a cunoscut o expansiune semnificativă în 
decursul ultimilor ani, odată cu diversificarea opțiunilor și rafinarea protocoalelor existente. 

Planificarea virtuală tridimensională permite simularea rezultatului dorit al intervenției chirurgicale și 
imprimarea modelului stereolitic specific pacientului, oferind astfel posibilitatea de a realiza un tratament 
individualizat, prin folosirea materialelor de reconstrucție adaptate perfect defectului existent. Pre-
vizualizarea anatomiei pacientului și posibilitatea de a simula intervenția chirurgicală permit anticiparea 
situațiilor dificile intraoperatorii. De asemenea, este posibilă confecționarea unor ghiduri chirurgicale pentru 
diferite etape ale procedurii. În acest fel, dificultatea tehnică a reconstrucției scade, rezultând și o reducere a 
timpului operator.  

Includerea planificării tridimensionale în reconstrucția defectelor craniofaciale post-ablaționale este o 
modalitate eficientă de a reduce complexitatea, durata și costurile asociate intervenției chirurgicale, cât și 
pentru a obține rezultate reconstructive optime din punct de vedere estetic și funcțional. 
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Implicațiile mutațiilor moleculare tumorale asupra riscului trombotic în 
pacienții oncologici 
H.T. Cotan 

Oncologie Medicală, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, România 

Cuvinte cheie: subtipuri moleculare, tromboză venoasă și arterială, EGFR, ALK, KRAS 

Introducere: Evenimentele trombemolice (ET) sunt foarte frecvente în pacienții oncologici și reprezintă un 
factor de risc pentru morbidități și mortalitate. O tromboprofilaxie precoce trebuie inițiată în cazul pacienților 
cu risc înalt de ET, astfel încât să riscul de sângerare să fie minimizat. Scorurile de risc pentru ET includ 
localizarea tumorii, caracteristici clinice și paraclinice și încărcătura tumorală ca variabile. Totuși scorurile de 
risc utilizate în mod obișnuit în practica clinică nu utilizează prezența aberaților moleculare ca variabilă. Acest 
studiu retrospectiv are ca scop principal demonstrarea rolului mutațiilor frecvent întâlnite în practica clinică 
asupra ratei de apariție a ET.  

Materiale și metode: Un total de 150 de pacienți au fost incluși în studiu. Aceștia au fost împărțiți în două 
cohorte în funcție de statusul mutațional. Am evaluat rata de apariție și timpul mediu de apariție al ET în 
funcție de prezența mutațiilor. Am realizat analiză statistică pentru mutația EGFR și ALK în NSCLC, IDH1/2 în 
glioblastoame și KRAS în cancerul colorectal.  

Rezultate: Mutațiile ALK și EGFR au fost asociate cu o rată a incidenței (IRR) de 2.3 respectiv 1.4. În timp ce 
pacienții cu KRAS mutant prezentau o IRR de 1.8, iar cei cu mutație IDH1/2 prezentau o IRR de 2.8.  

Concluzii: Prezența mutațiilor driver analizate reprezintă un factor de risc pentru ET, dar nu în aceeași măsură. 
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The implications of tumor molecular mutations on thrombotic risk in 
cancer patients 
H.T. Cotan 

Medical Oncology, Elias Emergency University Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: molecular subtypes, arterial and venous thrombosis, EGFR, ALK, KRAS 

Introduction: Thromboembolic events (TE) are very common in cancer patients and represent a significant 
contributor to morbidity and mortality. An early thromboprohylaxis initiation should be performed only on 
patients who present a high risk of TE, in such a way that the risk of bleeding would be minimized. Risk 
stratification scores usually include tumor location, laboratory values, patients clinical characteristics and 
tumor burden. Most commonly used risk scores do not include the presence of molecular aberrations as a 
variable. This retrospective study aims to prove the role of various molecular aberrations present in a variety 
of cancers, in the development of TE.  

Material and methods: A total of 150 patients were included in this study. They were split into two cohorts 
based on cancer type and presence or absence of molecular mutations. We evaluated the frequency and 
mean time to TE development stratified on the presence of mutations. Statistical analysis was done for EGFR, 
ALK, IDH1/2 and RAS mutations in NSCLC, glioblastomas and colon cancer.  

Results: ALK mutations were asociated with a incidence rate ratio (IRR) of 2.3 while EGFR mutations had a 
IRR of 1.4. RAS mutations were asociated with a 1.8 IRR and IDH1/2 with an IRR of 2.8.  

Conclusion: Molecular aberrations represent a risk factor for TE, although not in the same capacity. 
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Colangio RMN înainte de ERCP? Chiar e necesar? 
I.A. Cozorici 

Institutul Regional de Oncologie Iași, Compartiment de Gastroenterologie 

 

Introducere: Există cel puțin 4 tipuri diferite de ampula Vater: în Y, V, U și II. Realizarea unei 
colangiograme complete în timpul ERCP poate fi uneori foarte complicată și riscantă. Funcție de fiecare 
variantă anatomică a ampulei Vater cateterizarea căii biliare principale este diferită. Metoda ”veche” de 
cateterizare prin injectare de contrast în ampula Vater prezintă risc crescut de pancreatită. Treptat a fost 
înlocuită cu metoda ”noua” de cateterizare care folosește introducerea firului ghid sub control radiologic. 
În felul acesta riscul de pancreatită este mult scăzut și rata de reușită crescută. 

Material și metodă: Au fost analizate ERCP efectuate în IRO Iași în anul calendaristic 2021. S-a efectuat 
un total de 72 de ERCP. 

Rezultat: Canularea CBP din prima tentativă a fost posibilă în 55 de cazuri (76,33%). În 17 cazuri (23,67%)  
canularea CBP nu a putut fi efectuată. ERCP a fost repetat după minim 72 de ore în 15 cazuri. Rata de 
succes la a doua tentativă de canulare a fost de 4 din 15 pacienți (23,66%) ceea ce ridică rata de succes 
total (prima + a două tentativă la 81,94%). Ceilalți pacienți au beneficiat de alte metode de drenaj (în 
principal chirurgical).  

Concluzii: Doar 49 de pacienți (68%) aveau colangio RMN efectuat înainte de ERCP. Rata de canulare 
CBP a fost semnificativ mai mare la pacienții care aveau colangio RMN înainte de ERCP (79,59% vs 20,4%). 
Pancreatita acută a fost semnalată în 6 cazuri (8,33%) 4 la pacienți fără colangio RMN și 2 la pacienți cu 
colangio RMN. Un pacient a decedat de pancreatită, insuficiență multiplă de organ, pacient cu colagio 
RMN preERCP. Cunoașterea anatomiei ampulei Vater înainte de a începe un ERCP este esențială în 
scăderea riscurilor procedurale: perforație iatrogenă, sângerare, pancreatită. 
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MRCP before ERCP? Is it really necessary? 
I.A. Cozorici 

Regional Institute of Oncology Iasi, Compartment of Gastroenterology 

 

Introduction: There are at least 4 different types of ampulla of Vater: Y, V, U and II. Performing a complete 
cholangiogram during ERCP can sometimes be very complicated and risky. Each anatomical variant of 
the ampulla of Vater makes the catheterization of the main bile duct different. The "old" method of 
catheterization by injecting contrast into the ampulla of Vater presents an increased risk of pancreatitis. 
It was gradually replaced by the "new" method of catheterization that uses the introduction of the guide 
wire under radiological control. In this way, the risk of pancreatitis is much lower and the success rate 
increased. 

Material and method: In 2021 in IRO Iasi a total of 72 ERCPs were performed.  

Results: MBD (main bile duct) cannulation from the first attempt was possible in 55 cases (76.33%). In 
17 cases (23.67%), MBD cannulation could not be performed. ERCP was repeated after at least 72 hours 
in 15 cases. The success rate at the second cannulation attempt was 4 out of 15 patients (23.66%), which 
raises the total success rate (first + second attempt to 81.94%). The other patients benefited from other 
drainage methods (mainly surgical). 

Conclusions: Only 49 patients (68%) had MRCP performed before ERCP. The MBD cannulation rate was 
significantly higher in patients who had MRCP before ERCP (79.59% vs 20.4%). Acute pancreatitis was 
reported in 6 cases (8.33%), 4 in patients without MRCP and 2 in patients with MRCP. One patient died 
of pancreatitis and multiple organ failure patient with pre-ERCP MRCP. Knowing the anatomy of the 
ampulla of Vater before starting an ERCP is essential in reducing procedural risks: iatrogenic perforation, 
bleeding, pancreatitis. 
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Noutăți ASCO și ESMO 2022 în cancerul esofagian, gastric și pancreatic 
Adina Croitoru 

Institutul Clinic Fundeni București 

 

Adenocarcinom esofago-gastric rezecabil 

În trialul DANTE, un studiu de fază IIB pentru pacienții cu adenocarcinom esofagogastric rezecabil, 
atezolizumab + FLOT perioperator a îmbunătățit downstaging-ul și regresia patologică, în special la cei 
cu expresie mai mare a PD-L1 sau tumori MSI-H și a fost bine tolerat. 

Gercor Neonipiga a arătat că terapia neoadjuvantă pe bază de nivolumab și ipilimumab este fezabilă și 
asociată cu nicio toxicitate neașteptată și cu o rată ridicată de răspuns patologic complet la pacienții cu 
adenocarcinom de joncțiune gastric/gastroesofagian rezecabil dMMR/MSI-H. 

Cancer esofagian scuamos (CES) local avansat și metastatic 

În CES local avansat și metastatic, studiul NEXT a arătat că docetaxel + cisplatin + 5Fluorouracil (DCF) în 
neoadjuvanță a îmbunătățit semnificativ supraviețuirea globală (SG) în comparație cu neoadjuvant CF 
sau CF+radioterapie și a avut un profil de siguranță gestionabil. 

CheckMate 648, un studiu deschis de fază III pe 970 de pacienți cu CES metastatic, a comparat 5-
FU/cisplatin(CT) în monoterapie, CT plus nivolumab și un regim non-CT de nivolumab la 3 mg/kg plus 
ipilimumab la 1 mg/kg (Nivo/Ipi). Pacienții cu TPS ≥1%, au avut o SG cu nivolumab plus CT superioară 
CT singure (15,4 vs. 9,1 luni; HR, 0,54; P < 0,0001), iar Nivo/Ipi a fost, de asemenea, superior CT (13,7 vs 
9,1 luni; HR, 0,64; P = 0,001). Supraviețuirea fără progresia bolii (SFP) în grupul cu TPS ≥1% a fost mai 
bună cu CT și nivolumab decât cu CT singur (HR, 0,65; P = 0,0032), dar valorile au fost similare pentru CT 
versus Nivo/Ipi (HR, 1,02). Rata de răspuns (RR) a fost, de asemenea, mai mare în grupul cu TPS ≥1% 
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pentru nivolumab și CT versus CT singur (53% vs. 20%) și pentru Nivo/Ipi versus CT singur (35% vs. 20%). 
La toți pacienții tratați, indiferent de TPS, SG cu nivolumab plus CT a fost superioară SG cu CT singur 
(13,2 vs. 10,7 luni; HR, 0,74), iar SG cu Nivo/Ipi a fost, de asemenea, superioară SG cu CT singur (12,8 vs. 
10,7 luni; HR, 0,78). Răspunsul s-a menținut mai mult la pacienții cu nivolumab (11,8 luni în grupul TPS  
≥ 1% și 11,1 luni la toți pacienții). 

Raționale 306 trial pentru pacienții cu CES nerezecabil, netratați anterior, tislelizumabul cu CT a 
îmbunătățit SG mediană la 17,2 luni, comparativ cu 10,6 luni pentru placebo și CT. 

Adenocarcinom gastric sau de joncțiune esogastrică (JEG) avansat sau metastatic 

Studiul MOONLIGHT pentru pacienții cu adenocarcinom gastric sau de JEC avansat sau metastatic, 
FOLFOX + nivo + ipi în linia I-a administrat în paralel a demonstrat beneficii mai mari decât tratamentul 
secvenţial, deși acest lucru trebuie interpretat cu prudență, deoarece numărul de pacienți a fost mic și 
expresia PD-L1 a fost scăzută. 

Studiul Longas pentru pacienții tratați anterior cu adenocarcinom esofagogastric metastatic, beva + 
trifluridină/tipiracil nu a oferit niciun beneficiu suplimentar de supraviețuire comparative cu 
trifluridine/tipiracil. 

Destin Gastric 03 

La pacienții cu adenocarcinom gastric sau de JEG refractar la trastuzumab HER2+, a existat o 
suprapunere substanțială între pozitivitatea HER2 și PD-L1, ceea ce sprijină utilizarea terapiei duale cu 
agenți anti-HER2 și anti-PD-L1. 

Adenocarcinom ductal pancreatic (ADP) 

• Local avansat 

CT-RT după o CT de inducție a demonstrat o îmbunătățire semnificativă a ratei de rezecție R0 în grupul 
tratat chirurgical, dar nu la toți pacienții randomizați, în comparație cu CT. 
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PDAC metastatic și recurent 

A doua linie 

La pacienții cu ADC și cancere gastrointestinale KRASG12C tratați anterior, adagrasib prezintă activitate 
clinică încurajatoare, cu o rată de control a bolii de 100% și cu o rata de răspuns de 50% în ADC și în 
celelalte cancere gastrointestinale (de exemplu, cancere de tract biliar, cancer intestinal). 

CodeBreaK100 include cel mai mare numar de pacienti cu ADP KRAS p.G12C-pozitiv. 

La pacienții cu ADP avansat KRAS p.G12C-pozitiv, sotorasibul a produs o activitate anticanceroasă 
semnificativă clinic, inclusiv la cei cu prognostic prost. 

Rata de răspuns globală confirmată central a fost de 21,1% și rata de control a bolii a fost de 84,2%. 
Sotorasibul administrat o dată pe zi a fost bine tolerat, fără întreruperi. Nu au fost raportate evenimente 
de gradul 5 în acest studiu. 

La pacienții cu ADP refractar la gemcitabină, avansat local sau metastatic, HR070803 + 5FU/LV a 
demonstrat îmbunătățiri semnificative ale supraviețuirii comparativ cu 5FU/LV și a fost, în general, bine 
tolerat, fără toxicități noi. 

Gemcitabină + paclitaxel nu a îmbunătățit semnificativ SG în comparație cu gemcitabina în 
monoterapie, deși SFP și rata de răspuns s-au îmbunătățit semnificativ cu combinația. 
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ASCO and ESMO 2022 News in esophageal, gastric and pancreatic cancer 
Adina Croitoru  

Fundeni Clinical Institute Bucharest 

 

Resectable esophago-gastric adenocarcinoma 

In Dante Trial, a phase IIB trial for patients with resectable esophagogastric adenocarcinoma, 
perioperative atezolizumab + FLOT improved downstaging and pathological regression, particularly in 
those with higher PD-L1 expression or MSI-H tumors and was generally well-tolerated. 

Gercor Neonipiga showed that nivolumab and ipilimumab–based neoadjuvant therapy is feasible and 
associated with no unexpected toxicity and a high pathologic complete response rate in patients with 
dMMR/MSI-H resectable gastric/gastroesophageal junction adenocarcinoma. 

Locally advanced & metastatic squamous oesophageal cancer (ESCC) 

In locally advanced and metastatic ESCC, NEXT trial showed that neoadjuvant docetaxel 
cisplatin+5Fluorouracil (DCF), but not neoadjuvant CF + radiotherapy, significantly improved overall 
survival (OS) compared with neoadjuvant CF and had a manageable safety profile. 

CheckMate 648, an open-label Phase 3 trial on 970 patients with metastatic ESCC, compared 5-
FU/cisplatin CT alone, CT plus nivolumab, and a non-CT regimen of nivolumab at 3 mg/kg plus 
ipilimumab at 1 mg/kg (Nivo/Ipi). Among the patients with a TPS of ≥1%, OS with nivolumab plus CT 
was superior to OS with CT alone (15.4 vs. 9.1 months; HR, 0.54; P < 0.0001), and Nivo/Ipi was also 
superior to CT (13.7 vs. 9.1 months; HR, 0.64; P = 0.001). PFS in the group with a TPS of ≥1% was better 
with CT and nivolumab than with CT alone (HR, 0.65; P = 0.0032) but the values were similar in a 
comparison of CT with Nivo/Ipi (HR, 1.02). RR was also higher in the group with a TPS of ≥1% in a 
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comparison of nivolumab and CT with CT alone (53% vs. 20%) and a comparison of Nivo/Ipi with CT 
alone (35% vs. 20%). In all patients treated, regardless of TPS, OS with nivolumab plus CT was superior 
to OS with CT alone (13.2 vs. 10.7 months; HR, 0.74), and OS with Nivo/Ipi was also superior to OS with 
CT alone (12.8 vs. 10.7 months; HR, 0.78). The DoR was longer in the nivolumab arms, with the longest 
median DoR observed for Nivo/Ipi (11.8 months in the TPS >1% group and 11.1 months in all patients).  

Rationale 306 for patients with previously untreated, unresectable ESCC, tislelizumab with CT improved 
median OS to 17.2 months compared with 10.6 months for placebo and CT. 

Advanced or metastatic gastric or GEJ adenocarcinoma 

Moonlight trial for patients with advanced or metastatic gastric or GEJ adenocarcinoma, 1L Folfox + nivo 
+ ipi given in parallel demonstrated greater benefits than sequential treatment, although this should be 
interpreted with caution as the patient numbers were small and PD-L1 expression was low. 

LONGAS trial for previously treated patients with metastatic esophagogastric adenocarcinoma, beva + 
trifluridine/tipiracil did not provide any additional survival benefit. 

Destiny Gastric 03 

In patients with HER2+ trastuzumab-refractory gastric or GEJ adenocarcinoma, there was a substantial 
overlap between HER2 and PD-L1 positivity, which supports the use of dual therapy with an anti-HER2 
and anti-PD-L1 agents. 

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) 

Locally advanced PDAC 

CHT-RT after induction CHT demonstrated significant improvement in R0 resection rate in the surgically 
treated group, but not in all randomized patients, compared with chemotherapy. 

Metastatic and recurrent PDAC 
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Second line 

In patients with previously treated KRASG12C PDAC and GI cancers, adagrasib shows encouraging clinical 
activity with disease control rate of 100% and an ORR of 50% in PDAC and other GI cancers (eg, BTC, GEJ, 
bowel cancer). 

CodeBreaK100 has the largest dataset of KRAS p.G12C–positive pancreas cancer. 

In patients with KRAS p.G12C–positive advanced PDAC, sotorasib yielded clinically meaningful 
anticancer activity including in those with a poor prognosis.  

Centrally confirmed ORR was 21.1% and DCR 84.2%. Once daily sotorasib was well tolerated with no 
treatment discontinuations. No grade 5 events were reported on this study. 

In patients with gemcitabine-refractory, locally advanced or metastatic PDAC HR070803 + 5FU/LV 
demonstrated significant improvements in survival compared with 5FU/LV and was generally well-
tolerated with no new safety signals observed. 

Gemcitabine + paclitaxel did not significantly improve OS compared with gemcitabine alone, although 
PFS and ORR were significantly improved with the combination. 
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Determinarea profilului genomic tumoral în cancerul avansat are beneficiu 
clinic? 
Adina Croitoru1,2, Ioana Dinu1, Monica Miron1

,
 Irina Cazacu1,3, Iulia Gramaticu1, Florina Buica1,2, 

Diana Bogdan1, V. Croitoru1,2, Ioana Luca1 

1Institutul Clinic Fundeni, Compartimentul de Oncologie Medicală, București 

2Universitatea de Medicină ”Titu Maiorescu”, București 

3Facultatea de Medicină ”Carol Davila”, București 

Cuvinte cheie: profilul genomic tumoral, mutații targetabile  

Introducere: Medicina de precizie este din ce în ce mai utilizată în managementul pacienților oncologici. 
Foundation Medicine® (FM) oferă un test de profilare genomică bazat pe secvențierea de noua generație 
(NGS). Scopul acestui studiu retrospectiv a fost de a analiza cazurile trimise pentru testarea FM și de a descrie 
mutațiile descoperite și impactul lor asupra managementului pacienților oncologici. 

Metode: A fost efectuat un studiu retrospectiv care a inclus pacienți cu tumori solide cărora li s-a efectuat 
testarea FM în perioada aprilie 2019-iulie 2022 în cadrul Institutului Clinic Fundeni, București. Profilarea 
genomică a tumorii a fost efectuată cu FoundationOne Liquid CDx, un test de biopsie lichidă sau 
FoundationOne®CDx care utilizează ADN izolat din specimene de țesut tumoral. 

Rezultate: Trei probe au fost inadecvate pentru profilarea moleculară (11,5%). FM a fost efectuat pe probe 
de țesut pentru 13 pacienți. Au fost detectate 56 de alterări genomice, 6 (10%) fiind mutații acționabile. 
Pentru 6 pacienți (46%) FM a furnizat date relevante clinic privind deciziile de tratament. FM a fost efectuat 
prin biopsie lichidă pentru 10 pacienți. Durata medie de la diagnostic până la testare a fost de 32,7 luni 
(interval, 1-72). Au fost detectate 51 de alterări genomice și 7 (13%) au fost mutații acționabile. Pentru 6 
pacienți (60%) FM a furnizat date relevante clinic privind deciziile de tratament. 
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Concluzii: Testarea FM a identificat multiple alterări genomice, însă o mică parte au fost mutații acționabile. 
Este posibil ca testarea NGS să devină mai răspândită, dar adevăratul său impact clinic va fi limitat la o 
minoritate de pacienți. 

 

Clinical benefit for comprehensive genomic profiling in advanced cancer 
Adina Croitoru1,2, Ioana Dinu1, Monica Miron1

,
 Irina Cazacu1,3, Iulia Gramaticu1, Florina Buica1,2, 

Diana Bogdan1, V. Croitoru1,2, Ioana Luca1 

1Fundeni Clinical Institute, Medical Oncology Department, Bucharest 

2”Titu Maiorescu” University of Medicine, Bucharest 

3”Carol Davila” Faculty of Medicine, Bucharest 

Keywords: tumor genomic profiling, actionable mutations 

Background: Precision medicine is increasingly used in the management of cancer patients. Foundation 
Medicine® (FM) provides a genomic profiling test based on next generation sequencing (NGS). The aim of 
this retrospective study was to analyze the cases sent for FM testing and to describe the mutations 
discovered and their impact in the real-world setting on the management of cancer patients. 

Materials and methods: A retrospective analysis was performed on patients with solid tumors who had FM 
testing between April 2019 and July 2022 at Fundeni Clinical Hospital, Bucharest. The tumor genomic 
profiling was performed with FoundationOne Liquid CDx, a comprehensive liquid biopsy test or 
FoundationOne®CDx which uses DNA isolated from tumor tissue specimens. 

Results: Three samples were inadequate for molecular profiling (11.5%). FM was performed on tissue 
samples for 13 patients. 56 gene alterations were detected, but only 6 (10%) were actionable mutations. For 
6 patients (46%) FM provided clinically relevant data regarding treatment decisions. FM was performed on 
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blood samples for 10 patients. The median time from diagnosis to testing was 32,7 months (range, 1-72). 51 
gene alterations were detected and 7 (13%) were actionable mutations.  For 6 patients (60%) FM provided 
clinically relevant data regarding treatment decisions.  

Conclusion: FM testing revealed multiple gene alterations but only a small proportion were actionable 
mutations. NGS testing is likely to become more widespread, but its true clinical impact will be restricted to 
a minority of patients. 
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Linia a doua de tratament în carcinomul hepatocelular (CHC) avansat în 
practica curentă 
Adina Croitoru1,2, Ioana Dinu1, Monica Miron1, Irina Cazacu1,3, Iulia Gramaticu1, Florina Buica1,2, 
Diana Bogdan1, Vl. Croitoru1,2, Ioana Luca1 

1Institutul Clinic Fundeni, Compartimentul de Oncologie Medicală, București 

2Universitatea de Medicină ”Titu Maiorescu”, București 

3Facultatea de Medicină ”Carol Davila”, București 

Cuvinte cheie: carcinom hepatocelular avansat, Regorafenib, Ramucirumab 

Introducere: Obiectivul tratamentului sistemic de linia 2 la pacienții cu CHC avansat este prelungirea 
supraviețuirii cu menținerea calității vieții. În ultimii ani s-au înregistrat în linia a 2-a inhibitorii de 
tirozinkinaze: Regorafenib și Cabozantinib și anticorpul monoclonal Ramucirumab. Ramucirumab a 
prezentat beneficii la pacienții cu AFP ≥ 400 ng/ml. Toate cele 3 opțiuni de tratament au avut o supraviețuire 
globală (SG) similară, iar în termeni de efecte secundare și siguranță, acestea sunt comparabile. 

Material și metodă: Obiectivul acestei lucrări este compararea datelor din practica clinică cu cele din studiile 
clinice. Am efectuat o analiză retrospectivă a 36 de pacienți cu CHC avansat tratați cu Regorafenib (23) și 
Ramucirumab (13) în intervalul octombrie 2020 - august 2022 în Institutul Clinic Fundeni. Au fost incluși 
pacienți cu stadiu BCLC B-C, cu eșec la tratamentul cu Sorafenib, cu funcție hepatică prezervată, ECOG 0-1, 
cu păstrarea criteriilor de tratament conform protocoalelor Ministerului Sănătății. Din cei 23 pacienți tratați 
cu Regorafenib 19 pacienți au fost bărbați. Cea mai frecventă etiologie a fost cea virală. Au fost 7 pacienți cu 
tromboză portală și 5 pacienți cu metastaze extrahepatice. 

Rezultate și concluzii: Din cei 23 pacienți tratați cu Regorafenib 8 pacienți au întrerupt tratamentul din cauza 
progresiei radiologice și 5 din cauza deterorarii clinice. 79% din pacienții tratați cu Regorafenib au avut un 
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efect advers (cel mai frecvent fiind oboseala la 14 pacienți). Ramucirumabul a fost asociat cu un număr mai 
mic de reacții cutanate și diaree față de Regorafenib. Rezultatele din practica curentă confirmă și completează 
rezultatele din studiile clinice de fază III în termeni de SG. 

 

 

Real-Life experience of second line in advanced hepatocellular carcinoma 
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1Medical Oncology Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest 

2”Titu Maiorescu” University of Medicine, Bucharest 

3”Carol Davila” Faculty of Medicine, Bucharest 

Keywords: advanced hepatocellular carcinoma, Regorafenib, Ramucirumab 

Introduction: In patients with advanced hepatocellular carcinoma (HCC), the goal of second-line systemic 
therapy is to extend survival while maintaining the quality of life. Regorafenib and Cabozantinib, two tyrosine 
kinase inhibitors (TKIs), as well as the monoclonal antibody Ramucirumab, have recently been registered in 
this setting. For patients with AFP levels below 400 ng/ml, the latter showed promise. The overall survival 
(OS) and and safety profiles of the three treatment options were comparable. 

Methodology: The purpose of this paper was to compare data from clinical trials with data from real-world 
clinical practice. We conducted a retrospective analysis of 36 patients with advanced HCC treated with 
Regorafenib (23) and Ramucirumab (13) at Fundeni Clinical Institute between October 2020 and August 
2022. Patients with BCLC stage B-C, sorafenib treatment failure, preserved liver function, ECOG 0-1, and 
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treatment criteria consistent with national protocols were included. Nineteen of the 23 patients treated with 
Regorafenib were men. The most common cause was a viral infection. There were seven patients with portal 
vein thrombosis and five with extrahepatic metastases. 

Results and Conclusions: Eight patients discontinued Regorafenib due to radiological progression and five 
due to clinical deterioration. Regorafenib caused side effects in 79% of patients (the most frequent being 
fatigue in 14 patients). When compared to Regorafenib, Ramucirumab was associated with fewer skin 
reactions and diarrhea. In terms of OS, clinical practice results confirm and supplement the findings of phase 
III clinical studies. 
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Mielomul multiplu recăzut după Dara-VTD şi ATCS - ce cale să alegi? - 
discuţii pe marginea unui caz 
C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2, C. Minciuna2, Gabriela Dorohoi2, Elena Albu1,2, Al. Gluvacov2,  
I. Antohe2, Amalia Titianu2, Elena Dolache-Pelin2, Roxana Dumitru2 

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

2Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: mielom multiplu, plasmocite, proteina monoclonală, agenţi, recăzut, refractar 

Mielomul multiplu (MM) este o boală malignă a celulelor B caracterizată prin proliferarea clonală a plasmocitelor în 
măduva osoasă, asociată de obicei cu supraproducția de proteine monoclonale care se acumulează în ser și urină. 
Aceste modificări duc la manifestări extinse ale bolii, inclusiv anemie, hipercalcemie, imunosupresie și complicaţii, 
precum insuficiența renală și leziuni osoase. MM reprezintă 1,8% din toate cancerele și este a doua neoplazie 
hematologică după limfoame. În ultimul deceniu au avut loc schimbări majore în criteriile de diagnostic, sistemul de 
stadializare, criteriile de răspuns și tratament. Tratamentul MM continuă să evolueze rapid odată cu apariția mai multor 
molecule noi și a datelor emergente din studiile randomizate pentru a ghida terapia. De-a lungul evoluţiei bolii, alegerea 
terapiei specifice este influenţată de multe variabile, inclusiv vârsta, starea de performanță, comorbiditățile și 
eligibilitatea pentru transplantul de celule stem. În ciuda disponibilității tot mai mare a unor tratamente mai eficiente 
pentru pacienții cu MM nou diagnosticați, care oferă perioade mai lungi fără boală, MM progresează în marea majoritate 
a cazurilor. La pacienții recidivați/refractari, alegerea medicamentelor neutilizate anterior cât și numărul și durata 
regimurilor terapeutice anterioare până la progresie au un impact mai mare asupra eficacității tratamentului decât 
caracteristicile biologice adverse ale MM în sine. Daratumumab-VTD în asociere cu autotransplantul de celule stem 
reprezintă una dintre primele indicații la pacienții nou diagnosticați cu MM și eligibili pentru transplant. Recidiva după 
acest tratament înseamnă o posibilă rezistență la trei clase de medicamente și îngreunează tratamentul de linia a doua. 
Pornind de la un caz real, discutăm despre alegerile cu care am rămas, noi terapii şi strategii terapeutice. 
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Relapsed refractory multiple myeloma after Dara-VTD - which path to 
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C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2, C. Minciuna2, Gabriela Dorohoi2, Elena Albu1,2, Al. Gluvacov2,  
I. Antohe2, Amalia Titianu2, Elena Dolache-Pelin2, Roxana Dumitru2 
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2Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: multiple myeloma, plasma cells, monoclonal proteins, new agents, relapsed, refractory 

Multiple myeloma (MM) is a malignant B-cell disorder characterized by the clonal proliferation of plasma cells in bone 
marrow typically associated with overproduction of monoclonal proteins that accumulate in serum and urine. These 
alterations lead to extensive disease manifestations including anemia, hypercalcemia, immunosuppression, and 
end-organ damage such as renal impairment and bone lesions. MM accounts for 1.8% of all cancers and represents 
the second hematologic malignancies after lymphomas. Major changes have occurred in the diagnostic criteria, 
staging system, response criteria, and treatment in the last decade. The treatment of MM continues to evolve rapidly 
with arrival of multiple new drugs, and emerging data from randomized trials to guide therapy. Along the disease 
course, the choice of specific therapy depends on many variables including age, performance status, comorbidities, 
and eligibility for stem cell transplantation. Despite the increasing availability of more effective treatments for newly 
diagnosed patients that provide longer disease-free periods, disease progresses in the vast majority of cases. In 
relapsed/refractory patients, the choice of previously unused drugs and the number and duration of previous 
therapeutic regimens until progression has a greater impact on treatment efficacy than the adverse biological 
characteristics of MM itself. Daratumumab-VTD in association with autotransplant of stem cells represents one of the 
first indications in patients newly diagnosed with MM and eligible for transplant. Relapsing after this treatment 
means possible resistance to three classes of drugs and make difficult the second line treatment. Based on a real case 
scenario we discuss the choices we have left with. 
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Leucemia acută mieloblastică - urmărirea bolii minime reziduale în 
contextul asocierii noilor agenți terapeutici 
A. Dăscălescu1,2, I. Antohe1,2, R. Dumitru1, V. Beresteanu2, E. Nicorici2, A. Titieanu2, E. Dolachi2,  
V. Cianga1, C. Dănăilă1,2 
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Cuvinte cheie: leucemie acută, boală minimă reziduală, inhibitori de FLT3 

Leucemia acută mieloblastică (LAM) reprezintă una din cele mai agresive forme de hemopatii maligne. La 
peste 40 de ani distanță de stabilirea tratamentului standard de inducție - cura “3+7”, deși există progrese în 
înțelegerea patogeniei leucemiei acute mieloblastice și în stabilirea unor noi ținte terapeutice, până recent 
nu au apărut în terapia curentă a LAM agenți terapeutici noi cu rezultate semnificative. În acest context s-au 
dezvoltat unor tratamente noi ce au ca țintă mecanismele implicate în proliferarea și supraviețuirea celulară 
în LAM. În această lucrare vom trece în revistă evoluția și răspunsul terapeutic după tratamentul asocierea la 
chimioterapie a noilor agenți terapeutici.  

Material și metode: Am evaluat 40 de pacienți diagnosticați cu LAM în perioada 2019-2022 care au urmat 
tratament cu inhibitori de FLT3. La 20 de pacienți s-a efectuat allotransplant de celule stem hematopoietice.  

Rezultate: A fost urmărit răspunsul terapeutic postinducție, boală minimă reziduală după tratamentul de 
inducție și de consolidare asociat cu inhibitori de FLT3, evoluția răspunsului terapeutic postallotransplant, 
durata răspunsului terapeutic, supraviețuirea globală. 

În concluzie deși există rezultate promițătoare ale acestor noi terapii se pare că tratamentul individualizat al 
LAM în funcție de anomaliile moleculare specifice fiecărui pacient pare să fie opțiunea cea mai bună pentru 
pacienții cu această afecțiune. 
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Etape chirurgicale în melanomul cutanat protocolul nostru 
C. Dobreanu, N. Ghețu, V. Pieptu, D. Pieptu, C. Roată, N. Velenciuc, M. Andras, L. Damian 

Institutul Regional Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: melanom, ganglion santinela, limfadenectomie 

Patologia cu cea mai mare mortalitate dintre cancerele cutanate care este diagnosticată tardiv, în acest 
moment resursele terapeutice sunt limitate. De-aceea este de dorit abordarea acestor pacienți în echipa 
multidisciplinară, cât mai precoce, respectând protocolul nostru.  

 

 

Surgical approach in cutaneous melanoma, our protocol 
C. Dobreanu, N. Ghețu, V. Pieptu, D. Pieptu, C. Roată, N. Velenciuc, M. Andras, L. Damian 

Regional Oncological Institute Iasi  

Keywords: melanoma, sentinel node, lymphadenectomy 

One of the most deadly skin cancer is diagnosed late and, at that time, our resources are limited. We     
approach this cases in MDT, as soon as possible, following our protocol.  
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Boala grefă contra gazdă cronică la pacienții cu allotransplant de celule 
stem hematopoietice din compartimentul de transplant medular IRO Iași  
Elena Dolachi-Pelin1, Maria-Roxana Dumitru1, I. Antohe1, Valeria Beresteanu1, Elena Nicorici1,  
C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 
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2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: allotransplant, boala de grefă contra gazdă, 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: Am analizat evoluția a 37 pacienți care au efectuat allotransplant de celule stem 
hematopoietice de la donator înrudit sau neînrudit în cadrul Compartimentului de Transplant Medular IRO Iași pe 
o perioadă de 5 ani. S-au administrat regimuri de condiționare mieloablative și non-mieloablative și protocoale 
de profilaxie a bolii de grefă contra gazdă ce au conținut inhibitori de calcineurină, doze mare de ciclofosfamidă, 
micofenolat de mofetil și metotrexat. Şase pacienți au dezvoltat boala grefă contra gazdă cronică de diverse grade, 
necesitând schimbarea terapiei imunosupresoare.  

Rezultate: Evoluția a fost favorabilă, prin ameliorare clinico-biologică. Toxicitățile legate de terapia 
imunosupresoare au fost manageriabile în majoritatea cazurilor.  

Concluzii: Allotransplantul de celule stem hematopoietice implică riscuri legate atât de toxicitatea chimioterapiei, 
dar foarte important și cu impact asupra calității vieții pacientului este boala de grefă contra gazdă cronică. 
Managementul pacienților care dezvoltă grefa contra gazdă este unul complex și implică echipă multidisciplinară.  
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Chronic graft-versus-host disease in patients with allogeneic stem 
transplant - single center experience 
Elena Dolachi-Pelin1, Maria-Roxana Dumitru1, I. Antohe1, Valeria Beresteanu1, Elena Nicorici1,  
C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 

1Department of Hematology, Regional Institute of Oncology, Iasi 

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

Keywords: allogeneic transplantation, graft-versus-host disease, 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 analyzed the evolution of 37 patients who received hematopoietic stem cell 
allogeneic transplant from a related or unrelated donor with Bone Marrow Transplant Department IRO Iasi over 
a period of 5 years. Myeloablative and non-myeloablative conditioning regimes and graft-versus-host disease 
prophylaxis protocol containing calcineurin inhibitors, high dose of cyclophosphamide, mycophenolate 
mofetil and methotrexate were administered. Six patients developed chronic graft-versus-host disease of 
various degrees, necessitating the change of immunosuppressive therapy.  

Results: The evolution was favorable, through clinical-biological improvement. Toxicities related to 
immunosuppressive therapy were manageable in most cases.  

Conclusions: Allogeneic stem cell transplant involves risks related to the toxicity of chemotherapy, but very 
important and with a major impact on the patient’s quality of life is graft-versus-host chronic. The management 
of patients who develop graft-versus-host disease chronic is complex and involves the multidisciplinary team.  
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Transplantul de celule stem hematopoietice: 5 ani de experiență în 
compartimentul de transplant medular IRO Iaşi  
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Cuvinte cheie: allotransplant, autotransplant, celule stem hematopoietice 

Introducere: Transplantul de celule stem hematopoietice (TCSH) este procedura în cadrul căreia celule stem 
de provenienţe diferite (proprii pacientului la autotransplant sau celule de la un donator la allotransplant) 
sunt administrate pacientului cu intenţia de a reface sistemul hematopoietic şi de a eradica boala de bază. 
Procedura implică administrarea unui regim de condiţionare, precum şi a unui protocol de profilaxie a bolii 
grefă contra gazdă în cazul allotranplantului.  

Material şi metodă: Am analizat retrospectiv evoluţia a 182 pacienți cu hemopatii maligne care au efectuat 
fie autotransplant, fie allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator înrudit sau neînrudit în 
cadrul Compartimentului de Transplant Medular IRO Iași pe o perioadă de 5 ani. S-au administrat regimuri 
de condiţionare mieloablative şi non-mieloablative. 

Rezultate: Majoritatea pacienţilor au prezentat complicaţii de tip infecţios şi hemoragic în perioada precoce 
posttransplant în ambele tipuri de transplant, precum şi complicaţii de tip boală grefă contra gazdă acută şi 
cronică la pacienţii cu allotransplant de CSH.  

Concluzii: Transplantul de celule stem hematopoietice implică riscuri legate atât de toxicitatea 
chimioterapiei cât şi riscuri determinate de apariţia bolii de grefă contra gazdă acută sau cronică la pacienţii 
cu allotranplant. Pacienţii cu transplant de celule stem hematopoietice necesită evaluare periodică complexă.  
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Hematopoietic stem cell transplantation - 5 years single center experience 
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Elena Nicorici1, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 
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Introduction: Hematopoietic stem cell transplantation is the procedure in which stem cells from different 
origins (the patient’s older preserved ones in autologous transplantation or from a donor using allogeneic 
stem cell transplantation) are administrated to the patient with the intention of restoring the hematopoietic 
system and eradicating the disease. The procedure involves the administration of conditioning regime, as 
well as a graft-versus-host disease prophylaxis protocol in case of the allogeneic stem cell transplant. 

Material and method: We evaluated retrospectively 182 patients with malignant hematopathies who 
received either autotransplantation or allotransplantation of hematopoietic stem cells from a related or 
unrelated donor in the Bone Marrow Department IRO Iasi for a period of 5 years. Myeloablative and non-
myeloablative conditioning regimens were administered.  

Results: Most patients presented infectious and hemorrhagic complications in the early post-transplant 
period in both types of transplantation, as well as acute and chronic graft-versus-host disease complications 
in HSC allotransplant patients.  

Conclusions: Hematopoietic stem cell transplantation involves risks related to both chemotherapy toxicity 
and risks determined by the occurrence of acute or chronic graft-versus-host disease in allotransplant 
patients. Patients with hematopoietic stem cell transplantation require complex periodic evaluation. 
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Valoarea prognostică a asocierii anomaliilor numărului de copii și a 
expresiei antigenelor de suprafață celulară în diagnosticul pacienților cu 
mielom multiplu  
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D.L. Gorgan1  
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Cuvinte cheie: mielom multiplu, plasmocite, MLPA, flow citometrie 

Mielomul multiplu este o patologie hemato-oncologică ce rezultă din proliferarea clonală a plasmocitelor 
(PC) atipice în măduva osoasă (BM). În studiul nostru, expresia antigenelor de suprafață celulară (CD) de pe 
PC atipice (detectate prin citometrie în flux multiparametrică (MFC)) a fost corelată cu modificări ale 
numărului de copii (CNA) la nivel genomic (detectate prin multiplex ligation-dependent probe amplification 
(MLPA)), cu scopul de a evalua impactul acestora asupra prognosticului la pacienții nou diagnosticați. S-au 
obținut rezultate semnificativ statistice atunci când diferite stadii de maturare a PC (clasificate pe baza 
expresiei CD19 și CD81) au fost asociate cu expresia CD117 și cu anomaliile genetice identificate. În grupul 
de pacienții cu PC diferențiate intermediar (CD19(−) CD81(+)), care nu au exprimat CD117, media 
supraviețuirii fără progresie (PFS) a fost semnificativ mai mică (p=0.024). Mai mult, în cadrul acestui grup, 
pacienții cu mai puțin de trei CNA adverse, care exprimă CD117, au avut o evoluție mai bună, cu o PFS mai 
mare de 48 de luni comparativ cu cei care au prezentat cel puțin 3 anomalii genetice care au avut o PFS de 
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doar 19 luni (p=0.008). Corelând rezultatele obținute, s-a evidențiat un grup de pacienți cu risc ridicat în 
fiecare etapă de maturizare a PC, caracterizat prin absența CD117 și prezența a mai mult de trei anomalii 
genetice. 

 

 

Prognostic value of association of copy number alterations and cell-surface 
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Multiple myeloma is a hemato-oncological pathology resulting from the clonal proliferation of abnormal 
plasma cells (PCs) in the bone marrow (BM). In this study, the cell surface expression markers (CD) on atypical 
PCs (detected by multiparametric flow cytometry (MFC)) were correlated with copy number alterations 
(CNAs) in the genome (detected by multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)) to assess their 
impact on prognosis in newly diagnosed MM patients. Statistically significant results were obtained when 
different stages of PC maturation (classified based on CD19 and CD81 expression) were associated with 
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CD117 expression and with identified genetic anomalies. In the intermediately differentiated PC group 
(CD19(−) CD81(+)), patients who didn’t express CD117 had a lower median progression free survival (PFS) (p 
= 0.024). Moreover, within this group, patients with less than three adverse CNAs, which harbour CD117, had 
a better outcome with a PFS of more than 48 months compared to those who presented at least 3 genetic 
abnormalities who had a PFS of only 19 months (p=0.008). Considering all the results, there seems to be a 
high-risk group in each stage of PCs maturation, characterized by a negative CD117 and at least three 
unfavorable CNAs. 
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Dificultăți în determinarea grupului sanguin la pacienții cu hemopatii 
maligne 
Roxana Dumitru 

Compartiment Transplant Medular, Unitatea de Transfuzii Sanguine, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: transfuzie, discordanță de grup, antigene, anticorpi 

Introducere: Transfuzia sanguină la pacienții cu hemopatii maligne poate fi o provocare, începând cu 
determinarea grupului sanguin. Sistemul de grup sanguin AB0 poate fi determinat cu ajutorul a două metode 
clasice. Metoda globulară numită ”Beth-Vincent” determină antigenele de pe suprafața eritrocitelor, iar 
metoda serică sau ”Simonin” determină hemaglutininele sau anticorpii serici grup-specifici. Diferite situații 
clinice determină dificultăți în identificarea grupului sanguin. 

Material și metodă: Am studiat retrospectiv frecvența cazurilor de discordanță de grup la pacienții cu 
hemopatii maligne transfuzați în cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) în perioada ianuarie 2021-
septembrie 2022. 

Rezultate: Din 3111 pacienți transfuzați, la identificarea grupului sanguin în sistemul AB0 97 de pacienți au 
prezentat discordanță de grup de diferite clase. 

Concluzii: Este importantă colaborarea între laboratorul de imuno-hematologie și clinician, respectarea 
protocoalelor de testare pretransfuzională pentru evitarea reacțiilor transfuzionale și a alloimunizării 
pacienților. 
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AB0 discrepancies in patients with hematologic malignancies 
Roxana Dumitru 

Department of Bone Marrow Transplantation, Blood Transfusion Unit, Regional Institute of Oncology Iasi 
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Introduction: Blood transfusion in patients with hematologic malignancies could be challenging, starting 
with AB0 group determination. The AB0 blood group system is determined by two methods, forward and 
reverse grouping. Forward grouping or ”Beth-Vincent” detects antigens on an individual’s RBCs while reverse 
grouping or ”Simonin” detects AB0 antibodies in the patient’s serum. In certain clinical situations AB0 
discrepancies occur. 

Material and method: Our retrospective study analysed the frequency of AB0 discrepancies in patients with 
hematologic malignancies transfused in our Institute between January 2021-September 2022.  

Results: In 3111 patients transfused in our institute, 97 patients had group I AB0 discrepancies of different 
classes. 

Conclusions: The collaboration between blood bank specialist and clinician is important for solving AB0 
discrepancies. 
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Managementul bolii grefă-contra-gazdă acută la pacienții cu 
allotransplant de celule stem hematopoietice - experiența 
compartimentului de transplant medular IRO Iași 
Maria-Roxana Dumitru1, Elena Dolachi-Pelin1, I. Antohe1,2, Elena Nicorici1, C. Dănăilă1,2,  
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Cuvinte cheie: leucemie acută, allotransplant, celule stem hematopoietice, boala grefă-contra-gazdă 

Introducere: Allotransplantul de celule stem hematopoietice (TCSH) are rolul de a eradica boala 
hematologică și de a înlocui sistemul hematopoietic, ceea ce presupune administrarea chimioterapiei de 
condiționare, urmată de administrarea celulelor stem hematopoietice provenite de la un donator înrudit sau 
neînrudit și profilaxia bolii de grefă-contra-gazdă.  

Material şi metodă: Au fost evaluați retrospectiv 37 pacienți care au efectuat procedura de allotransplant în 
cadrul Compartimentului de Transplant Medular IRO Iași în perioada 2019-2022. Pacienții au urmat regimuri 
de condiționare mieloablative sau de intensitate redusă. Diferitele protocoale de profilaxie a bolii grefă-
contra-gazdă au conținut micofenolat de mofetil, inhibitori de calcineurină, methotrexat sau ciclofosfamidă.  

Rezultate: Dintre pacienții investigați, 11 pacienți au dezvoltat boala grefă-contra-gazdă acută, iar 5 pacienți 
au dezvoltat boala grefă-contra-gazdă acută-tardivă. Au predominat regimurile de profilaxie GVHD de tip 
tacrolimus și micofenolat la 14 pacienți și tacrolimus, micofenolat și ciclofosfamidă la 11 pacienți. În ceea ce 
privește tipul de donator și compatibilitatea HLA, au dezvoltat boala grefă-contra-gazdă acută 8 pacienți cu 
donator înrudit compatibil, 1 pacient cu donator înrudit haploidentic și 2 pacienți cu donator neînrudit 



 
  
 
 
 
 
 

148 
 

compatibil 10/10. 

Concluzii: Incidența bolii grefă-contra-gazdă acută depinde de tipul de regim de condiționare, profilaxia 
bolii de grefă-contra gazdă, precum și de tipul de donator. 

 

 

Management of acute graft-versus-host disease in allogeneic 
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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). An important role has graft-versus-host disease prophylaxis.  

Material and Method: We retrospectively evaluated 37 patients that received allogeneic HSCT in our Bone 
Marrow Department, in the period between November 2019 and October 2022. Allogeneic conditioning 
regimens used were ablative and reduced-intensity. Graft-versus-host disease prophylaxis included 
posttransplant cyclophosphamide, calcineurin inhibitors, mycophenolate mofetil and methotrexate. 

Results: 11 patients who received allogeneic HSCT developed acute graft-versus-host-disease (GVHD) and 5 
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patients late onset acute GVHD. In 14 patients the GVHD prophylaxis regimens included tacrolimus and 
mycophenolate, and in 11 patients tacrolimus, mycophenolate and cyclophosphamide. Donor type and HLA 
compatibility also influenced rates of acute GVHD: 8 patients with matched related donor, 1 patient with 
haploidentical related donor and 2 patients with matched unrelated donor developed acute GVHD. 

Conclusions: Risk factors for acute GVHD include conditioning type, GVHD prophylaxis regimen and donor 
type. 
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Când viața bate... opinia experților în managementul cancerului de vezică 
urinară metastatic. Caz clinic 
Loredana-Gabriela Farcaș, C.I. Căinap  

Departamentul de Oncologie medicală - Institutul Oncologic ”Prof. dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, România 

Cuvinte cheie: Carcinom urotelial al vezicii urinare, imunoterapie, cistectomie radicală, caz clinic 

Introducere: Impactul negativ al cancerului de vezică urinară asupra calității vieții rezidă pe de-o parte în 
caracteristicile clinico-biologice ale acestuia și pe de-altă parte în modalitățile de tratament actuale, care 
coroborate cu vârsta medie la diagnostic, agravează comorbiditățile deja existente ale pacienților.   

Ghidurile de diagnostic și tratament actuale nu suplinesc raționamentul medical individual, care în contextul 
unor circumstanțe clinice specifice poate determina ajustări majore ale tratamentului. 

Descrierea cazului: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 58 ani, nefumător, cu istoric recent de 
episoade repetate de hematurie macroscopică, fatigabilitate marcată și scădere în greutate. Pacientul este 
investigat în cadrul secției de urologie prin rezecție transuretrală a prostatei urmată de rezecție la nivelul 
trigonului vezicii urinare, stabilindu-se diagnosticul de carcinom urotelial musculo-invaziv al vezicii urinare, 
pT2 L1 Pn1, G2. Examinările imagistice ulterioare încadrează pacientul ca cN3 cM1a. Se inițiază chimioterapie 
pe bază de Cisplatin și Gemcitabină. Din cauza toxicității aferente tratamentului, pacientul solicită o a doua 
opinie medicală în Germania, respectiv Spania. În timp ce unii recomandă radiochimioterapie urmată de 
Pembrolizumab, ceilalți sugerează în ciuda stadiului metastatic - imunoterapie și cistectomie radicală cu 
limfadenectomie. Pacientul optează pentru ce-a de-a doua modalitate de tratament, fiind în prezent 
stadializat ca ypT0 ypN0(0/24). 

Concluzie: Sperăm ca acest caz clinic să aducă informații suplimentare cu privire la managementul 
terapeutic al pacienților cu cancer de vezică urinară metastatic, subliniind totodată importanța comisiilor 
multidisciplinare în luarea deciziilor.  
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When the truth about metastatic bladder cancer is stranger than... expert 
opinion. A case report 
Loredana-Gabriela Farcaș, C.I. Căinap  

Medical Oncology Department - Oncological Institute "Prof. dr. Ion Chiricuță" Cluj-Napoca, Romania 

Keywords: metastatic bladder cancer, immunotherapy, radical cystectomy, case report 

Background: The impact of bladder cancer, mostly diagnosed in individuals older than 50 years old, is 
reported to significantly decrease the health-related quality of life, while its treatment modalities may worsen 
the preexisting medical comorbidities of the patients.  

Clinicians are expected to follow guidelines, but also to use medical judgment in the context of individual 
clinical circumstances in order to determine the patient’s best care and treatment. 

Case description: We further report the case of a 58-year-old white Caucasian, non-smoker, male patient 
with a history of gross hematuria, fatigue and weight loss. He underwent transurethral resection of the 
prostate followed by trigone resection of the bladder and was diagnosed with pT2 L1 Pn1, G2, muscle 
invasive bladder cancer. Based on imaging studies the patient was staged as cN3 cM1a. Treatment with 
cisplatin-based combination chemotherapy was initiated. Because of the treatment-related adverse effects, 
patient decided to search for a second medical opinion in Germany, respectively Spain. While some 
recommended radiation therapy followed by Pembrolizumab, the others suggested Pembrolizumab 
followed by radical cystectomy with lymphadenectomy. The patient chose the latest and is currently staged 
as ypT0 ypN0(0/24). 

Conclusion: We hope that this case report adds new information regarding the management of patients 
with metastatic bladder cancer, while emphasizing the importance of multidisciplinary committees for 
decision making. 
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Remisie completă de cancer gastric metastatic prin terapie personalizată 
Enikő Réka Fejér 

Centrul Oncologic Sanador, București, România 

Cuvinte cheie: cancer gastric, metastatic, TMB-H, imunoterapie, multidisciplinar 

Introducere: Tumorile maligne gastrice sunt printre cele mai agresive neoplazii și dispun de resurse 
terapeutice limitate. Testarea genetică next generation sequencing (NGS) poate evidenția Tumor Mutational 
Burden (TMB) în ADN-ul celulelor tumorale, iar cancerele cu multe mutații (TMB high) pot beneficia de pe 
urma imunoterapiei. 

Obiectiv: Prezentarea unui caz clinic de carcinom în inel cu pecete gastric metastatic TMB high imunotratat. 

Prezentare de caz: Pacientul de 39 ani cu istoric familial malign a fost operat pentru tumoră gastrică, 
practicându-se gastrectomie totală, omentectomie, limfadenectomie D1 cu formularea diagosticului de 
adenocarcinom gastric operat pT4 N0 M0. A urmat chimioterapie adjuvantă și ulterior la recidive limfatice 
limitate multiple linii de chimioterapie. La prezentare în clinica noastră a fost reevaluat imagistic la 5 ani după 
operație și s-a descris boală în evoluție limfatică invazivă în organe, motiv pentru care a urmat 
splenopancreatectomie distală, adrenalectomie stângă, rezecție segmentară intestinală alături de 
limfadenectomie. Reevaluat imagistic postoperator se confirmă stadiul metastatic prin M1HEP. În urma 
testării genetice comprehensive s-a identificat status TMB-H, pentru care din iunie 2021 urmează 
imunoterapie cu Pembrolizumab. După 3 luni de tratament a avut remisie imagistică parțială, la 8 luni de la 
inițierea imunoterapiei prezintă remisie completă, susținută. 

Concluzii: Personalizarea tratamentului în cazuri selectate poate aduce beneficiu de supraviețuire în 
neoplasmul gastric TMB high metastatic. 

 



 
  
 
 
 
 
 

153 
 

Complete remission of metastatic gastric cancer on personalised therapy 
Enikő Réka Fejér 

Sanador Oncologic Center, Bucharest, Romania 

Keywords: gastric cancer, metastatic, TMB-H, immunotherapy, multidisciplinary 

Introduction: Gastric cancers are highly aggressive malignancies with few clinically meaningful therapies. 
Genetic testing of the tumor might offer information about tumor DNA as Tumor Mutational Burden (TMB) 
and patients with highly mutated tumors (TMB-high) might benefit from immunotherapy. 

Obiective: Presentation of a case report of TMB high, metastatic signet cell gastric carcinoma. 

Case report: A 39-year-old male patient with family history of malignancies underwent surgery, following 
total gastrectomy, omentectomy, D1 lymphadenectomy with diagnosis of gastric adenocarcinoma pT4 N0 
cM0. He completed adjuvant chemotherapy and multiple lines of chemotherapy on slowly lymphatic 
progression. At presentation in our center at 5 years after his first surgery he was imagistically reassessed and 
considered in locally invasive lymphatic progression M1LYM, that is why he underwent to debulking surgery 
with distal splenopancreatectomy, left adrenalectomy, segmental bowel resection and lymphadenectomy. 
In the postoperative restaging imaging liver metastasis M1HEP was confirmed. On comprehensive genetic 
testing he was found with TMB-H status and started immunotherapy with Pembrolizumab in June 2021. After 
3 months of immunotherapy he had partial remission and after 8 months of therapy he has continuous 
complete remission. 

Conclusion: Treatment personalisation in selected cases of TMB-H metastatic gastric cancer might offer 
survival benefit. 
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Gestionarea bolii grefă contra gazdă la un pacient cu leucemie acută 
limfoblastică B: cum controlăm GVHD fără a pierde efectul de grefă contra 
leucemie? 
Diana Fortoeș2, I. Antohe1,2, Angela Dăscălescu1,2, C. Dănăilă1,2, Amalia Titieanu2,  
Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2 

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

2Departamentul de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași 

Cuvinte cheie: LAL, alotransplant de celule stem, boală grefă contra gazdă, grefă contra leucemie, enterocolită cu Clostridium difficile, imunoterapie, 

transplant fecal 

Introducere: Managementul leucemiei acute limfoblastice (LAL) este o provocare chiar și în epoca 
imunoterapiei. În ultimii ani, arsenalul terapeutic împotriva LAL a fost mult îmbunătățit, însă transplantul 
alogenic de celule stem (allo-SCT) rămâne încă o opțiune potențial curativă. Totuși, supraviețuirea pacienților 
după allo-SCT este mult diminuată prin toxicitățile și complicațiile ce survin acestei proceduri, în mod 
particular boala grefă-contra-gazdă (GvHD) și complicațiile infecțioase.  

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 23 de ani, diagnosticat cu LAL-cromozom 
Philadelphia pozitivă, cu prognostic nefavorabil, eligibil pentru terapie cu TKI și chimioterapie protocol 
GRAAPH, urmat de allo-SCT. Astfel sunt administrate 4 cicluri GRAAPH, pacientul menținând RC cu BMR 
pozitivă, urmând procedura de alotransplant de la donator înrudit. În termen de 4 luni după procedură 
pacientul se prezintă cu GvHD digestivă și cutanată asociată cu enterocolită cu Cl.difficile. Infecția digestivă 
este controlată prin administrarea Fidaxomicinei și efectuarea transplantului de materii fecale. Manifestările 
GvHD au necesitat administrarea secvențială a Methylprednisolon și Ruxolitinib, fără obținerea unui răspuns, 
controlul bolii fiind atins numai după administrarea Etanercept. După 9 luni de la allo-SCT se confirmă 
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recăderea bolii, pentru care se administrează două cicluri de Inotuzumab cu obținerea RC, BMR pozitivă. La 
acest moment sunt evaluate opțiunile terapeutice.  

Concluzie: În ciuda progresului în înțelegerea imunologiei din spatele allo-SCT, GvHD rămâne o provocare și 
o cauză principală de morbiditate și mortalitate după alotransplant. Cazul de față este reprezentativ pentru 
dificultățile întâlnite în obținerea nivelului necesar de immunosupresie pentru a controla GvHD, cu prețul 
pierderii efectului de grefă-contra-leucemie esențial în prevenirea recăderii bolii. 

 

 

Management of graft versus host disease in b-cell acute lymphoblastic 
leukemia patient: how to overcome GvHD without losing graft versus 
leukemia effect? 
Diana Fortoeș2, I. Antohe1,2, Angela Dăscălescu1,2, C. Dănăilă1,2, Amalia Titieanu2,  
Elena Dolachi-Pelin2, Roxana Dumitru2 

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

2Hematology Department, Regional Institute of Oncology, Iasi 

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, allo-SCT, graft versus host disease, graft versus leukemia, Clostridium difficile enterocolitis, immunotherapy, 

fecal transplant 

Introduction: Acute lymphoblastic leukemia is a challenging disease, even in the immunotherapy epoch. In 
the last years, the therapeutic landscape in ALL considerably changed, but allogeneic stem cell 
transplantation (allo-SCT) remains an important potentially curative immunotherapeutic approach. However, 
survival after allo-SCT is impaired due to treatment-associated toxicity, in particular graft-versus-host disease 



 
  
 
 
 
 
 

156 
 

(GvHD) and infections. 

Case presentation: We present a case of a 23-year-old male patient diagnosed with Ph-positive ALL, poor 
prognosis group, eligible for therapy using TKI and chemotherapy by GRAAPH protocol followed by allo-SCT. 
He receives 4 complete GRAAPH cycles maintaining the CR with positive MRD. The patient undergoes allo-
SCT having a (HLA)-identical sibling, obtaining CR. At 4 months after transplant he is presenting with a 
combination of cutaneous/digestive GvHD and Clostridium difficile enterocolitis. The patient successively 
received Fidaxomicin and fecal transplant for Cl.difficile which responded to therapy. However, to control 
grade 4 digestive GvHD Methylprednisolone, Ruxolitinib were administered sequentially, with no clinical 
improvement. Finally, the patient responded to Etanercept. At 9 months after allo-SCT the marrow evaluation 
shows relapse of disease, so the patient received 2 courses of Inotuzumab, after which he presents in CR, but 
with positive MRD. Further therapeutic options are discussed at this point. 

Conclusion: Despite improvements in understanding of transplant immunology and clinical and supportive 
care, GvHD remains a challenge and a major cause of morbidity and mortality after allo-SCT. This case is 
representative for the struggle of obtaining the right amount of immunosuppression to control GvHD, but 
not lose the graft-versus-leukemia effect that is quintessential in preventing relapse. 
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Durerea ca simptom cardinal - un mesaj din practica oncologică 
Eliza Maria Froicu1,2, V.A. Afrăsânie1,2, Alexandra Rusu1, Diana Maria Pușcașu1, V. Poroch1,2,  
L. Miron1,2, M. Marinca1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, România  

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

Cuvinte cheie: durere, cancer, boală metastatică, practica clinică 

Introducere: Durerea reprezintă unul din simptomele dominante din practica oncologică. Este un fenomen 
complex, cu impact asupra calității vieții și psihologiei pacientului cu cancer. Frecvența și intensitatea mai 
mare a durerii (în particular în stadiile avansate de boală) se asociază cu o deteriorare funcțională progresivă. 
Scopul acestui studiu a fost identificarea prevalenței și caracteristicilor durerii și stabilirea impactului acesteia 
în boala malignă. 

Materiale și metode: Acest studiu retrospectiv a analizat prevalența și caracteristicile durerii la pacienții 
internați în perioada august-septembrie 2022, secția de Oncologie Medicală a Institutului Regional de 
Oncologie Iași. Au fost incluse date despre tumora primară, stadiul bolii, prezența metastazelor, scorul durerii 
și caracterul acesteia.  

Rezultate: Au fost analizați 95 de pacienți cu diverse neoplazii în stadii localizate și avansate, 71 dintre acestia 
fiind metastatici (74.7%). Durerea a fost cel mai frecvent întâlnită în cancerele din sfera cap și gât, 
bronhopulmonar, de pancreas și de stomac. Jumătate dintre pacienți (52.1%) au descris intensitatea durerii 
ca fiind moderată. Durerea severă a fost consemnată la 20 de pacienți (22.1%) și a fost asociată semnificativ 
statistic cu prezența metastazelor osoase (p=0.04) și a ascitei neoplazice (p=0.009).  

Concluzii: Studiul de față oferă o perspectivă asupra corelației dintre cancer și durere și atrage atenția asupra 
nevoii de a identifica corect caracterele acesteia, astfel încât să se poată utiliza intervențiile terapeutice 
adecvate pentru a obține un control optim și durabil al durerii. 
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Pain as a cardinal symptom - a message from the oncology practice 
Eliza Maria Froicu1,2, V.A. Afrăsânie1,2, Alexandra Rusu1, Diana Maria Pușcașu1, V. Poroch1,2,  
L. Miron1,2, M. Marinca1,2 

1Regional Institute of Oncology Iasi, Romania  

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

Keywords: pain, cancer, metastatic disease, clinical practice 

Introduction: Pain is one of the dominant symptoms in oncology practice. It is a complex phenomenon, with 
an impact on the quality of life and psychology of the cancer patient. Higher frequency and intensity of the 
pain (particularly in advanced stages of the disease) is associated with progressive functional deterioration. 
The aim of this study was to identify the prevalence and characteristics of pain and to determine its impact 
on malignant disease. 

Materials and methods: This retrospective study analyzed the prevalence and characteristics of pain in 
patients hospitalized between August and September 2022 in the Medical Oncology section of the Regional 
Institute of Oncology, Iasi. Data on the primary tumor, disease stage, presence of metastases, pain score, and 
its characteristics were included. 

Results: 95 patients with different neoplasms from early to advanced stages were included, 71 of them being 
metastatic (74.7%). The most common tumors where the pain was present were in the head and neck, 
bronchopulmonary, pancreatic, and stomach cancers. Half of the patients (52.1%) described the pain 
intensity as moderate. Severe pain was recorded in 20 patients (22.1%) and was statistically significantly 
associated with the presence of bone metastases (p=0.04) and neoplastic ascites (p=0.009). 

Conclusions: The present study provides insight into the correlation between cancer and pain and draws 
attention to the need for accurate pain assessment so that appropriate therapeutic interventions can be used 
to achieve optimal and sustainable pain control. 
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Raportul risc/beneficiu în alegerea opțiunilor terapeutice pentru 
carcinomul renal cu celulă clară - prezentare de caz 
Eliza Maria Froicu1,2, A. Hamod1,2, V.A. Afrăsânie1,2, M. Marinca1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, România  
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Cuvinte cheie: cancer renal, terapie moleculară țintită, imunoterapie, efecte secundare, supraviețuire 

Introducere: Carcinomul cu celule renale (CCR) reprezintă un grup eterogen de entități clinice survenite în 
urma alterării a diferite căi moleculare de semnal prin mecanisme genetice și epigenetice. Inovațiile medicale 
din ultima decadă au adus schimbări importante în abordarea medicală a CCR avansat sau metastatic, 
transformând arsenalul terapeutic și ratele de răspuns ale pacienților.  

Prezentare de caz: În iunie 2012, un pacient în vârstă de 65 de ani este diagnosticat cu carcinom renal cu 
celulă clară, complicat cu metastaze pulmonare bilateral, pentru care s-a practicat nefrectomie dreapta. 
Ulterior, a fost inițiată prima linie de tratament cu Sunitinib, administrată pe o perioadă de 58 de luni, cu 
multiple toxicități de grad 1-3. În octombrie 2017 pacientul a prezentat progresia bolii și s-a inițiat Axitinib ca 
linie terapeutică subsecventă. În noiembrie 2021 se sistează administrarea tratamentului în urma asocierii 
unui eveniment cardiovascular major, iar în februarie 2022 este obiectivată imagistic progresia tumorală. S-a 
decis inițierea imunoterapiei cu Nivolumab.    

Concluzii: Noile recomandări și tendințe din oncologia clinică cresc ratele de supraviețuire pe termen lung, 
însă în continuare este nevoie de a fi luat în considerare raportul risc-beneficiu în alegerea opțiunilor 
terapeutice 

 



 
  
 
 
 
 
 

160 
 

Risk/benefit ratio in choosing therapeutic options for clear cell renal 
carcinoma - case report 
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Introduction: Renal cell carcinoma (RCC) represents a heterogeneous group of clinical entities arising from 
the alteration of different molecular signalling pathways through genetic and epigenetic mechanisms. 
Medical innovations in the last decade have brought important changes in the medical approach to 
advanced or metastatic RCC, transforming the therapeutic arsenal and patient response rates. 

Case report: In June 2012, a 65-year-old patient was diagnosed with renal clear cell carcinoma, complicated 
with bilateral lung metastases, for which a right nephrectomy was performed. First-line treatment with 
Sunitinib was initiated and was administered over a period of 58 months, with multiple grade 1-3 toxicities. 
In October 2017, the patient presented disease progression and Axitinib was initiated as a subsequent 
therapeutic line. In November 2021, the administration of the treatment is stopped after a major 
cardiovascular event, and in February 2022 the disease progression is objectified. Immunotherapy with 
Nivolumab was started.  

Conclusions: The new recommendations and trends in clinical oncology increase long-term survival rates, 
but the risk-benefit ratio still needs to be considered when choosing therapeutic options. 
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Cuvinte cheie: sindromul anorexie-cașexie din cancer, fiziopatologie, diagnostic, tratament simptomatic 

Sindromul anorexie-cașexie din cancer (SACC) este un sindrom metabolic complex caracterizat de 
malnutriție severă și sarcopenie, ce afectează o gamă largă de pacienți cu afecțiuni oncologice. 

Prevalența totală a SACC variază între 40% în fazele incipiente la diagnostic și 70-80% în stadiile avansate. Cu 
toate acestea, în cancerul gastric și pancreatic poate ajunge la 85%, iar în tumorile pulmonare, prostatice și 
de colon la 60-80%. În timpul diverselor secvențe terapeutice ale tratamentului oncologic cum ar fi 
chimioterapia sau radioterapia, în special în cancerul esofagian, de apex pulmonar sau tumorile de cap și gât, 
SACC poate fi agravat de prezența mucozitei și a tulburărilor de deglutiție. 

Există mai multe opțiuni terapeutice bazate pe suport nutrițional și medicamente care acționează pe 
mecanismele modulatoare fiziopatologice ale SACC. Cele mai uzitate principii active sunt: megestrol acetat, 
corticosteroizii, canabinoidele (dronabinol și canabidiol) precum și soluții terapeutice promițătoare care 
includ acizi omega-3 nesaturați, talidomida, beta-2 agoniști, grelina, antiinflamatoare COX-2, bortezomib, 
anticorpi monoclonali anti IL-6, IL-1 și melanocortin. 

Un concept foarte interesant în Îngrijirile Paliative în prezent este ca medicul curant să asigure cea mai bună 
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calitate a vieții și cel mai bun tratament suportiv încă din stadiile incipiente ale bolii, astfel încât tratamentul 
multimodal trebuie început imediat de la diagnosticul afecțiunii oncologice. 

Diagnosticul și evaluarea SACC include determinări antropometrice, diverse măsurători ale parametrilor 
biologici, indecși nutriționali precum și măsurarea unor constante biologice din sânge. De asemenea, 
impactul psiho-social al SACC este evaluat cu ajutorul unor unelte de tipul MST (Malnutrition Index Tool) și 
FAACT (Functional assesment anorexia-cachexia-therapy). 

SACC este caracterizat de prezenta următoarelor semne și simptome: reducerea aportului alimentar, 
reducerea masei musculare și adipoase, anorexie, prezența markerilor inflamatori de fază acută (proteina C 
reactivă și IL-6), depresia și nivelul scăzut al albuminei serice. Fiziopatologia SACC a fost studiată în mod 
extensiv și în concluzie au fost depistați trei factori majori care contribuie la instalarea lui: factori digestivi, 
umorali și tumorali. 

Factorii digestivi care contribuie definitoriu la instalarea SACC includ: disgeuzia, greața, vărsăturile, 
odinofagia, mucozita, constipația, sindromul de malabsorbție și sindromul sub-ocluziv. Consecințele 
metabolice și endocrine ale SACC sunt următoarele: intoleranța la glucoză, creșterea gluconeogenezei 
hepatice, creșterea consumului de glicogen, hiperlipidemia, creșterea lipolizei, rezistența la insulină și 
creșterea titrului hormonilor contrareglatori (catecolamine, cortizol, glucagon etc.). 

Factorii tumorali includ PIF (factorul inductor al proteolizei) și LMF (factorul de mobilizare al lipolizei) iar 
factorii umorali implicați în etiologia SACC sunt TNF-alfa, IL-1 și IL-6, precum și interferonul gamma. 

Tratamentul simptomatic al SACC este bazat pe suport nutrițional potrivit și medicamente care sunt capabile 
să moduleze cascada metabolică declanșată de factorii sus menționați. Doar aportul nutrițional crescut nu 
este suficient pentru tratarea și ameliorarea semnelor și simptomelor SACC. 

Ca un argument final în favoarea importanței abordării comprehensive a acestui sindrom metabolic complex, 
un studiu recent publicat arată că în rândul pacienților oncologici mortalitatea de cauză directa SACC este 
de aproximativ 20%. 
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4HOSPICE “Casa Speranței” Bucharest 

Keywords: cancer anorexia-cachexia syndrome, pathophysiology, diagnostic, symptomatic treatment 

Cancer anorexia-cachexia syndrome (CACS) is a complex metabolic syndrome characterized by severe 
malnutrition and sarcopenia and it’s affecting a various range of patients with oncological diseases. 

The overall prevalence of CACS ranges from 40% at cancer diagnosis to 70-80% in advanced phases of 
disease. Nevertheless, it can go up to 85% in gastric and pancreatic cancer and 60-80% in lung, prostate, and 
colon cancer. During specific phases of the oncologic multimodal treatment (chemotherapy, radiotherapy), 
especially in esophageal, pulmonary apex or head and neck carcinomas, CACS can be worsened by mucositis 
and swallowing disorders. 

There are several therapeutically options based on nutritional support and CACS pathophysiology-
modulating drugs. The most frequently used drugs are: megestrol acetate, corticosteroids, cannabinoids 
(dronabinol and cannabidiol), whereas future promising drugs include omega-fatty acids, thalidomide, beta-
2 agonists, ghrelin, COX-2 inhibitors, bortezomib, androgen receptor modulating analogues, anti-IL-6 
monoclonal antibodies and melanocortin. One very interesting concept in palliative care nowadays is that 
clinician should ensure the best quality of life and supportive care throughout the course of disease since 
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the beginning of disease therefore early diagnosis of CACS and multimodal treatment should start 
immediately. 

The diagnosis and assessment of CACS includes determination of anthropometric measurements, biological 
determinations, body compositions, nutritional indexes and biological values. Also, the psychosocial impact 
of CACS is assessed with the help of MST (Malnutrition Screening Tool) and FAACT (Functional Assessment of 
Anorexia-Cachexia-Therapy). 

The consensus criteria for the definition of CACS include reduced food intake, loss of muscle/fatty mass, 
anorexia, the presence of acute-phase inflammatory reactants (PCR, interleukin 6), depression and low level 
of blood serum albumin. The pathophysiology of CACS was extensively studied, and the general conclusion 
is that there are three major factors involved: digestive, humoral and tumor-related. 

Digestive factors that can significantly contribute to the onset of CACS include: dysgeusia, nausea, dysphagia, 
odynophagia, mucositis, constipation, malabsorption and intestinal obstruction. The metabolic and 
endocrine consequences of CACS can be summarized as glucose intolerance, elevated hepatic 
gluconeogenesis, increased glucose turnover, hyperlipidemia, increased lipolysis, insulin resistance and 
increase in counter-regulatory hormones (catecholamines, cortisol, glucagon and release of rapid-response 
inflammatory factors). 

Tumor factors includes PIF (proteolysis inducing factor) and lipid mobilization factor (LMF) and humoral 
factors involved in CACS are TNF-alfa, IL-6, IL-1 and interferon gamma.  

Symptomatic treatment of CACS is based on nutritional support and drugs capable of modulating the 
cascade of metabolic disorders involved. Nutritional advice is particularly important when food intake is 
limited and is not sufficient alone in the treatment of CACS. 

As a final argument in the favour of the importance of approaching this complex of metabolic disorders 
which were recently published shows that CACS is the direct cause of death in 20% of oncological patients. 
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Tratamentul multimodal în GIST - considerații asupra rolului analizei 
mutaționale în managementul personalizat al GIST 
M. Gheorghe, D. Predescu, Rodica Bîrlă, P.A. Hoară, S. Constantinoiu 

Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană, Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” București 

U.M.F. ”Carol Davila”, București 

Cuvinte cheie: GIST, analiza mutațională, algoritm de management 

Introducere: Tumorile stromale gastrointestinale (GIST) sunt tumori rare, caracterizate de un comportament 
biologic dictat în majoritatea cazurilor de alterarea genei inhibitorului de tirozin kinaza. Însă variabilitatea 
clinică și patogenică a acestui tip de tumoră este justificată de diversele mutații, identificate în ultimele 
decade, ce determină răspunsul diferit la tratamentul țintit. 

Material și metodă: Prezentarea actualităților de diagnostic și tratament pentru GIST, după cum rezultă din 
ultimele conferințele de consens și ghidurile clinice internaționale, cu evidențierea etapei chirurgicale a 
tratamentului multimodal alături de analiză mutațională, tot mai prezentă în practica oncologică. 

Rezultate: Din analiza literaturii de specialitate și în lumina ultimelor recomandări ale ESMO este evidențiată 
variabilitatea clinică și patogenică a GIST, fiind necesară urmărirea riguroasă a unui algoritm de diagnostic și 
tratament. În etapele acestui algoritm este subliniată importanței analizei genetice și sunt scose în evidență 
rolurile de factor prognostic și predictiv ale statusului mutațional. Datorită loturilor mici de studiu relevanța 
datelor obținute până în prezent este încă în dezbatere. Dacă rolul prognostic al analizei mutaționale este 
încă dezbătut, rolul predictiv este cert. Experiența clinică autohtonă, a unui singur centru de chirurgie dar și 
a unui studiu genetic mutațional al GIST realizat în România este prezentat în final. 

Concluzii: În tratamentul GIST este absolut necesară participarea unei echipe multidisciplinare. La fel de 
importantă este abordarea acestei patologii în centre de referinţă pentru sarcoame și GIST sau în reţele 
oncologice capabile să ofere expertiză prin abordarea unui număr mare de pacienți pe an. 
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Multimodal treatment in GIST - considerations on the role of mutational 
analysis in the personalized management of GIST 
M. Gheorghe, D. Predescu, Rodica Bîrlă, P.A. Hoară, S. Constantinoiu 

General and Esophageal Surgery Clinic, ”Sfânta Maria” Clinical Hospital 

U.M.F. ”Carol Davila”, Bucharest 

Keywords: GIST, mutational analysis, management algorithm 

Introduction: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are rare tumors, characterized by a biological behavior 
dictated in most cases by tyrosine kinase inhibitor gene alteration. However, the clinical and pathogenic 
variability of this type of tumor is justified by the various mutations identified in recent decades, determining 
different targeted treatment response. 

Material and method: Presentation of diagnostic and treatment updates for GIST, as they are established by 
the latest consensus conferences and international clinical guidelines, highlighting the surgical stage of 
multimodal treatment along with mutational analysis, increasingly present in oncological practice. 

Results: from the analysis of the specialized literature and in the light of the last recommendations of ESMO, 
the clinical and pathogenic variability of GIST is highlighted, being necessary the rigorous follow-up of a 
diagnosis and treatment algorithm. In the stages of this algorithm, the importance of genetic analysis is 
underlined and the roles of prognostic and predictive factor of mutational status are highlighted. Due to the 
small study groups, the relevance of the data obtained so far is still under debate. If the prognostic role of 
mutational analysis is still debated, the predictive role is certain. The local clinical experience, of a single 
center but also of a mutational genetic study carried out in Romania is finally presented. 

Conclusions: Participation of a multidisciplinary team in the treatment of GIST is absolutely necessary. 
Equally important is the approach in sarcomas and GIST reference centers or in oncological networks, able 
to provide expertise by addressing a large number of patients per year. 
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Aspecte cu privire la rata de succes a eradicării infecției cu Helicobacter 
pylori (agent carcinogen)  
Elena Gologan, Mihaela Dimache, Carmen Anton, A.N. Gologan, Oana Timofte 

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

Cuvinte cheie: rata de eradicare, Helicobacter pylori 

Introducere: Helicobacter pylori (Hp) este unanim recunoscut ca agent carcinogen fiind implicat în riscul de 
cancer gastric. Odată depistată, se impune eradicarea acestei infecții. 

Material și metodă: Am analizat 50 pacienți cu infecție Hp adresați unui serviciu de ambulatoriu de 
gastroenterologie în anul 2021 înainte și după tratament. 

Rezultate: Pacienții au fost diagnosticați cu infecție Hp prin antigen fecal Hp (40) sau examen 
anatomopatologic al specimenului de biopsie gastrică (10). Toți au fost simptomatici. Testarea post-
tratament a fost facută doar prin antigen fecal Hp. Dintre aceștia 44 au fost tratați conform protocolului 
Maastricht VI standard iar 6 au fost tratați cu scheme alternative. Rata de eradicare inițială a fost de 68% (34). 
La a doua tentativă, dintre cei 16 pacienți la care eradicarea inițială a eșuat, au răspuns la tratament 68,75% 
(11). Celorlalți 5 pacienți li s-a propus a 3-a cura dar 3 au declinat optând pentru variante naturiste, la unul s-
a obținut eradicarea cu o schemă cvadruplă cu Rifampicina iar la alt pacient nu s-a putut obține eradicarea. 

Concluzie: Din cei 50 pacienți cu infecție Hp s-a obținut eradicarea doar la 68% de primă intenție utilizând 
schema standard ceea ce sugerează rezistența la antibiotice. 
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Aspects regarding the success rate of Helicobacter pylori infection 
eradication (carcinogen agent) 
Elena Gologan, Mihaela Dimache, Carmen Anton, A.N. Gologan, Oana Timofte 

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

Keywords: eradication rate, Helicobacter pylori 

Introduction: Helicobacter pylori (Hp) is unanimously recognized as a carcinogen being involved in the risk 
of gastric cancer. Once detected, this infection must be eradicated. 

Material and method: We analyzed 50 patients with Hp infection addressed to a gastroenterology 
outpatient service in 2021 before and after treatment. 

Results: Patients were diagnosed with Hp infection by Hp fecal antigen (40) or pathological examination of 
the gastric biopsy specimen (10). All were symptomatic. Post-treatment testing was done only by Hp fecal 
antigen. Of these, 44 were treated according to the standard Maastricht VI protocol and 6 were treated with 
alternative schemes. The initial eradication rate was 68% (34). At the second attempt, among the 16 patients 
in whom the initial eradication failed, 68.75% responded to the treatment (11). The other 5 patients were 
offered a 3rd treatment but 3 declined opting for natural options, in one case eradication was achieved with 
a quadruple scheme including Rifampicin and in another patient eradication could not be achieved. 

Conclusion: Out of the 50 patients with Hp infection, eradication was achieved only in 68% of the first 
intention using the standard scheme, which suggests resistance to standard antibiotics. 
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Stadiul cancerului de pancreas la momentul depistării în perioada COVID 
Elena Gologan, R.N. Constantinescu, A.N. Gologan, Oana Timofte 

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

Cuvinte cheie: cancer de pancreas, stadiu depistare 

Introducere: Prin polimorfismul și lipsa de specificitate a simptomelor cancerul de pancreas (CP) este una 
dintre neoplaziile adesea depistate tardiv, ceea ce impactează asupra șanselor terapeutice. 

Material și metodă: Am analizat 18 pacienți depistați cu CP într-un ambulator gastroenterologie în perioada 
martie 2020-decembrie 2021 din perspectiva stadializării la momentul diagnosticului și duratei de la prima 
prezentare la momentul stabilirii diagnosticului. 

Rezultate și discuții: Pacienții au fost examinați clinic, de laborator, ecografic și computertomografic (CT). 
Dintre cei 18 pacienți la doar 5 s-a formulat clinic suspiciunea de CP. La ecografie s-au constatat modificări 
sugestive la 9 pacienți și incerte la 5. CT a confirmat CP la cei 18 pacienți; doar 2 au fost în stadii rezecabile 
sau borderline-rezecabile, ceilalți 16 în stadii nerezecabile (9 stadiu metastatic, ceilalți stadiu local avansat). 
Dintre cei 2 pacienți diagnosticați la stadiu rezecabil doar unul a fost operabil. Durata medie de la prima 
adresare până la diagnostic a fost de 28 zile. Posibila cauză a fost lipsa de accesibilitate la serviciile medicale 
în perioada COVID dar și simptomatologia nepatognomonică a bolii la stadiu incipient. 

Concluzii: În perioada COVID depistarea CP a fost tardivă în majoritatea cazurilor, doar în 11% din cazuri 
stadiul a fost bun terapeutic.  
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The stage of pancreas cancer at the moment of detection during the COVID 
period 
Elena Gologan, R.N. Constantinescu, A.N. Gologan, Oana Timofte 

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

Keywords: pancreatic cancer, detection stage 

Introduction: Due to the polymorphism and the lack of specificity of the symptoms, pancreatic cancer (PC) 
is one of the neoplasms often detected late, which impacts on the therapeutic chances. 

Material and method: We analyzed 18 PC patients in a gastroenterology outpatient unit between March-
2020 and December-2021 from the perspective of staging and the duration from the first presentation to the 
diagnosis. 

Results and discussion: The patients underwent clinical, laboratory, ultrasound and computed tomography 
(CT) examinations. Of the 18 patients, only 5 were clinically suspected of PC. At ultrasound, suggestive 
changes were found in 9 patients and uncertain in 5. CT confirmed PC in the 18 patients; only 2 were in 
resectable (localized) or borderline-resectable stages, 16 in unresectable stages (9 metastatic, the others 
locally-advanced). Of the 2 patients diagnosed at the resectable stage, only one was operable. The average 
duration from the first visit to the diagnosis was 28 days. The possible cause was the lack of accessibility to 
medical services during the covid period, but also the non-pathognomonic symptoms of the disease at an 
early stage. 

Conclusions: During the covid period, PC detection was late in most cases, only in 11% of cases the stage 
was therapeutically good. 
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Tehnologii și tehnici chirurgicale funcționale și reconstructive în chirurgia 
capului și gâtului 
R. Hainăroșie, Cătălina Voiosu, Irina Ioniță , D. Ștefănescu, V. Zainea 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București 

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL, București 

 

Chirurgia reconstructivă a regiunii cervico-faciale reprezintă o provocare pentru chirurgul otorinolaringolog 
atât datorită regiunii anatomice complexe și dificil de abordat, cât și prin prisma impactului semnificativ în 
re-integrarea socio-profesională a pacientului. Diversificarea opțiunilor de tehnologii chirurgicale disponibile 
a permis obținerea unor rezultate funcționale și estetice în urma intervențiilor reconstructive care să 
îmbunătățească calitatea vieții pacienților. 

Intervențiile reconstructive sunt secundare chirurgiei oncologice într-un procent semnificativ. Radicalitatea 
oncologică este dezideratul principal în aceste cazuri, urmată de restabilirea funcționalității și abia ulterior 
de rezultate estetice optime. 

Scopul lucrării este de a prezenta opțiunile variate în ceea ce privește tehnologiile și tehnicile chirurgicale 
reconstructive, avantajele și dezavantajele acestora și indicațiile concrete în funcție de particularitățile 
fiecărui caz. 
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Carcinomul bazocelular - profil epidemiologic 
Ioana-Alina Halip1,2, Laura Stătescu2, D. Vâță1,2, Ioana-Adriana Popescu2,  
Adriana-Ionela Pătrașcu1,2, Alina Stîncanu1, Doinița Temelie Olinici2, B. Tarcau1, Mădălina Mocanu1, 
Laura Gheucă Solovăstru1,2 

1Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași  

2U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: carcinom bazocelular, diagnostic histopatologic, profil epidemiologic 

Introducere: Carcinomul bazocelular (CBC) este o tumoră nonmelanocitară care se formează prin proliferarea 
celulelor stratului bazal epidermic, ce prezintă malignitate in situ manifestată prin caracterul invadant și 
recidivant. Probabilitatea de a dezvolta CBC crește odată cu vârsta.  
Material / Metode: Studiul observațional retrospectiv a inclus 112 cazuri de carcinoame bazocelulare 
diagnosticate histopatologic în intervalul 2015-2019 în Clinica  Dermatologie, Spitalul Clinic Județean de 
Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași.  
Rezultate: Frecvența cazurilor de CBC a fost semnificativ cea mai mare din tumorile analizate, respectiv 23,73%. 
Distribuția frecvenței cazurilor cu CBC pe sexe a indicat că a fost semnificativ mai mare la bărbați (28,64% față 
de 19,44% la femei, Z=2,34, p=0,01) și la pacienții din mediul rural (30,39% față de 19,59% din mediul urban, 
Z=2,68, p=0,004). Compararea cu ajutorul testului χ2 în funcție de grupele de vârstă a evidențiat că la pacienții 
cu vârste între 30-49 de ani, au fost semnificativ mai frecvente formele cumulate de CBC morfeiform și 1/3 din 
cazurile de CBC pigmentare (6 cazuri, 16,22% din totalul cazurilor cu CBC, față de 0% la cei cu vârste între 50-89 
de ani), iar formele cumulate de CBC superficial, micronodular, nodular și 2/3 din formele pigmentare, au fost 
semnificativ mai frecvente la pacienții cu vârste între 50-89 de ani (83,78% din total CBC, față de 0% la cei cu 
vârste între 30-49 de ani), χ2=37, p<0,00001.  
Concluzii: Datele obținute indică faptul că cei mai semnificativi factori etiologici pentru CBC par a fi 
predispoziția genetică, sexul masculin, vârsta înaintată și expunerea la radiațiile ultraviolete. 
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Basal cell carcinoma - epidemiological profile 
Ioana-Alina Halip1,2, Laura Stătescu2, D. Vâță1,2, Ioana-Adriana Popescu2,  
Adriana-Ionela Pătrașcu1,2, Alina Stîncanu1, Doinița Temelie Olinici2, B. Tarcau1, Mădălina Mocanu1, 
Laura Gheucă Solovăstru1,2 

1Dermatology Clinic, County Emergency Clinical Hospital "St. Spiridon", Iasi  

2U.M.F. "Grigore T. Popa" Iasi 

Keywords: basal cell carcinoma, histopathological diagnosis, epidemiological profile 

Introduction: Basal cell carcinoma (BCC) is a non-melanocytic tumor that is formed by the proliferation of 
the cells of the epidermal basal layer, which presents malignancy in situ manifested by its invasive and 
recurrent character. The likelihood of developing CBC increases with age. 
Material / Methods: The retrospective observational study included 112 cases of basal cell carcinomas 
diagnosed histopathologically in the period 2015-2019 in the Dermatology Clinic, the Emergency County 
Clinical Hospital "St. Spiridon", Iasi. 
Results: The frequency of CBC cases was significantly the highest among the analyzed tumors, respectively 
23.73%. The frequency distribution of BCC cases by gender indicated that it was significantly higher in men 
(28.64% vs. 19.44% in women, Z=2.34, p=0.01) and in rural patients (30.39% versus 19.59% from the urban 
environment, Z=2.68, p=0.004). Comparison using the χ2 test according to age groups revealed that in 
patients aged 30-49 years, cumulative forms of morpheiform CBC and 1/3 of cases of pigmented CBC were 
significantly more frequent (6 cases, 16, 22% of all cases with CBC, compared to 0% in those aged 50-89 
years), and the cumulative forms of CBC superficial, micronodular, nodular and 2/3 of the pigmented forms, 
were significantly more frequent in patients with ages 50-89 years (83.78% of total CBC, compared to 0% in 
those aged 30-49), χ2=37, p<0.00001. 
Conclusions: The data obtained indicate that the most significant etiological factors for CBC appear to be 
genetic predisposition, male sex, advanced age and exposure to ultraviolet radiation. 
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Utilizarea combinației imunoterapie - radioterapie stereotactică în 
melanomul metastatic 
Cl. Hopirtean  

Medisprof, Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: melanomul, radioterapia, SBRT, SABR, imunoterapia 

Melanomul a fost considerat o tumoră radiorezistentă, cu un mare potențial pentru repararea a leziunilor 
subletale induse de radioterapie. Rolul radioterapiei (RT) în tratamentul melanomului este în continuă 
evoluție, iar radioterapia (RT) este acum considerată o opțiune de tratament eficientă în unele situații. Cea 
mai frecventă indicație pentru radioterapie în melanom a fost tratamentul adjuvant după limfadenectomie 
la pacienții cu factori de risc de recidivă ganglionară (diametru mare, ganglioni multipli, extensie 
extracapsulară). S-a demonstrat că radioterapia adjuvantă după limfadenectomie dublează controlul local al 
bolii, dar nu îmbunătățește supraviețuirea pacientului și poate duce, de asemenea, la o toxicitate 
semnificativă. Mai important, RT poate poate fi o metoda eficientă de tratament paliativ la pacienții cu boală 
locală nerezecabilă/recidivată sau metastatică care produce dureri osoase, compresie epidurală a măduvei 
spinării și metastaze cerebrale. Tehnicile avansate de radioterapie cum ar fi radiochirurgia stereotactică (SRS) 
și radioterapia stereotactică a corpului (SBRT) devin din ce în ce mai utilizate și pot fi eficiente în ablarea 
metastazelor limitate ca număr (boala oligometastatică). RT ar putea fi un tratament definitiv pentru un 
număr limitat de metastaze sau în cazuri de progresie limitată (boală oligoprogresivă) la tratament sistemic. 
Un număr tot mai mare de publicații sugerează un mare beneficiu din combinația RT cu imunoterapie. În 
prezent, nu există dovezi convingătoare care să susțină combinarea RT cu un tratament țintit molecular și, 
conform datelor emergente privind toxicitatea unei astfel de combinații, aceasta ar trebui utilizată cu 
prudență. 
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Un caz de melanom metastatic a fost tratat pentru metastaze pulmonare și cerebrale. SRS/SBRT a fost selectat 
ca tratament de elecție pentru recidiva tumorală după intervenția chirurgicală pulmonară si de asemenea 
pentru tratamentul unor metastaze cerebrale. De asemenea, rolurile potențiale ale SRS/SBRT combinate cu 
I/O în tratamentul pacienților cu melanom vor fi revizuite aici. 

SRS și SBRT pot fi benefice la pacienții cu metastaze cerebrale și viscerale limitate. Combinația cu 
imunoterapia este sigură și poate fi eficientă în ablarea metastazelor limitate ale melanomului. 

 

 

Stereotactic ablative radiotherapy in combination with immunotherapy 
against metastatic melanoma 
Cl. Hopirtean  

Medisprof, Cluj-Napoca 

Keywords: melanoma, radiotherapy, SBRT, SABR, immunotherapy 

Melanoma has historically been considered a radioresistant tumor, with great potential for repairing sub-
lethal damage. The role of radiotherapy (RT) in the treatment of melanoma is constantly evolving. Emerging 
data has challenged this viewpoint and radiation therapy (RT) is now considered an effective treatment 
option in some settings. The most common indication for radiotherapy in melanoma was adjuvant treatment 
after lymphadenectomy in patients with risk factors for nodal recurrence (large metastasis diameter, multiple 
nodes involved, extracapsular extension). Adjuvant radiotherapy after lymphadenectomy has been shown 
to almost double the local control of the disease, but it does not improve patient survival and may also lead 
to significant toxicity.  
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More important, RT can provide effective palliation for up to 50% of patients with unresectable locally 
recurrent or metastatic disease that produces bone pain, epidural spinal cord compression and central 
nervous system dysfunction. Stereotactic techniques, like stereotactic radiosurgery (SRS) and stereotactic 
body radiotherapy (SBRT) are becoming more widely used and can be effective in ablating limited metastasis 
(oligometastatic disease). RT could be a definitive treatment for a limited number of metastases or in cases 
of limited progression (oligoprogressive disease) on systemic treatment.  

An increasing number of reports suggest great benefit from the combination of RT with immunotherapy. 
Currently, there is no convincing evidence supporting the combination of RT with molecularly targeted 
treatment, and according to emerging data on the toxicity of such a combination it should be used with 
caution. 

A metastatic melanoma case was treated for lung and brain metastases. SRS/SBRT was selected as the 
treatment of choice after tumor recurrence following lung surgery. Also, the potential roles of SRS/SBRT 
combined with I/O in the treatment of patients with melanoma will be reviewed here. 
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Strategii de prevenție a complicațiilor cardiovasculare în cursul terapiei 
anticanceroase 
Valentina Huțanu, Maria Tomulesei, Elena Gafton, Diana Petroiu, Diana Ciubotaru,  
Georgiana Potapenco, Larisa Rotariu, Mariana Floria 

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

Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Clinica Medicală I, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”, Iași, România 

Cuvinte cheie: chimioterapie, prevenție, cardiotoxicitate, risc cardiovascular 

Abordarea pacientului oncologic reprezintă o provocare medicală semnificativă, întrucât acesta se prezintă, 
deseori, cu un cumul de comorbidități preexistente care pot îngreuna sau chiar contraindica conduita 
terapeutică de specialitate. În România, patologia cardiovasculară reprezintă prima cauză de deces, iar 
statisticile deloc satisfăcătoare privind populația generală care se confruntă cu probleme de această natură 
încurajează spre o prevenție riguroasă. 

Riscul cardiovascular al pacientului oncologic variază în funcție de tipul, stadiul neoplaziei, de tratamentul 
ales, doză, dar și de profilul comorbidităților asociate. Întrucât în țara noastră, 1 din 5 persoane se află în 
evidența medicului de familie cu o boală cardiovasculară, evaluarea pre-, dar și post-tratament conform 
recomandărilor echipei multidisciplinare este extrem de importantă. Afectarea cardiacă poate avea un profil 
clinic silențios, ceea ce îndeamnă medicul să realizeze o evaluare sistematizată periodică, biologică și 
imagistică. Prevenția primară și prevenția secundară a toxicității cardiovasculare legate de terapia 
anticanceroasă au în prim plan scăderea riscului cardiovascular în timpul, cât și după terminarea 
tratamentului. 

Concluzii: Având în vedere gradul crescut de mortalitate în rândul pacienților cu boli cardiovasculare, este 
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necesară o abordare multidisciplinară în monitorizarea, evaluarea și tratamentul pacientului oncologic. Un 
plan strategic de prevenție a complicațiilor este o necesitate absolută, iar cunoașterea particularităților din 
sfera cardio-oncologică ușurează conduita terapeutică a acestor pacienți. 

 

 

Strategies for prevention of cardiovascular complications during 
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Introduction: Approaching the oncological patients is a significant medical challenge, because they often 
introduce themselves with a number of pre-existing comorbidities that may interfere with or even 
contraindicate the specialized therapeutic treatment. In Romania, cardiovascular pathology, the first cause 
of death, and the not satisfactory statistics regarding the general population facing problems of this nature 
encourage rigorous prevention. 

The cardiovascular risk of the oncological patient varies depending on the type, stage of cancer, chosen 
treatment, dose, but also the profile of associated comorbidities. Since in our country, 1 out of 5 people is in 
the general practitioner’s records with a cardiovascular disease, pre- and post-treatment evaluation 
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according to multidisciplinary recommendations is extremely important. Cardiac involvement may have a 
silent clinical profile, prompting the doctor to perform a systematic, periodic, biological ang imagistic 
evaluation. Primary and secondary prevention of cancer therapy-related cardiovascular toxicity aim to 
decrease cardiovascular risk during and after the end of treatment. 

Conclusions: Considering the high mortality among patients with cardiovascular diseases, a 
multidisciplinary approach is needed in their monitoring, evaluation and treatment. A strategic plan for the 
prevention of complications is an absolute necessity, and knowing the particularities of the cardio-
oncological domain facilitates the accurate treatment of these patients. 
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Ar trebui să raportăm structurat IRM-ul în cancerul rectal? Un studiu caz-
control 
Șt. Iacob1,2, Șt. Morărașu1, Ana-Maria Mușina1,2, Natalia Veleciuc1,2, C.E. Roată1,2, S. Luncă1,2,  
G.M. Dimofte1,2 

1Clinica a doua de Chirurgie Oncologică din IRO, Iași 

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

Cuvinte cheie: cancer rectal, stadializare IRM, raport structurat 

Introducere: Datorită predispoziției de a recidiva și metastază, pacienții cu cancer rectal (CR) ar trebui să 
beneficieze de cel mai bun management al bolii - care începe cu stadializarea corectă a tumorii. 
Standardizarea stadializării TNM prin IRM, în concordanță cu creșterea atenției radiologilor la elementele 
cheie din stadializarea CR, oferă pacienților cea mai bună șansă de terapie individualizată și ușurarea 
procesului decizional în comisiile multidisciplinare oncologice. 

Materiale și metode: Am adunat datele în manieră retrospectivă din baza de date a Institutului Regional de 
Oncologie din Iași dintre anii 2021-2022. Am inclus pacienții care au beneficiat de o primă evaluare IRM de 
stadializarea a CR în diferite centre radiologice. Am obținut inițială raportare liberă și am rugat aceiași 
radiologi să reexamineze aceleași imagini obținute prin IRM utilizând formularul de raportare structurată. Am 
comparat rezultatele pentru a identifica diferențe. 

Rezultate: Am inclus 18 pacienți care s-au potrivit criteriilor studiului nostru. Rezultatele preliminare arată ca 
raportarea structurată a stadializării CR oferă mai multe informații decât raportarea liberă. 

Concluzii: Raportarea structurată a stadializării CR poate fi o metodă de înaltă necesitatea în îmbunătățirea 
acurateței cu care se realizează stadializarea TNM, îmbunătățind astfel accesul pacientului la terapie 
individualizată. 
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Should we move towards template-based reporting of MRI in rectal cancer? 
A case control study 
Șt. Iacob1,2, Șt. Morărașu1, Ana-Maria Mușina1,2, Natalia Veleciuc1,2, C.E. Roată1,2, S. Luncă1,2,  
G.M. Dimofte1,2 

1The 2nd surgical oncology department of the Regional Oncology Institute, Iasi 

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

Keywords: rectal cancer, MRI staging, template 

Background: Due to its susceptibility to local recurrence and metastasis, rectal cancer (RC) patients should 
benefit from the best management – which starts with an adequate staging of the tumour. Standardizing 
MRI for TNM staging, in concordance with increasing radiologist’s awareness of key elements in RC staging, 
offer the patients the chance of individualized therapy and ease the decision-making process in 
multidisciplinary tumour boards. 

Materials and methods: We collected the data retrospectivly from the hospital’s (Regional Oncology 
Institute of Iasi) internal servers from 2021-2022.  We included the patients which underwent a first MRI 
scan for RC staging in different radiology facilities. We obtained the initial free-written evaluation and we 
asked the same radiologists to reexamine the acquired MRI scans using an evaluation template. We 
compared the two results for differences. 

Results: We included 18 patients in our study who fit our criteria. Our preliminary results have shown that 
using a template-based MRI reporting of RC offers more pieces of information than free writing. 

Conclusions: Template-based MRI reporting of RC could prove a highly-needed method of increasing the 
accuracy of TNM staging, furthermore increasing the patients' access to individualized therapy. 



 
  
 
 
 
 
 

182 
 

Zece ani de Institutul Regional Oncologic, zece ani de experiență în 
cancerul gastric într-o singură clinică de chirurgie oncologică 
Șt. Iacob1,2, Șt. Morărașu1, Ana-Maria Mușină1,2, Natalia Veleciuc1,2, C.E. Roată1,2, S. Luncă1,2,  
G.M. Dimofte1,2 

1Clinica a doua de Chirurgie Oncologică din IRO, Iași 

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

Cuvinte cheie: cancer gastric, chirurgie, retrospectiv 

Introducere: Fiind a patra cauză de mortalitate prin malignitate, cancerul gastric (CG) reprezintă o adevarata 
provocare patologică. Este în stransă relație cu obiceiurile alimentare și comportamentele sociale care pot 
produce disbioza cu proprietăți pro-oncogenice. În timp ce stadiile avansate de CG se corelează cu un 
prognostic redus de supraviețuire, prevenția și depistarea precoce reprezintă opțiunea dorită de 
management. 

Materiale și metode: Am adunat datele în maniera retrospectivă din baza de date a Institutului Regional de 
Oncologie din Iași dintre anii 2012-2022. Am inclus pacienții cu diagnosticul de ”malignitate gastrică” și am 
exclus pacienții care au beneficiat anterior de intervenții chirurgicale gastrice (și au avut recidivă) și pacienții 
cu tumori gastrointestinale stromale sau cu malignități hematologice. Am analizat supraviețuirea, 
operabilitatea și rata de complicații 

Rezultate: În 10 ani am operat 284 de patienți și am realizat gastrectomii parțiale (n=51), gastrectomii totale 
(n=120), anastomoză gastrojejunale (n=30), biopsii sau stome de alimentație (n=85). Rezecțiile radicale au 
beneficiat de limfadenectomie oncologică. 

Concluzii: CG este frecvent inoperabil datorită bolii local avansate și carcinomatozei peritoneale. Am realizat 
171 de rezecții radicale, cu evoluții postoperatorii bune. 
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Ten years of the Regional Oncology Institute, ten years of surgical 
experience in gastric cancer in a single surgical department 
Șt. Iacob1,2, Șt. Morărașu1, Ana-Maria Mușina1,2, Natalia Veleciuc1,2, C.E. Roată1,2, S. Luncă1,2,  
G.M. Dimofte1,2 

1The 2nd surgical oncology department of the Regional Oncology Institute, Iasi 

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

Keywords: gastric cancer, surgery, retrospective 

Background: Ranked as the fourth most common cause of death due to malignancy, gastric cancer (GC) is a 
truly challenging pathology to tackle with. It’s closely related to dietary habits and social behaviour which 
might induce local dysbiosis with pro-oncogenic properties. While advanced GC stages correlate with poor 
survival prognosis, prevention and early detection represent the desired management option. 

Materials and methods: We collected the data in a retrospective manner from the hospital’s internal servers 
from 2012-2022. We included the patients with a diagnosis of „gastric malignancy” and we removed the 
patients that had a previous intervention on the stomach (and suffered from tumour regrowth) and patients 
with gastrointestinal stromal tumours or haematological malignancies. We analyzed survival, operability and 
complication rate. 

Results: During 10 years, we operated on 284 patients, performing partial gastrectomy (n=51), total 
gastrectomy (n=120), gastrojejunal anastomosis (n=30), biopsy or feeding stoma (n=85). Radical resections 
benefited from oncological lymphadenectomy. 

Conclusions: GC is highly associated with inoperability due to locally advanced disease and peritoneal 
carcinomatosis. We successfully performed radical resection on 171 patients with good overall postoperative 
outcomes. 
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Combinația Trifluridinum+Tipiracilum în tratamentul cancerului colo-
rectal metastatic de linia a IIIA - experiența clinică 
P. Iorga, A. Dragomirescu, C.G. Tudorache, A. Tereguian-Luci, D. Chetroiu 

Compartimentul de Oncologie Medicală, Spitalul Universitar de Urgență, București, România 

Cuvinte cheie: cancer colo-rectal metastatic, tratament linia a III-a, durata mediana tratament 

În cancerul colo-rectal metastatic supraviețuirea mediană a fost schimbată de la 1 an la 2,5-3 ani odată cu 
dezvoltarea de noi opțiuni terapeutice. Din decembrie 2019 combinația Trifluridinum + Tipiracilum a devenit 
disponibilă și pentru pacienții din România ca tratament de linia a III-a după chimioterapia pe baza de 
fluoropirimidine. 

A fost efectuată o analiza retrospectiva a pacienților tratați cu combinația Trifluridinum + Tipiracilum în cadrul 
Compartimentului de Oncologie SUUB. Lotul analizat a inclus 28 de pacienți. Obiectivele principale ale 
analizei au fost reprezentate de durata mediană de tratament, incidența efectelor secundare și ca obiective 
secundar determinarea supraviețuirii generale. 

Durata mediană a tratamentului a fost de 5 luni, efectele secundare înregistrate au fost similare cu cele 
raportate în studiile clinice randomizate de fază III. De remarcat că o treime din pacienții din lotul analizat au 
avut o durată a tratamentului mai mare sau egală de 6 luni și 20% din pacienți au primit tratament subsecvent. 
Combinația Trifluridinum + Tipiracilium poate schimba cursul bolii pentru un subgrup de pacienți ca urmare 
a unei toxicități reduse cu menținerea calității vieții ce permite ca la progresia bolii aceștia să primească 
tratament subsecvent 
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Third line treatment with Trifluridinum + Tipiracilum in metastatic colo-
rectal cancer – clinical experience  
P. Iorga, A. Dragomirescu, C.G. Tudorache, A. Tereguian-Luci, D. Chetroiu 

Oncology Department, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: metastatic colorectal cancer, third-line treatment, median treatment duration 

In metastatic colorectal cancer, the median survival has been changed from 1 year to 2.5-3 years with the 
development of new therapeutic options. Since December 2019, the Trifluridinum + Tipiracilum combination 
has become available for patients in Romania as a third-line treatment after chemotherapy based on 
fluoropyrimidines. 

A retrospective analysis of patients treated with the combination of Trifluridinum + Tipiracilum was 
performed in the Department of Oncology SUUB. The analyzed group included 28 patients. The main 
objectives of the analysis were represented by the median duration of treatment, the incidence of side effects 
and as secondary objectives the determination of overall survival. 

The median duration of treatment was 5 months, the recorded side effects were similar to those reported in 
phase III randomized clinical trials. It should be noted that a third of the patients in the analyzed group had 
a duration of treatment greater than or equal to 6 months and 20% of the patients received subsequent 
treatment. The combination of Trifluridinum + Tipiracilium can change the course of the disease for a 
subgroup of patients as a result of a reduced toxicity while maintaining the quality of life that allows them to 
receive subsequent treatment when the disease progresses 
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Sindromul hipereosinofilic în practica clinică 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: SES, PDGFR, FGFR 

Sindromul hipereosinofilic (SHE) reprezintă un grup heterogen de afecțiuni neoplazice și non-neoplazice 
caracterizate prin număr crescut de eosinofile în sângele periferic care pot evolua spre insuficiență de organ 
indusă de eosinofile. În procesul patalogic pot fi afectate toate organele însă predomină afectarea cardiacă, 
pulmonară, cutanată și neurologică. Complicațiile cardiace reprezintă principală cauză de mortalitate.  

Metodă: Această lucrare ilustrează cazuri de sindrom hipereosinofilic întâlnite în practica clinică a IRO Iași, 
metodele de diagnostic și tratament aplicate precum și review-ul literaturii pe acest subiect. 

Concluzie: Hipereosinofilia (HE) este definită ca valoare persistent crescută a eosinofilelor >1.5x109/l și/sau 
infiltrare tisulară (ex, >20% eosinofile medulare). Clonalitatea eosinofilelor este greu de demonstrat însă în 
prezența unui neoplasm hematologic sau a unui defect molecular (mutații PDGFR, FGFR sau BCR/ABL1) 
eosinofilia poate fi considerată clonală. 
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Hypereosinophilic syndrome in clinical practice and literature review 
D. Iovu 1, 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: HES, PDGFR, FGFR 

Hypereosinophilic Syndrome (HES) represents a heterogeneous group of neoplastic and non-neoplastic 
conditions characterized by an increased number of eosinophils in the peripheral blood, and may involve 
eosinophil-induced organ damage. Any organ may be involved in disease process but commonly heart, lung, 
skin and peripheral and central nervous system are affected. Cardiac complication represent the leading 
cause of death.  

Method: This presentation shows Hypereosiphilic Syndrome cases during clinical practice at IRO Iasi, 
methods of diagnostic and treatment applied and a literature review on this topic. 

Conclusion: Hypereosinophilia (HE) is defined as persistent elevated eosinophil count >1.5x109/l and/or 
tissue HE (eg, >20% bone marrow eosinophils). Clonality of eosinophils is difficult to demonstrate, however 
if presence of hematologic neoplasm or molecular defect (eg. mutations of PDGFR, FGDR or BCR/ABL1) is 
demonstrable, eosinophilia should be considered clonal. 
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Profilul de toxicitate al inhibitorilor CDK 4/6 în tratamentul cancerului 
mamar metastatic cu receptori hormonali pozitivi, Her-2 negativ: 
experiența practică a 2 centre oncologice 
D.C. Jinga1, Diana Chetroiu2, Andrea Crăciunescu1, Ioana Lazăr1, Iuliana Nicorescu1,3, Corina Pop2,3 

1Centrul Medical NEOLIFE, București 

2Spitalul Universitar de Urgență București 

3Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”  București 

Cuvinte cheie: cancerului mamar metastatic, inhibitorii CDK 4/6, efecte adverse, profilului de toxicitate 

Introducere: Studiile clinice internaționale, randomizate au demonstrat eficacitatea înaltă a tratamentului 
cu inhibitori de CDK 4/6 (CDK 4/6i) în asociere cu terapia endocrină (ET) a pacienților cu cancer mamar 
metastatic (MBC), cu receptori hormonali pozitivi (ER+) Her-2 negativ. Palbociclib, Ribociclib și Abemaciclib 
sunt cele 3 medicamente aprobate cu această indicație, la nivel internațional. Mecanismul primar de acțiune 
este comun pentru toți inhibitorii CDK 4/6, dar există diferențe considerabile în profilul farmacologic și al 
reacțiilor adverse. 

Material și metodă: Începând cu anul 2018, în cadrul Centrului Medical Neolife București și Spitalului 
Universitar de Urgență București, au fost tratați un număr de 91 pacienți diagnosticați cu MBC ER+ Her-2 
negativ. Obiectivele acestui studiu retrospectiv au fost supraviețuirea fără semne de progresie a bolii (PFS), 
supraviețuirea globală (OS) și evaluarea profilului de toxicitate al celor 3 medicamente. 

Rezultate: Din cei 91 pacienți cu MBC ER+ Her-2 negativ, 64 (70%) au fost tratați în prima line cu CDK 4/6i în 
asociere cu ET și 37 pacienți (30%) au primit același tratament în a doua linie terapeutică. Un număr de 47 
pacienți (51,6%) au primit Palbociclib, 32 pacienți (35%) Ribocilcib și 12 pacienți (13.45%) au fost tratați cu 
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Abemaciclib. Având în vedere faptul că studiul este în curs de desfășurare și că datele de supraviețuire sunt 
imature, în prezentarea noastră vom discuta unele aspecte legate de evenimentele adverse (AEs) produse de 
inhibiția căii CDK4/6. 

Un număr de 13 pacienți din 47 (27.6%), tratați cu Palbociclib, au prezentat neutropenie de gradul 2-4; unul 
dintre cazuri s-a asociat cu erupție zoster, iar un alt caz cu trombembolie pulmonară masivă. Din ce 13 
pacienți cu neutropenie, în 12 cazuri s-a continuat tratamentul cu doză ajustată, iar în cazul pacientului cu 
trombembolie pulmonară s-a stopat temporar tratamentul, acesta fiind în curs de evaluare și terapie specifică 
cu anticoagulante. 

În ce privește tratamentul cu Ribociclib, 20 pacienți din 32 tratați (62,5%) au dezvoltat AEs (7 pacienți cu 
neutropenie, 5 cu toxicități gastro-intestinale, în special greață și diaree, 4 cu citoliză hepatică; alți 3 pacienți 
au dezvoltat reacții complexe (1 caz cu neutropenie și tulburări gastro-intestinale, 1 caz cu toxicitate gastro-
intestinală și hepatică concomitenta și 1 caz cu neutropenie și reacție gastro-intestinală); 1 pacient a 
prezentat creșteri ale valorilor serice ale creatininei. Din cei 20 pacienți ce au dezvoltat toxicități în cursul 
tratamentului, 6 au prezentat forme severe (SAEs): 1 caz cu diaree severă pe fondul infecției cu Clostridium, 
2 pacienți cu abdomen acut produs de colecistită non-litiazică și 3 pacienți cu toxicitate hepatică severă). Un 
număr de 8 (25%) pacienți tratați cu Ribociclib au întrerupt definitiv tratamentul din cauza AEs, 6 pacienți au 
reluat tratamentul cu doze scăzute, iar pentru 3 pacienți s-a tentat retratamentul cu Palbociclib; pentru unul 
dintre aceștia s-a stopat imediat administrarea CDKi din cauza recidivei citolizei hepatice. 

6 pacienți din cei 12 tratați cu Abemaciclib (50%) au dezvoltat AEs (1 pacient cu neutropenie, 4 pacienți cu 
toxicități gastro-intestinale și 1 pacient cu o creștere serică a nivelului creatininei). Un număr de 3 pacienți au 
stopat din proprie inițiativă tratamentul din cauza toxicităților gastro-intestinale (non-complianța 
terapeutică). 

Concluzie: Tratamentul cancerului mamar metastatic ER+ Her-2 negativ cu inhibitori CDK 4/6 și terapie 
endocrină, atât în prima linie, cât și în linii secundare, considerat standard terapeutic modern, se asociază cu 
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o rată crescută de toxicități. Tratamentul cu Palbociclib se asociază mai frecvent cu neutropenie și toxicitate 
pulmonară, în timp ce tratamentul cu Ribociclib și Abemaciclib cu efecte adverse gastro-intestinale și 
hepatice. Din acest motiv avem nevoie de ghiduri de profilaxie, diagnostic precoce și tratament eficient al 
acestor toxicități, cu scopul de a îmbunătăți supraviețuirea pacienților cu cancer mamar metastatic. 

 

 

Toxicity profiles of CDK4/6 inhibitors in ER positive Her-2 negative 
metastatic breast cancer: a real-world Romanian experience in two centers 
D.C. Jinga1, Diana Chetroiu2, Andrea Crăciunescu1, Ioana Lazăr1, Iuliana Nicorescu1,3, Corina Pop2,3  

1NEOLIFE Medical Center Bucharest 

2Emergency University Bucharest Hospital  

3“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 

Keywords: metastatic breast cancer, CDK4/6 inhibitors, adverse events, toxicity profiles 

Introduction: multiple international randomized clinical trials demonstrated that CDK 4/6 inhibitors 
combined with endocrine therapy (ET) are highly effective for the treatment of endocrine receptor (ER) 
positive, Her-2 negative metastatic breast cancer (MBC). Palbociclib, Ribociclib and Abemaciclib are three 
drugs worldwide approved for this indication. They have the same primary mechanism of action but, with 
considerable differences in their pharmacological and side effects profiles. 

Material and methods: 91 patients with ER positive, Her-2 negative MBC were treated at Neolife Bucharest 
Medical Center and at University Bucharest Hospital, starting with 2018. The objective of this retrospective 
study is the assessment of progressive free survival (PFS), overall survival (OS) and the evaluation of toxicity 
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profiles of these three drugs. 

Results: 64 patients from 91 (70%) were treated with CDK 4/6 inhibitors combined with ET in first-line and 
37 patients from 91 in second-line and beyond (30%). 47 patients (51.6%) received Palbociclib, 32 patients 
(35%) Ribociclib and 12 patients (13.45%) were treated with Abemaciclib. As survival parameters are still 
immature, we will discuss in this presentation the adverse events (AEs) of CDK 4/6 inhibition in MBC.  

13 patients from 47 (27.6%) treated with Palbociclib presented grade 2-4 neutropenia; one case associated 
zoster eruption and another one pulmonary embolism. For 12 patients we continued the treatment 
adjusting the dose and for one we temporarily stopped the treatment and used anticoagulants. Regarding 
the Ribociclib, 20 patients from 32 (62,5%) developed AEs (7 patients with neutropenia, 5 with 
gastrointestinal toxicity, mainly nausea and diarrhea and 4 with hepatic cytolysis; 3 patients developed 
combined toxicity (neutropenia and gastrointestinal – 1 case, gastrointestinal and hepatic - 1 case and 
neutropenia and gastrointestinal – 1 case); 1 patient presented elevated creatinine level. 6 patients from 20 
developed serious adverse events (SAEs): 1 with severe diarrhea associated with Clostridium, 2 with acute 
abdomen consecutive to non-lithiasis cholecystitis and 3 patients with severe hepatic toxicity). 8 patients 
treated with Ribociclib (25%) stopped treatment definitively because of AEs, 6 patients received reduced 
doses after recovering from AEs and for 3 patients we tried to rechallenge with Palbociclib; one of them rapid 
stopped the treatment because the recurrence of hepatic cytolysis. 6 patients from 12 treated with 
Abemaciclib (50%) developed AEs (1 neutropenia, 4 gastrointestinal toxicity and 1 with increased creatinine 
level). 3 patients stopped definitively the treatment (non-compliance because of gastrointestinal toxicity). 

Conclusion: CDK 4/6 inhibitors associated with endocrine therapy, in first or second-line, as a new standard 
for ER positive Her-2 negative MBC treatment, generate a high rate of adverse events. Neutropenia and 
pulmonary toxicity were more common for Palbociclib and gastrointestinal and hepatic toxicities were 
particularly for Ribociclib and Abemaciclib. We need specific guidelines for prophylaxis, early diagnosis and 
early treatment for these toxicities in order to improve survival for metastatic breast cancer patients. 
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Fragmentul mezocolic apical în colectomiile cu excizie completă de 
mezocolon: ar trebui analizat separate? Un studiu pilot 
C. Livadaru1,2, Șt. Morărașu3, Roxana Bargaoanu3, Șt. Iacob3, R.G. Acsinte3, Wee Liam Ong2,  
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C.E. Roată2,3, Fl. Zugun-Eloae2,4, D. Ferariu2,5, S. Luncă2,3, M.G. Dimofte2,3 

1Clinica de Radiologie și Imagistica Medicală, Spitalul Universitar ”Sf. Spiridon” Iași România 
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Cuvinte cheie: ganglioni limfatici centrali, cancer de colon, cancer de rect, CME 

Scop: În acest studiu am avut ca scop descrierea și validarea unui protocol de analiză a fragmentului 
mezocolic apical (MAF) în vederea depistării de metastaze tumorale ganglionare centrale sau extralimfatice 
într-o cohortă randomizată de colectomii cu excizie completă de mezocolon (CME). 

Materiale și metode: Patruzeci și șapte de pacienți diagnosticați cu cancer colorectal au fost incluși. O 
piramidă de țesut cu dimensiunile de 2/2 cm a fost rezecată în jurul ligaturii vasulare centrale și trimisă pentru 
ultrastadializare patologică. MAF-ul a fost secționat în 16 felii. Imaginii HD au fost extrase și modelate într-o 
imagine 3D a MAF. Distribuția de ganglioni limfatici în MAF a fost cuantificată. Testări imunohistochimice 
pentru citokeratină 14 au fost folosite pentru a izola celule tumorale sau micrometastaze în țesutul 
extranodal. 

Rezultate: Nu au fost identificate celule tumorale în afara ganglionilor limfatici din țesutul mezocolic apical. 
Marginile de rezecție apicale, țesut mezocolic și ganglioni limfatici au fost negative atunci când MAF-ul a fost 



 
  
 
 
 
 
 

193 
 

ultrastadializat. Numărul de ganglioni limfatici centrali a variat între 0 si 24. Ganglioni centrali pozitivi au fost 
depistați doar în stadiul pN2. Rata de ganglioni centrali pozitivi a fost de 4.2% in cohorta noastră. 

Concluzii: MAF poate fi ușor extras și ultrastadializat pentru a depista celule tumorale sau micrometastaze 
izolate. Studii viitoare sunt necesare pentru a stabili daca analiza MAF influențează stadializarea, prognosticul 
și tratamentul pacientului. 

 

The mesocolic apical fragment in complete mesocolic excision colectomies: 
should it be analysed separately? A proof-of-concept study 
C. Livadaru1,2, Șt. Morărașu3, Roxana Bargaoanu3, Șt. Iacob3, R.G. Acsinte3, Wee Liam Ong2,  
K. Rouet3, Vasileios Zois3, Raluca Zaharia3, C. Pantea3, Ana Maria Mușină2,3, Natalia Velenciuc2,3,  
C.E. Roată2,3, Fl. Zugun-Eloae2,4, D. Ferariu2,5, S. Luncă2,3, M.G. Dimofte2,3 

1Radiology and Medical Imaging Department, ”St. Spiridon” University Hospital, Iasi, Romania 

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

3Second Department of Surgical Oncology, Regional Institute of Oncology (IRO), Iasi, Romania. 

4Center of Fundamental Research and Experimental Development in Translational Medicine at Regional Institute of Oncology, Regional Institute of 

Oncology (IRO), Iasi, Romania. 

5Department of Pathology, Regional Institute of Oncology (IRO), Iasi, Romania 

Keywords: central lymph nodes, colon cancer, rectal cancer, CME 

Aim: We aim to describe a protocol and assess the feasibility of harvesting and analysing the mesocolic apical 
fragment (MAF) for the presence of central lymph nodes metastasis and extra lymphatic free tumour cells in 
a random subgroup extracted from a cohort of CME colectomies with central vascular ligation. 
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Material and methods: Forty-seven patients diagnosed with colorectal cancer were included. A 2/2 cm 
pyramid of tissue was cut around the central tie and sent for pathological examination. The MAF was 
sectioned into 16 slices. High-definition images were taken from the slices which were merged into a 
panoramic 3D image of the MAF. Distribution of LNs in the MAF was quantified. Immunohistochemistry (IHC) 
staining for cytokeratin 14 was used to identify isolated tumoral cells and micrometastases in the extranodal 
tissue. 

Results: No tumoral cells were identified migrating through the apical zone, outside of the LNs. Margins of 
resection, mesocolic tissue and LNs were all negative in the subgroup of ultra-staged MAFs. The number of 
examined central LNs varied between 0 and 24, with positive MAF LNs being identified only in pN2 stages. 
The rate of positive apical lymph nodes in our cohort was 4.2% (n=2).  

Conclusions: MAF can be easily extracted from standard specimens allowing for accurate analysis for 
lymphatic and extra-nodal tumour cells on the central resection margins, in central LNs and in the apical 
mesocolic tissue. Future research on larger cohorts is required to establish if analysing the MAF has an impact 
on patient staging, prognosis and management. 
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Brahiterapia interstițială 3D în tumorile de părți moi ale pleoapei (Limfom 
NH - Malt) 
Simona Lupu, Diana Cipu, Ancuța Elena Baciu, Mădălina Croitoriu, Amalia Constantinescu,  
M. Savu, Al. Oprea, Elisabeta Gabriela Murgoi, Maria Mihai 

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București 

Cuvinte cheie: brahiterapie 3D, interstitial, limfom NH - MALT 

Scopul lucrării: Evaluarea eficacității brahiterapiei interstițiale temporare (BRT) pentru o pacientă ce a urmat 
o schemă de tratament radioterapeutic. Diagnosticul pacientei a fost de limfom NH - MALT de zona marginală, 
tratat în prima fază prin excizie chirurgicală. 

Cazul clinic: Se prezintă cazul unei paciente cu vârsta de 37 de ani, diagnosticată în anul 2022 cu limfom NH 
- MALT de zona marginală, după efectuarea biopsiei. Tratamentul prin brahiterapie interstițială a fost livrat pe 
parcursul a 10 zile consecutive, a câte 3 Gy pe fracție.  

Materiale și metode: Catetere interstițiale, markeri de recunoaștere, riglă, markeri radio-opaci, toate sterile. 
Scanarea regiunii de interes cu ajutorului computerului CT - Simulator din dotarea secției de radioterapie. S-
a utilizat meniul dedicat al softului Eclipse pentru efectuarea planului de tratament, cu doza prescrisă și 
evaluarea dozelor încasate de organele cu risc. Aplicarea tratamentului s-a realizat cu instalația de 
brahiterapie GammaMed Plus HDR, utilizând sursa radioactivă de Iridiu -192. 

Rezultate: Prezentarea curbelor izodozelor axiale, a datelor din histograma doză-volum (DVH) și a imaginilor 
virtuale permite atât calculul dozelor din volumul țintă cât și impunerea de constrângeri de doză asupra 
țesutului normal. Acoperirea corespunzătoare a patului tumoral a fost analizată plecând de la izodozele 
cuprinse în intervalul de 85%-100% . Totodată au fost evaluate dozele pentru structurile normale, cum ar fi 
pielea și corneea. Calitatea implantului poate fi măsurată în termeni de V100 (volumul țesutului care primește 
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100% din doza prescrisă) și V150 (volumul de țesut care primește 150% din doza prescrisă). 

Concluzii: Brahiterapia interstițială cu debit de doză mare a dus la un control favorabil al bolii și la un răspuns 
din punct de vedere cosmetic excelent, fără toxicități acute sau tardive semnificative, bazate pe consulturile 
interdisciplinare efectuate la o lună după tratament și apoi periodic, la trei și șase luni (aspect cicatricial). BT 
insterstițială este o modalitate eficientă pentru tratamentul cancerelor pleoapelor la pacienții atent selectați.  

 

 

3D interstitial brachytherapy in soft tissue tumours of the eyelid (NH - Malt 
Lymphoma) 
Simona Lupu, Diana Cipu, Ancuța Elena Baciu, Mădălina Croitoriu, Amalia Constantinescu,  
M. Savu, Al. Oprea, Elisabeta Gabriela Murgoi, Maria Mihai 

Institute of Oncology ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucharest 

Keywords: 3D brachytherapy, interstitial, NH-MALT lymphoma 

Purpose of the work: Evaluation of the efficacy of temporary interstitial brachytherapy (TIBT) for a patient 
undergoing a radiotherapy treatment regimen. The patient's diagnosis was NH - MALT marginal zone 
lymphoma, treated in the first phase by surgical excision. 

Clinical case: We present the case of a 37-year-old patient diagnosed in 2022 with marginal zone NH - MALT 
lymphoma after biopsy. Interstitial brachytherapy treatment was delivered over 10 consecutive days of 3 Gy 
per fraction.  

Materials and methods: Interstitial catheters, recognition markers, ruler, radiopaque markers, all sterile. 
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Scanning of the region of interest with the help of the CT-Simulator computer in the radiotherapy 
department. The dedicated menu of the Eclipse software was used to perform the treatment plan, with the 
prescribed dose and the evaluation of the doses received by the organs at risk. Treatment application was 
performed with the GammaMed Plus HDR brachytherapy machine, using the radioactive source of Iridium-
192. 

Results: The presentation of axial isodose curves, dose-volume histogram (DVH) data and virtual images 
allows both the calculation of target volume doses and the imposition of dose constraints on normal tissue. 
The corresponding coverage of the tumour bed was analysed starting from isodots in the range 85% -100%. 
Doses to normal structures such as skin and cornea were also assessed. Implant quality can be measured in 
terms of V100 (volume of tissue receiving 100% of the prescribed dose) and V150 (volume of tissue receiving 
150% of the prescribed dose). 

Conclusions: High-dose-rate interstitial brachytherapy has resulted in favorable disease control and 
excellent cosmetic response with no significant acute or late toxicities, based on interdisciplinary 
consultations performed one month after treatment and then periodically at three and six months (scar 
appearance). Interstitial BT is an effective modality for the treatment of eyelid cancers in carefully selected 
patients.  
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Imunofenotipul celular asociat cu modificările genetice recurente în 
diagnosticul leucemiilor acute 
Mihaela Mentel1,2, Claudia E. Grigoraș1, Mihaela Zlei1, Loredana Mihaiela Dragoș1, Elena Nisioi1,  
I.C. Ivanov1, Adriana Sireteanu1, Alina M. Veringu1, Raluca E. Oană1, Daniela Jitaru1 

1Laboratorul de Analize Medicale, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

2Centrul de Cercetare TRANSCEND, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: imunofenotipare, modificări genetice, leucemii acute 

Introducere: Diagnosticul leucemiilor acute include integrarea datelor clinice cu evaluarea morfologică a 
probelor de aspirat medular, a analizelor imunofenotipice, citogenetice și moleculare. Imunofenotiparea prin 
citometrie în flux indică lineajul celulelor blastice, identifică expresia aberantă a markerilor limfoizi sau 
absența unor markeri mieloizi, precum și asincronisme maturative. În acest studiu, s-a corelat expresia 
markerilor imunofenotipici cu prezența modificărilor genetice, cu scopul de a evidenția tipare 
imunofenotipice asociate cu alterările genetice. 

Materiale și metode: În studiu au fost incluși pacienți diagnosticați cu leucemie acută cu precursori mieloizi 
sau limfoizi B la Institutul Regional de Oncologie. Analizele de citometrie în flux s-au realizat respectând 
standardele Euroflow, atât pentru setarea instrumentelor, cât și pentru marcarea și achiziția probelor. 
Interpretarea datelor de imunofenotipare s-a realizat cu programul Infinicyt (Cytognos, Salamanca). 
Modificările genetice s-au identificat prin extracție de ARN, urmată de reacția în lanț a polimerazei cu 
transcripție inversă și analiza fragmentelor obținute prin electroforeză. 

Rezultate: Analiza retrospectivă a indicat faptul că un număr relativ mic de pacienți cu leucemie acută 
prezintă modificări genetice recurente. Tipare imunofenotipice s-au identificat în special pentru modificările 
genetice recurente BCR-ABL, PML-RARA și NPM1. Diagnosticul leucemie acute promielocitare este o urgență 
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medicală, iar fenotipul asociat poate fi identificat prin citometrie într-un timp relativ scurt, ajutând astfel la 
managementul rapid al acestei patologii.    

Concluzii: Imunofenotipul asociat unei modificări genetice poate fi identificat prin citometrie în flux, dar 
diagnosticul de certitudine se realizează prin teste de biologie moleculară. Imunofenotipul asociat unei 
leucemii, chiar și în absența modificărilor genetice recurente are un rol important în monitorizarea pacienților 
după tratament. 

 

 

Cellular immunophenotype associated with recurrent genetic changes in 
the diagnosis of acute leukemia 
Mihaela Mentel1,2, Claudia E. Grigoraș1, Mihaela Zlei1, Loredana Mihaiela Dragoș1, Elena Nisioi1,  
I.C. Ivanov1, Adriana Sireteanu1, Alina M. Veringu1, Raluca E. Oană1, Daniela Jitaru1 

1Medical Analysis Laboratory, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

2Center for Fundamental Research and Experimental Development in Translation Medicine-TRANSCEND, Regional Institute of Oncology, Iasi, 

Romania 

Keywords: immunophenotyping, genetic alterations, acute leukemia 

Introduction: Diagnosis of acute leukemia’s includes integration of clinical data with morphological 
evaluation of bone marrow aspirate samples, immunophenotypic, cytogenetic and molecular analyses. 
Immunophenotyping by flow cytometry indicates the lineage of blast cells, identifies aberrant expression of 
lymphoid markers or absence of myeloid markers, and maturational asynchronies. In this study, the 
expression of immunophenotypic markers was correlated with the presence of genetic modifications in 
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order to reveal immunophenotypic patterns associated with genetic alterations. 

Materials and methods: Patients diagnosed with acute leukemia with myeloid or B lymphoid precursors at 
the Regional Institute of Oncology were included in the study. Flow cytometry analyses were performed 
following Euroflow standards, for instrument set-up, sample staining and acquisition. Data interpretation of 
immunophenotyping was performed with Infinicyt software (Cytognos, Salamanca). Genetic changes were 
identified by RNA extraction followed by reverse transcriptase polymerase chain reaction and analysis of 
fragments obtained by electrophoresis. 

Results: The retrospective analysis indicated that a relatively small number of patients with acute leukemia 
have recurrent genetic changes. Immunophenotypic patterns were identified in particular for recurrent BCR-
ABL, PML-RARA and NPM1 genetic alterations. The diagnosis of acute promyelocytic leukaemia is a medical 
emergency and the associated phenotype can be identified by cytometry in a relatively short time, thus 
aiding in the rapid management of this pathology.    

Conclusions: The immunophenotype associated with a genetic alteration can be identified by flow 
cytometry, but the confirmation is made by molecular biology tests. Leukemia-associated 
immunophenotyping, even in the absence of recurrent genetic changes, has an important role in monitoring 
patients after treatment. 
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Recăderea la nivelul sistemului nervos central în limfomul Non-Hodgkin 
difuz cu celulă mare B: profilaxie, prognostic și tratament 
C. Minciună1,2, D. Iovu1, Elena Nicorici1, Amalia Titeanu1,2, I. Antohe1,2, C. Dănăilă1,2,  
Angela Dăscălescu1,2 

1Clinica de Hematologie, Institutul Regional de Oncologie, Iași  

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

Cuvinte cheie: limfom non-hodgkin difuz cu celulă mare B, infiltrare în sistemul nervos central, profilaxie, chimio-imunoterapie 

Limfomul Non-Hodgkin Difuz cu Celulă Mare B este o hemopatie malignă agresivă care își are originea în 
celulele sistemului imun (limfocitul B). Limfomageneza este un proces multifactorial, multistadial și datorită 
complexității procesului de diferențiere limfocitară malignizarea poate surveni în orice etapă. În ciuda 
îmbunătățirii ratelor de supraviețuire după introducerea imunoterapiei cu Rituximab aproximativ o treime 
din pacienți nu vor obține un răspuns la tratament sau vor suferi o reevoluție precoce a bolii. Un caz particular 
îl reprezintă recăderea la nivelul sistemului nervos central, această situație antrenând un prognostic extrem 
de nefavorabil. Există modele diverse care își propun să analizeze riscul de recădere al bolii la nivelul SNC, 
incidența acestei complicații situându-se la aproximativ 10% la cei cu mai mulți factori de risc asociați. Având 
în vedere evoluția nefastă a pacienților cu recădere la nivelul SNC se recomandă ca la cei ce prezintă mai 
mulți factori de risc să se administreze tratament profilactic. Ghidurile internaționale nu oferă în momentul 
de față un regim optim. Există de asemenea discuții în ceea ce privește protocolul de tratament la acești 
pacienți, preferate fiind regimurile ce conțin Ara-C și Methotrexat în doză mare. Analizăm incidența 
recăderilor la nivelul SNC la pacienții diagnosticați cu Limfom Non-Hodgkin Difuz cu Celulă Mare B în cadrul 
clinicii noastre, precum și factorii care predispun la această complicație. Urmărim eficacitatea profilaxiei cu 
administrări intratecale de chimioterapie conform protocolului local și rezultatele diferitelor regimuri de 
tratament utilizate în aceste cazuri.  
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Central Nervous System Relapse in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: 
prophylaxis, prognostic and treatment 
C. Minciună1,2, D. Iovu1, Elena Nicorici1, Amalia Titeanu1,2, I. Antohe1,2, C. Dănăilă1,2,  
Angela Dăscălescu1,2 

1Department of Hematology, Regional Institute of Oncology, Iasi  

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

Keywords: diffuse large b-cell lymphoma, central nervous system relapse, prophylaxis, chemo-immunotherapy 

Diffuse large B-cell Lymphoma is a highly aggressive hemopathy which derives from the malignant 
transformation of the immune system cells (B lymphocytes). Lymphomagenesis is a very complex process 
and the transformation of the B lymphocyte can occur in every stage of it’s development. Although major 
improvements regarding the survival rates have been made since the introduction of Rituximab, almost a 
third of the patients will fail to obtain a response or will relapse soon after they finish the first line of treatment. 
In some cases the patients will develop a central nervous system relapse which has a very poor prognosis. 
There are several prognostic models which have been made to identify the patients with a high risk of CNS 
relapse. Using this models incidence rates as high as 10% are to be seen in patients with several risk factors 
associated. Taking in consideration the unfavorable outcome in this type of relapse the international 
guidelines recommend that in the high risk setting a prophylaxis treatment should be administered. 
Unfortunately there is no consensus regarding the optimal regimen which needs to be used. Also there is no 
standard treatment for the cases where the CNS relapse occurs, and most of the times the patients will 
receive high dose Ara-C or Methotrexate. We analyse the cases from our clinic to calculate the incidence rate 
for the CNS relapse in DLBCL patients and the most common risk factors which can lead to this event. We 
seek to establish the efficacy of the prophylaxis treatment administered as per local protocol and the 
response rates following chemotherapy administered in this setting. 
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Modularea micromediului tumoral în cancerele de cap și gât local 
avansate. Care este locul radioterapiei în epoca imunoterapiei? 
C.C. Mireștean1,2, Roxana Irina Iancu3,4, D.T. Iancu3,5 

1Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, România 
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5Institutul Regional de Oncologie Iași, Romania 

 

Conceptul studiului “CAPRA” propune inhibarea căii PI3K-AKT-mTOR în asociere cu chimioterapia de inducție 
pentru a modula micromediul tumoral (TME) în cancerele capului și gâtului. Analiza critică a eșecului 
imunoterapiei de consolidare, după tratamentul standard prin radio-chimioterapie pentru boala local 
avansată, în studiul “JAVELIN head and neck 100” aduce în prim-plan necesitatea optimizării secvenței 
terapeutice, a dozelor de tratament, a asociațiilor terapeutice și a volumelor țintă în radioterapie pentru a 
maximiza beneficiul inhibitorilor punctelor țintă de control imun (ICI). Ne propunem să identificăm 
oportunitățile și capcanele acestei abordări terapeutice complexe prin analiza critică a studiilor de succes (i.e. 
PACIFIC), prin translarea datelelor obținute în carcinomul pulmonar cu celule non-small cell (NSCLC) în 
cancere de cap și gât, dar și prin evaluarea datelelor din trialurile “CAPRA” și “JAVELIN head and neck 100”. 
Toate aceste argumente beneficiază de sprijinul cercetării translaționale care trebuie să fie una dintre pietrele 
de temelie a conceptului revoluționar constând în asocierea unui inhibitor mTOR precum Everolimus cu 
polichimioterapie de inducție, radioterapia și imunoterapia în tratamentul viitor al carcinomului cu celule 
scuamoase al capului și gâtului. 
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Targeting the tumor microenvironment in locally advanced head and neck 
cancers. What is the place of radiotherapy in the era of immunotherapy? 
C.C. Mireștean1,2, Roxana Irina Iancu3,4, D.T. Iancu3,5 
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The concept of the “CAPRA” study proposes PI3K-AKT-mTOR pathway inhibition in association with induction 
chemotherapy in order to modulate the tumor microenvironment (TME) in head and neck cancers. The 
critical analysis of the failure of immunotherapy in consolidation after the standard treatment by chemo-
radiotherapy for locally advanced diseases in the “JAVELIN head and neck 100” trial brings to the fore the 
need to optimize the therapeutic sequence, the treatment doses, the therapeutic associations and the target 
volumes in radiotherapy in order to maximize the benefit of the immune checkpoint inhibitors (ICI) in locally 
advanced disease. We aim to identify opportunities and pitfalls of this complex therapeutic approach by 
critically analyzing successful trials such as PACIFIC and the possibility of translating the data obtained in 
non-small cell lung carcinoma (NSCLC) into head and neck cancers, but also evaluating the clinical and 
translational data from the “CAPRA” and “JAVELIN head and neck 100” trials. All these arguments benefit from 
the support of translational research, which must be one of the backbones of the revolutionary concept 
consisting in the association of an mTOR inhibitor such as Everolimus with induction poly-chemotherapy, 
radiotherapy and immunotherapy in the future treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck.  
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Lamboul inghinal la șobolani: o biocameră experimentală 
Șt. Morărașu1,2, N. Ghețu1,2,3, C.G. Coman2,3, I. Gardikiotis2,4, M. Danciu2, R. Iliescu2, S. Luncă1,2,  
G.M. Dimofte1,2, D. Pieptu2,3 
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Cuvinte cheie: lambou inghinal, chirurgie experimentală, imunosupresie, cancer 

Introducere: Bioinginerizarea de lambouri prin manipularea micromediului local este o abordare interesantă 
prin care se poate analiza integrarea diferiților substituenți tisulari, celule stem sau, prin imunosupresia 
lamboului, se poate analiza devoltarea și integrarea de celule tumorale într-un mediu in vivo. Scopul nostru 
a fost să dezvoltăm un lambou inghinal experimental pliabil pentru astfel de studii și să creem un protocol 
de imunosupresie locală prin utilizarea de hidrogel încărcat cu Tacrolimus. 

Materiale și metode: Zece șobolani din rasa Wistar au fost utilizați. Lamboul este compus dintr-o insulă 
cutanată de 2.5cm scheletizată pe ramura medie a arterei epigastrice inferioare și un lambou grăsos de 
4.5/2cm vascularizat de ramura laterală a arterei epigastrice inferioare. Lambourile, odată scheletizate, au fost 
resuturate și urmărite pentru 15 zile. Viabilitatea lambourilor a fost verificată macroscopic prin poze seriate, 
prin ultrasonografie Doppler experimentală și histologic. 

Rezultate: Toate lambourile au supraviețuit. Agenți de contrast de tip microbule au fost distribuiți omogen 
în toată grosimea lamboului. Examenul ecografic în ziua 15 postoperator a evidențiat lambouri viabile, fără 
zone de necroză. Examinarea histologică a confirmat viabilitatea lamboului și patență vasculară. 

Concluzii: Am dezvoltat un lambou experimental potrivit pentru imunosupresie locală. În studii viitoare vom 
testa posibilitatea grefării de celule tumorale în lamboul imnuosupresat. 
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The groin flap in rats: an experimental biochamber 
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Keywords: groin flap; experimental surgery; immunosuppression; cancer  

Background: Bioengineering flaps by manipulating the local microenvironment is an intriguing tool open for a wide array 
of experimental studies. By creating an isolated, easy-to-harvest experimental flap one can analyze integration and growth 
of tissue substitutes, stem cells, or, if the flap is immunosuppressed, one can study the development of tumor cells in an in 
vivo, independent biochamber. Our aim is to firstly develop a reliable, independent experimental flap suitable for 
integration of tumor cells, stem cells or tissue substitutes and then design an immunosuppressed flap by using local 
hydrogel injections to enable tumor cell grafting 
Materials and methods: Ten male Wistar rats were included. The flap consists of a 2.5-cm skin paddle centered on the 
medial branch of the inferior epigastric artery and a 4.5/2-cm fat pad supplied by the lateral branch of the inferior epigastric 
artery. After being raised, flaps were resutured in their anatomical position. Flaps were followed up for 15 days. At the end 
of the study, the viability of flaps was analyzed by ultrahigh-frequency ultrasound, nontargeted contrast study, and 
histology assessment. 
Results: All flaps survived without significant complications. Nontargeted microbubbles spread evenly in both the 
superficial and deep flap. Ultrasound assessment at day 15 showed no significant areas of necrosis or edema. Histology 
examination of 3 random flaps confirmed vessel patency and flap viability. 
Conclusion: We have developed an experimental flap suitable for local immunosuppression. In future studies we will graft 
tumor cells within the immunosuppressed flap to analyze its potential use as an in vivo biochamber for cancer studies. 
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Poate fi expresia de anexina V pe piesele de biopsie tumorală un marker de 
răspuns tumoral la radioterapie? Studiu experimental pilot 
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Cuvinte cheie: anexina V, cancer de rect, radioterapie, răspuns tumoral 

Introducere: Posibilitatea de a prezice răspunsul tumoral la Radioterapie este un subiect interesant de 
cercetare experimentală. Această opțiune ar permite un tratament selectiv al pacienților în funcție de 
răspunsul lor la radioterapie. Anexina V este un cunoscut marker de apoptoză utilizat în diverse studii. În 
acest studiu ne-am propus să analizăm expresia de anexină V pe piesele bioptice din cancere rectale și să 
stabilim o legătură cu răspunsul tumoral la radioterapie. 

Materiale și metode: Cincisprezece pacienți diagnosticați cu cancer rectal ce necesită radioterapie 
neoadjuvantă long-course au fost incluși în studiu. Biopsii tumorale au fost prelevate înainte și la cinci zile 
după inițierea radioterapiei. Studii de imunohistochimie au fost realizate pentru a determina expresia de 
anexină pe piesele bioptice. 

Rezultate: Anexina a fost cuantificată cu succes în toate probele bioptice. Piesele recoltate după inițierea 
neoadjuvanței au prezentat o expresie constant crescută de anexină comparativ cu lotul martor. Corelația 
dintre gradul de răspuns tumoral Dworak și expresia de anexină este variabilă și dependentă de o serie de 



 
  
 
 
 
 
 

208 
 

factori. 

Concluzii: Cuantificarea de marker apoptotici poate reprezenta o soluție interesantă pentru a prezice 
răspunsul tumoral la Radioterapie, dar sunt necesare alte studii pe cohorte mai mari pentru a determina 
validitatea sa. 
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Background: Predicting tumor response to neoadjuvant therapy in rectal cancer is an intriguing subject of 
research. Being able to early on if the tumor is responding or not may impact on how patients are managed. 
Annexin V is a known marker of apoptosis used in several studies. Herein, we aim to analyze if quantitative 
expression of annexin V in rectal cancer biopsies can predict tumor response to radiotherapy. 

Material and methods: A total of fifteen patients diagnosed with rectal cancer, undergoing neoadjuvant 
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long course radiotherapy, were included for this proof-of-concept study. Rectal cancer biopsies were 
harvested before and five days after starting radiotherapy. Immunohistochemistry studies were done on the 
harvested biopsies to quantify the expression of annexin V within the sample 

Results: Annexin V was successfully quantified in all samples. Samples harvested after initiation of 
radiotherapy show significantly more annexin v expression then control ones, suggesting increased 
apoptosis post radiotherapy. Correlation between tumor response measured by Dworak grading and 
annexin V expression is variable and dependent on several factors. 

Conclusion: Measurement of apoptotic marker in tissue samples may be a valid option for predicting tumor 
response during therapy, however more studies on larger cohorts are required. 
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De la cardiotoxicitate la cardiotoxicitatea permisivă 
Paula-Cristina Morariu1,2, Al. Oancea1,2, Oana Sîrbu1,2, Diana Iov1,2, Daniela Maria Tănase1,2,  
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Cuvinte cheie: cardiotoxicitate, cancer, chimioterapie, disfuncție cardiacă, cardiotoxicitate permisivă  

În ultimul timp, asistăm la o dezvoltare marcantă a terapiilor oncologice, iar asocierea terapiei țintită moleculară 
sau imunologică cu agenții terapeutici clasici, a condus la creșterea supraviețuirii pacienților cu cancer. Totuși, 
efectele adverse asociate agresivității tratamentului au devenit una dintre cele mai importante cauze de 
mortalitate și morbiditate în rândul acestor pacienți. Acestea pot duce la sistarea oncoterapiei, atitudine asociată 
cu prognostic negativ la pacienții cu cancer. Mulți pacienți au importanți factori de risc sau boli cardiovasculare 
asociate anterior începerii tratamentului chimioterapic, ce vor conduce ulterior la efecte adverse specifice 
cardiotoxicității. Atenția specialiștilor cardiologi și oncologi este axată pe detectarea, supravegherea și tratamentul 
disfuncțiilor cardiace.  

Termenul de cardiotoxicitate permisivă este un nou concept printre specialiștii cardio-oncologi, inițiat cu un singur 
scop: acela de a permite cel mai bun rezultat al tratamentului oncologic.  Această abordare încurajează clinicianul 
de a oferi tratamentul optim pentru boala neoplazică, în timp ce limitează apariția simptomelor asociate 
cardiotoxicității. Cardiotoxicitatea permisivă implică un proces multidisciplinar ce se realizează având ca prioritate 
monitorizarea și tratamentul bolilor cardiovasculare, analizând riscul cardiovascular individualizat, implicând 
pacientul și familia acestuia. Screeningul populațional, diagnosticul precoce și opțiunile de tratament eficiente au 
condus, de-a lungul timpului, la o scădere a mortalității de cauză oncologică la nivel global. Conceptul de 
cardiotoxicitate permisivă pune în balanță tratamentul antineoplazic și gradul cardiotoxicității, pentru ca 
pacientul să beneficieze de cel mai bun rezultat al tratamentului oncologic.  
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From cardiotoxicity to permissive cardiotoxicity 
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Lately, we are witnessing a marked development of oncological therapies, and the association of immunological 
or molecular targeted therapy with classical therapeutic agents, has led to an increase in the survival of cancer 
patients. At the same time, adverse effects associated with the aggressiveness of treatment have become one of 
the most important causes of mortality and morbidity among these patients. Cardiovascular side effects can lead 
to ceasing of oncotherapy, an attitude associated with a negative prognosis in cancer patients.  

Many patients have important risk factors or cardiovascular diseases associated before the start of chemotherapy 
treatment, which will later lead to specific adverse effects of cardiotoxicity. The attention of cardiologists and 
oncologists is focused on the detection, surveillance and treatment of cardiac dysfunctions. 

The term permissive cardiotoxicity is a new concept among cardio-oncologists, initiated with one goal: to allow 
the best outcome of oncological treatment. This approach encourages the clinician to provide optimal treatment 
for neoplastic disease while limiting the occurrence of symptoms associated with cardiotoxicity. Permissive 
cardiotoxicity involves a multidisciplinary process that is carried out with the priority of monitoring and treating 
cardiovascular diseases, analyzing the individualized cardiovascular risk, involving the patient and his family. 

Population screening, early diagnosis and effective treatment options have led over time, to a decrease in cancer 
mortality globally. The concept of permissive cardiotoxicity balances the antineoplastic treatment and the degree 
of cardiotoxicity, so that the patient can benefit from the best result of the oncological treatment. 
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Chimioterapia extinsă poate îmbunătăți supraviețuire pacienților cu 
glioblastom? O analiză retrospectivă a supraviețuirii la pacienții din lumea 
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Tratamentul standard pentru glioblastomul multiform (GBM) este intervenția chirurgicală urmată de radioterapie 
plus chimioterapie concomitentă cu temozolomidă zilnică (TMZ) și ulterior șase cicluri de TMZ adjuvantă. 
Cercetările s-au concentrat pe identificarea unor alternative mai eficiente la protocolul actual, inclusiv extinderea 
numărului de cicluri de TMZ adjuvante. Am efectuat o analiză retrospectivă a tuturor pacienților cu GBM tratați în 
spitalul nostru (160 de pacienți, 2011-2020). Urmărirea mediană a fost de 16,0 luni. Analiza factorilor de prognostic 
a fost efectuată cu un accent deosebit pe beneficiul extinderii chimioterapiei TMZ. Supraviețuirea îmbunătățită a 
corelat cu vârsta mai tânără, sexul feminin, starea bună de performanță, absența disfuncțiilor cognitive, lipsa 
utilizării de steroizi și rezecția totală a tumorii. Supraviețuirea mediană fără progresie (PFS) a fost de 12 luni și 
supraviețuirea globală mediană (SG) a fost de 20,0 luni pentru întreaga cohortă. SG mediană a fost de 10,0 luni 
dacă nu a fost administrată chimioterapie adjuvantă (grupul 0), 15,0 luni pentru pacienții care nu au finalizat șase 
cicluri de TMZ (grupul A), 24,0 luni pentru cei care au făcut-o (grupul B) și 29,0 luni pentru pacienți care au primit 
mai mult de șase cicluri (grupa C) (p < 0,0001). La trei ani, 15,9% pacienți erau în viață în grupul A, 24,4% în grupul 
B și 38,1% în grupul C. Pacienții cu GBM selectați cu grijă pot beneficia de extinderea chimioterapiei adjuvante 
standard dincolo de șase cicluri de TMZ, dar sunt necesare mai multe date. 

https://sciprofiles.com/profile/author/TW83VlVCVWpNOGoyZXNvMGF0VFJUdnhNMWVudllDOEU4QnZXTk5NdEtvZz0=
https://sciprofiles.com/profile/1085071
https://sciprofiles.com/profile/author/cFVxYnREVk85QXcyL1VDZW5pa1N1TTZTYlFEOU04QjZjK0dLR1lYSzNCcz0=
https://sciprofiles.com/profile/2131440
https://sciprofiles.com/profile/663644
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Standard treatment for glioblastoma multiforme (GBM) is surgery followed by radiotherapy plus concurrent 
chemotherapy with daily temozolomide (TMZ), and six subsequent TMZ 5/28-day cycles. Research has 
focused on identifying more effective alternatives to the current protocol, including extension of the number 
of adjuvants TMZ cycles. We performed a retrospective analysis of all GBM patients treated in our hospital 
(160 patients, 2011–2020). Median follow-up was 16.0 months. Analysis of prognostic factors was performed 
with a particular focus on the benefit of extending TMZ chemotherapy. Improved survival correlated with 
younger age, female gender, good performance status, absence of cognitive dysfunctions, no steroid use, 
and total tumor resection. Median progression-free survival (PFS) was 12 months and median overall survival 
(OS) was 20.0 months for the entire cohort. Median OS by adjuvant TMZ was 10.0 months if no adjuvant 
chemotherapy given (group 0), 15.0 months for patients that did not complete six TMZ cycles (group A), 24.0 
months for those that did (group B), and 29.0 months for patients having received more than six cycles (group 
C) (p < 0.0001). At the three-year mark, 15.9% patients were alive in group A, 24.4% in group B and 38.1% in 
group C. Carefully selected GBM patients may derive benefit from extending the standard adjuvant 
chemotherapy beyond six TMZ cycles, but more data is required. 
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Radioterapia preoperatorie în cancerul mamar - perspectivă 
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Introducere: Conceptul de radioterapie preoperatorie în cancerul mamar nu este complet nou, fiind regăsit de 
peste 40 de ani pentru cancerul mamar inflamator și tumorile mamare rezistente la tratament sistemic 
neoadjuvant. Recent, este reevaluat impactul radioterapiei preoperatorii singură sau în combinație cu 
tratamente sistemice în cancerul mamar noninflamator atât în stadii incipiente cât și în stadii locoregional 
avansate. 

Material și metodă: Am identificat studiile clinice care au raportat radioterapia în secvență preoperatorie în 
cancerul mamar și am sintetizat rezultatele relevante privind dozele totale administrate și fracționarea dozei, 
tehnica de iradiere utilizată, asocierea radioterapiei preoperatorii cu chimioterapia neoadjuvantă, ratele de 
răspuns patologic complet obținute, potențialii factori predictivi de răspuns tumoral. Analiza a inclus datele 
privind rata de răspuns complet determinat de iradierea preoperatorie pentru subtipurile moleculare Her2 
pozitiv sau triplu negativ, rolul hipofracționării și al iradierii parțiale mamare, rata complicațiilor chirurgicale și 
incidența complicațiilor în cazul reconstrucției mamare. 

Concluzii: Reconsiderarea indicației de radioterapie preoperatorie în cancerul mamar este motivată de 
obținerea unei rate de răspuns complet mai mari comparativ cu tratamentul sistemic neoadjuvant standard și 
de posibilitatea identificării unor biomarkeri predictivi de răspuns la radioterapia preoperatorie. Studiile indică 
potențiale avantaje ale radioterapiei preoperatorii, datele disponibile sunt limitate (serii de cazuri cu un număr 
mic pe pacienți), iar studiile în desfășurare vor furniza noi dovezi privind rolul radioterapiei în terapia 
personalizată în cancerul mamar.  
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Introduction: The concept of preoperative radiotherapy in breast cancer is not completely new, having been 
refound for over 40 years for inflammatory breast cancer and breast tumors resistant to neoadjuvant systemic 
treatment. Recently, the impact of preoperative radiotherapy alone or in combination with systemic 
treatments in noninflammatory breast cancer in both early stages and locoregionally advanced stages is 
being reevaluated. 

Materials and methods: We identified clinical trials that reported preoperative sequence radiotherapy in 
breast cancer and synthesized relevant results regarding total doses administered and dose fractionation, 
irradiation technique used, the association of preoperative radiotherapy with neoadjuvant chemotherapy, 
pathological complete response rates achieved, potential predictive factors of tumor response. The analysis 
included data on the complete response rate determined by preoperative irradiation for Her2 positive or 
triple negative molecular subtypes, the role of hypofractionation and partial breast irradiation, the rate of 
surgical complications, and the incidence of complications in breast reconstruction. 

Conclusions: The reconsideration of the indication of preoperative radiotherapy in breast cancer is 
motivated by obtaining a higher complete response rate compared to standard neoadjuvant systemic 
treatment and by the possibility of identifying predictive biomarkers of response to preoperative 
radiotherapy. Studies indicate potential advantages of preoperative radiotherapy, available data are limited 
(case series with a small number of patients), and ongoing studies will provide new evidence for the role of 
radiotherapy in personalized therapy in breast cancer. 
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Introducere: Ganglionul santinelă în cancerul de sân (BC) este definit ca primul ganglion axilar în care 
celulele canceroase sunt cel mai probabil să se răspândească. Gold standard în tehnica ganglionului santinelă 
(SLNT) în BC este folosirea de trasori duali (radioizotopul (RI) Technețiu-99 și colorant albastru). O alternativă 
ieftină precum verdele de indocianină (ICG) poate fi folosită.  

Metode: Vă prezentăm tehnica noastră cu ICG pentru detectarea SLN în comparație cu varianta standard. 
Trasoarele au fost injectate în zona subareolară și peritumorală; 1 ml de RI a fost injectat subdermic cu 4-12 
ore înainte de operație și 1 ml de ICG 1,25% a fost injectat intradermic cu 5 minute înainte de intervenția 
chirurgicală. Ganglionii limfatici au fost detectați cu gamma camera și respectiv de camera cu fluorescență. 
Nu s-au efectuat examen extemporaneu intraoperator din SLNB. Disecția ganglionară axilară a fost efectuată 
în cazul SLNB pozitiv într-un al doilea timp chirurgical. Ganglionii limfatici RI-pozitivi au fost cei în care 
detectorul gamma a arătat un număr prag > 10% din numărul maxim de ganglioni limfatici. Ganglionii 
limfatici ICG-pozitivi au fost cei care au arătat pete luminoase fluorescente pe imagerul cu fluorescență. Toți 
ganglionii limfatici trasor-pozitivi au fost îndepărtați în timpul rezecției; au fost eliminați și alți ganglioni 
limfatici suspecti (mari, duri).  
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Rezultate: ICG a fost aplicat ca trasor asociat cu TC-99 în 10 cazuri operate în clinica noastră. Am identificat o 
concordanță de 100% între trasori. Metoda ICG a arătat un număr crescut în identificarea SLN datorită 
contaminării. În cazurile noastre nu a fost observat niciun efect secundar.  

Concluzie: Fluorescența ICG ar putea completa metoda radioizotopilor sau poate oferi o alternativă în 
centrele cu accesibilitate redusă la TC-99, cu rezultate similare aparent cu tehnica standard.  
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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 present our technique with ICG for SLN detection in comparation with the standard variant. 
The tracers were injected into the subareolar and peritumor area; 1 ml of RI was injected subdermally 4–12 
h before surgery and 1 ml of 1.25% ICG was injected intradermally 5 min before surgery. Lymph nodes were 
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detected by gamma detector and fluorescent detector, respectively. No intraoperative frozen were 
performed from SLNB. Axillary LND was performed in case of a positive SLNB in a second surgical time. RI-
positive lymph nodes were those in which the gamma detector showed threshold count >10% of the 
maximum lymph node count. ICG-positive lymph nodes were those that showed fluorescent bright spots on 
the fluorescence imager. All tracer-positive lymph nodes were removed during the resection; other 
suspicious lymph nodes (large, hard) were also removed. The “tracer status” of the removed lymph nodes was 
recorded before they were sent for intraoperative frozen section examination.  

Results: The ICG was applied as a tracer combing with TC-99 in 10 cases. In all patients we found 100% 
concordance between the tracers. The ICG method showed an increased number in SLN identification due 
to rapid migration. In our cases no side effect was observed.  

Conclusion: ICG fluorescence could complement the radioisotope method or provide an alternative in 
centers with poor accessibility to TC-99 with apparent similar results with standard technique.  
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Introducere: Chirurgia oncoplastică mamară (OBC) este o formă de chirurgie de conservare a sânilor care 
include rezecția oncologică cu o mastectomie parțială și reconstrucție ipsilaterală folosind tehnici de 
deplasare sau înlocuire a volumului, asociate cu o posibilă intervenție chirurgicală de simetrizare 
contralaterală, atunci când este cazul.  

Metode: Chirurgia oncoplastică nivel I (OBSI) reprezintă mai puțin de 20% țesut mamar îndepărtat și poate 
fi efectuată prin mastopexie de tip doughnut or crescend. Nivelul 2 de chirurgie oncoplastică (OBCII) 
reprezintă 20%-50% țesut mamar îndepărtat și poate fi obținută folosind tehnici de mastopexie și modele 
de reducere mamară. La nivelul III țesutul mamar îndepărtat este mai mare de 50%, iar înlocuirea volumului 
se bazează pe lambouri perforante precum toracodorsal/intercostal și implanturi mamare. Se recomandă 
colaborarea dintre doi chirurgi (chirurg mamar și plastician) pentru tehnicile de reconstrucție cu lambouri. 
Diferențele dintre OBC arată o rată mai mică a marginilor pozitive pentru OBCII, o rată de reexcizie mai mică 
în OBCII (6%) comparativ cu OBCI (11%) și nicio diferență în ceea ce privește rata de recidivă locală (2,7% OBCI; 
3,6% OBCII) și supraviețuirea globală precum și intervalul liber de boală. Identificarea candidatului perfect 
pentru fiecare tip de rezecție chirurgicală este obligatorie pentru o intervenție chirurgicală de succes. Pentru 
OBCI toată lumea este un candidat ideal, dar mai ales pacienții care au un raport favorabil tumoră/sân, doresc 
o intervenție chirurgicală minimă sau își consideră sânii ”perfecți”. Candidații ideali în OBCII sunt pacienții cu 
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tumori mai mari, cu volum mamar moderat până la mare, cu macromastie simptomatică care doresc 
reducerea concomitentă a sânilor și pacienții cu ptoză care doresc mastopexie concomitentă. Vom prezenta 
experiența noastră în chirurgia oncoplastică mamară și rezultatele oncologice.  

Concluzie: Este necesar un plan chirurgical personalizat fiecărui pacient pentru a obține rezultate atât 
oncologice cât și cosmetice favorabile. 

 

 

Oncoplastic breast surgery- the ideal patient candidate 
Ana-Maria Mușină1,2, C. Dobreanu2,3, Natalia Velenciuc1,2, C. E. Roată1,2, Șt. Morarașu2, K. Rouet2,  
Șt. Iacob2, Raluca Zaharia2, C. Pintea2, V. Zois2, 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 

3Plastic Department, Second Surgical Oncology Clinic - Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: breast cancer, oncoplastic breast surgery, level I, level II 

Introduction: Oncoplastic breast surgery (OBC) is a form of breast-conservation surgery that includes 
oncologic resection with a partial mastectomy ipsilateral reconstruction using volume displacement or 
volume replacement techniques with possible contralateral symmetry surgery when appropriate.  

Methods: Level 1 volume displacement (OBSI) represents less than 20% breast tissue removed and can be 
performed through doughnut or crescent mastopexy. Level 2 volume displacement (OBCII) represents 20%-
50% breast tissue removed and can be obtained using mastopexy and breast reduction designs. In level III 
the breast tissue removed is greater than 50% and the volume replacement is based on perforator flaps as 
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thoracoadorsal/intercostal and implants. Two-surgeon collaboration (breast & plastic surgeon) for volume 
replacement techniques are recommended. Differences between OBC shows lower positive margin rate for 
OBCII, re-excision rate lower in OBCII (6%) compared to OBCI (11%) and no difference in local recurrence rates 
(2.7% OBCI; 3.6% OBCII) or in local/regional/distant recurrence free survival or overall survival. Identification 
of a perfect candidate for each type of surgical resection is mandatory for a successful surgery. For OBCI 
everyone is an ideal candidate but especially patients that have a favorable tumor to breast ratio, desires 
minimal surgery, considers their breasts “perfect”. Ideal candidates in OBCII are patients with larger tumors, 
with moderate to large breast volume, with symptomatic macromastia who desire concurrent breast 
reduction and patients with ptosis who desire concurrent mastopexy. We will present our experience with 
oncoplastic breast surgery and oncological results.  

Conclusion: A personalized surgical plan is required in order to obtain both oncological and cosmetic results. 
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O asociere rară de trei neoplazii - prezentare de caz 
Ana-Maria Mușină1,2, Natalia Velenciuc1,2, C.E. Roată1,2, Șt. Morarașu2, K. Rouet2, Șt. Iacob2,  
Raluca Zaharia2, C. Pintea2, V. Zois2, G.M. Dimofte1,2, S. Luncă1,2 

1Departamentul de Chirurgie - Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” - Iași 

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

Cuvinte cheie: sincron, cancer mamar bilateral, cancer renal, cancer pancreatic 

Malignitățile multiple sincrone sunt mai rare decât neoplaziile metacrone, iar asocierea de mai mult de două 
neoplazii este rară. Prezența sincronă a carcinomului renal cu celule clare (RCC) și a tumorilor mamare este 
adesea reprezentată de prezență metastatică a neoplasmului renal în sân ce necesită confirmarea naturii 
primare a neoplaziilor. Prezentăm cazul unei paciente de 61 de ani care s-a prezentat în August 2018 cu 
tumori mamare bilaterale fiind stadializată cT2N1 pentru sânul stâng (carcinom mamar mucinos, ER=90%, 
PR=20%, Ki-67=30%, Her2neu-negativ) și cT2N0 pentru sânul drept (carcinom invaziv NST, ER=90%, PR=70%, 
Ki-67=20%, Her2neu-negativ). Examenul CT de stadializare a evidențiat o tumoră renală stânga sincronă de 
28/30/21 mm confirmată ca fiind RCC. Pacienta a beneficiat de chimioterapia neoadjuvantă (4 cicluri 
epirubicin/cyclophosphamide) conform deciziei echipei multidisciplinare (MDT). În Ianuarie 2019 s-a 
practicat nefrectomie parțială stângă (RCC pT1bNxG2). Chimioterapia a fost continuată cu 4 cicluri de 
Docetaxel. În Mai 2019 s-a practicat mastectomie radicală modificată tip Madden bilaterală: 
ypT2N1a(1/26)GxL1V0 pentru sânul drept și ypT2 (m,2)N3a(13/28)L1V0 pentru sânul stâng urmată de 
radioterapie adjuvantă bilaterală (IMRT, TrueBeam STX, DT=50.4Gy, 2Gy/fr, 25 fr). Examenul CT din Aprilie 
2021 evidențiază absența semnelor de recidivă locală sau a metastazelor. În decembrie 2021 pacienta este 
diagnosticată cu neoplasm de cap de pancreas pentru care se practică duodenopancreatectomie cefalică tip 
Whipple (adenocarcinom ductal pancreatic pT2N1mi(1/36)G2L1V0Pn1) urmată de chimioterapie adjuvantă. 
În august 2021 pacienta este diagnosticată cu metastaze hepatice și carcinomatoză peritoneală cu punct de 
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plecare carcinomul pancreatic. Particularitatea cazului este reprezentată de asocierea rară a trei neoplazii cu 
un prognostic prost dat de neoplasmul pancreatic. Testarea genetică în acest caz ar fi fost utilă atât pentru 
supravegherea pacientei cât și pentru sfat genetic în ceea ce privește membrii familiei. 

 

 

A rare association of three neoplasias - case report 
Ana-Maria Mușină1,2, Natalia Velenciuc1,2, C.E. Roată1,2, Șt. Morarașu2, K. Rouet2, Șt. Iacob2,  
Raluca Zaharia2, C. Pintea2, V. Zois2, 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: synchronous, breast cancer, renal cancer, pancreatic cancer 

Synchronous multiple malignancies are rarer than metachronous neoplasms, and the association of more 
than two neoplasms is unusual. The synchronous presence of clear cell renal cell carcinoma (RCC) and breast 
tumors (BC) is often represented by the metastatic presence of renal neoplasm in the breast and confirmation 
of the primary nature of the neoplasms is necessary. We present the case of a 61-year-old female patient who 
presented in August 2018 with bilateral breast tumors being staged cT2N1 for the left (mucinous breast 
carcinoma, ER = 90%, PR = 20%, Ki-67 = 30%, Her2neu-negative) and cT2N0 for the right breast (NST invasive 
carcinoma, ER = 90%, PR = 70%, Ki-67 = 20%, Her2neu-negative). CT scan revealed a 28/30/21 mm 
synchronous left kidney tumor with the presence of RCC. The patient received neoadjuvant chemotherapy 
(4 cycles epirubicine/ cyclophosphamide) according to the decision of the multidisciplinary team (MDT). In 
January 2019 a left partial nephrectomy (RCC pT1bNxG2) was performed. Chemotherapy was continued with 
4 cycles of Docetaxel. In May 2019, a bilateral modified radical Madden mastectomy was performed 
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(ypT2N1a(1/26)GxL1V0 for the right and ypT2(m,2)N3a(13/28) L1V0 for the left breast) followed by bilateral 
adjuvant radiotherapy (IMRT, TrueBeam STX, DT=50.4Gy, 2Gy/fr, 25 fr). The CT scan from April 2021 show no 
signs of local recurrence or distant metastasis. In December 2021, the patient was diagnosed with pancreatic 
head neoplasm for which a Whipple cephalic duodenopancreatectomy was performed (pancreatic ductal 
adenocarcinoma pT2N1mi(1/36)G2L1V0Pn1) followed by adjuvant chemotherapy. In August 2022 the 
patient presented with liver metastasis on a follow-up CT scan. The surgical exploration showed the presence 
of peritoneal carcinomatosis with origin in pancreatic cancer. The particularity of this case is represented by 
the presence three different cancers. The poor prognosis of this case is given by the pancreatic cancer known 
to be associated with a reduced DFS. A genetic testing should have been useful for both patient surveillance 
and genetic counselling of family members. 
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Beneficiile terapiei decongestive complete în managementul 
limfedemului - studiu de caz 
Cătălina Musteață, Mariana Rotariu, Diana-Ioana Florică 

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

Cuvinte cheie: limfedem, drenaj limfatic manual, terapie decongestivă completă, calitatea vieții 

Introducere: Limfedemul este o boală cronică ce produce acumularea lichidului limfatic în țesuturi rezultând 
în cele din urmă umflarea membrului afectat. Limfedemul este cauzat de lipsa sau lezarea vaselor limfatice. 

Tratamentul include diferite elemente, unele fiind comune atât pentru limfedem cât și pentru lipedem. 
Terapia prin compresie este elementul cheie în tratamentul limfedemului și lipedemului, precum și îngrijirea 
pielii, exercițiile și auto-îngrijirea. 

Drenajul Limfatic Manual (DLM) face parte din Terapia Decongestivă Completă, aceasta fiind standardul de 
aur în ceea ce privește tratamentul limfedemului. 

Problemele de piele și infecțiile asociate sunt comune în rândul pacienților cu limfedem și pot necesita 
tratament specific. 

Rezultate: Programul de recuperare a îmbunătățit perspectiva pacientului asupra propriei persoane cât și 
calitatea vieții acestuia. 

Concluzii: Pentru o calitate superioară a vieții se recomandă tratamente medicale convenționale îmbinate 
cu terapii complementare. Chiar dacă acestea nu au un rol în vindecare au rolul de a ține simptomele sub 
control. 
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Terapia target în managementul leucemiilor cronice 
V. Musteață, Nina Sghibneva-Bobeico, Dumitrița Urescu, Larisa Musteață, Stela Pînzari,  
V. Munteanu 

Departamentul Hematologie, Institutul Oncologic Chișinău, Republica Moldova 

Disciplina de Hematologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu"; Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: leucemia mieloidă cronică, leucemia limfocitară cronică, terapia target, răspunsul hematologic complet, răspunsul molecular complet, 

supraviețuirea 

Introducere: Leucemiile cronice prezintă în fazele avansate evoluție recidivantă, povara globală crescută a 
bolii, prognostic modest și efect socio-economic deplorabil.  

Material și metode: Acest studiu observațional, analitic și de cohortă a inclus 88 de pacienți cu leucemie 
limfocitară cronică (LLC) și 45 de pacienți cu leucemie mieloidă cronică (LMC), care au fost gestionați la 
Institutul Oncologic  în perioada 2009-2022. LLC a fost diagnosticată prin teste citologice, imunofenotipare 
și imunohistochimice ale măduvei osoase (MO), sângelui periferic (SP) și ganglionilor limfatici. Cazurile de 
LLC au fost CD20 pozitive. Diagnosticul LMC a fost confirmat în faze cronică și accelerată prin examenul 
citologic și molecular-genetic al MO și SP.  

Rezultate: LLC s-a dezvoltat la 59 (67,05%) pacienți cu vârsta peste 60 de ani. Chimioterapia cu clorambucil 
a fost administrată la 24 (27,3%) pacienți cu comorbidități, care au evoluat din stadiul A în stadiul B, și la 29 
(32,9%) cu stadiul B la diagnostic. Treisprezece (14,8%) cazuri în stadiul C au fost tratați cu chimioterapie 
combinată (CTC) în monoterapie sau în asociere cu rituximab. CTC a contribuit la obținerea unui răspuns 
hematologic (RH) parțial. Supraviețuirea generală (SG) a pacienților cu LLC la 3 și 5 ani a fost de 94,5% și 79,3% 
și s-a dovedit a fi inferioară în stadiul B (86,2% și 57,3%), dacă n-au fost tratați cu regimuri care conțin 
rituximab. Cinci din cei 7 pacienți refractari în stadiile B și C au fost tratați cu ibrutinib și au obținut un răspuns 
parțial foarte bun. LMC a fost diagnosticată la 30 (66,7%) pacienți cu vârsta sub 60 de ani. Pacienții cu LMC 
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au primit terapie target cu imatinib și nilotinib. RH complet a fost atins în 44 (97,8%) cazuri. Răspunsul 
citogenetic complet a fost obținut la 24 (53,3%) pacienți, în timp ce răspunsul molecular complet - la 14 
(31,1%), în special în cazurile cu Socal risc scăzut și intermediar. SG la 5 ani a fost de 93,8% sub terapie cu ITK, 
fiind superioară SG la 5 ani (41,2%) la acei pacienți tratați anterior cu antimetaboliți și agenți alchilanți.  

Concluzii: Terapia taget cu inhibitori de kinază a fost eficientă în cazurile nou diagnosticate și recidivante, 
indiferent de tipul și faza leucemiilor cronice, vârsta și sexul pacientului. Imatinib poate fi considerat o 
abordare terapeutică de primă linie la pacienții cu LMC cu Socal risc scăzut și intermediar. Ibrutinib 
corespunde opțiunii de primă linie în recăderile și progresia LLC după chimioterapie combinată cu rituximab. 

 

 

Targeted therapy for management of chronic leukemias 
V. Musteață, Nina Sghibneva-Bobeico, Dumitrița Urescu, Larisa Musteață, Stela Pînzari,  
V. Munteanu 

Department of Hematology, Institute of Oncology Chisinau, Republic of Moldova 

Discipline of Hematology, State University of Medicine and Pharmacy "N. Testemițanu"; Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: chronic myeloid leukemia, chronic lymphocytic leukemia, targeted therapy, complete hematological response, complete molecular 

response, survival 

Introduction: Chronic leukemias may be considered the most common group of tumors within the structure 
of morbidity by hematological malignancies, exhibiting in the advanced phases a relapsing course, increased 
disease burden, poor prognosis and deplorable socio-economic effect.  

Material and methods: This observational, analytical and cohort study included 88 patients with chronic 
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lymphocytic leukemia (CLL) and 45 patients with chronic myeloid leukemia (CML), who were managed at the 
Institute of Oncology between 2009–2022. The type of hematological malignancy was distinguished 
according to 2018 Revision of WHO Classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid Tissues. CLL 
was diagnosed by cytological, immunophenotyping and immunohistochemical tests of the bone marrow 
(BM), peripheral blood (PB) and lymph nodes. All CLL cases were CD20 positive. The CLL stage was 
established according to Binet Classification. CML diagnosis was proved in chronic and accelerated phases 
by cytological examination and molecular-genetic test of the BM and PB. The quantitative RT-PCR was 
applied in order to determine the expression of the BCR-ABL p210 and p190 transcripts.  

Results: CLL occurred in 59 (67.05%) patients with the age over 60 years. Single-agent chemotherapy with 
chlorambucil was administered in 24 (27.3%) CLL patients with comorbidities, who evolved from stage A into 
stage B, and in 29 (32.9%) patients with stage B at diagnosis. Thirteen (14.8%) stage C cases were managed 
with combined chemotherapy (CChT) alone or in combination with rituximab. CChT resulted into partial 
hematological response. The overall survival (OS) of CLL patients at 3 and 5 years was 94.5% and 79.3%, and 
proved to be inferior in stage B (86.2% and 57.3%), if untreated with rituximab-containing regimens. Five of 
7 refractory stage B and C patients were managed with ibrutinib and achieved very good partial response. 
CML was diagnosed in 30 (66.7%) patients aged below 60 years. CML patients received the first- or second-
line targeted therapy with imatinib, nilotinib or ponatinib. The complete hematological response was 
achieved in 44 (97.8%) cases under tyrosine kinase inhibitors (TKIs) therapy. The complete cytogenetic 
response was obtained in 24 (53.3%) patients, while the complete molecular response - in 14 (31.1%), 
especially in Socal low- and intermediate-risk cases. The 5-year OS was 93.8% under TKIs therapy, being 
superior to the 5-year OS (41.2%) in patients treated previously with antimetabolites and alkylating agents.  

Conclusions: Targeted therapy with kinase inhibitors was efficient in the newly diagnosed and relapsed 
cases regardless of the type and phase of chronic leukemias, patient’s age and gender. Imatinib may be 
considered as a first-line therapeutic approach to Socal low- and intermediate-risk CML patients. Ibrutinib 
fits to front-line option in relapses and progression of CLL after chemotherapy combined with rituximab. 
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Mielomul multiplu - noi abordări terapeutice. Experiența cu terapie Dara-
VTD și autotransplant de CSH în clinica de hematologie IRO Iași 
Elena Nicorici1, Ana Voloc1, Valeria Bereșteanu1, Maria-Roxana Dumitru1, Elena Dolachi-Pelin1,  
C. Minciună1,2, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2 
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2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: mielom multiplu, Dara-VTD, autotransplant 

Mielomul multiplu este o hemopatie malignă invalidantă, caracterizată prin proliferarea clonală a 
plasmocitelor. Tratamentul optim pentru această afecțiune s-a dovedit a fi cel care combină agenți 
imunomodulatori cu anticorpi monoclonali și inhibitori de proteazom, iar în cazul pacienților eligibili, 
răspunsul la tratament este consolidat prin procedura de autotransplant de celule stem hematopoietice 
(CSH).  

Am analizat retrospectiv evoluția a 20 pacienți cu mielom multiplu la diagnostic, tratați cu terapie tip Dara-
VTD, urmată de consolidare cu autotransplant de CSH, pe o perioadă de 2 ani în cadrul Clinicii de 
Hematologie IRO Iași. Am studiat ratele de răspuns după 4 cure Dara-VTD și transplant autolog de CSH, 
majoritatea pacienților obținând răspuns complet sau răspuns parțial foarte bun. Am evidențiat reacțiile 
adverse postterapeutice, predominând neutropenia (25%), cele infecțioase (13,9%), trombocitopenia (11%), 
gastroenterologice (8,3%), alergice (8,3%), cardiace (5,6%) și am comparat rezultatele cu datele din literatură.  

Terapia tip Dara-VTD a demonstrat un răspuns net superior și o îmbunătățire semnificativă a supraviețuirii 
fără progresie la pacienții cu mielom multiplu nou diagnosticat eligibili pentru transplantul autolog de celule 
stem hematopoietice. 
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Managementul multimodal al colangiocarcinomului în era medicinei de 
precizie 
Cornelia Nitipir 

Spitalul Universitar de Urgență Elias 

 

Colangiocarcinomul este caracterizat printr-o heterogenitate și agresivitate tumorală ridicată, prezentând 
opțiuni terapeutice limitate și o rată de supraviețuire extrem de redusă. Cu toate acestea, în prezent, medicina 
de precizie deschide o nouă perspectivă a înțelegerii biologiei moleculare, geneticii și imunologiei 
colangiocarcinomului.  

În acestă lucrare ne-am propus să evaluăm caracteristicile clinice, opțiunile terapeutice și rata de 
supraviețuire a unei cohorte de pacienți cu colangiocarcinom tratați în secția de Oncologie Medicală a 
Spitalul Universitar de Urgență Elias. De asemenea, am analizat factorii clinici și biologici care au influențat 
supraviețuirea și răspunsul pacienților la tratament și am comparat rezultatele obținute cu datele publicate 
în literatură. 
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The multimodal management of cholangiocarcinoma in the era of 
precision medicine 
Cornelia Nitipir 

Elias University Emergency Hospital 

 

Cholangiocarcinoma is a highly heterogeneous and aggressive tumor with minimal therapeutic options. 
However, over the last few years, there has been significant progress in understanding cholangiocarcinoma's 
molecular biology, genetics, and immunology.  

We aim to evaluate the clinical features, therapeutic options, and survival rates in a series of patients with 
cholangiocarcinoma hospitalized at the Elias University Emergency Hospital. We also attempted to 
investigate whether there were differences in survival compared to data published in the literature and to 
identify factors associated with survival.  
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Provocări și particularități de diagnostic și management în LGL-T 
Cătălina Olarașu, Diana Munteanu, Angela Dăscălescu  

IRO Iași  

Cuvinte cheie: LGL-T mutație STAT3+, boala inflamatorie intestinală, NET-G1 

Introducere: Leucemia cu limfocite mari granulare T (LGL-T) este o boală limfoproliferativă cronică și 
indolentă a limfocitelor T citotoxice CD3+ CD8+ și care asociază boli autoimune și citopenii. LGL a fost prima 
dată descris în anul 1985 ca și patologie clonală cu invazie medulară, splenică și hepatică. Incidența LGL este 
de 2-5% din hematopatiile cronice maligne, vârsta mediană de diagnostic fiind 60 de ani. Mai puțin de 15% 
din pacienți sunt diagnosticați înainte de 50 de ani. Aproximativ 40% din pacienții diagnosticați cu LGL-T 
prezintă mutația STAT3, cunoscută drept genă reglatoare a oncogenezei. Tratamentul de primă linie constă 
în terapie imunosupresoare cu Metotrexat, Ciclofosfamida și Ciclosporina A, dar rata de răspuns este mică 
(40%) cu o rată de recădere mare.  

Obiective: Această lucrare prezintă particularitățile și dificultatea de diagnostic și tratament a hematopatiei 
LGL, cu prezentarea cazului clinic al pacientei S.D, în vârstă de 34 de ani, diagnosticată din octombrie 2019 
cu LGL-T STAT3+, care asociază boala inflamatorie intestinală și un al doilea neoplasm, o tumoră 
neuroendocrină NET-G1. 

Discuții: Leucemia cu limfocite mari granulare T reprezintă o provocare atât în ceea ce privește diagnosticul, 
cât și tratamentul. Simptomatologia prezentă în această hematopatie este nespecifică, pacientul prezentând 
de la modificări ale hemoleucogramei la episoade infecțioase recurente. Notăm faptul ca pacienții cu mutația 
STAT3+ prezintă cel mai des patologii autoimune asociate, manifestate prin acuze digestive, reumatologice, 
etc, cu o rată de supraviețuire de sub 50%. În ceea ce privește abordarea terapeutică, opțiunile de tratament 
sunt limitate și cu o rată de răspuns nesatisfăcătoare. Întrucât vorbim despre o limfoproliferare cronică rară, 
studiile clinice sunt desfășurate pe un eșantion limitat de pacienți, așadar avansul terapeutic este unul lent. 
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Pacienta S.D., aflată în evidența clinicii noastre cu diagnosticul de LGL asociază manifestări autoimune din 
sfera digestivă, cu decelarea ulterioară unui neoplasm secundar unei boli inflamatorii intestinale.  

Concluzii: Acestă lucrare prezintă o patologie rară, dificil de diagnosticat, cu o implicare exhaustivă de 
resurse atât clinice cât și paraclinice. 
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Managementul terapeutic al tumorilor sincrone versus malignităților 
primare la distanță - un studiu retrospectiv 
Mihaela Olaru, G. Preda 

Oncologie Medicală, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, România 

Cuvinte cheie: tumori sincrone, malignități secundare  

Riscul apariției unui nou cancer primar la pacienții cu carcinom diagnosticat anterior este de aproximativ 20%, 
iar mai mult de un alt cancer este diagnosticat la aproximativ 30% dintre supraviețuitorii de cancer cu vârsta 
mai mare de 60 de ani (1). Afecțiunile maligne primare și secundare sunt asociate cu stilul de viață, factorii de 
risc de mediu, factorii gazdă și susceptibilitatea ereditară. De menționat este faptul că toxicitatea tardivă 
produsă de terapiile anteriore folosite are un efect important asupra opțiunilor terapeutice pentru malignitățile 
secundare. Acest studiu a urmărit un grup de pacienți cu localizări diferite ale tumorilor sincrone, precum și 
tipul de malignități primare la distanță, făcând corelații între schemele terapeutice alese și țintele stabilite. Se 
vor aduce în discuție provocările impuse de decizia alegerii unei scheme terapeutice eficace și limitările impuse 
de acestea în cazul apariției malignităților secundare. În funcție de localizarea tumorilor sincrone dar și de 
complianța pacientului, managementul terapeutic ales poate influența direct răspunsul terapeutic al 
pacientului, și în consecință, supraviețuirea globală. Una dintre concluziile studiului se referă la faptul că 
pacienții în vârstă, cei cu boală în stadiu incipient și cei fără recidivă au un risc mai mare de dezvoltare a 
cancerului secundar. Rezultatele studiului condus au permis elaborarea unor corelații în ceea ce privește 
abordările terapeutice diferite în funcție de localizarea tumorilor sincrone și a malignităților primare la distanță. 
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Therapeutic management of synchronous tumors versus distant primary 
malignancies - a retrospective study 
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The risk of a new primary cancer in patients with a previously diagnosed carcinoma is about 20%, and more than 
one other cancer is diagnosed in about 30% of cancer survivors older than 60 years (1). Primary and secondary 
malignancies are associated with lifestyle, environmental risk factors, host factors, and hereditary susceptibility. It 
should be mentioned that the late toxicity produced by the previous therapies used has an important effect on 
the remaining therapeutic options for secondary malignancies. This study followed a group of patients with 
various locations of synchronous tumors, as well as the type of distant primary malignancies, making correlations 
between the chosen therapeutic regimens and the established objectives. We will discuss the challenges imposed 
by the decision to choose an effective therapeutic scheme and the limitations imposed by them in case of 
secondary malignancies. Depending on the location of the synchronous tumors but also on the patient's 
compliance, the chosen therapeutic management can directly influence the patient's therapeutic response, and 
consequently, the overall survival. One of the conclusions of the study is that elderly patients, those with early-
stage disease and those without recurrence have a higher risk of developing secondary cancer. The results of the 
conducted study allowed the development of correlations regarding different therapeutic approaches 
depending on the location of synchronous tumors and secondary distant primary malignancies. 
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Provocările implementării brahiterapiei interstițiale la Institutul Oncologic 
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Cuvinte cheie: brahiterapie, col uterin 

Introducere: Cancerul de col uterin ocupă locul 5 la nivel Mondial și în România după cancerul de sân, 
prostate, plămân și colorectal. 

În ceea ce privește incidența și mortalitatea, România ocupă locul 2 în Europa după Muntenegru. 

Stadiile avansate loco-regional se tratează exclusive prin radio-chimioterapie și brahiterapie. 

Material și metodă: În Europa Centrală doar în 30% dintre cazuri prezintă tumoră la nivelul colului uterin 
localizată central, respectiv 70% prezintă extensie parametrială/vaginală. Supraimpresiunea la nivelul colului 
uterin și a parametrelor se realizează prin brahiterapia intracavitară și interstițiară ghidată imagistic angio-CT, 
CT și RMN.  

Utilizarea brahiterapiei interstițiale este esențială și vine în ajutorul tratamentului extensiei tumorale, 
asigurând astfel o bună acoperire a extensiei parametriale/vaginale. 

Provocările implementării brahiterapiei interstițiale sunt reprezentate atât de problemele 
administrative/infrastructură cât și de cele clinice, respectiv reperarea arterei uterine/a ureterelor. Pentru a 
reduce la minim complicațiile medicale, cu ajutorul departamentului de radiologie, efectuăm pacientelor 
noastre, după inserția aplicatorului utero-vaginal, angio-CT. Ulterior, inserția acelor sub anestezia generală în 
Blocul Operator se realizează în funcție de informațiile obținute de la radiolog. 
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O altă provocare o reprezintă deplasarea pacientei între diferitele departamente: Brahiterapie, Radiologie, 
Bloc Operator, Radiologie, Brahiterapie, Secția Clinică. 

Rezultate: Toate aplicațiile efectuate sub ghidajul inițial al angio-CT-ului au fost fără complicații 
acute/tardive.  

Concluzii: Brahiterapia utero-vaginală și interstițială ghidată imagistic CT și RMN rămâne standardul de aur 
pentru tratamentul cancerului de col uterin avansat loco-regional. Angio-CT-ul este o investigație imagistică 
fiabilă în vederea reducerii la minim a complicațiilor medicale datorate inserției acelor. 
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The utility of next generation sequencing in cholangiocarcinoma - 
literature review and the expertise of one center 
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Keywords: NGS, cholangiocarcinoma 

Next generation sequencing (NGS) allows the sequencing of a large number of nucleotides at an acceptable 
cost and in a short period of time. The identification of targetable alterations in cholangiocarcinoma allows 
personalized treatment, with greater efficiency, sometimes with limited toxicities. The choice of targeted 
treatments, however, must take into account the evidence presents for them and the recommendation levels 
proposed by decision-making forums in oncology. The current review aims to present the frequency of the 
most important gene alterations in cholangiocarcinoma and the level of evidence in their targetability. The 
paper also aims to describe the experience of the Elias University Emergency Hospital clinic with NGS tests 
in histology. 
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Un caz de limfom difuz cu celulă mare B cu debut atipic 
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Cuvinte cheie: limfom non-Hodgkin, sindrom Guillain-Barré 

Introducere: Sindromul Guillain-Barré este rareori asociat cu limfomul non-Hodgkin, până acum au fost 
raportate câteva cazuri izolate.  
Material și metode: Prezentare de caz. 
Rezultate: Pacient în vârstă de 49 de ani, este internat în Secția Neurologie cu parestezie acută a membrelor 
distale și tetrapareză flască diagnosticată ca sindrom Guillain-Barré. Răspunsul nefavorabil la terapia cu 
imunoglobuline, markerii inflamatori crescuți  în absența unui proces infecțios, apariția unei trombocitoze 
și decelarea unor adenopatii, au condus la abordarea multidisciplinară și efectuarea unor investigații 
suplimentare - inclusiv biopsie ganglionară axilară dreaptă, examenul anatomopatologic și 
imunohistochimic au pus diagnosticul de limfom non-Hodgkin cu celulă mare B. Tratamentul imunologic 
inițiat prompt și tratamentul hematologic a dus la o recuperare susținută la 12 de luni de la diagnosticele 
inițiale, ceea ce implică o remisie completă a limfomului și o forță musculară normală.  
Concluzii: Mecanismul exact prin care sindromul Guillain-Barré se dezvoltă în cursul unei malignități 
hematologice este controversat. Această asociere, chiar dacă este rară, trebuie recunoscută precoce pentru 
a permite o intervenție diagnostică și terapeutică rapidă. 
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Non-Hodgkin Lymphoma - a case report with an atypical disease course 
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Keywords: non-Hodgkin's lymphoma, Guillain–Barré syndrome 

Introduction: Guillain-Barré syndrome is rarely associated with non-Hodgkin's lymphoma, so far a few 
isolated cases have been reported. 
Material and methods: Case report. 
Results: A 49-year-old patient is admitted to the Department of Neurology with acute paresthesia of the 
distal limbs and flaccid tetraparesis diagnosed as Guillain-Barré syndrome. The unfavorable response to 
immunoglobulin therapy, the increased inflammatory markers in the absence of an infectious disease, the 
appearance of thrombocytosis and finding some adenopathies, led to the multidisciplinary approach and 
the performance of additional investigations – including right axillary lymph node biopsy, the 
anatomopathological and immunohistochemical examination established the diagnosis of diffuse large B 
cell lymphoma. A rapid initiation of immunologic and hematologic treatment led to sustained recovery after 
12 months from initial diagnoses, involving complete lymphoma remission and normal muscle strength. 
Conclusions: The precise mechanism by which Guillain-Barré syndrome develops in the course of a 
hematologic malignancy is controversial. This association, even if rare, must be recognized early to be 
possible a rapid diagnostic and therapeutic intervention. 
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Tips and tricks în managementul tumorilor maligne rinosinusale  
O.D. Palade  

Clinica ORL, Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași, România  

Cuvinte cheie: Tumori rinosinusale, reconstrucție, lambou temporal, exenterație, abord multimodal  

Introducere: Tumorile maligne rinosinusale reprezintă o patologie destul de rar întâlnită în chirurgia ORL, 
prezentarea pacienților la medic făcându-se relativ târziu, din cauza simptomatologiei sărace, și, prin urmare, 
și răspunsul la tratament nefiind întotdeauna satisfăcător. Dată fiind prezentarea tardivă cu extensii 
importante în structurile din jur, tratamentul chirurgical necesită adeseori excizii largi, cu defecte cosmetice 
importante, de aici rezultând și necesitatea unei echipe complexe, multidisciplinare.  

Material și metodă: Evaluarea preoperatorie corectă și completă, efectuată de întreaga echipă operatorie, 
este esențială pentru stabilirea algoritmului și a strategiei operatorii. CT-ul și RMN-ul au un rol extrem de 
important atât preoperator cât și postoperator pentru evaluarea rezultatelor și în stabilirea unor eventuale 
tratamente complementare.  

Concluzii: Abordarea chirurgicală a acestei patologii presupune o echipă antrenată, experimentată, adeseori 
intraoperator apărând situații neprevăzute care trebuie gestionate pe loc, uneori modificând tehnicile clasice 
si adaptându-le la realitatea din plaga operatorie.  
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Tips and tricks in the management of sinonasal malignant tumors   
O.D. Palade  

ENT Department, ”St. Spiridon” Emergency Clinic Hospital Iasi, Romania  

Keywords: sinonasal tumors, reconstruction, temporal flap, exenteration, multimodal approach  

Introduction: Sinonasal tumors represent a rare ENT pathology with a late referral to the specialist due to 
scarce symptoms, thus the therapeutic response being sometimes unsatisfactory. Because of the late 
presentation of the patients, with extensive invasions in surrounding structures, the surgical treatment needs 
large excisions with secondary cosmetic impairment, resulting in the necessity of a complex, 
multidisciplinary team.  

Material and method: Correct and comprehensive preoperative assessment, done by the entire surgical 
team, is essential for the surgical algorithm and strategy. CT scan and MRI have an important role both pre- 
and postoperative for the results assessment and for the possible complementary treatments.  

Conclusions: The surgical approach of this pathology needs a trained and experimented team because quite 
often, unexpected situations that need an immediate response are encountered and sometimes the classic 
techniques need to be modified according to the intraoperative situation.  
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Hipersensibilitatea la opioide - o provocare diagnostică și terapeutică 
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Hipersensibilitatea la opioide IgE-mediată este rară, dar supradiagnosticată în practica clinică. Testele 
cutanate la opioide și determinarea IgE alergen-specifică sunt de uz limitat. Deși reprezintă gold standardul 
pentru diagnosticul alergiei la opioide, testele de provocare la administrarea opioidelor (drug provocation 
testing, DPT) sunt puțin utilizate. DPT confirmă alergia la opioide doar într-un număr mic de cazuri. 
Manifestările clinice de tipul angioedemului sau hipotensiunea arterială ca reacție la administrarea 
opioidelor indică probabilitatea unei alergii reale la opioide. Pentru evitarea diagnosticului 
incorect/supradiagnosticului, administrarea unor teste DPT la opioide este extrem de utilă, în condițiile în 
care DPT sunt efectuate de clinicieni cu experiență, după stratificarea riscului și folosind protocoale 
individualizate. În multe situații, opioidele declanșează reacții de tip pseudoalergic, non-imunologice, 
caracterizate prin reacții sistemice imediate care sunt similare cu simptomele de anafilaxie, dar mecanismele 
implicate sunt induse de eliberarea de mediatori din bazofile și mastocite, care nu este declanșată de 
imunoglobulina E (IgE). Condiția este adesea provocată de prima doză de medicament, care induce 
degranularea mastocitelor și bazofilelor, eliberarea de histamină, activarea sistemului complement seric, 
sinteza atipică a eicosanoizilor și inhibarea descompunerii bradikininei. Clinic, alergia și pseudoalergia sunt 
aproape imposibil de distins. Semnele și simptomele pseudoalergiei sunt practic identice cu simptomele 
mediate de IgE: urticarie, cefalee, bronhospasm și semne gastrointestinale, uneori angioedem, hipotensiune 
arterială și șoc. Pseudoalergia poate fi consecința activării directe a celulelor efectoare și a anafilatoxinelor 
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produse și poate fi indusă de medicamentele opioide. Pseudoalergia nu poate fi inclusă în niciunul dintre 
cele patru tipuri clasice de hipersensibilitate descrise de Gell și Coombs. Datele raportate sugerează că două 
treimi dintre reacțiile de hipersensibilitate ar putea fi, de fapt, reacții pseudoalergice. Din cauza lipsei unor 
studii sistematice ale cauzelor și mecanismelor implicate în pseudoalergie, diagnosticul și tratamentul 
acestor reacții reprezintă o provocare importantă pentru practica clinică. Lucrarea este reacția echipei 
noastre la o astfel de provocare pornind de la un caz clinic mai rar și propune o discuție interactivă a 
dificultăților de diagnostic și atitudine terapeutică, în contextul potențialelor mecanisme de 
hipersensibilitate la opioide, precum și un algoritm decizional în intoleranța la opioide. 
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Aspecte comparate privind sepsisul neoplazic și cel cutanat  
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Mădălina Marinescu2,3, B.M. Tarcău1,2, Ioana-Adriana Popescu2, Alina Stîncanu1,  
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Cuvinte cheie: sepsis, neoplazie, biomarkeri inflamatori, eritrodermie 

Introducere: Sepsisul constituie o problemă de actualitate în cercetarea medicală internațională, fiind o 
disfuncție clinică dinamică, ce amenință viața. Incidența crescută a disfuncției de organ și rata ridicată a 
mortalității, fac necesară și benefică detectarea precoce a sepsisului, pentru inițierea promptă a unui 
tratament adecvat.  

Material și metodă: Progresele din ultimele decenii privind etiopatogenia sepsisului, au evidențiat că 
manifestările cutanate ale acestuia sunt atribuite agentului infecțios, răspunsului imun, modificărilor 
parametrilor coagulării, imunosupresiei și disfuncției de organ. Tegumentul omului roșu, descris de Halopeau, 
poate fi expresia clinică a unui sepsis cutanat, dar poate masca o neoplazie cutanată, cu evoluție fulminantă 
și prognostic rezervat. Diagnosticarea acestor neoplazii se bazează pe corelarea aspectelor clinice cu cele 
histopatologice și imunofenotipice.  

Rezultate: Cunoașterea și monitorizarea markerilor evolutivi și prognostici sunt elemente cheie în 
managementul actual al sepsisului. Tratamentul este multifactorial și include suport volemic și ventilator 
adecvat, agenți vasopresori, steroizi, anticoagulante, antiinflamatoare și controlul glicemiei. În alegerea 
schemei terapeutice, se ține cont de poarta de intrare a infecţiei, de germenii potenţial implicaţi, de vârsta și 
comorbiditățile pacientului. Frecvent se administrează empiric un antibiotic cu spectru larg, cu bună 
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penetrabilitate tisulară, cu posibilitatea trecerii ulterioare, la o antibiotioterapie cu spectru restrâns, conform 
antibiogramei. 

Concluzii: Diagnosticarea sepsisului în faze incipiente este esențială pentru îmbunătățirea calității vieții și 
reducerea mortalității. Posibilitatea de dozare a noilor biomarkeri inflamatori urgentează instituirea terapiei 
antimicrobiene și diferențiază un sepsis infecțios de unul neoplazic. 
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Introduction: Sepsis is a current issue in international medical research, being a dynamic, life-threatening 
clinical dysfunction. The increased incidence of organ dysfunction and the high mortality rate make early 
detection of sepsis necessary and beneficial, for the prompt initiation of an appropriate treatment. 

Material and method: The advanced progress of the last decades regarding the etiopathogenesis of sepsis 
have shown that its skin manifestations are attributed to the infectious agent, the immune response, changes 
in coagulation parameters, immunosuppression and organ dysfunction. The skin of the red man, described 
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by Halopeau, can be the clinical expression of a skin sepsis, but it can mask a skin neoplasia, with a fulminant 
evolution and a reserved prognosis. The diagnosis of these neoplasias is based on the correlation of clinical 
aspects with histopathological and immunophenotypic ones. 

Results: Knowledge and monitoring of evolution and prognostic markers are key elements in the current 
management of sepsis. The treatment is complex and includes adequate volume and ventilatory support, 
vasopressor agents, steroids, anticoagulants, antiinflammatories, and glycemic control. When choosing the 
therapeutic agents, the entrance point of the infection, the potentially involved germs, patient's age and 
comorbidities are taken into account. A broad spectrum antibiotic with good tissue penetration is often 
administered empirically, with the possibility of later switching to a narrow spectrum antibiotic therapy, 
according to the antibiogram. 

Conclusions: Diagnosing sepsis in early stages is essential to improve quality of life and reducing mortality. 
The possibility of dosing new inflammatory biomarkers accelerates the administration of antimicrobial 
therapy and differentiates an infectious sepsis from a neoplastic one. 
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Efectele adverse ale imunoterapiei - caz clinic 
Andreea-Denisa Pătrașcu, Cristina Orlov-Slavu  
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Cuvinte cheie: imunoterapie, melanom, reacții adverse 

Introducerea imunoterapiei în tratamentul anumitor neoplazii a schimbat complet viziunea asupra 
prognosticului acestora. În ciuda multiplelor beneficii aduse oncologiei, datorită activității sale sistemice ce 
nu se limitează doar asupra celulelor tumorale poate determina un spectru larg de efecte secundare imun 
mediate, efecte ce pot pune viața în pericol dacă sunt ignorate. Monitorizarea atentă a tuturor simptomelor 
și modificărilor biochimice de-a lungul terapiei poate diagnostica precoce aceste reacții. 

Voi prezenta cazul unui pacient în vârstă de 57 de ani diagnosticat cu melanom subunghial tratat în cadrul 
clinicii noastre, inițial cu dublă imunoterapie - 4 cicluri, în cursul cărora a prezentat reacții imun mediate 
pancreatice și hepatice, rămas în mentenanță cu Nivolumab monoterapie. 
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Adverse events of immunotherapy. Management and treatment - case 
report 
Andreea-Denisa Pătrașcu, Cristina Orlov-Slavu 

Elias Emergency University Hospital Bucharest 
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The introduction of immunotherapy in the treatment of certain neoplasias has completely changed the 
outlook on their prognosis. Despite the multiple benefits brought to oncology, its systemic activity, which is 
not limited to tumor cells, can cause a wide spectrum of immune-mediated side effects, effects that can 
endanger life if they are ignored. Careful monitoring of all symptoms and biochemical changes during 
therapy can diagnose these reactions early.  

We will present a case of a 57-year-old patient diagnosed with melanoma treated in our clinic, initially with 
double immunotherapy after four cycles during which he presented immune-mediated pancreatic and 
hepatic reactions. He remains in maintenance with Nivolumab monotherapy. 
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Implicațiile clinice pentru a cincea ediție a Clasificării Organizației 
Mondiale a Sănătății a tumorilor sistemului nervos central 
M. Păun1, D. Mitrea1,2, B. Bogatu1, Ana Ciornei1, Adina Cristina Ion1, Oana Trifănescu1 

1Secția Radioterapie II, Institutul Oncologic București, București, România 

2Neuroaxis - Clinica de Oncologie București, București, România 

Cuvinte cheie: glioblastom, WHOCNS5, IDH-status 

Introducere: În 2021 a fost publicată cea de-a cincea ediție a Clasificării OMS a tumorilor sistemului nervos 
central (OMS CNS5), cea de-a șasea versiune a standardului internațional pentru clasificarea tumorilor 
cerebrale și ale măduvei spinării. Cea mai mare schimbare practică în clasificarea actuală implică clasificarea 
glioamelor în funcție de caracterizarea moleculară. Tumorile cu IDH mutant (10%) și tumorile cu IDH-wild 
type (90%) sunt două entități diferite, care posedă caracteristici biologice unice și au rezultate clinice separate 
în ceea ce privește răspunsul la tratament și supraviețuirea generală.   

Materiale și metode: În acest articol, prezentăm trei cazuri comparative care evidențiază importanța clinică 
a acestui nou standard de clasificare. Primul caz clinic vizează să arate capcanele supradiagnosticării 
histologice a glioblastomului, în timp ce altul oferă un argument cuprinzător pentru determinarea statutului 
IDH în tumorile care par a fi astrocitom de grad scăzut la examenul histologic, subliniind astfel importanța 
OMS CNS5. Ultimul caz servește drept argument pentru o caracterizare moleculară amănunțită ca mijloc de 
a exclude suspiciunea unei boli recidivante.  

Rezultate: Clasificarea OMS CNS5 a oferit un impact semnificativ asupra acestor cazuri dificile 
neurooncologice, schimbând astfel abordarea inițială pentru o abordare terapeutică mai precisă.  

Concluzii: Seria noastră de cazuri oferă un argument puternic pentru utilizarea noii clasificări OMS CNS5 ca 
standard absolut pentru managementul diagnosticului în era medicinei de precizie.  
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1Radiotherapy Department II, Bucharest Oncological Institute, Bucharest, Romania 

2Neuroaxis – Bucharest Oncology Clinic, Bucharest, Romania 
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Introduction: In 2021, the 5th edition of the WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System 
(WHO CNS5) was published as a sixth version of the international standard for the classification of brain and 
spinal cord tumors. The greatest practical change in the current classification involves grading gliomas 
according to molecular characterization. IDH-mutated (10%) and IDH wild-type tumors (90%) are two 
different entities, possessing unique biological features and with separate clinical outcomes with regard to 
treatment response and overall survival.   

Materials and methods: In this article, we present three comparative cases that highlight the clinical 
importance of these new standards of classification. The first clinical case aims to show the pitfalls of 
histologic overdiagnosis of glioblastoma using the previous system of classification, while another provides 
a comprehensive argument for determining the IDH status in tumors appearing as low-grade astrocytoma 
on histologic examination, thus underlining the importance of WHO CNS5. The last case serves as an 
argument for thorough molecular characterization as means to exclude a relapsing disease suspicion.  

Results: The WHO CNS5 classification provided a significant impact on difficult neurooncological cases, thus 
changing the initial approach to a more precise therapeutic management.  

Conclusions: Our case series provides a powerful argument for the use of the new WHO CNS5 classification 
as a gold standard for diagnostic management in the era of precision medicine.  
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Introducere: Optical Genome Mapping (OGM) este o tehnologie ADN de vârf, extrem de recentă care poate 
detecta întregul spectru al modificărilor genomice, de la mici variante până la toate clasele de aberații 
cromozomiale, în tumorile hematologice și solide, cu impact direct asupra medicinii de precizie. Cancerul 
pulmonar este principala cauză a decesului cauzat de afecțiunile maligne la nivel mondial, iar identificarea 
variantelor somatice tumorale poate avea un impact asupra rezultatului terapiei.  

Materiale și metode: O pacientă în vârstă de 69 de ani, diagnosticată cu cancer pulmonar metastatic în 
stadiul 4 EGFR pozitiv și tratată timp de doi ani cu inhibitori de tirozin kinază (Osimertinib 80 mg) și Zometa 
(acid zolendronic)/Xgeva (denosumab) administrat pentru metastaze osoase, a fost acum investigată prin 
OGM folosind sistemul Saphyr Bionano, pentru identificarea variantelor rare. Pacienta a prezentat o evoluție 
favorabilă până în prezent.  

Rezultate și concluzii: OGM a sângelui periferic a permis detectarea unor variante rare, cu relevanță pentru 
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biologia cancerului. De exemplu, analiza a permis identificarea unei inversiuni care afectează gena CYTOR 
care codifică un ARN lung necodant, de obicei supraexprimat în celulele canceroase, unde promovează 
proliferarea celulară și tranziția epitelial-mezenchimală. Analiza a raportat, de asemenea, dublări ale genelor 
care codifică diferiți reglatori ai transcripției și translației (RNApol III, ZNF133), împreună cu deleția genelor 
care codifică proteinele implicate în mecanismele de reparare ale ADN-ului (EYA1). De asemenea, inserțiile și 
duplicările care afectează genele care codifică proteinele ce amplifică exocitoza și autofagia (SEC23B, SYT3) 
au fost însoțite de deleții ale genelor care codifică inhibitori ai migrației celulare și metastazelor (NEB, 
MACROD2) și dublări ale promotorilor creșterii invazive (RBBP9). Prezentăm aici prima investigație bazată pe 
tehnologia OGM efectuată în România, o abordare tehnică cu un potențial uriaș în aplicarea cu succes a 
medicinei de precizie. 

Acknowledgement: CENEMED project. 
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Introduction: Optical Genome Mapping (OGM) is an emerging state of the art chip-based DNA technology 
that can detect the full spectrum of genomic alterations, from small novel variants to all classes of 
chromosomal aberrations, in hematological and solid tumors, with direct impact on precision medicine. 
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death worldwide and identifying the tumor somatic 
variants can impact on the therapy outcome.  

Materials and methods: A 69 years old female patient diagnosed with stage 4 metastatic EGFR positive lung 
cancer, treated for 2 years with tyrosine kinase inhibitors (Osimertinib 80mg), and Zometa (zolendronic acid)/ 
Xgeva (denosumab) administrated for bone metastases, was now investigated by optical genome mapping, 
using the Saphyr Bionano system for identifying rare variants. The patient showed a favorable evolution with 
no disease progression until now.  

Results and conclusions: OGM of peripheral blood allowed the detection of rare variants with relevance to 
cancer biology. For instance, the analysis allowed the identification of an inversion affecting the CYTOR gene 
which encodes for a long non-coding RNA usually overexpressed in cancer cells, where it promotes cell 
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proliferation and epithelial-mesenchymal transition. The analysis also reported duplications of genes 
encoding for various regulators of transcription and translation (RNApol III, ZNF133) together with deletion 
in genes encoding for proteins involved in the DNA-repair mechanisms (EYA1). Also, insertions and 
duplications affecting genes encoding for proteins known to enhance exocytosis and autophagy (SEC23B, 
SYT3) were accompanied by deletions in genes encoding for negative regulators of cell migration, invasive 
growth and metastasis (NEB, MACROD2) and duplications of promoters of cell invasiveness (RBBP9). This is 
the first investigation performed by OGM in Romania, an approach acknowledged to become an extremely 
valuable tool for a successful precision medicine strategy.  

Acknowledgement: CENEMED project. 
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Introducere: Mielomul multiplu este o proliferare necontrolată de plasmocite maligne, actualmente 
incurabilă, cu evoluție variabilă, marcată de o heterogenitate crescută în ceea ce privește anomaliile genetice 
și implicit moleculare implicate în patogenia bolii. Analiza moleculară a plasmocitelor tumorale poate 
identifica anomalii cu rol prognostic și predictiv. Unele din aceste mutații pot reprezenta substratul pentru 
dezvoltarea unor terapii țintite. 

Material și metodă: În ultimii ani s-a cercetat implicarea căii mitogen activated protein kinase (MAPK) în 
patogeneza și prognosticul mielomului multiplu. Aceasta este o cale de semnalizare formată dintr-un 
complex de kinaze, care conectează semnalele extracelulare cu mecanismele implicate în funcții celulare 
importante precum creșterea, proliferarea, diferențierea, migrarea și apoptoza. În mielomul multiplu sunt 
studiate mutațiile de pe calea enzimelor ERK1/2, respectiv KRAS, NRAS și BRAF. Acestea se întâlnesc la 
aproximativ 50% din pacienții nou diagnosticați, iar ponderea lor crește în rândul celor cu boală 
recidivată/refractară. Un studiu efectuat pe modele murine și culturi celulare a evidențiat că mutațiile 
activatoare ale KRAS, NRAS, BRAF stimulează activitatea proteasomului pe calea RAS/RAF/MEK/MAPK/ETS 
domain-containing protein (ELK)-1/POMP, rezultând astfel scăderea sensibilității la inhibitori de proteasom 
(PI) prin mărirea capacității acestuia. 

Rezultate: În prezent se studiază posibilitatea asocierii la tratamentul cu PI a unor inhibitori pan-RAF sau 
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MEK, întrucât aceste molecule cresc sensibilitatea la inhibitori de proteasom în special la nivelul celulelor cu 
mutații activatoare KRAS și NRAS. Un alt studiu a raportat răspuns favorabil la Trametinib, un inhibitor MEK1/2 
util în tumorile cu mutații activatoare BRAF. Este investigat și rolul Selumetinib, un inhibitor MEK1/2, în terapia 
pacienților cu mielom multiplu cu mutații activatoare KRAS. 

Concluzii: Investigarea mutațiilor activatoare ale căii MAPK deschide posibilitatea dezvoltării unor agenți 
terapeutici țintiți în mielomul multiplu, cu rol în ameliorarea supraviețuirii unor pacienți cu boală agresivă. 
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Introduction: Multiple myeloma is an incurable, unpredictable, uncontrolled proliferation of malignant 
plasma cells. It is characterized by a marked heterogeneity regarding the genetic and molecular alterations 
involved in the pathogenesis of this disease. The molecular analysis of clonal plasma cells may identify 
anomalies with prognostic and predictive implications. Some of these mutations may represent the 
substrate for the development of targeted therapies. 

Material and method: In the past years there has been an interest in studying the involvement of the 
mitogen activated protein kinase (MAPK) pathway in the pathogenesis of multiple myeloma. The MAPK 



 
  
 
 
 
 
 

258 
 

pathway is constituted by a complex of kinases that connect extracellular signals with the mechanism 
involved in important cellular functions such as cell growth, proliferation, differentiation, migration and 
apoptosis. Mutations in the ERK1/2 enzyme pathway, respectively KRAS, NRAS and BRAF, are studied in 
multiple myeloma. These mutations occur in approximately 50 percent of new diagnosed multiple myeloma 
patients and the prevalence increases in the refractory/relapsed setting. A study that was conducted on 
murine models and cell cultures found that activating mutations of KRAS, NRAS and BRAF stimulate 
proteasome activity via the RAS/RAF/MEK/MAPK/ETS domain-containing protein (ELK)-1/POMP pathway, 
thus resulting in reduced sensitivity to proteasome inhibitors (PI) by increasing their capacity. 

Results: At present time it is investigated the potential association of pan-RAF or MEK inhibitors to PI-based 
regimens, given that these molecules increase sensitivity to PI especially in the cells with KRAS and NRAS 
activating mutations. Another study reported a favorable response with Trametinib, a MEK1/2 inhibitor 
useful in tumors with BRAF activating mutations. Another investigated molecule is Selumetinib, a MEK1/2 
inhibitor useful in the therapy of multiple myeloma patients with KRAS activating mutations. 

Conclusions: The investigation of activating mutations in the MAPK pathway may provide the possibility of 
developing targeted therapeutic agents useful in treating multiple myeloma, with a contribution in 
alleviating the survival of patients with an aggressive disease. 
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Brahiterapia ghidată imagistic pe fuziune de imagini de rezonanță magnetică nucleară (RMN) cu imagini de 
computer tomograf (CT) este tratament de bază, “standard de aur”, în tratamentul cancerului de col uterin 
avansat loco-regional.  

După implementarea “standardului de aur” următoarea etapă posibilă datorită opțiunilor ale ultimelor 
versiuni ale softurilor de planning, este implementarea brahiterapiei bazate doar pe imagini RMN. Acest 
aspect prezintă o provocare datorită limitărilor imaginilor RMN în ceea ce privește vizualizarea și localizarea 
aplicatorului inserat, dar mai ales al acelor interstițiale. 

În acest sens am testat implementarea clinică a noului protocol imagistic, prin scanarea mai multor secvențe 
RMN atât T2 cât și T1. 

Implementarea clinică a noului protocol imagistic aduce beneficii majore în ceea ce privește reducerea 
timpului de planificare a tratamentului, respectiv înregistrarea și fuziunea imaginilor, conturarea volumului 
țintă și al organelor la risc, reconstrucția aplicatorilor intracavitari și interstițiari dar și a planului propiu-zis de 
tratament. 

Prin implicarea multidisciplinară (radioterapie și radiologie) încorporarea RMN-ului în fluxul de lucru al 
brahiterapiei s-a realizat cu succes iar prin comisionarea aplicatorilor și al imageriei utilizate am reușit să 
validăm ultilizarea clinică a noului protocol propus. 
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Dermatozele buloase autoimune paraneoplazice se caracterizează prin prezența de leziuni cutanate mediate 
autoimun, în apariția unei tumori maligne. Manifestările cutanate asociate cu neoplaziile sunt polimorfe. 
Recunoașterea acestor sindroame este utilă atunci când modificările cutanate sunt primul semn al neoplaziei 
interne și astfel cancerul poate fi tratat într-o perioadă scurtă de timp. 

Pemfigusul paraneoplazic este o patologie autoimună rară, cu afectare muco-cutanată, deseori fatală. 
Neoplasmele asociate cel mai frecvent sunt limfatice și hematologice. Pacienții prezintă de obicei leziuni 
dureroase și extinse la nivelul mucoasei și cutanat, variind de la bule flasce până la erupții lichenoide, cu un 
prognostic general nefavorabil. 

Pemfigoidul paraneoplazic este rar raportat în cancerele pulmonare, în special cele scuamocelulare, dar ar 
trebui să ridice suspiciunea și în alte malignități interne. Leziunile cutanate sunt bule mari, în tensiune, 
dispuse pe baze eritematoase sau pe piele normală. 

Este important ca medicii să fie familiarizați cu dermatozele buloase autoimune paraneoplazice, pentru a 
putea stabili un diagnostic precoce al neoplaziei de bază. 

Pe de altă parte, screening-ul cancerului nu este indicat pentru toate cazurile de dermatoze buloase 
autoimune, acesta trebuie individualizat în funcție de vârsta, istoricul și evaluarea clinică a pacientului. 
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Paraneoplastic autoimmune bullous dermatoses are characterized by autoimmune-mediated cutaneous 
lesions in a presence of a malign tumor. Cutaneous manifestations associated with malignancies are very 
polymorphous. The recognition of these syndromes is helpful when the skin lesions are the first sign of the 
intern neoplasm, and the underlying malignancy can be treated in a short period. 

Paraneoplastic pemphigus is a rare and often fatal autoimmune mucocutaneous disease. The most 
frequently reported associated neoplasms are lymphomatoid and hematologic. Patients typically present 
with painful and extensive mucosal and cutaneous involvement, ranging from flaccid blisters to widespread 
lichenoid eruptions, with an overall poor prognosis. Patients with paraneoplastic bullous pemphigoid 
present large tense bullae on erythematous bases or normal skin. Paraneoplastic bullous pemphigoid is 
rarely reported in lung cancers, especially in squamous cell variety, but it should raise the suspicion of various 
internal malignancies. Skin lesions are large tense bullae on erythematous bases or normal skin. 

Clinicians should be familiar with paraneoplastic autoimmune bullous dermatoses to establish an early 
diagnosis of the underlying malignancy. On the other hand, cancer screening may not be indicated for all 
cases of bullous autoimmune dermatoses, but it should be individualized according to the age, history, and 
physical evaluation of the patient. 
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Prezența efectelor adverse pe termen scurt și lung ale chimioterapicelor implică monitorizarea atentă a 
consecințelor cardiovasculare. Perioada de latență a diverselor toxicități cardiovasculare este de la câteva ore 
până la debutul tardiv. Trebuie luată în considerare mortalitatea crescută asociată unora dintre efectele 
adverse cardiovasculare (uneori, de până la 50%). Posibilitatea prevenirii acesteia prin tratamentele 
cardiovasculare utilizate pe scară largă (precum beta-blocantele), chiar cu posibilitatea remiterii spontane în 
urma opririi tratamentului, face cu atât mai clară importanța practică a monitorizării. 

Efectele adverse cardiovasculare, de la insuficiența cardiacă, hipertensiune arterială (inclusiv pulmonară), 
aritmii, alungirea intervalului QTc, până la tromboembolismul venos și dislipidemii, necesită adaptarea 
metodelor de monitorizare. Acestea includ examenul clinic, monitorizarea tensiunii arteriale, metode 
imagistice, dintre care cele mai răspândite sunt electrocardiografia și ecocardiografia, precum și dozarea 
biomarkerilor cardiaci serici (cu rol dovedit sunt troponina cardiacă și peptidele natriuretice). 

Numeroase toxicități cardiovasculare legate de terapia anticanceroasă sunt dependente de doză, iar la ora 
actuală există posibilități de înlocuire cu variante mai puțin cardiotoxice. Luând în considerare sinergismul 
din cadrul terapiilor oncologice concomitente, adaptarea regimurilor, cu minimizarea riscurilor, devine 
posibilă, în urma unei evaluări inițiale complexe, a monitorizării seriate și a utilizării scorurilor pentru 
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estimarea riscului (inclusiv pentru perioade mai lungi, de10 ani - mai ales în terapiile de lungă durată, precum 
cele endocrine). 

O monitorizare regulată, prin metode variate, este esențială pe durata tratamentului oncologic, dar și după 
încheierea acestuia, uneori pe durate lungi de timp, cu stratificarea riscului și elaborarea unor strategii 
terapeutice unice pentru fiecare pacient, în cadrul unei comisii oncologice. 
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The presence of short and long-term side effects of chemotherapy implies the careful monitoring of 
cardiovascular consequences. 

The latency period for diverse cancer therapy-related cardiovascular toxicities in the context of different 
treatments ranges from a few hours to a tardive onset. We should take into consideration the elevated 
mortality associated with some of the cardiovascular adverse effects (sometimes, up to 50%). The possibility 
of preventing this event by using cardiovascular treatments utilized on a daily basis (for example, beta-
blockers), even with the spontaneous remission at the halting of treatment, makes the practical importance 
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of monitoring become even more evident. 

The cardiovascular secondary effects, from heart failure, (pulmonary) hypertension, arrhythmias, 
prolongation of the QTc interval to venous thromboembolism and dyslipidaemia, require the adaptation of 
monitoring methods. These consist of clinical exams, blood pression measuring, imagistic methods, 
electrocardiography and echocardiography being the most common, and the quantification of cardiac 
biomarkers (cardiac troponin and natriuretic peptides have a proved role). 

Numerous cancer therapy-related cardiovascular toxicities are dose-dependent. Taking into account the 
synergism in concomitant therapies, regimen adaptation, with risk minimization, becomes possible by 
following a complex initial evaluation, coupled with sequential monitoring and the use of risk assessment 
scores (including scores for longer periods, of 10 years-especially for long-term treatments, like the endocrine 
therapy). 

Regular monitoring, using various methods, is essential during the oncological therapy and after the 
treatment has ended, sometimes for longer intervals, coupled with risk stratification and the consequent 
development of treatment strategies unique for every patient, in a commission. 
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Introducere: Afecțiunile hemato-oncologice și în mod particular leucemia acută mieloblastică perturbă semnificativ 
statusul imun al pacientului. Mai mult, tratamentul specific predispune la o accentuare a deficitului imun. Acest 
context favorizează infecțiile fungice invazive, a căror morbiditate și mortalitate influențează semnificativ evoluția 
pacienților, uneori în ciuda profilaxiei antifungice cu azoli. Aspergiloza reprezintă una dintre cele mai frecvente infecții 
fungice invazive, alături de candidoze, care survine la pacientul imunodeprimat. O problemă deosebită  o 
reprezintă stabilirea diagnosticului pentru infecția cu Aspergillus spp., mai ales în contextul particularităților 
pacienților cu leucemie acută mieloblastică. De asemenea, un  aspect important îl reprezintă opțiunile terapeutice 
pentru această afecțiune, având în vedere interacțiunile cu medicația hemato-oncologică și posibilitățile limitate de 
monitorizare a dozelor terapeutice. 

Materiale și metodă: Am evaluat particularitățile privind diagnosticul și tratamentul pacienților diagnosticați cu 
aspergiloză invazivă în Secția Hematologie Oncologică a Institutului Regional de Oncologie Iași în perioada 2020 -
2022. 

Concluzii: Aspergiloza invazivă reprezintă o afecțiune cu impact semnificativ asupra evoluției pacienților hemato-
oncologici. Dificultățile de diagnostic și imposibilitatea de a monitoriza eficient terapia cu azoli fac din această infecție 
o complicație serioasă a afecțiunilor cu deficit imun major, în mod deosebit al leucemiei acute mieloblastice. 
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Introduction: Hematologic neoplasms, particularly acute myeloid leukemia, disturb the immune status of 
the patient. Moreover, the specific treatment predisposes to an increase of immune deficiency. This favorises 
invasive fungal infections, which significantly influences the patients’ evolution, sometimes despite 
antifungal prophylaxis with azoles. Aspergillosis is one of the most frequent invasive fungal infections, along 
with candidiasis, in this patient population. The diagnosis of the Aspergillus spp infection poses important 
challenges in patients with acute myeloid leukemia. The therapeutic options are also of interest because of 
interactions between leukemia treatment and azoles and, unfortunately, the limited possibilities of 
therapeutic drug monitoring. 

Materials and method: We analyzed the particularities of diagnosis and the treatment of patients with 
invasive aspergillosis in Hematology Department of Regional Institute of Oncology Iasi, between 2020 and 
2022.  

Conclusions: Invasive aspergillosis is a disease with considerable impact on the evolution of patients with 
hematologic cancers. The major immune deficit of these patients, the rather difficult diagnostic workup in 
cases with severe pancytopenia, as well as the lack of efficient therapeutic drug monitoring are contributing 
to the substantial challenge in managing invasive aspergillosis, especially in acute leukemias. 
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Parapareză -primul semn de neoplazie 

Diana Maria Pușcașu1,2, Diana Lavinia Pricope1,2, Cristina Pruteanu1 

1Institutul Regional de Oncologie Iași România 

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

Cuvinte cheie: colangiocarcinom, intrahepatic, căi biliare, parapareză, metastază osoasă 

Introducere: Colangiocarcinomul este a doua cea mai frecventă neoplazie primară hepatică și se încadrează în 
categoria cancerelor agresive cu prognostic nefavorabil, fiind diagnosticat, în majoritatea cazurilor, în stadii local 
avansate sau metastatice, din cauza evoluției lent progresive. În funcție de localizare, acestea se clasifică în 
colangiocarcinoame intrahepatice, perihilare sau extrahepatice, printre determinările secundare asociate 
numărându-se cele hepatice, pulmonare și peritoneale, cele osoase și cerebrale fiind mai puțin comune. 

Prezentare de caz: Un pacient în vârstă de 71 ani, a fost admis în regim de urgență în Compartimentul de 
Neurochirurgie în noiembrie 2021 pentru parapareză brusc instalată. La evaluarea imagistică prin rezonanță 
magnetică s-a obiectivat o formațiune osteocondesantă cu localizare la nivelul coloanei dorsale și s-a intervenit 
chirurgical în vederea exciziei, iar pacientul a fost direcționat către Clinica de Oncologie Medicală. Investigațiile 
imagistice ulterioare au evidențiat o formațiune tumorală hepatică, având caracter de hepatocarcinom. La 
examenul imunohistochimic s-a stabilit diagnosticul anatomopatologic de metastază osoasă de adenocarcinom 
de tip biliopancreatic și s-a inițiat terapia sistemică specifică. În contextul sindromului algic sever, pacientul a 
beneficiat de radioterapie cu viză antalgică, iar în prezent urmează o linie terapeutică subsecventă. 

Concluzie: Neoplasmul căilor biliare este rareori asociat cu diseminările secundare osoase, iar cazurile citate în 
literatură descriu ca prime semne și simptome sindromul algic și fracturile pe os patologic, parapareza brusc 
instalată nefiind citată. Mai mult, caracterele radiologice în discordanță față de cele morfologice ar fi putut 
conduce la o conduită terapeutică inadecvată. Abordarea unui astfel de caz este complexă, multidisciplinară, 
echipa care îngrijește pacientul fiind alcătuită din oncolog, neurolog, neurochirurg, radioterapeut, 
gastroenterolog, radiolog, anatomopatolog, psiholog și kinetoterapeut. 
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Paraparesis - the first sign of cancer - Case report 

Diana Maria Pușcașu1,2, Diana Lavinia Pricope1,2, Cristina Pruteanu1 

1Regional Institute of Oncology Iasi Romania 

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

Keywords: cholangiocarcinoma, intrahepatic, bile duct, paraparesis, bone metastases 

Introduction: Cholangiocarcinoma is the second most common primary liver cancer and it is one of the 
aggressive neoplasms with a poor prognosis. In most cases, it is diagnosed in locally advanced or metastatic 
stage due to the slow progression. Based on its anatomical location, cholangiocarcinomas are classified into 
intrahepatic, perihilar and extrahepatic. Among the metastases which are associated with this type of tumour 
are the hepatic, pulmonary and peritoneal ones while bone and cerebral lesions are less common. 
Case presentation: A 71-year-old patient was urgently admitted to the Department of Neurosurgery in 
November 2021 for acute onset paraparesis. The magnetic resonance imaging evaluation showed an 
osteocondensate mass of the dorsal spine and the surgical intervention was performed for its excision. The 
patient was referred to the Oncology Clinic. The complete imaging investigations revealed a hepatic tumour 
with characteristics of hepatocarcinoma. The immunohistochemical examination confirmed the 
histopathological diagnosis of bone metastasis of biliopancreatic adenocarcinoma and the specific systemic 
therapy was initiated. Due to the severe pain syndrome, the patient underwent radiation therapy to relieve 
pain caused by nerve compression and he is currently following a subsequent line of systemic therapy. 
Conclusion: Bile duct cancer is rarely associated with secondary lesions of the bone and the cases cited in 
the literature describe as the first signs and symptoms the pain syndrome and pathological bone fractures 
while acute onset paraparesis is not cited. Moreover, the radiological characters which are discordant with 
the morphological ones could have led to an inappropriate therapeutic conduct. The approach to such a 
case is complex, the team who takes care of the patient is made up of oncologist, neurologist, neurosurgeon, 
radiotherapist, gastroenterologist, radiologist, anatomopathologist, psychologist and physiotherapist. 
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Imunoterapia în cancerul renal 
D. Putureanu, Claudia Burz 

Secția Oncologie Medicală, Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, România  

Cuvinte cheie: imunoterapie, biomarkeri, infiltrare imună  

Carcinomul renal cu celule este un neoplasm înalt imunogeni. Imunoterapia reprezintă o opțiune importantă 
în tratarea cancerlui renal avansat. Înhibarea punctului de control are ca viză atât calea receptorului pentru 
apoptoză celulară (PD-1) căt și al limfoctitul T cytotoxic asociat antigenului 4 (CTLA-4) repezentând 
tratamentul cel mai avansat în cancerul renal metastatic cu celule clare. Combinația dintre Nivolumab și 
Ipilimumab are un rol bine stabilit în tratamentul pacienților cu risc intermediar și slab. 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 62 de ani cu RCC metastatic cu celule clare, cu metastaze la ficat, 
ganglioni limfatici și glandele suprarenale, care a debutat tratamentul cu Nivolumab și Ipilimumab. După 
administrarea tratamentului imunoterapic de inducție, pacienta a fost evaluată prin CT-TAP, rezultatul fiind 
interpretat ca răspuns parțial, motiv pentru care s-a continuat tratamentul de întreținere cu Nivolumab 12 
cicluri până în prezent cu un interval liber de boală de 10 luni.  

În cazul de față, vom prezenta și discuta despre acuratețea predictibilității biomarkerilor în răspunsul  
tratamentului imunoterapic în cancerul metastatic renal, cât și despre micromediul tumoral, și anume 
populația diferită a infiltrării imune care joacă un rol cheie în progresia tumorii și în răspunsul la imunoterapie. 
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Immunotherapy in renal cell carcinoma  
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Keywords: immunotherapy, biomarkers, checkpoint inhibitors 

Renal cell carcinoma is a highly immunogenic neoplasm. Immunotherapy is an important option for the 
management of patients with advanced ccRCC. Checkpoint inhibition targeting either the programmed cell 
death receptor 1 (PD-1) pathway and cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) has represented 
an important advance in the treatment in clear cell RCC. The combination of Nivolumab and Ipilimumab has 
an established role in the treatment of intermediate and poor-risk patients.  

We present a case of a 62 years-old female with metastatic clear cell RCC to the liver, lymph nodes and adrenal 
glands who was started on treatment with nivolumab and ipilimumab. She had a partial response on CT-TAP 
assessment after 4 cycles of induction immunotherapy and has been progression-free for over 10 months 
during which time another 12 cycles of Nivolumab maintenance were administered. 

In this case report, we present and discuss the most promising predictive biomarkers of response to immune 
checkpoint inhibitors in mRCC. The tumor microenvironment, namely the different population of the 
immune infiltrate plays a key role in tumor progression and in the response to immunotherapy. 
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Tratamentul chirurgical al afecțiunilor neoplazice ale sânului în clinica a-I-
a chirurgie, IRO. Then and now 
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N. Ioanid1,2, D.V. Scripcariu1,2, Raluca Pleșca3, Ionela Dusu1, Raluca Avădanei1, V. Scripcariu1,2 

1Clinica a-1-a Chirurgie, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

3Departamentul de Radiologie, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: cancerul mamar, tratament chirurgical, ganglion santinelă 

Introducere: A fost evaluată comparativ activitatea din 2012 și din 2022 în ceea ce privește tratamentul 
cancerului de sân în secția a-1-a chirurgie a Institutului Regional de Oncologie Iași. 

Material și metodă: S-a realizat o evaluare retrospectivă a primelor 6 luni de activitate din 2012 și a primelor 
6 luni din anul 2022.  

Rezultate: Analiza retrospectivă a arătat că în cele 6 luni analizate din 2012 au fost tratate chirurgical 72 
paciente iar în intervalul analizat din 2022 au fost tratate 197. Datele epidemiologice arată că atât în 2012 cât 
și în 2022 majoritatea pacientelor provin din județul Iași însă există schimbări în celelalte poziții. În ceea ce 
privește stadiile tratate, în 2012 a predominat stadiul I A pe când în 2022, stadiul IIA. În ceea ce privește 
tratamentul chirurgical, mastectomia radicală modificată a rămas principala intervenție chirurgicală 
efectuată dar a crescut ponderea tratamentului chirurgical în 2022 față de 2012 (39% față de 23%). 

Concluzii: Se observă o creștere importantă a adresabilității pacientelor cu neoplasm mamar în 2022 față de 
2012. Mastectomia radicală modificată rămâne principala intervenție chirurgicală practicată iar introducerea 
identificării ganglionului santinelă reprezintă o achiziție importantă în arsenalul terapeutic.  
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Surgical treatment of breast cancer in first surgical unit, Regional 
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Keywords: breast cancer, surgical treatment, sentinel lymph node 

Introduction: The activity from 2012 and from 2022 was comparatively evaluated regarding the treatment 
of breast cancer in the first Surgical Unit of the Regional Institute of Oncology Iasi. 

Material and method: A retrospective evaluation of the first 6 months of activity from 2012 and the first 6 
months from 2022 was carried out. 

Results: The retrospective analysis showed that in the analyzed 6 months from 2012, 72 patients were treated 
surgically and in the analyzed interval from 2022, 197 were treated. Epidemiological data show that both in 
2012 and in 2022, the majority of patients come from Iasi County, but there are changes in the other positions. 
Regarding the stages treated, in 2012 stage I A prevailed, while in 2022, stage IIA. Regarding surgical 
treatment, modified radical mastectomy remained the main surgical intervention performed, but the Breast 
conserving surgery increased in 2022 compared to 2012 (39% compared to 23%). 

Conclusions: There is an important increase in the addressability of patients with breast neoplasm in 2022 
compared to 2012. Modified radical mastectomy remains the main surgical intervention practiced and the 
introduction of sentinel lymph node biopsy represents an important acquisition in the therapeutic arsenal.  
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Radioterapia stereotactică în cazul metastazei unice pulmonare cu punct 
de plecare endocervical 
Dragana-Romina Răileanu, Viorica-Magdalena Nagy  

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, Secția Radioterapie, România 

Cuvinte cheie: adenocarcinom endometrioid, metastaze, radioterapie stereotactică 

Stadiile avansate de carcinom al colului uterin ridică problema controlului local și în timp a apariției 
metastazelor. În Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” stadiile IIB-III reprezintă cca 70% din cazurile de 
cancer de col uterin, cu supraviețuire la 5 ani de 74% și o rată a eșecurilor de 29% (22% recidive locale și 7% 
metastaze la distanță), care ridică probleme de diagnostic și conduită terapeutică. 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 73 de ani cu diagnosticul de adenocarcinom endometrioid al colului 
uterin G2 stadiul III A cu determinare secundară pulmonară confirmată biopsic.   

În perioada decembrie 2017-aprilie 2018 pacienta a efectuat 4 cicluri CT neoadjuvantă (protocol Cisplatin 5 
AUC + Paclitaxel 175 mg/mp), urmate de radiochimioterapie (DT=60Gy/30fr) și brahiterapie endocavitară. După 
un interval liber de boală de 4 ani, la controlul de rutină din iunie 2022 pacienta a acuzat astenie și fatigabilitate. 
Examenul clinic și imagistic evidențiază boala controlată local, dar cu un CT toracic care descrie prezența unui 
nodul tisular de 12 mm în contact cu pleura pe linia medioclaviculară stângă subapical. La examinarea PET/CT 
formațiunea descrisă anterior a ridicat suspiciunea unei determinări secundare (structura nodulară de 12,8 mm 
activă FDG înalt suspectă secundar) care ulterior a fost confirmată în urma puncției-biopsiei transtoracice;  
examenul histopatologic relevând metastaza pulmonară a carcinomului endometrioid.  

Având în vedere prezența unei metastaze unice pulmonare diagnosticată la 4 ani de la tratamentul inițial la o 
pacientă cu cancer de col uterin cu boală controlată local, analizăm beneficiile radioterapiei stereotactice 
asociată cu tratamentul sistemic.  
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Stereotactic radiationtherapy for single pulmonary metastasis with 
endocervical starting point 
Dragana-Romina Răileanu, Viorica-Magdalena Nagy 
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Advanced cases of carcinoma of the uterine cervix raise the issue of local and temporal control of the occurrence of 
metastases. The Oncology Institute ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” stages IIB-III accounts for about 70% of cervical cancer cases, 
with 5-year survival of 74% and a failure rate of 29% (22% local relapses and 7% distant metastases), which raise 
diagnostic problems and therapeutic conduct. 

We present the case of a 73-year-old patient with the diagnosis of endometrioid adenocarcinoma of the cervix G2 stage 
III A with secondary pulmonary determination. 

Between December 2017 and April 2018 the patient performed 4 neoadjuvant CT cycles (Cisplatin 5 AUC + Paclitaxel 
175 mg/sqm), followed by radiochemotherapy (DT=60Gy/30fr) and endocavitary brachytherapy. After a 4 years of 
progression-free survival, at the June 2022 routine check-up, the patient reported asthenia and fatigue. The clinical and 
imaging examination highlights the locally controlled disease, but with a thorax CT describing the presence of a tissue 
node of 12 mm in contact with the pleura on the left subapical medioclavicular line. In the PET/CT examination, the 
previously described formation raised the suspicion of a secondary determination (nodular structure of 12,8 mm active 
secondary high suspect FDG) which was subsequently confirmed following transthoracic needle-biopsy; 
histopathological examination revealing pulmonary metastasis of endometrioid carcinoma. 

Considering the presence of a single lung metastasis diagnosed 4 years after initial treatment in a cervical cancer patient 
with locally controlled disease, we are looking at the benefits of stereotactic radiotherapy associated with systemic 
treatment. 
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Lamboul de mare epiploon în reconstrucția defectelor largi toraco-
abdominale: serie de cazuri 
C.E. Roată, Vl. Pieptu, C. Dobreanu, N. Ghețu, C. Sandu, Șt. Morărașu, Ana Maria Mușină,  
Natalia Velenciuc, G.M. Dimofte, D. Pieptu 

Clinica 2 Chirurgie Oncologică, IRO Iași 

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

Cuvinte cheie: defecte toracice, defecte abdominale, reconstrucții, lambou liber 

Introducere: Reconstrucția defectelor extensive toraco-abdominale reprezintă o provocare chirurgicală ce 
necesită un abord multidisciplinar. Acoperirea defectelor poate fi efectuată folosind lambouri 
musculocutanate locale sau libere sau, alternativ, folosind lambouri pediculate din marele epiploon fixate pe 
o bază structurală formată din plasă sintetică. 

Descrierea cazurilor: În ultimii zece ani am realizat zece reconstrucții de defecte toracoabdominale 
extensive post excizionale (6 femei și 4 bărbați). Vârsta medie a fost de 57.2 ani. Plase de polipropilenă au fost 
folosite inițial ca suport biomecanic. Pe defectele abdominale deschise am folosit plase bicomposite. 
Lambouri pediculate de mare epiploon au fost prelevate și tunelizate pentru a permite mobilizarea lor la 
nivelul defectului, după care au fost fixate deasupra plasei sintetice. Defectele au fost acoperite ulterior cu 
grefă de piele liberă despicată. Perioada postoperatorie a fost complicată în două cazuri de eviscerații ce au 
fost rezolvate prin reintervenție și utilizarea unei noi plase mai mare care să asigure o fixare fără tensiune. Per 
total, toate reconstrucțiile au fost, din punct de vedere chirurgical, de succes pe termen scurt. 

Concluzie: Lamboul pediculat de mare epiploon reprezintă o soluție viabilă pentru reconstrucția defectelor 
mari toracoabdominale care nu pot fi acoperite prin lambouri miocutanate. 
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The pedicled omental flap for reconstruction of extensive thoraco-
abdominal defects: case series 
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Background: Reconstructing large post excisional thoraco-abdominal defects is surgically challenging 
requiring a multidisciplinary approach in specialized centers. Coverage of such defects can be done via local 
or free myocutaneous flaps or, alternatively, by using pedicled omental flaps in conjunction with a prosthetic 
mesh which offers the required biomechanical support.  

Description of cases: In the last ten years we have performed ten reconstructions of post excisional large 
defects (six females and four males). Mean age was 57.2 years old. Polypropylene mesh was used as a first 
layer, sutured to the defect edges. On abdominal defects a bilayer composite mesh was used. Pedicled 
omental flaps were prepared and tunnelled to reach the defect and sutured on top of the mesh, after which 
free skin grafts were used as coverage. Postoperatively, we encountered two eviscerations which were 
resolved by using a second larger mesh. Otherwise, all reconstructions were successful in the short term. 

Conclusion: The pedicled omental flap is a valuable tool in reconstructing large thoracoabdominal soft 
tissue defects not amenable to myocutaneous flap transposition.  
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Hipercalcemia efect advers indus de Cemiplimab sau fenomen 
paraneoplazic? - prezentare de caz 
Oana Alexandra Roșu 

Secţia Oncologie Medicalǎ, Spitalul Universitar de Urgenţǎ Elias, București, Romȃnia 

Cuvinte cheie: Cemiplimab, hipercalcemie, carcinom scuamos cheratinizat 

Introducere: Cemiplimabul face parte din grupul inhibitorilor de tip checkpoint și este folosit ȋn tratamentul 
carcinomului scuamos cheratinizat metastatic sau local recurent inoperabil. Hipercalcemia severǎ a fost 
descrisǎ ca efect advers asociat administrǎrii cemiplimabului ȋn 1-2% din cazuri, ȋnsǎ poate fi letalǎ. 

Material și metode: Pacienta ȋn vȃrstǎ de 77 ani s-a prezentat în cadrul clinicii noastre cu carcinom scuamos 
cheratinizat moderat diferenţiat pe faţa dorsalǎ a mȃinii stȃngi operat, fǎrǎ invazie limfovascularǎ sau 
perineuralǎ, stadializat pT1. De asemenea prezenta leziuni ulcerate la nivelul sȃnului drept și stȃng și bloc 
adenopatic axilar stȃng. Se practicǎ investigaţii imagistice (mamografie, computer tomograf ) și biopsie de la 
nivelul leziunii sȃnului stȃng.  

Rezultatele examenului histopatologic și testelor imunohistochimice susţin diagnosticul de metastazǎ a unui 
carcinom scuamos cheratinziat moderat diferenţiat, ki67 = 60-65%, p40+, p53-, p16-, pS100-, CK7-, CK5+. 
Datoritǎ faptului cǎ pacienta prezenta o serie de comorbiditǎţi asociate a fost necesarǎ evaluarea acesteia ȋn 
cadrul comisiei multidisciplinare a spitalului, ce a decis iniţierea terapiei cu Cemiplimab, ȋnsǎ dupǎ primul 
ciclu de tratament aceasta s-a prezentat la spital cu hipercalcemie severǎ. Dupǎ rezultatele analizelor de 
laborator s-a putut concluziona faptul cǎ pacienta a prezentat hipercalcemie independentǎ de nivelul 
parathormonului, ca efect advers al administrǎrii Cemiplimab sau ca fenomen paraneoplazic, dupǎ ce au fost 
excluse alte posibile patologii. 

Rezultate: Pacienta a fost intens hidratatatǎ, s-au administrat diuretice de ansǎ și s-a iniţiat tratamentul cu 
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acid zoledronic pȃnǎ la normalizarea nivelului seric de calciu.  

Concluzii: Evoluţia ȋn cazul unei astfel de paciente este nefavorabilǎ, pe de o parte datoritǎ riscului de 
reapariţiei a hipercalcemiei, iar pe de altǎ parte din cauza opţiunilor limitate rǎmase pentru tratament 
oncologic.  

 

 

Hypercalcemia: Cemiplimab induced side effect or cancer related sign? – 
case report  
Oana Alexandra Roşu 

Medical Oncology Department, Elias University Emergency Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: Cemiplimab, hypercalcemia, squamous cell carcinoma 

Introduction: Cemiplimab is an immune checkpoint inhibitor used in the treatment of metastatic squamous 
cell carcinoma or inoperable locally recurrence. Severe hypercalcemia was described in 1-2% of the cases of 
Cemiplimab administration as an adverse effect that can lead to death. 

Material and methods: Patient, female, aged 77 came to our clinic with operated squamous cell carcinoma 
of the left arm, moderately differentiated without limphovascular or perineural invasion, staged pT1. She also 
presented with ulcerated lesions on both breasts and an adenopatic block in the left axillary region. Extensive 
imagistic investigations are performed and a biopsy from the left breast lesion. The histopathological and 
immunohistochemically results are compatible with metastasis from the squamous cell carcinoma of the arm, 
moderately differentiated ki67 = 60-65%, p40+, p53-, p16-, pS100-, CK7-, CK5+. The need for a 
multidisciplinary approach derived from the complicated condition of the patient and the series of 
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associated comorbidities. The hospital tumor board decided to initiate Cemiplimab therapy, but after the 
first cycle the patient presented to the hospital with very high levels of calcium. After laboratory results 
arrived and several pathologies were excluded, the suspicion arise that hypercalcemia was independent of 
the parathyroid hormone level and it could have been and adverse effect to the therapy with Cemiplimab or 
a cancer related sign. 

Results: The patient’s level of calcium normalised after intensive hydration, diuretics and zoledronic acid 
administration. 

Conclusions: The evolution in this case is most probably unfavorable, on one hand because of the risk for 
hypercalcemia recurrence and on the other hand because the patient has very few limited options for 
oncological treatment at this point.  
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Sindromul Lynch, o moștenire de familie! 
Alexandra Rusu1, V.A. Afrăsânie1,2, Eliza-Maria Froicu1,2, Bianca-Maria Buzatu1, R.C. Tătaru1,  
L. Miron1,2 
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2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: sindrom Lynch, instabilitate microsatelitară 

Introducere: Majoritatea cancerelor colorectale apar sporadic, însă 5-10% dintre cazuri sunt datorate unei 
predispoziții genetice. Sindromul Lynch tip I este o patologie autozomal dominantă moștenită, caracterizată 
printr-un risc crescut de apariție a cancerului colorectal, cu debut la vârstă tânără și instabilitate microsatelitară.  

Prezentare de caz: Pacienta în vârstă de 18 ani, cu un istoric familial de neoplasm de colon și care îndeplinește 
criteriile Amsterdam II, se adresează acuzând dureri în fosa iliacă stângă, inapetență și scădere ponderală. 
Bilanțul imagistic evidențiază un bloc tumoral abdomino-pelvin de 8,5/7/7,6 cm cu originea în colonul sigmoid 
și multiple adenopatii. Se practică rectocolectomie stângă joasă și ileohemicolectomie dreaptă, rezultatul 
anatomopatologic fiind de adenocarcinom de colon sigmoid moderat diferențiat, ulcerat pT4bN2a. Testarea 
imunohistochimică decelează pierderea expresiei MLH1 și PMS2 la nivel tumoral. Se administrează 6 cicluri de 
chimioterapie adjuvantă cu protocol FOLFOX-4 la interval de 2 săptămâni. Ulterior se obiectivează progresia 
imagistică prin apariția unei metastaze unice la nivel hepatic și a unei leziuni stenozante la nivelul anastomozei 
recto-colice. Pacienta este direcționată către secția de Chirurgie, însă decedează înainte de intervenție. Doi ani 
mai târziu, tatăl fetei este diagnosticat cu neoplasm de colon, prezentând același profil MMR anormal. 

Concluzii: Mutațiile germinale la nivelul genei MLH1 sunt printre cele mai frecvente mutații implicate în apariția 
sindromului Lynch și se caracterizează printr-un risc mai mare de a dezvolta cancer colorectal la vârste timpurii. 
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Lynch Syndrome: it runs in the family! 
Alexandra Rusu1, V.A. Afrăsânie1,2, Eliza-Maria Froicu1,2, Bianca-Maria Buzatu1, R.C. Tătaru1,  
L. Miron1,2 

1Regional Institute of Oncology, Iasi 

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

Keywords: Lynch syndrome, microsatellite instability 

Introduction: Most colorectal cancers occur sporadically; however, inherited cancer syndromes cause 
approximately 5 to 10 percent of cases. Lynch syndrome I is an autosomal dominant inherited disorder 
characterized by a high risk of developing colorectal cancer, with early onset and microsatellite instability. 

Case presentation: An 18-year-old patient with a family history of colorectal cancer, who meets the 
Amsterdam criteria II, presents with pain in the left iliac fossa, lack of appetite, and weight loss. Imaging 
results show an 8,5/7/7,6 cm sigmoid tumor and lymph node enlargement. A laparotomy is performed, 
resulting in the resection of the colon, rectum, and terminal ileum with primary anastomosis. The histology 
report demonstrates a moderately differentiated adenocarcinoma pT4bN2a while immunohistochemistry 
identifies loss of expression of MLH1 and PMS2. Six cycles of adjuvant chemotherapy FOLFOX-4 are 
administered biweekly. Subsequently, the radiological findings of unique liver metastasis and a stenotic 
lesion on the recto-colic anastomosis confirm the progression of the disease. The patient is sent to the 
Surgical Department, but she dies before the intervention. Two years later, the girl’s father is diagnosed with 
colon cancer presenting the same MMR abnormality. 

Conclusions: Germline mutations in the MLH1 gene are one of the main molecular causes involved in the 
onset of Lynch syndrome and present a higher risk of developing colorectal cancer at young ages. 
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The importance of BRCA1-BRCA2 testing and follow-up with HRD testing in 
breast/ovarian cancer. A retrospective of 2022 
Ileana-Delia Săbău, Mihaela Țurcan, Liliana Georgiana Grigore, I.C. Cosac, Adina Daniela Mihai, 
Viorica-Elena Rădoi, L.C. Bohîlțea 

Personal Genetics. U.M.F. ”Carol Davila” Bucharest 

Keywords: genetic tests, breast cancer, ovarian cancer, BRCA1, BRCA2 

BRCA1 and BRCA2 are critical proteins in the process of HR repair of double-strand DNA breaks (DSBs). 
BRCA1/BRCA2 - deficient cancers are recognized as the main responders to a class of drugs known as poly 
(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors. Deleterious variants in the BRCA1/BRCA2 genes and homologous 
recombination deficiency (HRD) status are considered strong predictors of response to poly (ADP-ribose) 
polymerase (PARP) inhibitors (PARPi).In total, up to 50% of HGSOC have homologous recombination defects 
related with loss of function of BRCA1 or BRCA2 or other homologous recombination (HR) pathway proteins, 
so about half of people with high-grade serous ovarian cancer, the most common type of epithelial ovarian 
cancer, present with HRD and could benefit from targeted therapy.  

From our experience, as a genetic testing lab, from a total of 348 BRCA1 and BRCA2 tests, we had a higher 
proportion of BRCA1/2 positives than what literature cites: 27% for breast cancer and 14% for ovarian cancer. 
From the rest of the negative tests we followed up with HRD testing and we also found a high rate of positive 
patients with high grade of HRD that we could target with PARPi. 

BRCA1 and BRCA2 somatic and germline testing are very important for choosing the right targeted therapy 
in breast and ovarian cancers. 

These genetic tests are very important in prognostic, management and for the family stratification of the 
proband (germline). 
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Metastazectomiile pulmonare - wedge resection vs. rezecții laser 
C. Sandu, T. Paduraru 

Chirurgie toracică, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: metastazectomii pulmonare 

Plămânul este al doilea cel mai frecvent sediu al metastazelor, după ficat. 

Unele neoplazii, cum ar fi cancerul colo-rectal, ce prezintă metastaze pulmonare, au o rată de supraviețuire 
la 5 ani între 30% și 50 % după metastazectomie pulmonară. 

Metastazectomiile pulmonare pot fi efectuate prin wedge resection (open surgery) sau rezecții laser (VATS, 
open surgery), fiecare tehnică prezentând avantaje și dezavantaje privind durata de spitalizare, costurile. 
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Aspecte psihologice în patologia infecțioasă în ultimii doi ani 
Cristina Sapaniuc1,2, Marcela Rascanu1, Daniela Bran1, Georgiana-Alexandra Lăcătușu1,2,  
Bianca Balas1, Fl.M. Roșu1,2, Carmen Manciuc1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași, România  

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

Cuvinte cheie: pandemie, patologie infecțioasă, stadiu terminal, pacienți, psiholog 

În ultimii doi ani, omenirea s-a confruntat cu o pandemie de proporții generată de o nouă tulpină de 
coronavirus, CoV-2, care a provocat probleme majore de sănătate publică. 

Scopul acestui studiu este de a aduce în evidență modul în care pandemia COVID-19 a afectat psiho-
emoțional personalul unui spital universitar de boli infecțioase. Am efectuat un sondaj transversal incluzând 
252 de profesioniști din domeniul sănătății la un an, respectiv la doi ani de la începutul pandemiei. Am 
analizat prevalența și factorii asociați cu suferință psihologică legată de muncă în rândul grupului nostru de 
studiu. 

Patologie infecțioasă a fost foarte solicitată de-a lungul timpului, în special în ultimii doi ani, fapt care a pus 
deosebit de multe probleme. Pe de-o parte în ceea ce privește implicarea pacientului și a aparținătorilor, 
pentru că tratăm o boală cronică care trece din acută; pe de alta parte, pandemia COVID-19 care a luat prin 
surprindere întreg sistemul medical, a pus diverse probleme de diagnostic, de tratament, de suferință a 
pacienților care au prezentat forme grave de boală cu complicații cardiace, renale, hipoxie. Pacientul are ca 
și partener pe tot parcursul vieții medicul. În ceea ce privește patologiile terminale, infecția HIV, atunci 
atribuțiile medicului nu sunt suficiente și este necesară și implicarea psihologului pentru a ajutat atât 
pacientul cât și aparținătorii să accepte diagnosticul și prognosticul infaust. Personalul medical a fost expus 
unei situații noi, imprevizibile la care a fost nevoit să se adaptaze într-o perioadă foarte scurtă de timp. 
Chestionarele alcătuite din itemi relevanți pentru identificarea sindromului de epuizare și a stărilor anxios-
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depresiv au fost aplicate inclusiv personalului auxiliar. În urma evaluării, majoritatea personalului medical a 
prezentat stări de anxietate, depresie și epuizare.   

În concluzie activitatea medicală este foarte solicitantă. Din fericire avem suportul departamentului 
psihologic atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical, care s-a adresat sub anonimat 
compartimentului psihologic.  

 

 

Psychological aspects in infectious pathology during the past two years 
Cristina Sapaniuc1,2, Marcela Rascanu1, Daniela Bran1, Georgiana-Alexandra Lăcătușu1,2,  
Bianca Balas1, Fl.M. Roșu1,2, Carmen Manciuc1,2 

1”Sf. Parascheva” Infectious Diseases Hospital, Iasi, Romania  

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

Keywords: pandemic, infectious pathology, terminal stage, patients, psychologist 

The purpose of this study is to highlight how the COVID-19 pandemic affected the medical staff of a 
university hospital of infectious diseases from a psycho-emotional point of view. We conducted a cross-
sectional survey including 252 health professionals after one, respectively two years since the beginning of 
the pandemic. We analyzed the prevalence and factors associated with work-related psychological distress 
among our study group. 

Infectious pathology has been in great demand over the past years, especially in the last two, which has 
caused a lot of stress. On one hand, regarding the involvement of the patient and the relatives, due to the 
fact that we are treating a chronic disease that goes from acute; on the other hand, the COVID-19 pandemic, 
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which took the entire medical system by surprise, posed various problems of diagnosis, treatment, the 
distress of patients who presented serious forms of the disease with cardiac, renal complications, hypoxia, 
etc. The patient has the doctor as a partner throughout his life. Regarding terminal pathologies, HIV infection, 
the doctor's implication is not enough, then the involvement of the psychologist is necessary to help both 
the patient and the relatives to accept the diagnosis and the prognosis. The medical staff was exposed to a 
new, unpredictable situation to which they had to adapt in a very short period of time. The questionnaires 
have items for the identification of exhaustion syndrome and anxious-depressive states. After the evaluation, 
most of the medical staff presented forms of anxiety, depression, and exhaustion. 

In conclusion, medical activity is very demanding. Fortunately, we have the support of the psychological 
department for both the patients and the medical staff, who addressed to the psychological department 
anonymously. 
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Utilizarea lamboului liber transferat din vârf de scapulă în chirurgia 
reconstructivă a capului și gâtului 
P.F. Sava, A. Nicolau, M. Ciofu, M. Balan, O. Boișteanu, V.V. Costan 

Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, Spital ”Sf. Spiridon” Iași, România 

Cuvinte cheie: vârf de scapulă, lambou liber, defecte tisulare, Latissimus dorsi 

Introducere: Reconstrucția defectelor tisulare continuă a fi o provocare terapeutică pentru practicieni atât 
în chirurgia reconstructivă a capului și gâtului precum și în celelalte segmente ale organismului. Provocarea 
chirurgiei reconstructive este cu atat mai mare cu cât defectele tisulare sunt localizate la nivelul extremității 
cefalice prin exigențele de ordin funcțional, precum și a impactului psiho-social pe care acestea îl induc.  

Material și metoda: Extensia proceselor tumorale de la nivelul părților moi perimandibulare precum și a 
celor cu origine intraosoasă implică rezecții complexe cu sacrificii tisulare importante. În acest studiu am 
urmărit posibilitățile de refacere funcțională a defectelor postoperatorii de la nivelul arcului mandibular și a 
părților moi adiacente, precum buza inferioară, comisura intermaxilară și a regiunii geniene utilizând lamboul 
liber transferat din vârf de scapulă asociat cu lamboul musculo-cutanat din Latissimus dorsi. 

Rezultate: Lamboul microvascular din vârf de scapulă și musculo-cutanat din Latissimus dorsi a permis 
realizarea unei reconstrucții osoase și de părți moi optimă din punct de vedere funcțional cu morbiditate 
minimă a situsului donor.  

Concluzii: Caracteristicile acestui lambou, dimensiunile tisulare, lungimea pediculului vascular și  
morbiditatea scăzută a situsului donor cresc posibilitățile de refacere morfo-funcțională și interesul în a fi 
utilizat, având indicații specifice. 
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Tip scapular free flap for head and neck reconstructive surgery 
P.F. Sava, A. Nicolau, M. Ciofu, M. Balan, O. Boișteanu, V.V. Costan 

Oral and Maxillo-Facial Surgery, Hospital ”Sf. Spiridon” Iasi, Romania 

Keyword: tip scapular, free flap, tissue defects, Latissimus dorsi 

Introduction: Tissue reconstruction remains a therapeutic challenge for practitioners in reconstructive 
surgery of the head and neck as well as other parts of the body. Because of the functional and aesthetic 
requirements, as well as the psycho-social impact, tissue defects at the cephalic extremity pose an additional 
challenge for reconstructive surgery. 

Material and method: The extension of the tumor processes from the perimandibular soft parts as well as 
those of intraosseous origin involved complex resections with important tissue sacrifices. In this study we 
looked at the possibilities of aesthetic and functional restoration of postoperative defects at the mandibular 
arch and adjacent soft tissue, such as the lower lip, the intermaxillary commissure and the cheek using the 
tip of the scapula associated with the musculo-cutaneous flap from Latissimus dorsi. 

Results: The microvascular tip of scapula associated with Latissimus dorsi musculocutaneous flap allowed a 
functionally optimal bone and soft tissue reconstruction with minimal donor site morbidity. 

Conclusions: The characteristics of this flap such as the type of tissues that can be harvested, the tissue 
dimensions, the length of the vascular pedicle and the low morbidity of the donor site increase the 
possibilities of morpho-functional restoration and the interest in being used, having specific indications. 
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Utilizarea NA I-131 în tratarea neoplaziilor tiroidiene. Radioprotecția 
personalului medical expus profesional și a persoanelor din public 
Alexandra Saviuc1,2,3, Claudia-Laura Teodoriu4,5, Daniela Chețan1  

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Laborator de Medicină Nucleară/PET-CT/Compartiment Terapie cu Iod 

2Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Fizică 

3Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Departamentul de Biofizică și Fizică Medicală 

4Institutul Regional de Oncologie Iași, Compartimentul de Endocrinologie 

5Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Departamentul de Endocrinologie 

Cuvinte cheie: neoplazii tiroidiene, radioprotecție, limitare doze 

Introducere: Cel mai utilizat radioziotop, la nivelul României, pentru tratarea neoplaziilor tiroidiene diferențiate 
(papilar, follicular sau cu celule Hurtle) sau a hipertiroidismului (boala Basedow-Graves, gușă nodulară toxică) este 
I131. Din cauza energiei emise, precum și a timpului de înjumătățire îndelungat sunt necesare anumite precauții 
ce trebuie luate în considerare atât înainte, în timpul cât și după administrarea I131 în scop terapeutic. 
Material și metodă: Luând în considerare efectele radiațiilor asupra organismelor vii este necesară 
implementarea unor proceduri de radioprotecție operațională în vederea limitării dozelor de radiații ce pot fi 
încasate de personalul medical și persoanele din public. Aceste proceduri operaționale conțin atât o serie de 
echipamente de protecție împotriva radiațiilor ionizante cât și un set vast de cunoștințe ce trebuie înțelese și 
aplicate atunci când se lucrează cu surse radioactive deschise.     
Rezultate: Pe parcursul unui an și jumătate s-a observant faptul că procedurile de radioprotecție operațională au 
fost urmate cu strictețe de personalul expus profesional, lucru care poate fi demonstrat foarte ușor cu ajutorul 
citirilor lunare ale dozimetrelor utilizate pentru monitorizarea lunară a acestora. 
Concluzii: În cadrul Compartimentului de Terapie cu Iod, toate procedurile operaționale de radioprotecție sunt 
cunoscute și aplicate zilnic de personalul expus profesional. 
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Use of NA I-131 in the treatment of thyroid neoplasia. Radiation protection 
of professionally exposed medical personnel and members of the public 
Alexandra Saviuc1,2,3, Claudia-Laura Teodoriu4,5, Daniela Chețan1  

1Regional Institute of Oncology Iasi, Nuclear Medicine/PET-CT/Iodine Therapy Department 

2”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Physics 

3”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iasi, Biophysics and Medical Physics Department 

4Regional Institute of Oncology Iasi, Endocrinology Department  

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

Keywords: thyroid neoplasia, radioprotection, dose limitation 

Introduction: The most used radioisotope, in Romania, for the treatment of differentiated thyroid neoplasias 
(papillary, follicular or Hurtle cells) or hyperthyroidism (Basedow-Graves disease, toxic nodular goiter) is I131. 
Because of the energy that it emits, as well as the long half-life, certain precautions are necessary and must 
be taken into account before, during and after the administration of I131 for therapeutic purposes. 
Material and method: Taking into account the effects of radiation on living organisms, it is necessary to 
implement operational radiation protection procedures in order to limit the radiation doses that can be 
received by medical personnel and members of the public. These operational procedures contain both a 
range of protective equipment against ionizing radiation and a vast set of knowledge that needs to be 
understood and applied when working with unsealed radioactive sources.    
Results: Over the course of a year and a half, it was observed that the operational radiation protection 
procedures were strictly followed by the professionally exposed personnel, which can be demonstrated very 
easily with the help of the monthly readings of the dosimeters used for their monitoring. 
Conclusions: Within the Iodine Therapy Department, all operational radiation protection procedures are 
known and applied daily by professionally exposed personnel. 
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Este raportul dintre neutrofile și limfocite un predictor al răspunsului la 
tratament și al supraviețuirii în cancerul rectal? 
C. Simiraș, Șt. Morărașu, Șt. Iacob, Roxana Bargaoanu, R.G. Acsinte, W. Liam Ong, K. Rouet, V. Zois, 
Raluca Zaharia, C. Pantea, Ana Maria Mușină, Natalia Velenciuc, C.E. Roată, S. Luncă, M.G. Dimofte 

Clinica a 2-a de Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie (IRO), Iași, România  

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

Cuvinte cheie: cancer rectal, raportul neutrofile/limfocite, radioterapie, supraviețuirea globală, supraviețuire fără boală 

Introducere: Studii recente au sugerat că raportul dintre neutrofile/limfocite (NLR) poate prezice răspunsul la tratamentul 
neoadjuvant în cancerul rectal. Mai mult decât atât, o meta-analiză recentă a propus NLR ca instrument de prognostic 
arătând că NLR mare (valoarea prag>4) este asociat cu o supraviețuire fără boală mai mică și rata mai scăzută a răspunsului 
patologic complet (pCR) față de un NLR mai mic. 
Materiale și metode: Am efectuat un studiu retrospectiv folosind o bază de date de pacienți cu cancer rectal confirmat 
histopatologic. Am calculat NLR la momentul diagnosticului, înainte de începerea chimioradioterapiei neoadjuvante 
(nCRT), a tratamentului chirurgical și la o lună după intervenție chirurgicală, iar apoi valorile de prag la momentul 
diagnosticului și după nCRT. 
Rezultate: Studiul a fost realizat pe 100 de pacienți, media NLR la momentul diagnosticului a fost de 2,77, iar valoarea 
pragului de 2,58. Rata de supraviețuire globală (OS) la 5 ani a pacienților cu NLR<2,8 a fost de 0,61 și 0,39 la pacienții cu 
NLR≥2,8 (p=0,098). Rata de supraviețuire fără boală (DFS) la 5 ani a pacienților cu NLR scăzut a fost de 0,57 și 0,43 la pacienții 
cu NLR ridicat (p=0,134). Nu am găsit nicio asociere semnificativă între NLR inițial și răspunsul la terapia neoadjuvantă 
măsurată prin gradul Dworak (p=0,095). 
Concluzie: NLR mare la momentul diagnosticului nu a fost asociat cu supraviețuirea fără boală sau cu supraviețuire globală 
mai slabă la 5 ani. NLR inițial nu a prezis răspunsul la terapia neoadjuvantă. Rezultatele noastre contrazic literatura actuală 
și, în continuare, sunt necesare cercetări de calitate pentru a stabili dacă NLR are un rol în managementul cancerului rectal. 
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Is the neutrophil to lymphocyte ratio a predictor of treatment response 
and survival in rectal cancer? 
C. Simiraș, Șt. Morărașu, Șt. Iacob, Roxana Bargaoanu, R.G. Acsinte, W. Liam Ong, K. Rouet, V. Zois, 
Raluca Zaharia, C. Pantea, Ana Maria Mușină, Natalia Velenciuc, C.E. Roată, S. Luncă, M.G. Dimofte 

2nd Department of Surgical Oncology, Regional Institute of Oncology (IRO), Iasi, Romania 

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

Keywords: rectal cancer, neutrophil to lymphocyte ratio, radiotherapy, overall survival, disease free survival 

Introduction: Recent studies have suggested that the neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) may predict response 
to neoadjuvant treatment in rectal cancer. More so, a recent meta-analysis proposed the NLR as a prognostic tool 
showing that higher NLR (cut-off value >4) is associated with worse disease-free survival and lower rates of 
pathologic complete response (pCR) compared to lower NLR.  
Materials and methods: We carried out a retrospective study using a database of patients with histopathological 
confirmed rectal cancer. We calculated NLR at the time of diagnosis, before starting neoadjuvant 
chemoradiotherapy (nCRT), surgical treatment and one month after surgery, and then the threshold values at the 
time of diagnosis and after nCRT. 
Results: The study was conducted on 100 patients, the average NLR at the time of diagnosis was 2.77, and the 
threshold value 2.58. The 5-year overall survival (OS) rate of patients with NLR<2.8 was 0.61 and 0.39 in patients 
with NLR≥2.8 (p=0.098). The 5-year disease free survival (DFS) rate of patients with low NLR was 0.57 and 0.43 in 
patients with high NLR (p=0.134). We found no significant association between baseline NLR and response to 
neoadjuvant therapy measured by Dworak grading (p=0.095). 
Conclusion: Higher NLR at the time of diagnosis was not associated with worse 5-year overall survival or disease-
free survival. Baseline NLR did not predict response to neoadjuvant therapy. Our results contradict current 
literature and such further, quality research is required to establish if NLR has a role in rectal cancer management. 
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Provocări în tratamentul metastazelor pulmonare - perspectiva 
radioterapeutului 
Raluca Stahiescu 

Radioterapie, Medisprof 

Cuvinte cheie: stereotaxie, reiradiere, metastaze pulmonare 

Radioterapia stereotactică este o opțiune potențial curativă pentru pacienții cu metastaze pulmonare.  

Pacienta I.M. sex Feminin, 56, ani nefumătoare fără antecedente patologice relevante. Se depistează o leziune 
centro-hilară în LID în 25.07.2019, printr-un CT toracic. Clinic/imagistic stadializat: T3N2Mx. 

Biopsia - în august 2019 - neuroendocrine adenocarcinom neuroendocrin cu celule mari. 

I s-a administrat Carboplatin + Etoposide în Septembrie - Decembrie 2019 și radiotherapie pentru o leziune 
cerebrală cu doză de 20Gy/5fr în Octombrie 2010. 

În Februarie - Aprilie 2020 s-a efectuat EBRT cu DT = 66Gy/30fr la nivelul LID și concomitent chimioterapie 
Carboplatin + Etoposide 4 cicluri, cu toxicitate hematologică >G2. 

În 22.05.2020 s-a intervenit chirurgical - lobectomie inferioară și limfadenectomie mediastinală: ypT1apN2Mx. 

A urmat tratament cu Durvalumab + Etoposide.   

În martie 2021: PET-CT: multiple leziuni secundare. La nivelul adenopatiei peri-aortice și suprarenală stânga 
– SBRT 36Gy/6fr. 

Metastazectomie la nivelul LSD în Septembrie 2021. 

Noiembrie 2021 SBRT 50Gy/5fr la nivelul leziunii bazale plămân drept. 
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Mai 2022 - a 6-a și a 7-a iradiere pentru două metastaze pulmonare: 1 în LSD și 2 în LSS. 

În acest moment pacientul are al 6-lea și al 7-lea. IP=0. Funcție respiratorie în parametrii normali. 

Reevaluare CT octombrie 2022 - oligoprogresie la nivelul unei singure leziuni pulmonare LSD (creștere cu 
~2mm).  

Decidem împreună cu pacienta efectuarea SBRT la acest nivel (DT 50Gy/5fr). 

La a 8 reiradiere, pacienta se prezintă stabilă, funcție respiratorie normală, fără acuze subiective.  

Continuăm monitorizarea! 
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Manifestările precarcinomatoase cutaneo-mucoase 
Laura Stătescu1,3, Alina Stîncanu2, D. Vâță2,3, Ioana-Adriana Popescu3, Ioana-Alina Halip2,3,  
Adriana-Ionela Pătrașcu2,3, Doinița Temelie Olinici2,3, B. Tarcau2,3, Laura Gheucă Solovăstru2,3 
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Cuvinte cheie: precancere, mucos, leziuni bucale și genitale, keratoze actinice, carcinom scuamocelular 

Termenul de leziune precarcinomatoasă definește un subset de leziuni clinice și histologice cu potențial 
crescut de transformare malignă. La nivelul mucoaselor, principalele tipuri de leziuni precanceroase sunt 
reprezentate de leucoplazie, eritroplazie, cheilita actinică, lichenul plan mucos, tumora Buschke-Löwenstein 
(condylomata accuminata giganta), boala Bowen, eritroplazia Queyrat sau maladia Verneuil.  

Keratozele actinice (KA) sunt unul din cele mai frecvente diagnostice dermatologice din practica clinică, fiind 
considerate leziuni premaligne pentru carcinomul scuamocelular cutanat (CSC). Asociate cu expunerea 
prelungită la soare, acestea au un potențial crescut de transformare în carcinoame non-melanocitare. 
Reprezentând manifestarea neoplazică incipientă, sunt caracterizate prin aberații cromosomiale, 
caracteristici de creștere invazivă, fără dezvoltarea completă a tiparului celulei neoplazice. 
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Muco-cutaneous precarcinomatous lesions 
Laura Stătescu1,3, Alina Stîncanu2, D. Vâță2,3, Ioana-Adriana Popescu3, Ioana-Alina Halip2,3,  
Adriana-Ionela Pătrașcu2,3, Doinița Temelie Olinici2,3, B. Tarcau2,3, Laura Gheucă Solovăstru2,3 

1Center for Screening and Diagnosis in Oncological Diseases, IRO, Iasi  

2Dermatology Clinic, County Emergency Clinical Hospital "St. Spiridon", Iasi  

3”Grigore T Popa” University of Medicine and pharmacy Iasi 

Keywords: precancerous, mucous, oral and genital lesions, actinic keratosis, squamous cell carcinoma  

The term precancerous lesion has usually been used to refer to a set of clinically and histologically 
recognizable lesions with a high risk of developing into cancer. The main types of precancerous lesions on 
the mucous and semi-mucous membranes are leukoplakia, erythroplakia, actinic cheilitis, oral and genital 
lichen planus, Buschke-Löwenstein tumor (giant condylomata accuminata), Bowen disease, erythroplasia 
Queyrat and Verneuil’s disease.   

Actinic keratosis (AK) is one of the most common dermatologic diagnoses and these kinds of lesions are the 
most common premalignant lesion of squamous cell carcinoma (SCC). An AK is a skin lesion arising from 
long-term sun exposure that is strongly associated with increased risk of invasive SCC. They are cutaneous 
neoplasms composed of proliferative, transformed keratinocytes that develop as a result of chronic UV 
exposure. AK lesions represent the earliest manifestation of NMSC, as they have not acquired the full 
complement of chromosomal aberrations and invasive growth characteristics that are associated with 
invasive squamous cell carcinoma (SCC).  
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Hemofilia dobândită tip A, caz clinic. Provocări de diagnostic și tratament  
Alexandra Ștefan-Rudeanu¹, Claudia Cristina Tarniceriu1,2 

1Clinica de Hematologie – Spitalul ”Sf. Spiridon” - Iași 

2U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: hemofilia dobândită tip A, diateza hemoragică severă 

Scopul lucrării: Decelarea cazurilor de hemofilie dobândită, o problemă de diagnostic și tratament precoce. 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 83 ani, care se internează în Clinica de Hematologie a Spitalului 
"Sfântul Spiridon" Iași, August 2018 prin transfer din Spitalul Județean Suceava pentru investigația și 
tratamentul unei coagulopatii severe care asociază hematoame importante la nivelul hemitoracelui, 
hemiabdomenului stâng, membrului inferior și superior stâng. Bilanț biologic: decelează anemie feriprivă 
severă (Hg= 5g/dl, Fier= 10mg/dl, Feritina= 12 micrograme/dl). Tabloul coagulării identifică APTT 
incoagulabil. Se ridică suspiciunea unei coagulopatii dobândite cu sindrom hemoragipar cutaneo-mucos 
sever și anemie posthemoragică severă. Se efectuează testul de mixtură al plasmei, care nu se corectează. 

Se dozează factorii de coagulare - factorul VIII sub 1%. Se determină anticorpii antifactor VIII de coagulare 
prezenți 76,8 unități Bethesda. Astfel în urma investigațiilor efectuate se confirmă diagnosticul de Hemofilia 
tip A, formă severă.  Etiologia acestui tip de Hemofilie este în 50% din cazuri idiopatică, restul fiind de cauză 
secundară (neoplasm, autoimun). La pacientul nostru s-a exclus cauza secundară, fiind stabilit diagnosticul 
de Hemofilie tip A, formă severă de cauză idiopatică.  

Abordarea terapeutică explică: stoparea sindromului hemoragipar; eradicarea embolilor; identificarea și 
tratamentul cauzei determinante. 

În cazul de față pacientul a primit tratament cu Novoseven 90 microgram/kg corp pe doză, Ciclofosfamida 
400mg/săptămână x 2 săpt., Solumedrol 250mg/zi x 7 zile. 
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Evoluția în dinamică a fost favorabilă cu normalizarea coagulării, absența inhibitorilor, normalizarea valorii 
factorului VIII și dispariția fenomenelor hemoragice.   

Concluzii: Particularitatea cazului a constat în stabilirea diagnosticului, acesta fiind confirmat cu certitudine 
la 4 săptămâni de la debutul fenomenelor hemoragice. Importanța diagnosticului precoce în hemofilia 
dobândită este esențială, deoarece întârzierea acestuia poate duce la diateza hemoragică severă, sindrom 
anemic, șoc hemoragic și deces.   

 

 

Acquired haemophilia a diagnostic and therapeutic challenges 
Alexandra Ștefan-Rudeanu¹, Claudia Cristina Tarniceriu1,2 

1Haematology Clinic - “St. Spiridon” Hospital - Iasi 

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

Keywords: acquired haemophilia A, diathesis 

Aim: Detection of acquired haemophilia, a problem of diagnostic and therapy  

This is a case of a patient aged 83, who is hospitalized in Haematology Clinic of ”St. Spiridon” Hospital in Iasi, 
in august 2018 following his transfer from the Suceava County Hospital for investigation and treatment of 
the severe coagulopathy associating large-sized haemangiomas in the hemithorax, left hemiabdomen, left 
lower and upper limb. Biological assessment: severe iron deficiency anaemia (Hg= 5g/dl, Iron= 10mg/dl, 
Ferritin=12 micrograms/dl). The coagulation situation identifies non-coagulable APPT. 

Suspicion is raised of acquired coagulopathy with severe cutaneo-mucosal haemorrhagic syndrome and 
severe post haemorrhagic anaemia. 



 
  
 
 
 
 
 

299 
 

Plasma mixing test is performed, and it is not rectified. Coagulation factors are dosed - factor VIII less than 
1%. Present anti-coagulation factor VIII antibodies are determined 76.8 Bethesda units. Therefore, based on 
the performed investigations, the diagnosis of a severe form of haemophilia A is confirmed.  

The aetiology of this type of haemophilia is idiopathic in 50% of the cases, the rest has a secondary cause 
(neoplasm, autoimmune). In our patient the secondary cause was excluded, and the diagnosis of 
haemophilia A was established, the severe form being idiopathic. 

The therapeutic approach explains: stopping the haemorrhagic syndrome; emboli eradication; identification 
and treatment of the underlying cause. 

Our patient was treated with Novoseven 90 microgram/bodyweight per dose, 

Cyclophosphamide 400mg/week x 2 weeks, Solumedrol 250 mg/day x 7 days. 

The dynamics of the therapy was positive with normalized coagulation, inhibitors absent, normalized value 
of factor VIII, and disappearance of haemorrhagic phenomena. 

Conclusions: The particularity of the case was the establishment of the diagnosis, which was confirmed with 
certainty 4 weeks after the onset of the haemorrhagic phenomena. 

The importance of early diagnosis in acquired haemophilia is essential, because its delay can lead to severe 
haemorrhagic diathesis, anaemic syndrome, haemorrhagic shock and death. 
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Particularități clinice și terapeutice în adenopatiile metastatice 
intraparotidiene consecutive carcinoamelor cutanate 
Daniela Sulea, M.L. Ciofu, Alexandra Carp, Fl. Sava, Șt. Gherasimescu, Violeta Trandafir,  
Otilia Boisteanu, V.Vl. Costan 

U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: adenopatie intraparotidiană, carcinom cutanat, evidare ganglionară, parotidectomie, reconstrucție 

Introducere: Apariția adenopatiilor metastatice intraparotidiene de la carcinoame scuamocelulare cutanate 
este posibilă chiar la o distanță de timp semnificativă după tratamentul tumorii, conducând la o posibilă 
confuzie cu tumorile maligne primare ale glandei parotide. Obiectivul studiului a fost de a evalua prezența și 
caracteristicile metastazelor ganglionare intraparotidiene în funcție de localizarea tumorii primare, cât și de 
a analiza rezultatele tratamentului acestei patologii. 

Material și metodă: În studiu au fost incluse cazuri de adenopatii metastatice intraparotidiene de la 
carcinoame scuamocelulare cutanate. Au fost documentate datele privind localizarea tumorii primare 
cutanate, intervalul de timp până la apariția metastazelor intraparotidiene, rezultatul investigațiilor 
paraclinice, tratamentul chirurgical efectuat și evoluția postoperatorie. 

Rezultate: Au fost identificate atât cazuri unilaterale, cât și bilaterale. Adenopatiile metastatice cervicale 
asociate au fost prezente în majoritatea cazurilor. Pentru tratamentul adenopatiilor intraparotidiene s-a 
practicat parotidectomia totală cu conservarea nervului facial, atunci când a fost posibil, împreună cu 
evidarea ganglionară cervicală ipsilaterală. Mulți pacienți s-au prezentat în stadii avansate, necesitând 
practicarea unei parotidectomii extinse la tegument, pavilionul auricular și osul temporal, cât și plastia 
defectului cu ajutorul unui lambou liber transferat, asociindu-se astfel prezența vertijului postoperator 
tranzitor. 
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Concluzii: Diagnosticul corect al adenopatiei metastatice intraparotidiene presupune un grad crescut de 
suspiciune clinică în prezența antecedentelor de carcinom scuamocelular cutanat operat în teritoriul de 
drenaj. Tratamentul corect în raport cu particularitățile localizării parotidiene și considerând adenopatiile 
cervicale asociate, poate conduce la rezultate favorabile pe termen lung. 

 

 

Clinical and therapeutic features of intraparotid lymph node metastasis 
from cutaneous carcinomas 
Daniela Sulea, M.L. Ciofu, Alexandra Carp, Fl. Sava, Șt. Gherasimescu, Violeta Trandafir, Otilia 
Boisteanu, V.Vl. Costan 

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

Keywords: intraparotid adenopathy, skin carcinoma, lymph node dissection, parotidectomy, reconstruction 

Introduction: The onset of intraparotid lymph node metastasis from cutaneous squamous cell carcinomas 
may occur following a significant time interval after the skin cancer removal, leading to the possible 
confusion with primary malignant parotid gland tumours. The objective of this study was to assess the 
presence and characteristics of intraparotid lymph node metastasis in relation to the location of the primary 
tumour, as well as to analyse the treatment outcomes. 

Materials and methods: In this study we included cases of intraparotid lymph node metastasis from 
cutaneous squamous cell carcinomas. We documented the information regarding the location of the primary 
tumour, the time interval until the onset of the parotid metastasis, the paraclinical tests results, the 
performed surgery and the postoperative evolution. 
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Results: Unilateral, as well as bilateral cases were identified. There were cervical lymph node metastases 
associated in most cases. For the treatment of intraparotid metastasis, a total parotidectomy was performed, 
with facial nerve preservation, when possible, together with an ipsilateral cervical lymph node dissection. 
Many patients presented in advanced stages, requiring an extended parotidectomy, involving skin resection, 
external ear resection and temporal bone resection, followed by the plasty of the defect using a 
microvascular free flap, leading to the onset of a transitory vertigo postoperatively. 

Conclusion: The correct diagnosis of intraparotid lymph node metastasis requires a high degree of clinical 
suspicion when there is history of cutaneous squamous cell carcinoma in the territory of lymphatic drainage. 
Performing the correct surgical treatment considering the parotid location can lead to favourable results in 
the long term.  
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Tumorile neuroendocrine gastro-intestinale 
E. Târcoveanu, C. Lupașcu, A. Vasilescu, N. Vlad, Delia Ciobanu, C. Volovăț, Vl. Bejan, C. Bradea 

Clinica I Chirurgie ”I. Tănăsescu - Vl. Buţureanu”, Spitalul Clinic de Urgențe ”Sf. Spiridon”  

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

 

Tumorile neuroendocrine gastrointestinale (GI - NET) sunt tumori rare, cu prezentare clinică foarte variabilă și 
management chirurgical, adesea provocator.  
Metode: Am efectuat un studiu retrospectiv în Clinica I  Chirurgie, Spitalul Universitar ”Sf. Spiridon”, Iaşi, în 
perioada 2005 - 2019, care a inclus toți pacienții diagnosticați cu GI - NET prin imun histochimie.  
Rezultate: Au fost 38 de cazuri diagnosticate cu GI-NET. Raportul bărbați/femei a fost de 15/22 și vârsta medie a 
fost de 42±4,365 ani (interval 27-79 ani). GI-NET au fost 13 GI-NET gastric, un GI-NET duodenal, 10 cazuri GI-NET 
intestin subțire, 10 cazuri GI-NET apendicular, 8 cazuri GI-NET intestin gros și 4 cazuri metastaze hepatice. 
Sindromul carcinoid a fost prezent în 7 cazuri. Diagnosticul biologic a inclus markeri biologici (de exemplu, 
serotonină, 5-HIAA). Diagnosticul topografic și dimensiunii tumorii s-a făcut prin examen ecografic, CT-scan, PET-
scan, Octreoscan și ultrasonografie intraoperatorie. Procedurile chirurgicale pentru GI-NET gastric au fost: rezecția 
tumorală în pană – un caz; gastrectomie subtotală – un caz, gastrectomii totale – 3 cazuri. Pentru GI-NET al 
intestinului subțire am efectuat 6 enterectomii și 5 ileohemicolectomii cu limadenectomii. De asemenea, am 
efectuat 7 apendicectomii și 3 colectomii drepte pentru carcinoizi apendiculari. Am efectuat 4 colectomii drepte, 
2 colectomii stângi și o rezecție anterioară joasă a rectului pentru GI-NET colorectal. Pentru GI-NET cu boală de 
metastaze hepatice am efectuat o hepatectomie și 3 termoablații.  
Concluzii: GI-NET sunt tumori rare, iar managementul lor este întotdeauna o provocare. Imunohistochimia este 
obligatorie pentru confirmare, apreciere a proliferării și comportamentului biologic și este indicată utilizarea 
terapiei specifice. Tratamentul chirurgical agresiv este indicat, chiar și în stadii avansate. Tratamentul la pacienții 
avansați cu GI-NET cu boală metastatică include chimioterapia, terapiile biologice moderne. 
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The gastrointestinal neuroendocrin tumors 
E. Târcoveanu, C. Lupașcu, A. Vasilescu, N. Vlad, Delia Ciobanu, C. Volovăț, Vl. Bejan, C. Bradea 

Clinic I Surgery "I. Tănăsescu – Vl. Butureanu", Clinical Emergency Hospital "St. Spiridon" 

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

 

The gastrointestinal neuroendocrine tumours (GI - NET) are rare events with clinical presentation widely variable and 
surgical management that is often challenging.  
Methods: We performed a retrospective study in the First Surgical Clinic, ”St. Spiridon” University Hospital, “Grigore T. Popa” 
University of Medicine and Pharmacy Iasi, in the period 2005 – 2019, which included all the patients diagnosed with GI – 
NET by immunohistochemistry.  
Results: There were 38 cases diagnosed with GI-NET. The ratio male/women were 15/22 and mean age was de 42 ± 4.365 
years old (range 27-79 years). The GI-NET were 13 gastric GI-NET, one duodenal GI-NET, 10 cases small intestine GI-NET, 10 
cases appendicular GI-NET, 8 cases large intestine GI-NET and hepatic metastases 4 cases. The carcinoid syndrome was 
present in 7 cases. The biological diagnosis included biological markers (e.g. serotonin, 5-HIAA). Diagnosis of the tumour 
site and dimension was done by ultrasound exam, CT-scan, PET-scan, Octreoscan and intraoperative ultrasonography. 
Surgical procedures for gastric GI-NET were: wedge tumour resection – one case; subtotal gastrectomy – one case, total 
gastrectomy - 3 cases. For GI-NET of small bowel we performed 6 enterectomies and 5 ileohemicolectomies with Limf-
adenectomies. We also performed 7 appendectomies and 3 right colectomies for appendicular carcinoids. We performed 
4 right colectomies, 2 left colectomies and one low anterior resection of the rectum for colorectal GI-NET. For GI-NET with 
hepatic metastases disease we performed one hepatectomy and 3 termoablations.  
Conclusions: GI-NET are rare tumours, and their management is always challenging. Immunohistochemistry is mandatory 
for confirmation, appreciation of the proliferation and biological behaviour and permissible to use specific therapy. 
Aggressive surgical treatment is indicated, even in advanced stages. The treatment in advanced GI-NET patients with 
metastatic disease include chemotherapy, biological therapies, and peptide receptor radionuclide therapy. 
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Hemofilia dobândită în contextul patologiei neoplazice: impact clinic și 
provocări de diagnostic și tratament 
Claudia Cristina Tărniceriu1,2, Alexandra Ștefan Rudeanu2, Carmen Rusu2, Loredana Hurjui1,2,  
Oana Viola Bădulescu1,2 

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

2Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: hemofilie dobândită, cancer, sindrom hemoragipar 

Introducere: Hemofilia constă în apariția sângerărilor necontrolabile și poate fi congenitală când se produce 
prin mutații genetice și dobândită când se întâlnesc autoanticorpi anti factori de coagulare (inhibitori).  

Scopul acestei lucrări este de a prezenta impactul clinic al hemofiliei dobândite în contextul patologiei 
neoplazice și principalele provocări întâlnite în practica clinică în abordarea acestei patologii.  

Material și metode: Este prezentată experiența clinicii de hematologie din Spitalul ”Sf. Spiridon” în care 
hemofilia dobândită este asociată cu patologia neoplazică.  

Rezultate și discuții: Hemofilia dobândită este o boală rară care se manifestă la ambele sexe cu o incidență 
de 1-2 cazuri pe an. Patologia neoplazică și bolile autoimune au fost frecvent asociate. Vârsta la diagnostic în 
medie a fost peste 65 de ani. Principala manifestare clinică a fost prezența sângerărilor masive la nivelul 
țesutului conjunctiv moale, a pielii și mucoaselor precum și sângerările retroperitoneale. Diagnosticul 
hemofiliei dobândite în 90% din cazuri s-a realizat la aproximativ 3-4 săptămâni de la debutul sindromului 
hemoragipar. Algoritmul de diagnostic a avut la bază un aPTT izolat crescut. Diagnosticul diferențial s-a 
realizat cu alte coagulopatii și s-a exclus prezența anticoagulantului lupic. Tratamentul a avut în vedere 
oprirea sindromului hemoragic și eradicarea inhibitorilor prin terapie imunosupresivă. În majoritatea 
cazurilor s-a realizat eradicarea inhibitorilor, dar alegerea terapiei imunosupresive a reprezentat o provocare 
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dat fiind comorbiditățile importante asociate.  

Concluzii: Diagnosticul de hemofilie dobândită trebuie luat în considerare la orice pacient cu sângerare 
neobișnuită pentru care nu există antecedente hemoragice și aPTT izolat prelungit.  

 

 

Acquired hemophilia in the context of neoplastic pathology: clinical impact 
and challenges of diagnosis and treatment 
Claudia Cristina Tărniceriu1,2, Alexandra Ștefan Rudeanu2, Carmen Rusu2, Loredana Hurjui1,2,  
Oana Viola Bădulescu1,2 

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

2County Emergency Hospital ”St. Spiridon” Iasi 

Keywords: acquired hemophilia, cancer, hemorrhagic syndrome 

Introduction: Hemophilia consists of uncontrollable bleeding and can be congenital when it is caused by 
genetic mutations and acquired when autoantibodies against clotting factors (inhibitors) are encountered.  

The purpose of this paper is to present the clinical impact of acquired hemophilia in the context of neoplastic 
pathology and the main challenges encountered in clinical practice in addressing this pathology.  

Material and methods: The experience of the Hematology Clinic of ”St. Spiridon” Hospital in which acquired 
hemophilia is associated with neoplastic pathology is presented.  

Results and discussions: Acquired hemophilia is a rare disease that occurs in both sexes with an incidence 
of 1-2 cases per year. Neoplastic pathology and autoimmune diseases were frequently associated. The 
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average age at diagnosis was over 65 years. The main clinical manifestation was the presence of massive 
bleeding in the soft connective tissue, skin, and mucous membranes as well as retroperitoneal bleeding. The 
diagnosis of acquired hemophilia in 90% of cases was made approximately 3-4 weeks after the onset of the 
hemorrhagic syndrome. The diagnostic algorithm was based on an isolated increased aPTT. The differential 
diagnosis was made with other coagulopathy and the presence of lupus anticoagulant was excluded. The 
treatment of acquired hemophilia aims to stop the bleeding syndrome and eradicate the inhibitors through 
immunosuppressive therapy. In most cases eradication of the inhibitors was achieved, but the choice of 
immunosuppressive therapy represented a challenge given the important associated comorbidities.  

Conclusions: The diagnosis of acquired hemophilia should be considered in any patient with unusual 
bleeding for whom there is no history of bleeding and prolonged isolated aPTT.  
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Metastaze multiple la o pacientă cu carcinom tiroidian și carcinom mamar 
cu o valoare scăzută a tiroglobulinei. Asocierea dintre cancerul tiroidian și 
cancerul de sân 
Laura Teodoriu, Daniela Chetan, Roxana Iacob, Șt. Bilha, Alexandra Saviuc, Ștefana Bilha 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Departament Endocrinologie 

Institutul Regional de Oncologie din Iași, Laboratorul de Medicină Nucleară 

Cuvinte cheie: cancer de sân, cancerul tiroidian, metastaze multiple 

Cancerul de sân (BC) este cel mai frecvent tip de cancer și principala cauză de deces cauzat de cancerul la 
femei din întreaga lume. Un număr considerabil dintre acești supraviețuitori pe termen lung pot avea un risc 
crescut de a dezvolta o a doua malignitate primară (SPM). Cancerul tiroidian (TC) este cea mai răspândită 
afecțiune endocrină în rândul femeilor. Studiile epidemiologice au indicat că pacienții cu BC au un risc mai 
mare de a dezvolta TC ca SPM și invers, decât ar fi de așteptat la populația generală; iar riscul de BC după TC 
este crescut cu 21% până la 89% și cel al TC după BC cu 31% până la 73%. 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 69 de ani cu cancer de sân operată în urmă cu aproximativ 20 de 
ani fără documentație medicală, diagnosticată recent (ianuarie 2022) cu carcinom papilar tiroidian 
pT2N0LV0Pn0 invaziv în capsula tiroidiană și cu tiroglobulina postoperatorie: 26,7 ng/ml care a indicat 
radioiodoablatie cu 3570,29 MBq. La scintigrafia întregului corp au fost descrise multiple leziuni secundare 
pulmonare, deși nivelul tiroglobulinei a scăzut la 16 ng/ml. 

Imagistica structurală a confirmat leziuni secundare pulmonare, hepatice, splenice și osoase. 

Particularitatea acestui caz este că leziunile secundare au apărut în ciuda scăderii nivelului de tiroglobulina. 
Am putea presupune și originea mamară a leziunilor secundare?  
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Multiple metastases in a female patient with thyroid carcinoma and breast 
carcinoma with low value of Thyroglobulin. Association between thyroid 
cancer and breast cancer 
Laura Teodoriu, Daniela Chetan, Roxana Iacob, Șt. Bilha, Alexandra Saviuc, Ștefana Bilha 

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy in Iasi, Department of Endocrinology 

Regional Institute of Oncology in Iasi, Nuclear Medicine Laboratory 

Keywords: breast cancer, thyroid cancer, multiple metastases 

Breast cancer (BC) is the most common type of cancer and the leading cause of cancer-related death in 
women worldwide. A considerable number of these long-term survivors may therefore have an elevated risk 
of developing a second primary malignancy (SPM). Thyroid cancer (TC) is the most prevalent endocrine 
malignancy among women. Epidemiologic studies have indicated that patients with BC have a higher risk of 
developing TC as an SPM, and vice versa, than would be expected in the general population; and the risk of 
BC following TC is increased by 21% to 89% and that of TC following BC by 31% to 73%.  

We present a case report: a female patient with breast cancer operated about 20 years ago with no medical 
documentation, recently diagnosed (January 2022) with papillary thyroid carcinoma pT2N0LV0Pn0 invasive 
in thyroid capsule with postoperative Thyroglobulin: 26.7 ng/ml which indicated radioiodine ablation with 
3570,29 MBq.  At whole body scintigraphy were described multiple pulmonary secondary lesions, although 
Thyroglobulin level decreased to 16 ng/ml.  

Structural imaging confirmed pulmonary, hepatic, splenic and bone secondary lesion.  

Particularity of this case report is that secondary lesions appeared despite decreasing Thyroglobulin level.  
Could we assume breast origin metastases?   
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Îngrijirea paliativă în cancerele digestive  
Oana Timofte, Carmen Anton, Mihaela Dimache, Elena Gologan 

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

Cuvinte cheie: îngrijire paliativă, cancerele digestive 

Introducere: Cancerele gastrointestinale sunt adesea diagnosticate într-un stadiu tardiv, care nu este 
compatibil cu abordările de tratament curativ.  

Material și metodă: Au fost incluse doar date legate de pacienții cu neoplazie digestivă în stadiul III sau IV, 
pentru a determina ce pacient sau factori instituționali pot fi asociați cu utilizarea intervențiilor paliative de 
către pacienții cu cancer gastrointestinal aproape de sfârșitul vieții. Pentru pacienții cu cancer gastrointestinal 
avansat, povara simptomelor poate fi mare. Durerea, dispneea și anorexia sunt prezente fiecare la o mare 
parte a pacienților cu cancer gastrointestinal avansat în săptămânile înainte de deces. La sfârșitul vieții, acești 
pacienți au, de asemenea, rate mari de utilizare a departamentului de urgență, internări în spital și deces în 
spital.  

Rezultate: Îngrijirea paliativă a fost asociată cu scăderea sarcinii simptomelor în rândul celor cu cancer 
gastrointestinal avansat, în special durere și greață. În realitate, se speră că furnizorii devin mai conștienți și 
mai capabili să împărtășească pacienților că utilizarea cuvântului ”paliativ” poate sugera de fapt 
disponibilitatea opțiunilor de tratament care pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții pacienților pe măsură 
ce se apropie de moarte, indiferent dacă este sau nu în viitorul apropiat sau îndepărtat.  

Concluzie: Rămâne necunoscut cât de des pacienții cu cancer gastrointestinal avansat primesc intervenții 
de îngrijire paliativă la sfârșitul vieții, măsura în care intervențiile paliative pentru confort, mai degrabă decât 
pentru vindecare, sunt folosite pentru a trata pacienții cu cancer gastrointestinal avansat, care sunt aproape 
de sfârșitul vieții. 



 
  
 
 
 
 
 

311 
 

Palliative care in digestive cancers 
Oana Timofte, Carmen Anton, Mihaela Dimache, Elena Gologan 

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

 

Introduction: Gastrointestinal cancers are often diagnosed at a late stage that is not suitable to curative 
treatment approaches.  

Material and method: Only data for patients with stage III or stage IV disease were included, to determine 
what patient or institutional factors may be associated with use of palliative interventions by patients with 
gastrointestinal cancers near the end of life. For patients with advanced gastrointestinal cancer, the burden 
of symptoms can be high. Pain, dyspnea, and anorexia are each present in a large proportion of patients with 
advanced gastrointestinal cancer in the weeks before death. At the end of life, these patients also have high 
rates of emergency department use, hospital admissions, and in-hospital death.  

Results: Palliative care was associated with decreased symptom burden among those with advanced 
gastrointestinal cancer, particularly pain and nausea. In reality, it is hoped that providers become more aware 
and better able to share with patients that the use of the word "palliative" may actually suggest the 
availability of treatment options that can help improve patients' quality of life as they approach death, 
whether it is or not in the near or distant future.  

Conclusion: It remains unknown how often patients with advanced gastrointestinal cancer receive palliative 
care interventions at the end of life, the extent to which palliative interventions for comfort, rather than cure, 
are used to treat patients with advanced gastrointestinal cancers who are near the end of life. 
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Lipozomi încărcați cu Carbon Dots/Doxorubicina ca complex sinergic de 
livrare pentru aplicații antitumorale   
A. Tiron1, Corina-Lenuța Logigan2, G. Luta1, C.S. Stan2, Crina Elena Tiron1, A. Foryś3,  
Cătălina A. Peptu2 

1TRANSCEND, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

2Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași, 

România 

3Centrul de Polimeri și Materiale de Carbon, Academia Poloneză de Științe, Zabrze, Polonia 

Cuvinte cheie: Carbon dots, doxorubicina, nanocarrier, lipozomi, nanomedicina 

Introducere: Cancerul reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel mondial și necesită noi modalități 
de îmbunătățire a administrării medicamentelor. Lipozomii (LP) s-au evidențiat ca fiind cele mai utilizate 
sisteme la scară nanometrică pentru administrarea de medicamente în terapia cancerului datorită 
proprietăților lor farmacologice remarcabile. Am demonstrat recent că structurile de carbon obținute din N-
hidroxiftalimidă (CDs-NHF) prezintă proprietăți antitumorale pe liniile de celule canceroase, determinându-
ne să investigăm eficiența CD-urilor incluși în LP ca o potențială nanostructură cu eficiență sporită pentru 
aplicații antitumorale.  

Metode: Am dezvoltat diferite formulări de LP printr-o metodă de evaporare în fază inversă. Proprietățile 
morfologice au fost analizate prin Cryo-TEM și Cryo-SEM și, de asemenea, au fost evaluate mărimea și 
potențialul zeta și fluorescența. Au fost efectuate teste de proliferare celulară și investigații de 
imunofluorescență ale căilor moleculare cheie pentru a investiga efectele biologice ale acestor noi structuri.  

Rezultate: S-au preparat LP cu o dimensiune medie cuprinsă între 300-1000 nm și sarcină negativă. LPs-CDs-
NHF au redus viabilitatea celulelor canceroase mamare și plămâni la doze mai mici comparativ cu CDs-NHF. 
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Acest efect a fost potențat în continuare prin asocierea cu doxorubicina (DOX). Sistemele lipozomale scad 
expresia pAKTs, pmTOR și pERK - controlori cruciali ai multor procese celulare.  

Concluzie: Formulările lipozomale complexe și sinergice stabile cu CDs-NHF și/sau DOX prezintă activități de 
modulare celulară complexe și interesante care sunt relevante pentru controlul cancerului, având un 
potențial foarte mare de aplicare clinică. 

 

 

Carbon Dots/Doxorubicin - loaded liposomes as complex synergetic nano 
delivery system for antitumoral applications 
A. Tiron,1, Corina-Lenuța Logigan2, G. Luta1, C.S. Stan2, Crina Elena Tiron1, A. Foryś3,  
Cătălina A. Peptu2 

1TRANSCEND, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

2Department of Natural and Synthetic Polymers, Faculty of Chemical Engineering and Environmental Protection, “Gheorghe Asachi” Technical 

University, Iasi, Romania 

3Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland 

Keywords: Carbon dots, doxorubicin, nanocarrier, liposomes, nanomedicine 

Introduction: Cancer represents a major worldwide health problem and requires new ways to improve drug 
delivery and treatments. Liposomes (LPs) emerged as the most used nanoscale systems for drug delivery for 
cancer therapy due to their outstanding pharmacologic properties. We have recently proven that Carbon 
dots from N-hydroxyphthalimide (CDs-NHF) exhibit anti-tumoral properties on cancer cell lines prompting 
us to investigate the efficiency of entrapped CDs into LPs as a potential nanoformulation with enhanced 
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efficiency for antitumor applications.  

Methods: We had developed different LPs formulations through a reverse-phase evaporation method. 
Morphological properties have been analysed by Cryo-TEM and Cryo-SEM and also, the size and the zeta 
potential and fluorescence abilities were evaluated. Cell proliferation assay and immunofluorescence 
investigations of key molecular pathways were conducted to investigate the biological effects of these new 
formulations.  

Results: Round-shaped LPs with a mean particle size ranging from 300-1000 nm and negative charge have 
been prepared. LPs-CDs-NHF reduced mammary and lung cancer cell viability at lower doses compared with 
CDs-NHF. This effect was further potentiated by association with DOX. Liposomal systems down-regulate the 
expression of pAKTs, pmTOR, and pERK – crucial controllers of many cellular processes.  

Conclusion: Stable complex and synergetic liposomal formulations with CDs-NHF and/or DOX present 
complex and interesting cell modulatory activities which are relevant for cancer control having a very high 
potential for clinical application. 
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Leucemia acută limfoblastică - noi perspective diagnostice și terapeutice  
Amalia Titieanu2, Mihaiela Loredana Dragoș2, I. Ivanov2, C. Dănăilă1,2, Angela Dăscălescu1,2, 
Manuela Ciocoiu1 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Clinica de Hematologie   

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

Cuvinte cheie: leucemie, MLPA, prognostic 

Leucemia acută limfoblastică (LAL) la adult este o afecțiune hematologica rară, cu o prezentare heterogenă, 
ce este caracterizată prin proliferarea clonală a precursorilor limfoizi. În evaluarea factorilor de pronostic la 
diagnostic sunt incluse tehnici de citogenetică și de biologie moleculară. 

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

Material și metodă: Am evaluat un lot de 29 pacienți diagnosticați cu LAL în cadrul Clinicii de Hematologie 
a Institutului Regional de Oncologie Iași, în perioada 2017-2021. Am extras ADN-ul și am efectuat folosind 
protocolul tehnic MLPA. Am analizat statistic rezultatele folosind IBM SPSS, versiunea 20. 

Rezultate: Am identificat anomalii genice la 19 dintre pacienți, iar 10 dintre pacienți nu au prezentat nici o 
anomalie. 69 % dintre pacienții din lotul de studiu prezintă variații ale numărului de copii pentru regiunile 
cromozomiale investigate. Dintre acestea, 61 % sunt deleții, și 39 %, duplicații. Cea mai frecventă deleție 
identificată a fost IKZF1, apoi CDKN2A/2B. 5 dintre pacienți au prezentat anomalii pe cel puțin 3 gene. 

Concluzii: Tipurile și proporțiile variațiilor numărului de copii la nivelul regiunilor cromozomiale investigate 
au fost în concordanță cu literatura de specialitate. Anumite variații ale numărului copiilor genice pot fi 
utilizate în prognosticul LAL. 
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Melanomul oral amelanotic - prezentare de caz 
Mădălina Tolea, C. Iaciu 

Spitalul Universitar de Urgență Elias București 

Cuvinte cheie: melanom 

Melanomul oral amelanotic reprezintă un tip rar și agresiv de tumoră orală. În comparație cu melanomul 
cutanat, pacienții cu melanom mucosal se prezintă, în majoritatea cazurilor, în stadii avansate de boală și 
prognostic nefavorabil. Vă vom prezenta cazul unei paciente în vârstă de 40 de ani cu istoric de sângerări și 
durere la nivelul mucoasei gingivale. La examinarea clinică s-a evidențiat o formațiune nodulară asimetrică, 
nepigmentată pentru care s-a efectuat electrocauterizare. Testele imunohistochimice au evidențiat celule 
tumorale pozitive pentru S-100 și SOX-10 și negative pentru citokeratinele totale-melanom mucosal 
nepigmentat. S-a efectuat excizia completă a formațiunii tumorale urmată de imunoterapie și radioterapie 
adjuvantă cu recidivă locală și sistemică în mai puțin de un an de la operație. Melanomul oral amelanotic are 
un caracter agresiv și progresia a fost fulminantă în acest caz. Vă vom prezenta abordarea terapeutică a clinicii 
noastre pentru acest caz. 
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Oral amelanotic melanoma 
Mădălina Tolea, C. Iaciu 

Elias Emergency University Hospital Bucharest 

 

Amelanotic malignant melanoma is an extremely rare and aggressive oral tumor. As compared to cutaneous 
melanoma, patients with mucosal melanoma often present with more advanced disease and prognosis is 
significantly worse. The present review aims to present a case of primary oral melanoma in a 39 years-old 
woman patient. A maxillary gingival overgrowth appeared 4 months ago with a history of bleeding and pain 
since 2 months. Intraoral examination showed asymmetrical presentation in the form of nodular gingival 
lesions and an electro excision was done. Immunohistochemical tests showed tumor cells positive for S-100 
and SOX-10 and negativity for cytokeratins-mucosal amelanotic melanoma. The patient underwent surgical 
resection with complete removal of the tumor followed by immunotherapy and adjuvant radiotherapy. The 
patient showed recurrence of the lesion in less than a year after surgery. Mucosal melanoma has an 
aggressive behavior and rapid growth as observed in the present case. We also want to describe our clinic 
approach. 
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Abordarea transgenerațională în intervenția psihoterapeutică 
Ruxandra Toma1, Vl. Poroch2,3 

1Spitalul Municipal de Urgenţă Pașcani 

2Secția Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași 

3Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

 

Intervenția psihoterapeutică înseamnă de multe ori asistarea pacienților în propriul lor drum de transformare 
și eliberare. Psihoterapia pacienților înglobează un cumul de repere și cadre teoretice, de paradigme 
științifice din care decurg multiple tehnici terapeutice. Demersul eclectic însumează diverse abordări 
specifice școlilor de gândire sau de formare psihoterapeutică.  

Un factor vital în demersul terapeutic realizat cu pacienții este relația. Modul de construire al relației bazat pe 
neutralitate, suport, empatie, transparență și egalitate poate fi un vector important în procesul de 
transformare individuală. ”În domeniul sănătății mentale, relația nu poate fi niciodată întemeiată pe date 
statistice aplicate unui caz particular. Fiecare istorie este una individuală și evoluția ei depinde de factori 
multipli, personali și legați de anturaj” (Schutzenberger, A., Devroede, G, 2015).  

Abordarea transgenerațională poate contribui activ și semnificativ în intervenția terapeutică prin accentul 
pus pe istoria de familie, precum și pe modalitatea în care această istorie de familie poate reverbera asupra 
generațiilor ulterioare asemenea unui ”cartof fierbinte” scăpat din mâinile și controlul antecesorilor înspre 
generațiile prezente. Abordarea transgenerațională înglobează ideea că o suferință psihică se poate 
transmite asupra mai multor generații, transmitere ce poate avea legătură și cu disfuncțiile corporale. ”Atunci 
când lucrurile nu sunt spuse, este posibil ca ele să fie exprimate fizic, prin somatizare. Corpul copilului, al 
nepotului, al strănepotului, indiferent de vârstă, devine atunci limbajul strămoșului rănit, expresia traumelor 
acestuia” (Schutzenberger, A., Devroede, G, 2015).  



 
  
 
 
 
 
 

319 
 

Elementele transgeneraționale pot fi dublate de credințe personale cu rădăcini adânci în istoria familiei, a 
normelor și poveștilor interiorizate în cursul dezvoltării copilului și pot avea impact în procesele decizionale, 
în alegerile individului, precum și în construirea identității sale.  

Lucrarea de față are ca scop prezentarea prezumțiilor abordării transgeneraționale, dublate de vignete clinice 
cu rol clarificator.  

Intervenția psihoterapeutică poate avea drept scop clarificarea și înțelegerea mecanismelor creatoare și de 
menținere a disfuncțiilor, exersarea alternativelor, analiza și înțelegerea contextuală și situațională a 
evenimentelor de viață, cu scop de decodare și îngrijire a rănilor rămase deschise, astfel încât să poată apărea 
catharsisul, eliberarea și trăirea conștientă în aici și acum.  
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Cancer de sân metacron triplu negativ cu receptori androgenici pozitivi 
Nicoleta Andreea Tudose 

Oncologie Medicală, Spitalul Universitar de Urgență, București, România 

Cuvinte cheie: cancer de sân triplu negativ, receptori androgenici pozitivi în cancerul de sân, cancer de sân metacron  

Introducere: În România, cancerul de sân reprezintă cauza principală de mortalitate prin cancer în rândul 
populației de sex feminin. 

Metode: Discutăm cazul clinic al unei paciente în vârstă de 68 de ani diagnosticată în 2011 cu cancer mamar 
stâng, luminal B, stadiul IIA. Pacienta prezintă istoric medical de mastopatie fibrochistică bilaterală. În urma 
tratamentului chimioterapeutic urmat de intervenție chirurgicală, pacienta progresează cu leziuni 
metastatice noi pulmonare și osoase, înainte de a evolua către boală stabilă.   

După 7 ani, RMN-ul de sân descrie o leziune suspectă în sânul contralateral. Examenul HP și IHC confirmă 
diagnosticul de cancer de sân triplu negativ cu receptori androgenici pozitivi, stadiul IA, BRCA 1,2 negative.  

Rezultate: După chimioterpie și mastectomie dreaptă, în 2022 examenul PET-CT arată răspuns complet fără 
leziuni active. Ulterior inițiem Exemestan, pacienta progresând pe leziunea osoasă preexistantă însă fără 
leziuni metastatice noi. La momentul actual pacienta urmează acest tratament având boală stabilă.  

Concluzii: Pacienta a dezvoltat cancer de sân triplu negativ cu receptori androgenici pozitivi în sânul 
contralateral la mai mult de 5 ani de la primul diagnostic de cancer de sân. Deși receptorii androgenici nu 
sunt o entitate nouă în cancerul de san și deși în studii anterioare tratamentul țintit nu a dat rezultate 
concludente, aceștia ar putea reprezenta un factor de prognostic și chiar ar putea influența calea de 
semnalizare estrogenică. Receptorii androgenici pot avea un rol important în dezvoltarea de noi tratamente 
țintite, în special în cancerul de sân triplu negativ.  
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Triple negative are positive metachronous contralateral breast cancer 
Nicoleta Andreea Tudose 

Medical Oncology, Elias Emergency Hospital, Bucharest, Romania 

Keywords: triple negative breast cancer, positive androgen receptor breast cancer, metachronous breast cancer  

Introduction: In Romania, breast cancer represents the main cause of cancer-related mortality in women.  

Methods: We are going to discuss a clinical case of a 68-year-old woman diagnosed in 2011 with stage IIA 
luminal B left breast cancer. She had a previous medical history of bilateral fibrocystic mastopathy. After 
chemotherapy and surgery patient progressed with new pulmonary and bone lesions before acquiring a 
stable disease under treatment. After 7 years, breast MRI showed a suspicious lesion in the contralateral 
breast. HP and IHC exams confirmed the diagnosis of a triple negative breast cancer with positive androgen 
receptor, stage IA with negative BRCA 1,2.  

Results: After chemotherapy and right mastectomy with axillary lymphadenectomy, in 2020 she achieved a 
complete response with no active lesions on PET-CT.  

Afterwards we initiated exemestane on which patients progressed on preexisting bone lesion but with no 
new metastatic sites. She is currently following this regimen, having at this time a stable disease after more 
than 2 years of treatment.  

Conclusions: Developing positive androgen receptors triple negative breast cancer in contralateral breast 
more than 5 years later after the first breast cancer diagnosis. Even if positive androgen receptors aren’t a 
new entity in breast cancer and in previous studies targeting them brings no conclusive results, positive 
androgen receptors could be a prognostic factor and may even interfere in estrogen pathway. Androgen 
receptor could pay an important role in developing new targeted therapy especially in triple negative breast 
cancer. 
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Analiza microbiomului intestinal la pacienții oncologici înainte și după 
antibioticoprofilaxie 
V. Țuțuianu, Valentina Stratan, M. Ciobanu, V. Sîtnic, Cristina Popa, O. Patrașcu, N. Balan,  
L. Bejenari, Victoria Bajireanu 
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Secția Proctologie, I.M.S.P. Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: microbiome, abundență, antibiotice, genuri 

Introducere: Microbiomul intestinal este vital pentru sănătatea umană și are o influență profundă asupra 
mai multor procese biologice. Aportul de antibiotice are un impact semnificativ asupra diversității bacteriene 
astfel, poate crește rezistența la antibiotice și poate afecta echilibrul dintre speciile bacteriene. În ultimul 
deceniu, studiile asupra microbiomului uman au fost facilitate de progresele în tehnologiile de secvențiere 
iar profilarea compoziției genomice a comunităților microbiene a permis acumularea a noi cunoștințe cu 
privire la biodiversitatea, taxonomia și filogenia microbiomului intestinal. 

Metode: În cadrul studiului ne-am propus compararea compoziției microbiomului intestinal înainte (M) și 
după (T) antibioticoprofilaxie la un grup de 128 de pacienți oncologici. Probele de fecale ale pacienților au 
fost colectate prin tușeu rectal înainte și după antibioticoprofilaxie, după care a fost efectuată secvențierea 
genei bacteriene 16S utilizând tehnologia NGS Ion Torrent. Au fost utilizate 10 tipuri diferite de antibiotice 
cu o durată medie de administrare de 5.34 zile. 

Rezultate: Analiza probelor a scos în evidență 26 genuri cu o abundență relativă medie mai mare de 1%. 
Indicele chao1 a variat mai puțin între probele din grupul M în comparație cu probele din grupul T. În cohorta 
M cea mai mare abundență au avut-o genurile: Prevotella (14,73%), Bacteroides (14,24%) și Faecalibacterium 
(7,51%), în timp ce în cohorta T - Enterococcus (38,83%) și Corynebacterium (11,32%). În grupul de cercetare 
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M, acești doi taxoni au prezentat o abundență de 0,15% și respectiv 2,16%. 

Concluzii: 1. Indicele chao1 variază mai puțin între eșantioanele din grupul M în comparație cu cele din 
grupul T.  

2. Cea mai mare variație a datelor între grupurile de studiu a fost observată la următoarele genuri: 
Enterococcus, Corynebacterium, Prevotella, Bacteroides, Faecalibacterium. 

 

 

Analysis of the gut microbiome in cancer patients before and after 
antibiotic prophylaxis 
V. Țuțuianu, Valentina Stratan, M. Ciobanu, V. Sîtnic, Cristina Popa, O. Patrașcu, N. Balan,  
L. Bejenari, Victoria Bajireanu 

Scientific Laboratory of Cancer Biology, Institute of Oncology, Chisinau, Republic of Moldova 

Proctology Department, Institute of Oncology, Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: microbiome, abundance, antibiotics, genus 

Introduction: The intestinal microbiota is vital to human health, and has a profound influence on several 
biological processes. Antibiotic intake greatly impacts bacterial diversity, can increase antibiotic resistance 
and impair the equilibrium between bacterial species. In the last decade human microbiome studies have 
been greatly facilitated by advancements in high-throughput sequencing technologies. During the past ten 
years, the genomic composition profiling of microbial communities through high-throughput DNA 
sequencing has increased remarkably and delivered many breakthroughs for taxonomic, phylogenetic and 
profiling aspects of the gut microbiome. 
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Methods: In our study we aimed to compare the gut microbiome composition before (M) and after (T) 
antibiotic prophylaxis in a group of 128 surgical oncological patients, by using Ion Torrent Next Generation 
Sequencing. We analyzed patient fecal samples collected through rectal examination before and post 
antibiotic prophylaxis by employing a high-throughput sequencing assay which targets the bacterial 16S 
rRNA gene. Were used 10 different types of antibiotics with an average duration of administration of 5.34 
days. 

Results: Joint analysis of samples highlighted 26 taxa (Genus taxonomic level) that have an average relative 
abundance > 0.01 (1.00%). Chao index showed a more or less homogenous richness in the M samples and a 
larger difference between the T samples. The most abundant genus in M cohort were Prevotella (14.73%), 
Bacteroides (14.24%) and Faecalibacterium (7.51%) while in T cohort: Enterococcus (38.83%) and 
Corynebacterium (11.32%). In the M research group these two taxons showed an abundance of 0.15% and 
respectively 2.16%. 

Conclusions: 1. Chao1 index varies less between samples of the M group compared to the samples in the T 
group.  

2. The more variation of data between study groups has been observed at the following genus: Enterococcus, 
Corynebacterium, Prevotella, Bacteroides, Faecalibacterium. 
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Provocări și perspective ale utilizării IA în medicină care vizează patologia 
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Cuvinte cheie: analiza imaginii medicale, tipuri de date și seturi de date, metode de încorporare a cunoștințelor, modele de învățare profundă, aplicații 

în medicină 

Nevoia de timp și atenție, acordată de medic pacientului, datorită volumului crescut de date medicale care trebuie 
interpretate și filtrate în scopuri diagnostice și terapeutice a încurajat dezvoltarea opțiunii de a susține, constructiv 
și eficient, modele de învățare profundă. Deep learning (DL) a cunoscut o dezvoltare exponențială în ultimii ani, 
cu un impact major asupra interpretărilor imaginii medicale. Acest lucru a influențat dezvoltarea, diversificarea și 
creșterea calității datelor științifice, dezvoltarea metodelor de construcție a cunoștințelor și îmbunătățirea 
modelelor DL utilizate în aplicațiile medicale. Toate lucrările de cercetare se concentrează pe descrierea, 
evidențierea, clasificarea unuia dintre elementele constitutive ale modelelor de învățare profundă (DL), utilizate în 
interpretarea imaginilor medicale și nu oferă o imagine unificată a importanței și impactului fiecărui constituent 
în performanța modelelor DL. Noutatea în lucrarea noastră constă în primul rând în abordarea unitară, a 
elementelor constitutive ale modelelor DL, și anume, date, instrumente utilizate de arhitecturile DL sau combinații 
de arhitectură DL construite în mod specific și evidențierea caracteristicilor lor "cheie", pentru îndeplinirea 
sarcinilor în aplicațiile actuale în interpretarea imaginilor medicale. Utilizarea caracteristicilor "cheie" specifice 
fiecărui element constitutiv al modelelor DL și determinarea corectă a corelațiilor acestora pot face obiectul unor 
cercetări viitoare, cu scopul de a crește performanța modelelor DL în interpretarea imaginilor medicale. 
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The need for time and attention, given by the doctor to the patient, due to the increased volume of medical 
data to be interpreted and filtered for diagnostic and therapeutic purposes has encouraged the 
development of the option to support, constructively and effectively, deep learning models. Deep learning 
(DL) has experienced an exponential development in recent years, with a major impact on interpretations of 
the medical image. This has influenced the development, diversification and increase of the quality of 
scientific data, the development of knowledge construction methods and the improvement of DL models 
used in medical applications. All research papers focus on description, highlighting, classification of one of 
the constituent elements of deep learning models (DL), used in the interpretation of medical images and do 
not provide a unified picture of the importance and impact of each constituent in the performance of DL 
models. The novelty in our paper consists primarily in the unitary approach, of the constituent elements of 
DL models, namely, data, tools used by DL architectures or specifically constructed DL architecture 
combinations and highlighting their “key” features, for completion of tasks in current applications in the 
interpretation of medical images. The use of “key” characteristics specific to each constituent of DL models 
and the correct determination of their correlations, may be the subject of future research, with the aim of 
increasing the performance of DL models in the interpretation of medical images.  
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Cuvinte cheie: cancer, biomarker, predicție de supraviețuire 

Introducere: Cancerul de hipofaringe cu celule scuamoase (CHCS) are prognostic nefavorabil. Chirurgia locală 
poate optimiza supraviețuirea dar, de obicei, este asociată cu efecte adverse semnificative. Deoarece markerii 
prognostici lipsesc, scopul acestui studiu a fost identificarea de biomarkeri predictivi pentru identificarea 
pacienților cu răspuns nefavorabil la tratamentul oncologic, care ar putea beneficia de tratament chirurgical.  

Materiale și metodă: 23 probe de biopsie de la pacienți cu CHCS, pre-terapie, 3 human papillloma virus (HPV) 
pozitive și 20 HPV negative, au fost analizate pentru expresia a 750mARNs utilizând Nanostring nCounter IO360 
panel, în raport cu supravieţuirea la 3 ani. Validarea a fost realizată prin imunohistochimie (IHC) pentru S200A12, 
pentru 74 probe de CHCS HPV negative.  

Rezultate: Un subset de probe CHCS HPV negative a fost identificat cu prognostic favorabil, asociat cu 
supraexpresia genei calgranulin, diferit de cazurile CHCS HPV positive. Validarea prin IHC a confirmat expresia 
ridicată a S100A12 în raport cu supraviețuirea, în cazul CHCS HPV negative. 

Concluzii: Îmbogățirea semnăturii inflamației tumorii indică un beneficiu potențial al imunoterapiei. Expresia 
scăzută a S100A12 ar putea fi utilizată pentru a selecta pacienții pentru o intervenție chirurgicală locală. 
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Introduction: Hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HPSCC) has a very poor prognosis. Local surgery 
may increase survival but is often avoided due to significant side effects. Since prognostic markers are lacking, 
the aim was to find predictive biomarkers that identify patients whose response to oncological treatment is 
poor and who may benefit from primary surgery to increase survival.  

Material and method: Pre-treatment biopsies from 23 HPSCC patients, 3 human papillomavirus (HPV) 
positive and 20 HPV-negative, were analysed for expression of 750 mRNAs using the Nanostring nCounter 
IO360 panel in relation to 3-year survival. Validation was performed through immunohistochemistry (IHC) 
for S100A12 in 74 HPV-negative HPSCC samples.  

Results: A subset of HPV-negative HPSCC was identified with favorable prognosis and a gene expression 
signature overexpressing calgranulins genes, distinct from that of HPV-positive HPSCC. IHC validation 
confirmed high S100A12 expression to correlate with survival in HPV-negative HPSCC.  

Conclusions: Enrichment of the tumor inflammation signature indicates a potential benefit of 
immunotherapy. Low expression of S100A12 could be used to select patients for local surgery. 

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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Introducere: Microbiota intestinală are un rol semnificativ în multe procese biologice, în special în inflamație 
și rezistență la patogeni și este esențială pentru sănătatea umană. Administrarea de antibiotice influențează 
negativ diversitatea bacteriilor, intensifică rezistența la antibiotice și perturbă echilibrul dintre speciile 
bacteriene. Implementarea unei tehnici adecvate pentru izolarea ADN-ului microbian și evaluarea atentă a 
artefactelor experimentale de secvențiere sunt esențiale pentru înțelegerea impactului tratamentului post-
antibiotic asupra microbiomului intestinal.  

Material și metodă: Acest studiu prezintă o analiză de secvențiere masivă paralelă a 256 perechi de probe 
de la pacienți oncologici chirurgicali care vizează regiunea V3-V4 a genei 16S ARNr. Pentru a evalua influența 
antibioticului asupra microbiomului colonic, probele pacienților obținute după examinarea rectală înainte și 
la 7 zile după administrarea de Cefuroxima au fost supuse izolării ADN-ului folosind atât liza mecanică, cât și 
chimică, urmată de secvențierea NGS utilizând platforma MiSeq Illumina.  

Rezultate și concluzii: Abundența și compoziția microbiotei intestinale au fost foarte diferite între cele două 
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grupuri, dar cele mai multe dintre aceste variații au fost cauzate de proceduri perioperatorii suplimentare, 
mai degrabă, decât de profilaxia cu antibiotice. Compararea compoziției microbiotei intestinale la o 
săptămână după tratamentul cu Cefuroxima cu starea pre-tratament la pacienții fără pregătire mecanică a 
intestinului, a dezvăluit o pierdere minimă a varietății taxonomice. Prin urmare, Cefuroxima nu stimulează 
disbioza pe termen lung la pacienții operați fără proceduri perioperatorii suplimentare. 
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Introduction: The gut microbiota has a significant role in many biological processes, particularly 
inflammation and pathogen resistance, and is essential to human health. Administering antibiotics 
negatively influences bacterial diversity, intensifies antibiotic resistance, and disrupts the balance between 
bacterial species. The implementation of an appropriate technique to isolate microbial DNA and careful 
assessment of experimental sequencing artefacts are essential for understanding the impact of post-
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antibiotic treatment on the gut microbiome.  

Material and method: This study presents a high-throughput sequencing analysis on 256 paired samples 
from surgical oncological patients that targets the V3-V4 region of the 16S rRNA gene. To evaluate the 
antibiotic influence on the colonic microbiome, patient fecal smears obtained after rectal examination before 
and 7 days after Cefuroxime administration were subjected to DNA isolation using both mechanical and 
chemical lysis followed by NGS sequencing on the MiSeq Illumina platform.  

Results and conclusions: The abundance and composition of the gut microbiota differed widely between 
the two groups, but most of these variations were caused by supplementary perioperative procedures rather 
than antibiotic prophylaxis. When comparing the composition of the intestinal microbiota one week after 
Cefuroxime treatment to the pre-treatment status in patients without mechanical bowel preparation, there 
was a minimal loss in taxonomic variety. Therewith, Cefuroxime does not stimulate long-term dysbiosis in 
surgical patients without any supplementary perioperative procedures. 
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Introducere: Rezecția hepatică reprezintă o alegere bună pentru tratamentul carcinomului hepatocelular 
(HCC) permițând o șansă curativă la pacienți selectați. Criteriile de rezecție hepatică prin abord laparoscopic 
rămân aceleași ca pentru chirurgia deschisă. Rezecțiile hepatice minore pentru HCC pot fi efectuate în 
siguranță și la pacienții cu ciroză, iar laparoscopia, atunci când este fezabilă, ar trebui să fie abordul de ales.  

Raportare de caz: Descriem cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 64 de ani, cu un HCC de 3,6 cm 
diametru localizat în segmentul 6. Ca și comorbidități pacientul avea ciroză hepatică clasa Child-Pugh A, 
obezitate și diabet zaharat. Pacientul a fost diagnosticat și tratat pentru virusul hepatitei C cu interferon și 
apoi cu IFN-free, în urmă cu 5 ani.  AFP a fost cu valori normale iar singurele criterii de malignitate 
preoperatorie fiind imagistică, ecografia și examenul CT.  

Rezultate: Pacientul a fost plasat în decubit dorsal și au fost utilizate 4 trocare pentru procedură. Transecția 
parenchimului a fost efectuată folosind un dispozitiv laparoscopic Habib. Durata operației a fost de 45 min și 
pierderea de sânge estimată a fost de 50 ml; nu a fost necesară transfuzia de sânge. Examenul patologic a 
confirmat un HCC moderat diferențiat, cu toate margini de rezecție negative. Recuperarea postoperatorie a 
fost fără evenimente, iar pacientul a fost externat în ziua 3 postoperatorie.  
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Concluzii: Rezecția hepatică laparoscopică la pacienții obezi poate fi efectuată la fel de sigur, cu același risc 
de complicații postoperatorii ca la pacienții neobezi și cu timpi operatori și pierderi de sânge mici, comparabil 
cu pacienții non-obezi chiar și în contextul cirozei hepatice avansate. Supravegherea pentru HCC ar trebui 
continuată la pacienții tratați cu IFN-free și în special cu diabet zaharat și fibroză hepatică F4 pentru a 
surprinde transformarea malignă. 
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Liver resection represents a good choice for curing hepatocellular carcinoma (HCC) allowing a curative 
chance also in selected patients. The criteria for liver resectability by laparoscopy remain the same for open 
surgery. The minor liver resections for HCC can be safely conducted also in cirrhotic patients and that 
laparoscopy, when feasible, should be the approach of first choice.  

Methods: We describe a male patient, 64 years old, with a 3.6-cm-diameter HCC located at segments 6. Child-
Pugh class A liver cirrhosis, obesity and diabetes mellitus as comorbidities were noted. The patient was 
diagnosed and treated for hepatitis C virus with interferon and then with IFN-free therapies, 5 years ago with 
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normal AFP levels, the only preoperative malignancy criteria being imaging, ultrasound and CT exam.  

Results: The patient was placed in the supine position and 4 trocars were used for the procedure. 
Parenchymal transection was performed using a Habib laparoscopic device. The operation time was 45 min 
and estimated blood loss was 50 ml; blood transfusion was not required. Pathological examination confirmed 
a moderately differentiated HCC with all resected margins free of malignancy. Postoperative recovery was 
uneventful and the patient was discharged on the postoperative day 3.  

Conclusion: If for major hepatectomy further studies seem to be required, especially for long-term 
oncological results, laparoscopic minor hepatectomy become a common alternative to open liver surgery, is 
feasible and secure but requires a trained team with experience in minimally invasive surgery. 
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Riscul tromboembolic la pacientul neoplazic: evaluare, management, 
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Asocierea evenimentelor trombotice și tromboembolice la pacientul neoplazic este frecvent întâlnită,  
cunoscută și susținută prin statusul pro-coagulant indus de celulele neoplazice. De multe ori, evenimentul 
tromboembolic este prima manifestare a unui neoplasm încă nediagnosticat. Pe de altă parte, neoplaziile, se 
asociază cu un risc de apariție a bolii tromboembolice venoase (TEV) de 4 ori mai mare comparativ cu 
populația generală. Deși există localizări cu risc crescut de apariție a complicațiilor trombemboembolice, 
practica clinică ne oferă permanent exemple care nu se încadrează tocmai în tiparele cunoscute.  

Tratamentul oncologic și în special chimioterapia cresc riscul de apariție a trombembolismului venos al 
acestor pacienți de 6 ori mai mare comparativ cu populația generală, cu mecanism complex la care participă 
efectul pro-trombogen al medicației, repausul prelungit la pat, deshidratarea, utilizarea prelungită a liniilor 
venoase central pentru echilibrare, inclusiv statusul post-operator din chirurgia neoplazică.  

Scorul Khorana, precum și alți biomarkeri (D-dimeri, P-selectina, trombocitele, raportul neutrofile/limfocite, 
etc), sunt tot mai utilizați în prezicerea unui risc viitor de a dezvolta trombembolism venos. Managmentul 
acut al trombembolismului venos, se bazează pe heparină cu greutate moleculară mică, însă tratamentul 
cronic ambulator este de multe ori dificil, dar mai ales la pacienții cu tumori extinse, metastazate, cu stare 
generală gravă și cu risc hemoragic. Acesta depinde de comunicarea în echipă multidisciplinară, rol 
primordial în evoluția pe termen scurt și nu numai a pacientului neoplazic.  
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The association of thrombotic and thromboembolic events in the neoplastic patient is frequently 
encountered, known and triggered by the pro-coagulant status induced by the neoplastic cells. Many times, 
the thromboembolic event is the first manifestation of a yet undiagnosed neoplasm. On the other hand, 
malignancies are associated with a 4 times higher risk of venous thromboembolic disease (VTE) compared 
to the general population. Although there are subtypes with a high risk of thromboembolic complications, 
clinical practice constantly provides us with examples that do not exactly fit into the known patterns. 

Oncological treatment and especially chemotherapy increase the risk of VTE in these patients to 6 times 
higher compared to the general population, with a complex mechanism involving the pro-thrombogenic 
effect of medication, prolonged bed rest, dehydration, prolonged use of lines central venous, including the 
post-operative status from neoplastic surgery. 

The Khorana score, as well as other biomarkers (D-dimers, P-selectin, platelets, neutrophil/lymphocyte ratio, 
etc.) are increasingly used to predict a future risk of developing VTE. Its acute management is usually based 
on low molecular weight heparin, but the chronic, ambulatory treatment is often difficult, especially in 
patients with extensive, metastasized tumors, with a degraded general condition or at risk for bleeding. It 
relies on communication in a multidisciplinary team and plays a primary role in the survival of the neoplastic 
patient. 
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Introducere: Metastazele tumorilor non-mamară la sân sunt mai puțin frecvente, reprezentând <1% din 
toate tumorile mamare. Metastazele mamare sunt asociate cu boală avansată și prognostic nefavorabil, 
indiferent de originea tumorii primare.   

Prezentare de caz: Aici, trecem în revistă câteva cazuri cu tumori primare diferite, metastatice la nivelul 
sânului. Pacientele s-au prezentat cu simptome specifice glandei mamare, inclusiv durere și masă palpabilă 
și s-au dovedit a avea boală metastatică pe scară largă. Tumora primară a fost identificată la nivel gastric, 
colo-rectal și un caz de limfom. Biopsia tisulară și imunohistochimia în concordanță cu tumora primară au 
confirmat diagnosticul de metastază în toate cazurile. Am constatat că metastaza hematogenă la sân este un 
fenomen tardiv în cursul diverselor tumori primare și asociat cu dezvoltarea bolii la mai multe locuri. Acest 
lucru subliniază importanța evaluării complete la pacienții care se prezintă cu simptome mamare și istoric 
cunoscut de malignitate, deoarece acesta poate fi singurul simptom care se prezintă la pacienții cu boală 
metastatică pe scară largă. Medicul anatomopatolog are un rol cheie în luarea în considerare a diagnosticului 
de metastază la sân dacă caracteristicile histologice sunt neobișnuite pentru o tumoră mamară primară. 
Istoricul clinic este vital în unele cazuri. Imunohistochimia joacă un rol suplimentar util.  

Concluzie: Metastazele mamare cu origine extramamară sunt rar întâlnite, iar pacienții au un prognostic 
prost din cauza faptului, că de obicei, metastazele la distanță sunt multiple și cu localizări diferite. 
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Introduction: Metastasis of non-mammary tumors to the breast are uncommon, representing <1% of all 
breast tumors. Breast metastases are associated with advanced disease and poor prognosis regardless of the 
origin of the primary tumor.  

Case presentation: Here, we review several cases with different primary tumors, metastatic to the breast. 
Patients presented with breast-specific symptoms, including pain and a palpable mass, and were found to 
have widespread metastatic disease. The primary tumor was identified at the gastric, colorectal level and one 
case of lymphoma. Tissue biopsy and immunohistochemistry consistent with the primary tumor confirmed 
the diagnosis of metastasis in all cases. We found that hematogenous metastasis to the breast is a late 
phenomenon in the course of various primary tumors and associated with the development of the disease 
at several sites. The pathologist has a key role in considering the diagnosis of breast metastasis if the 
histological features are unusual for a primary breast tumor. Clinical history is vital in some cases. 
Immunohistochemistry plays an additional useful role.  

Conclusion: Breast metastasis with origin in colon or gastric cancer are a rare occurrence and the patients 
have a bad prognosis due to usually multiple distant metastasis with different localization.  
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Introducere: În ultimele trei decenii, progresul în tehnicile chirurgicale și chimioterapia modernă au determinat 
schimbări revoluționare în abordarea tratamentului cancerului colorectal cu metastaze hepatice. Rezultatele sunt 
extrem de încurajatoare, iar chirurgii au posibilitatea de a adapta abordarea terapeutică în funcție de caracteristicile 
individuale ale fiecărui pacient. Scopul acestui studiu este de a prezenta experiența noastră în ceea ce privește 
strategia, fezabilitatea și rezultatele în tratamentul cancerului colorectal cu metastaze hepatice sincrone.  
Material și metodă: În perioada 2016-2020, cincizeci și șapte de pacienți cu metastaze hepatice colorectale sincrone 
și carcinoame primare colorectale necomplicate au fost tratați utilizând chirurgia hepatică ca prim gest în strategia 
terapeutică. Datele au fost colectate în manieră retrospectivă.  
Rezultate: Toți cei 57 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 3,1 
și dimensiunea medie a acestora de 4,9 cm. Toți pacienții au beneficiat în timpul doi de rezecția tumorii colorectale 
primare. Durata medie de urmărire a fost de 18 luni (9-36), la sfârșitul acestui studiu 85% (49/57) din pacienți nu 
prezentau semne de boală.  
Concluzii: Abordul hepatic primar pentru tratamentul metastazelor hepatice colorectale sincrone apare ca fezabil și 
sigur, și poate fi realizat cu o morbiditate, și mortalitate similare abordului tradițional.  



 
  
 
 
 
 
 

340 
 

Therapeutic options in colorectal liver metastases 
Natalia Velenciuc1,2, K. Rouet1, C. Roată1,2, Ana Maria Mușină1,2, Șt. Morărașu1,2, Șt. Iacob1,  
Ana Caterina Luncă3, G. Dimofte1,2, S. Luncă1,2 
1Department of Surgery - Faculty of Medicine ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy - Iasi, Romania 

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

3Faculty of Medicine ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy - Iasi, Romania 

Keywords: synchronous liver metastases, colorectal cancer, hepatic surgery 

Background: In the last three decades, progress in surgical techniques and modern chemotherapy have 
determined revolutionary changes in the approach to the treatment of colorectal cancer with liver 
metastases. The results are extremely encouraging, and surgeons have the opportunity to adapt the 
therapeutic approach according to the individual characteristics of each patient.  

The aim of this study is to present our experience with strategy, feasibility and outcomes in the treatment of 
colorectal cancer with synchronous liver metastases.  

Methods: Between 2016 and 2020, 57 patients with synchronous colorectal liver metastasis and non-
complicated colorectal tumors were treated with the liver-first surgery strategy. Data were collected in a 
retrospective manner.  

Results: All 57 patients completed the procedure and underwent an R0 liver resection with no major 
complications and no death. The median number of metastases was 3.1 and the median size was 4.9 cm. All 
patients completed also the second step, the resection of the primary tumor. The median follow up was 18 
months (9-36), and 85% (49/57) of patients were disease free at the end of this study.  

Conclusions: The liver-first approach appeared feasible and safe and can be performed with postoperative 
morbidity and mortality similar to the traditional treatment strategy.  
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Termoablația cu microunde în tratamentul hepatocarcinoamelor 
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Cuvinte cheie: hepatocarcinomul, ablație cu microunde 

Introducere: Ablația cu microunde câștigă popularitate ca terapie alternativă la rezecția hepatică, în 
tratamentul hepatocarcinomului  (HCC) cu o rată de supraviețuire bună și fără recidive locale pe termen 
lung. Scopul studiului este de a evalua eficiența, siguranța, și rezultatele acestei metode de tratament.  
Material și metodă: Cincizeci si două de tumori hepatice prezente la 37 de pacienți cu diagnosticul de HCC 
au fost tratați în patru ani (2016-2020) prin termoablație cu microunde. Ciroza și hipertensiunea portală au 
fost prezente la toți pacienții. Intervenția s-a realizat utilizând o antenă 13G Covidien de 22 cm cu o parte 
activă de 3,7 cm, introdusă în tumoră prin ghidaj echografic. Durata media a procedurii a fost de 20 min (10 
min-40 min). Au fost tratate maximum trei tumori pentru un pacient. Urmărirea pacienților s-a făcut prin 
examen computer tomografic și dozarea alfafetoproteinei, durata medie fiind de 18 luni (6-28 luni).  
Rezultate: La o lună posttratament, ablația completă a fost obținută la 86,5% (45/52) din tumori. Rata 
completă a ablației a fost de 89% (31/35) pentru tumorile < 3 cm și 82,4% (14/17) pentru cele >3 cm. Nu s-au 
înregistrat complicații majore, doar complicații minore - durere, febră moderată, ascită. Nu s-a înregistrat 
niciun deces. Pentru cazurile cu ablatie completă nu s-au înregistrat recidive locale. Apariția de noi noduli 
tumorali hepatici a fost înregistrată la 22 de pacienți (59,4%).  
Concluzii: Ablația cu microunde s-a dovedit sigură, rapidă și eficientă în tratamentul HCC, totuși rata apariției 
de noi noduli tumorali la distanță rămâne ridicată. 
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Microwave thermoablation for treatment of hepatocarcinoma 
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Keywords: hepatocellular carcinoma, microwave ablation  

Introduction: Microwave ablation is gaining popularity as an alternative therapy to liver resection, in the 
treatment of hepatocarcinoma (HCC) with a good survival rate and no long-term local recurrence. The 
purpose of the study is to evaluate the efficacy, safety, and outcome of this treatment method.  
Material and method: Fifty-two liver tumors present in 37 patients diagnosed with HCC were treated in four 
years (2016-2020) by microwave thermoablation. Cirrhosis and portal hypertension were present in all 
patients. The procedure was performed using a 22 cm, 3.7 cm active length 13 G Covidien antenna which 
was placed into the tumors by US guidance. The average time to complete the procedure was 20 minutes 
(10 min- 40 min). Up to three tumors were treated for one patient. The patients were then followed up with 
contrast enhanced computed tomography and serum alpha-fetoprotein levels. Mean surveillance time was 
18 months (6-28 months).  
Results: At one month post-treatment, complete ablation was obtained at 86.5% (45/52) of the tumors. The 
complete ablation rate was 89% (31/35) for tumors <3 cm and 82.4% (14/17) for tumors> 3 cm. There were 
no major complications, only minor complications were recorded - pain, moderate fever, ascites. There was 
no death. For full ablation cases there were no local recurrences. The emergence of new hepatic tumor 
nodules was recorded in 22 patients (59.4%).  
Conclusions: Microwave ablation has proved safe, fast and effective in the treatment of HCC, however the 
occurrence rate of new tumors remains high. 
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Particularități de tratament în mielofibroză - exemplificări din experiența 
clinicii 
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Cuvinte cheie: neoplasm mieloproliferativ cronic, splenomegalie, leucemie acută, allotransplant de celule stem hematopoietice, inhibitori JAK 

Introducere: Mielofibroza primară face parte din categoria neoplasmelor mieloproliferative cronice BCR-ABL 
negative. În evaluarea inițială a pacienților se impune respectarea criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, 
actualizate în 2022. Mielofibroza primară se caracterizează prin proliferarea clonală a celulelor de linie 
mieloidă, proliferare asociată cu grade variabile de fibroză.  

Majoritatea cazurilor asociază mutații somatice, uneori dificil de evidențiat, necesitând metode complexe de 
biologie moleculară. Infecțiile și transformarea leucemică sunt principalele complicații ale bolii. Opțiunile de 
tratament sunt limitate.  

În studiu sunt incluși noi inhibitori JAK - Fedratinib, Pacritinib, Momelotinib și inhibitori FGFR - Pemigatinib. 
O mică parte dintre pacienți sunt eligibili pentru tratamentul cu potențial curativ - allotransplantul de celule 
stem hematopoietice. Alegerea tratamentului optim reprezintă o provocare. Imunosupresia asociată bolii și 
secundară tratamentului cu inhibitori JAK presupune un management adecvat al cazurilor de mielofibroză. 

Material și metodă: Pacienții cu mielofibroză primară sau secundară, aflați în evidența clinicii noastre, au 
fost evaluați periodic din punct de vedere al simptomelor constituționale, gradului anemiei și 
trombocitopeniei, al splenomegaliei, evoluției către leucemie acută și al complicațiilor infecțioase. 

Rezultate: Pacienții cu mielofibroza au necesitat abordare complexă și tratament individualizat. Din 
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experiența clinicii, pacienții au avut evoluție variabilă. Dintre cazurile particulare menționăm evoluția spre 
leucemie acută, pierderea răspunsului la inhibitori JAK, apariția infecțiilor severe pe fondul imunosupresiei și 
asocierea cu limfoproliferări cronice.  

Concluzii: Decizia de tratament în mielofibroză trebuie individualizată în funcție de factori dependenți de 
pacient sau de boală. Pierderea răspunsului la Ruxolitinib reprezintă una dintre provocările actuale. 
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Keywords: chronic myeloproliferative neoplasm, splenomegaly, acute leukemia, allogeneic stem cell transplantation, JAK inhibitors 

Introduction: Primary myelofibrosis is a BCR-ABL negative chronic myeloproliferative neoplasm. The initial 
evaluation must follow the 2022 World Health Organization criteria. Primary myelofibrosis is characterized 
by clonal proliferation of myeloid cells, associated with variable stages of fibrosis. Most cases associate 
somatic mutations, sometimes difficult to find out, requiring complex molecular biology methods. Infections 
and leukemic transformation are the primary disease complications. Treatment options are limited. New JAK 
inhibitors - Fedratinib, Pacritinib, and FGFR inhibitors – Pemigatinib, are studied. A small proportion of 
patients are eligible for the potential curative treatment – allogenic stem cell transplantation. Choosing the 
ideal treatment is a challenge. Disease and JAK inhibitor related immunosuppression requires an adequate 
management of myelofibrosis cases. 
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Material and method: Primary and secondary myelofibrosis patients from our clinic are periodically 
evaluated for constitutional symptoms, anemia and thrombocytopenia severity, spleen size, transformation 
to acute leukemia, and infectious complications. 

Results: Myelofibrosis patients require a complex approach and personalized treatment. From our 
experience, the patients had variable evolution, such as evolution to acute leukemia, failure of JAK inhibitors, 
severe infections due to immunosuppression, and association with chronic lymphoproliferative diseases. 

Conclusions: Patient and disease-related factor must be taken into account when treating myelofibrosis 
patients. Loss of response to JAK inhibitors is one of the main challenges. 
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Tehnici și tehnologii chirurgicale avansate în chirurgia oncologică a capului 
și gâtului 
V. Zainea, Irina Ioniță , Cătălina Voiosu, R. Hainăroşie 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București 

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL, București 

 

Dezvoltarea și diversificarea tehnologiilor de diagnostic și tratament chirurgical în sfera cap și gât a permis, 
pe de o parte diagnosticul precoce al tumorilor, și pe de altă parte abordarea unor leziune oncologice 
complexe, în stadii avansate de boală. Progresele tehnologice permit o evaluare imagistică completă a 
extensiei lezionale, dar nu trebuie uitate informațiile suplimentare oferite de “biopsiile optice”, care 
contribuie la bilanțul lezional prin intermediul unei explorări in vivo a extensiei tisulare locale.  

Managementul pacientului oncologic se realizează într-o echipă multidisciplinară complexă unde decizia 
chrirgicală se bazează atât pe bilanțul preoperator cât și pe opțiunile terapeutice disponibile. 

Dezvoltarea tehnologiilor chirurgicale permite azi un abord minim invaziv acolo unde erau posibile doar 
intervenții chirurgicale extensive cu un impact negativ semnificativ asupra calității vieții. Cel mai important 
fapt rămâne adaptarea utilizării acestor tehnologii la principiile clasice ale chirurgiei oncologice care rămân 
valabile. 

Scopul acestei lucrări este de a prezenta indicații particulare ale tehnologiilor chirurgicale disponibile 
deoarece acestea trebuie adaptate la particularitățile fiecărui caz. 
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Determinanții imuni cu rol critic pentru evoluția pacienților spitalizați cu 
COVID-19 - numărul redus de celule T CD4+ naive circulante corespunde cu 
un clearance viral întârziat 
Mihaela Zlei 

Departamentul de Imunofenotipare, Laboratorul de Analize Medicale, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: imunomonitorizare, SARS-CoV-2, clearance viral 

Contribuția precisă a parametrilor paraclinici imuni măsurabili la clearance-ul viral în infecția cu SARS-CoV-2 
rămâne încă neclară. În studiul de față am evaluat în dinamica clearance-ului viral în raport cu 122 de parametri 
imuni la 102 pacienți spitalizați cu COVID-19 moderat și sever, într-un design longitudinal. Studiul s-a desfășurat 
în Centrul Medical Universitar din Leiden, Olanda, în perioada martie-decembrie 2020. Pentru evaluarea 
subpopulațiilor leucocitare circulante (citometrie în flux) s-a utilizat o combinație de 13 markeri aparținând unui 
set de metode complet standardizate elaborat în cadrul consorțiului EuroFlow pentru studiul 
imunodeficientelor primare, modificat prin adăugarea markerului CD38, pentru o mai bună identificare a 
plasmablastilor. Clearance-ul viral întârziat a fost asociat cu o evoluție clinică mai severă, cu niveluri crescute de 
anticorpi specifici (neutralizanți), neutrofilie, monocitoză, bazofilie și nivel seric al unor cito-/chemokine 
proinflamatorii, ilustrând activarea imună dominant Th2. În schimb, clearance-ul viral precoce și boala mai puțin 
critică s-au corelat cu anticorpii neutralizanți în momentul de nivel maxim, niveluri mai mari de celule T CD4, și, 
în special, celulele T CD4+ naive. Numărul mai mare de celule T CD4+ naive s-a corelat cu niveluri mai scăzute 
de MIF, IL-9 și TNF-beta, sugerând un rol indirect în prevenirea leziunilor tisulare prelungite induse de virus. În 
ansamblu, datele acestui studiu arată că celulele T CD4+ naive joacă un rol critic în controlul replicării virale, 
prevenind profilurile aberante de anticorpi și citokine și, implicit, deteriorarea clinică. Aceste date pot contribui 
la elaborarea ghidurilor necesare stratificării riscului și managementului clinic al pacienților cu COVID-19 sever. 
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Critical immune parameters for the clinical outcome of COVID-19 
hospitalized patients - reduced counts of circulating naive CD4+ T cells 
corresponds with delayed viral clearance 
Mihaela Zlei 
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The precise contribution of measurable paraclinical immune parameters to viral clearance in SARS-CoV-2 
infection remains unclear. In the present study, we evaluated the dynamics of viral clearance in relation to 122 
immune parameters of 102 hospitalized patients with moderate and severe COVID-19, in a longitudinal design. 
The study took place in the Leiden University Medical Center, the Netherlands, between March and December 
2020. For the evaluation of circulating leukocyte subsets (flow cytometry) a combination of 13 markers was 
used that belongs to a set of fully standardized methods developed within the EuroFlow consortium for the 
study of primary immunodeficiencies, modified by the addition of CD38, for a better identification of 
plasmablasts. Delayed viral clearance was associated with a more severe clinical evolution, with increased levels 
of specific (neutralizing) antibodies, neutrophilia, monocytosis, basophilia and serum level of some 
proinflammatory cyto-/chemokines, illustrating Th2 dominant immune activation. In contrast, earlier viral 
clearance and less severe disease were correlated with the peak of neutralizing antibodies, higher levels of CD4 
T cells, and especially naïve CD4+ T cells. Higher numbers of naïve CD4+ T cells correlated with lower levels of 
MIF, IL-9 and TNF-beta, suggesting an indirect role in preventing persistent virus-induced tissue damage. 
Overall, the data from this study show that naïve CD4+ T cells play a critical role in controlling viral replication, 
preventing aberrant antibody and cytokine profiles and, implicitly, clinical deterioration. These data can 
contribute to the development of risk stratification guidelines and clinical management of severe COVID-19. 
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Radiochirurgia Gamma Knife în metastazele cerebrale 
Mădălina Albu, R. Buga, L. Eva, C. Buzea, D. Iancu 

Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iași, România 

 

Din punct de vedere istoric, din 1968, radiochirurgia Gamma Knife este standardul de aur pentru 
tratamentele stereotactice. Echipamentul  Gamma Knife (GK) (Elekta, Stockholm, Suedia)  conține 192 de 
surse Co60 și trei optiuni de colimare de 4, 8 și 16 mm care oferă 192 de fascicule înguste focalizate cu 
exactitate pe o țintă. 

Cel mai recent model de GK, IconTM, permite utilizarea unei măști termoplastice pentru imobilizare. Fixarea 
cu mască reprezintă o formă neinvazivă de imobilizare, evitând necesitatea fixării invazive a cadrului și 
anestezia locală a pacienților, permițând totodată tratamente fractionate in mai multe sedinte, utilizate 
frecvent pentru ținte cu volume mari. Imobilizarea pe bază de mască cu combinația de computer-tomografie 
cu fascicul conic (CBCT) ca dotare a echipamentului, co-registrare automată, replanificare rapidă adaptată 
online și monitorizarea pacientului prin managementul mișcării de înaltă definiție ghidat în infraroșu (HDMM) 
permite precizia submilimetrică a poziției pacientului. În rezumat, radiochirurgia gamma knife oferă o 
metodă extrem de eficientă și minim invazivă pentru a trata pacienții cu multiple metastaze cerebrale într-o 
singură ședință sau factionat pentru metastazle cu volum mare. În urma iradierii metastazelor multiple în 
centrul nostru, o scădere a volumului tumoral cu mai mult de jumătate a fost obținută la o lună după iradiere. 
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Gamma Knife Radiosurgery in Brain Metastases  
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Historically, since 1968, Gamma Knife radiosurgery is the gold standard for stereotactic treatments. The 
Gamma Knife (GK) (Elekta, Stockholm, Sweden) contains 192 60Co sources and 4, 8 and 16 mm collimator 
options providing 192 narrow beams precisely focused on a target. The latest model of the GK, the IconTM, 
allows the use of a thermoplastic mask for immobilization. Mask fixation represents a noninvasive form of 
immobilization, obviating the need for invasive frame placement and conscious sedation in select patients, 
while also allowing for multi-session treatment courses that are more commonly being used for larger target 
volumes. Mask-based immobilization with a combination of on-board cone-beam computed tomography 
(CBCT) imaging, automatic co-registration, online rapid adaptive re-planning, and monitoring of the patient 
with continuous infrared guided high-definition motion management (HDMM) allows for submillimetre 
positional accuracy. In summary, gamma knife radiosurgery provides a highly effective and minimally 
invasive method to treat patients with multiple cerebral metastases in single session or fractionated for large 
volume metastases. Following the irradiation of multiple metastases in our center, a decrease in the volume 
of metastases by more than half was obtained one month after irradiation. 
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Impactul antibioprofilaxiei cu cefuroximă asupra microbiomului intestinal 
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Cuvinte cheie: microbiom, 16S, NGS, bioinformatică, terapie antibiotică, Cefuroximă 

Având o influență majoră în multe procese biologice, inclusiv rezistența la patogeni și inflamația, 
microbiomul intestinal este o parte esențială pentru sănătatea umană. Antibioticele pot avea un impact 
semnificativ și adesea de lungă durată asupra microbiomului intestinal, și de cele mai multe ori produc 
alterări disbiotice care se reflectă în distribuția relativă a speciilor bacteriene componente ca urmare a 
administrării de antibiotice. Întrucât rezistența la antibiotice este un fenomen în creștere datorită consumului 
și prescrierii haotice de antibiotice la nivelul pacienților, alegerea corectă a antibioticelor pentru administrate 
în scop profilactic devine din ce în ce mai dificilă. Astfel, înțelegerea diversității microbiomului intestinal și a 
modului în care acesta este influențat de administrarea de antibiotice este un aspect important atât pentru 
pacienți, cât și pentru personalul medical. În acest studiu, raportăm impactul administrării de cefuroximă la 
128 de pacienți oncologici cu tratament chirurgical prin analizarea regiunii V3-V4 a genei 16S ARNr, izolată 
din probe de scaun de la pacienți înainte și 7 zile după administrarea profilactică de cefuroximă. Aplicând 
diverse tehnici bioinformatice și statistice, rezultatele noastre sugerează fapul că microbiomul intestinal este 
repopulat aproape de starea pre-tratament la 7 zile după administrarea de cefuroximă, dar că gradul de 
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repopulare depinde în mare măsură de alte proceduri preoperative, precum pregătirea mecanică a colonului. 
Astfel, studiul nostru demonstrează că cefuroxima nu produce disbioză pe termen lung la pacienții 
oncologici cu tratament chirurgical care nu presupune alte proceduri preoperative, și că pregătirea mecanică 
a colonului are un impact mai mare asupra diversității și varietății taxonomice decât antibioprofilaxia cu 
cefuroximă. 
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Having a profound influence in many biological processes including pathogen resistance and inflammation, 
the gut microbiome is an essential part of human health. Antibiotics can have a significant and occasionally 
long-lasting impact on the intestinal microbiota, often producing dysbiotic alterations that are reflected in 
the overall distribution of bacterial species following antibiotic intake. As microbial resistance is increasing 
due to antibiotic misuse, an appropriate antibioprophylactic regimen in surgical patients is becoming more 
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and more challenging. Thus, understanding the physiology of the gut microbiome and how it is affected by 
antibiotic stress is crucial for both patients and physicians. We herein report the impact of cefuroxime 
administration in 128 surgical oncological patients by analyzing the V3-V4 region of the 16S rRNA gene 
isolated from patient fecal samples before and 7 days post cefuroxime administration. By applying various 
bioinformatics and statistical techniques, our results suggest that the gut microbiome is repopulated close 
to pretreatment condition 7 days post cefuroxime administration, but that the extent of repopulation greatly 
depends on other perioperative procedures such as mechanical bowel preparation. Thus, we show that 
cefuroxime does not promote long-term dysbiosis in surgical patients without any additional perioperative 
procedures, and that mechanical bowel preparation has a greater impact on species richness and diversity 
than cefuroxime prophylaxis in surgical oncological patients. 
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Cuvinte cheie: colangiocarcinom hilar, hepatectomie extinsă, abord multidisciplinar 

Introducere: Prezentăm cazul unei paciente operate în clinica noastră pentru un colangiocarcinom hilar 
Bismuth tip IV. Scopul nostru este de a evidenția importanța echipei multidisciplinare în evaluarea și 
tratamentul pacienților cu această patologie și de a sublinia importanța factorilor anatomici chirurgicali în 
decizia de operabilitate.  

Metodă: Pacienta în vârstă de 66 de ani, mare fumătoare, cunoscută cu obezitate grad II, diabet zaharat tip II 
non-insulino-dependent și hipertensiune arterială esențială a fost investigată pentru icter sclerotegumentar 
obstructiv. A fost diagnosticată prin colangio-IRM și CT abdominal cu substanță de contrast intravenoasă cu 
un colangiocarcinom hilar Bismuth tip IV invaziv la nivelul ramului stâng portal și arterei hepatice stângi. 
Având în vedere extensia tumorii și imposibilitatea obținerii unui drenaj biliar eficient folosind metode minim 
invazive, pacienta a fost propusă pentru rezecție hepatică extinsă, după evaluarea statusului biologic. 

Rezultate: S-a practicat o rezecție de cale biliară principală în bloc cu hepatectomie stânga extinsă parțial la 
segmentele V-VIII și în bloc cu lobul caudat. De asemenea, s-a practicat limfadenectomie la nivelul pediculului 
hepatic, trunchiului celiac și retrocefalopancreatică. Reconstrucția a fost realizată prin 
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colangiojejunoanastomoză cu 3 canale (B6+7, B5, B8) protezate pe stenturi pierdute. Postoperator, pacienta 
a dezvoltat insuficiență renală acută cu sindrom ascitic, ce s-au remis sub tratament specific intensiv. 
Examenul histopatologic a stabilit diagnosticul de colangiocarcinom extrahepatic moderat-diferențiat cu 
componentă slab diferențiată, slab coezivă în proporție de 10%, pT2b pN1, asociind neoplazie intraepitelială 
biliară de grad înalt. 

Concluzii: Deși colangiocarcinomul hilar Bismuth tip IV nu mai reprezintă o contraindicație pentru 
intervenția chirurgicală, rezecția hepatică majoră este fezabilă doar în cazuri atent selecționate. Echipa 
multidisciplinară este esențială atât pentru diagnostic, cât și pentru managementul postoperator al acestor 
pacienți. Din păcate, majoritatea pacienților cu această patologie sunt diagnosticați în stadii anatomic 
avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate. 
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Extended left hepatectomy for Bismuth type IV cholangiocarcinoma - a 
case report 
Maria-Cristina Amza1, A. Hanna1, Carmen Constantin2, Ana Stănilă1, C. Galusca1,  
Andra Florina Nitu3, R. Dumitru3, Adelina Birceanu4, T. Turcu4, Al. Martiniuc1 

1Second Department of Surgery, “Saint Maria” Clinical Hospital, Bucharest 

2Department of Anesthesiology and Intensive Care Unit, “Saint Maria” Clinical Hospital, Bucharest 

3Department of Radiology, “Saint Maria” Clinical Hospital, Bucharest 

4Department of Pathology, “Saint Maria” Clinical Hospital, Bucharest 

Keywords: hilar cholangiocarcinoma, extended hepatectomy, multidisciplinary approach 

Introduction: We present the case of a patient diagnosed with a Bismuth type IV hilar cholangiocarcinoma 
who underwent surgery in our department. Our aim is to emphasize the multidisciplinary approach for 
patients with this diagnosis and to outline the importance of anatomical factors in Bismuth type IV tumors. 

Methods: The patient was a 66-years-old woman, heavy smoker, with grade 2 obesity, non-insulin-
dependent type II diabetes mellitus and high blood pressure. She was investigated for obstructive jaundice 
and was diagnosed via cholangio-MRI and contrast-enhanced abdominal CT scan with a Bismuth-Corlette 
type IV hilar cholangiocarcinoma invading the left portal vein and left hepatic artery, with left hemiliver 
hypotrophy and compensatory hypertrophy of the right hemiliver. Given the extent of the tumor and the 
impossibility of obtaining an efficient biliary drainage via either endoscopic or percutaneous approach, the 
patient was recommended for liver resection, following a thorough assessment of the biological status.  

Results: We performed a common bile duct resection en-bloc with left hepatectomy partially extended to 
the segments V and VIII and en-bloc with the caudate lobe. Lymphadenectomy was also performed, 
including hilar, celiac trunk and superior retropancreaticoduodenal lymph nodes. Reconstruction was 



 
 
 
 
 
 
 

359 
 

performed via Roux en Y cholangiojejunostomy with 3 biliary ducts (B6 + B7, B5 and B8). Postoperatively, the 
patient developed acute renal failure with ascitic syndrome, which went into remission after prolonged 
intensive care measures. The hystopathological examination revealed a moderately differentiated hilar 
cholangiocarcinoma with 10% poorly differentiated, poorly cohesive component, pT2 pN1, associated with 
high grade intraepithelial biliary neoplasia. 

Conclusions: Although Bismuth type IV no longer represent a contraindication for resection, surgery is only 
an option in highly selected cases. Multidisciplinary approach is essential for both diagnosis and 
postoperative management. Unfortunately, the majority of patients have an anatomically advanced disease 
upon diagnosis, thus treatment options are limited. 
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Diagnosticul cancerului colorectal la pacienții vârstnici în  
pandemia COVID-19 
Carmen Anton1,2, Mihaela Dimache1,2, Oana Timofte1,2, Elena Gologan1, Oana Malinoiu2 

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

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

Cuvinte cheie: cancer colorectal, diagnostic, COVID-19 

Introducere: Colonoscopia este investigația de elecție pentru identificarea cancerului colorectal (CCR), 
oferind cea mai mare acuratețe în evaluarea diagnostică a neoplasmelor colonice. 

Material și metodă: Studiul a inclus 121 de pacienți (73 bărbați și 48 femei) cu vârsta medie de 65 de ani 
internați la Institutul de Gastroenterologie în perioada 2020-2022 pentru hemoragie digestivă inferioară, 
anemie feriprivă, dureri abdominale, tulburări de tranzit intestinal care au fost explorați prin colonoscopie, 
ecografie abdominală, CT/RMN. Testul PCR pentru SARS-CoV-2 a fost negativ la momentul explorării. 

Rezultate: Tumorile colonice au fost reprezentate de 26 polipi, 8 neoplasme cecale, 21 cancere colon 
ascendent, 7 neoplasme colon transvers, 17 cancere colon descendent, 8 cancere colon sigmoid, 34 cazuri 
neoplasme rectale. Au fost efectuate 89 de colonoscopii complete, iar celelalte au fost parțiale din cauza 
tumorilor stenotice. La 19 pacienți cu polipi displazici severi s-a afectuat polipectomie endoscopică, 62 au 
fost dirijați pentru intervenție chirurgicală, iar 40 pacienți la IRO și Îngrijiri Paliative. 

Concluzii: CCR identificat prin colonoscopie a fost predominant la bărbații peste 63 de ani. Optimizarea 
tratamentului CCR a implicat o echipă multidisciplinară și ecografia abdominală, CT/RMN au stabilit 
stadializarea tumorii înainte de tratamentul chirurgical. Excizia polipilor cu displazie severă a fost necesară 
pentru a preveni CCR. Colonoscopiile de urgență au crescut în pandemia COVID-19 iar amânarea 
colonoscopiei a determinat creșterea CCR în stadiu avansat. 
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Diagnosis of colorectal cancer in elderly patients during the COVID-19 
pandemic  
Carmen Anton1,2, Mihaela Dimache1,2, Oana Timofte1,2, Elena Gologan1, Oana Malinoiu2 

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

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

Keywords: colorectal cancer, diagnostic, COVID-19 

Introduction: Colonoscopy is the investigation of choice for the identification of colorectal cancer (CRC), 
providing the highest accuracy in the diagnostic evaluation of colonic neoplasms. 

Material and method: The study included 121 patients (73 men and 48 women) with a mean age of 65 years 
admitted to the Gastroenterology Institute between 2020 - 2022 for lower bleeding, iron deficiency anemia, 
abdominal pain, intestinal transit disorders and explored by colonoscopy, abdominal ultrasound, CT/MRI. 
The PCR test for SARS-CoV-2 was negative at the time of exploration. 

Results: The colonic tumors were 26 polyps, 8 cecal neoplasms, 21 ascending colon cancers, 7 transverse 
colon neoplasms, 17 descending colon cancers, 8 sigmoid colon cancers, 34 cases of rectal neoplasms. 89 
complete colonoscopies were performed and the others were partial due to stenotic tumors. 19 patients 
with severe dysplastic polyps underwent endoscopic polypectomy, 62 were referred for surgery, 40 patients 
to IRO and Palliative Care. 

Conclusions: CRC identified by colonoscopy was predominantly in men over 63 years. Optimization of CRC 
treatment involved a multidisciplinary team and abdominal ultrasound, CT/MRI ensured tumor staging 
before surgical treatment. Excision of polyps with severe dysplasia is required to prevent CRC. Emergency 
colonoscopies increased in the COVID-19 pandemic, with a delay in colonoscopy, leading to an increased 
advanced CRC. 



 
 
 
 
 
 
 

362 
 

Rolul fizicianului medical în diagnosticarea metastazelor tumorilor 
neuroendocrine cu ajutorul imagisticii SPECT-CT 
Andreea Baban1,2, Valentina Nastas1,2, Al. Naum1,3 

1Neolife Medical Center, Laborator Medicină Nucleară, Iași 

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

3Universitatea “Grigore T. Popa”, Facultatea de Medicină și Farmacie, Iași 

Cuvinte cheie: tumorilor neuroendocrine pancreatice, SPECT-CT, 99mTc-Tektrotyd 

Scopul acestui studiu a fost de a evalua utilitatea clinică a scintigrafiei SPECT-CT cu 99mTc-Tektrotyd în 
diagnosticarea metastazelor hepatice a tumorilor neuroendocrine pancreatice. Imaginile funcționale SPECT 
oferă informații despre densitatea receptorilor de somatostatină (SSTR 2; SSTR 5), în timp ce CT permite 
localizarea anatomică a tumorilor. Fuzionarea imaginilor SPECT-CT aduce informații valoroase privind 
densitatea receptorilor de somatostatină și în localizarea precisă a leziunilor. 

Pentru a demonstra prezența receptorilor somatostatinici, un pacient din cadrul Clinicii Neolife Iași a fost 
injectat intravenos cu 708.20MBq de 99m Tc-Tektrotyde. 

Protocolul de achiziție include obținerea imaginilor Corp Întreg și SPECT la 2 ore, după pregătirea digestivă 
prealabilă a pacientului. Achiziția imaginilor SPECT cu o gamma cameră GE Infinia II dual head a fost urmată de 
scanarea CT abdominală cu ajutorul scannerului hibrid PET-CT GE DISCOVERY 600, administrare de contrast în 
faza portală, kV 120, 78 mA, Soft tissue, 1,25 mm grosimea secțiunii. Imaginile SPECT au fost reconstruite cu un 
algoritm OSEM (Oredered Subset Expectation Maximization), 2 iterații cu 8 subseturi. Imaginile obținute au fost 
importate într-o stație de procesare GE ADW 4.7 și fuzionate automatic cu programul General Registration BW. 

Interpretarea imaginilor separat și fuzionate (anatomice și funcționale) a fost efectuatș de un medic cu dublă 
specializare, medicină nucleară și radiologie. 
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The role of the medical physicist in the diagnosis of metastases of 
neuroendocrine tumors using SPECT-CT imaging 
Andreea Baban1,2, Valentina Nastas1,2, Al. Naum1,3 
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2”Al. I. Cuza” University, Faculty of Physics, Iasi  

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

Keywords: pancreatic neuroendocrine tumors, SPECT-CT, 99mTc-Tektrotyd 

This study aimed to evaluate the clinical utility of SPECT-CT scintigraphy with 99mTc-Tektrotyd in the diagnosis 
of liver metastases of pancreatic neuroendocrine tumors. Functional SPECT images provide information about 
the density of somatostatin receptors (SSTR 2; SSTR 5), while CT allows the anatomical localization of tumors. 
The fusion of SPECT-CT images provides valuable information regarding the density of somatostatin receptors 
and the precise localization of lesions. 

To demonstrate the presence of somatostatin receptors, a patient from the Neolife Iasi Clinic was injected 
intravenously with 708.20MBq of 99m Tc-Tektrotyde. 

The acquisition protocol includes Whole Body and SPECT images at 2 hours, after prior digestive preparation of 
the patient. Acquisition of SPECT images with a GE Infinia II dual head gamma camera was followed by 
abdominal CT scanning with the GE DISCOVERY 600 hybrid PET-CT scanner, administration of contrast in the 
portal phase, kV 120, 78 mA, Soft tissue, 1.25 mm section thickness. The SPECT images were reconstructed with 
an OSEM (Oredered Subset Expectation Maximization) algorithm, 2 iterations with 8 subsets. The obtained 
images were imported into a GE ADW 4.7 processing station and merged automatically with the General 
Registration BW program. 

The interpretation of the separate and fused images (anatomical and functional) was performed by a doctor 
with a double specialization, in nuclear medicine and radiology. 
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Managementul multidisciplar al unui sarcom nediferenţiat de părţi moi - 
prezentare de caz 
Cristina Elena Bădic 

Spitalul Universitar de Urgenţă Elias 

Cuvinte cheie: sarcom, chimioterapie, coapsă 

Introducere: Este pus în discuţie un tip de cancer, care se dezvoltă în oase și ţesut conjunctiv, cum ar fi 
grăsime, nervi, ţesuturi fibroase, mușchi, vase de sânge, sau ţesut profund al pielii, care înconjoară oasele și 
articulaţiile. Tratamentul include: intervenţie chirurgicală, radioterapie, chimioterapie, terapie target și 
imunoterapie. Sarcomul nediferenţiat este adesea localizat la nivelul membrelor. 

Vă prezint cazul unei paciente, de 64 de ani, diagnosticată cu sarcom nediferenţiat la nivelul coapsei drepte. 

Prezentare: Clinic, pacienta s-a prezentat cu durere la nivelul coapsei drepte și deficit motor drept. S-a 
efectuat ecografie Doppler venos la nivelul membrelor inferioare unde s-a evidenţiat o formaţiune tumorală 
la nivelul coapsei drepte. S-a efectuat tomografie computerizată de coapsă dreaptă, care a prezentat 
vascularizaţie cu multiple traiecte serpiginoase, ce păreau a comunica cu vena femurală profundă și câteva 
mase cu consistenţa mixtă, solidă periferică și semifluidă centrală, neiodofilă, cu aspect cloazonat.   
Rezonanța magnetică nucleară la nivelul membrului inferior drept a descris formaţiuni nodulare tumorale 
confluente, care formează o masă neregulată. Buletinul histopatologic și imunohistochimia au indicat sarcom 
nediferenţiat, cu indice de proliferare tumorală Ki67 90%, c T4 c N1 Mx..  

Pentru a completa bilanţul, s-a efectuat tomografie computerizată la nivelul segmentelor: cerebral, torace, 
abdomen și pelvis cu substanţă de contrast. Tomografia a decelat modificări fără semnificaţie oncologică, 
care au rămas ulterior în observaţie. Echipa multidisciplinară formată din oncolog, radioterapeut, chirurg, 
reumatolog, ortoped și psihiatru a decis iniţierea tratamentului chimioterapeutic cu doxorubicină, ifosfamidă, 
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dacarbazina și uromitexan. S-au administrat în perioada 26.09-04.03.2021 6 cicluri de doxorubicină, 
dacarbazină, ifosfamidă și uromitexan. 

Concluzie: În ciuda agresivităţii tumorale și a tratamentului efectuat, pacienta a prezentat răspuns complet, 
fără semne de recidivă până în prezent.  

 

 

Multidisciplinary management of an undifferentiated soft tissue sarcoma 
case presentation 
Cristina-Elena Bădic 

Elias University Emergency Hospital 

Keywords: sarcoma, chemotherapy, thigh 

Introduction: It is about a type of cancer that starts in bones and connective tissue, such as fat, muscle, 
nerves, fibrous tissues, blood vessels or deep skin tissues, that surrounds bones and joints. Treatments 
include surgery, radiaton, chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy. Undifferentiated 
pleomorphic sarcoma is most often found in the arms or legs. 

We present the case of a 64-year-old female patient which was diagnosed with undifferentiated sarcoma of 
the right thigh.  

Presentation: Clinically, the patient reported to the hospital with right thigh pain and right motor deficit. A 
venous Doppler ultrasound of the lower limbs was performed, and there was revealed a tumour of the right 
thigh. The CT scan of the right thigh revealed vascularity with multiple serpiginous tracts that seemed to 
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communicate with the deep femoral vein, as well as several masses of mixed consistency, peripheral solid 
and central semifluid, non-iodophilic, with loculated aspect. The nuclear magnetic resonance imaging of the 
right lower limb described confluent tumour nodular growths forming an irregular mass. The histopathology 
and immunohistochemistry report showed undifferentiated sarcoma with Ki67 90% tumour proliferation 
index, c T4 c N1 Mx.  

To complete the assessment, a CT scan of the brain, thorax, abdomen, and pelvis with contrast was 
performed. The CT scan detected changes without oncological significance, which subsequently remained 
under observation. The multidisciplinary team consisting of oncologist, radiotherapist, surgeon, 
rheumatologist, orthopedist and psychiatrist decided to initiate chemotherapeutic treatment with 
doxorubicin, ifosfamide, dacarbazine and uromitexan. 6 rounds of doxorubicin, dacarbazine, ifosfamide and 
uromitexan were administered between 26.09-04.03.2021. 

Conclusion: Despite the aggressiveness of the tumour, subsequent to the performed treatment, the patient 
showed a complete response with no signs of recurrence so far.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 

367 
 

Carcinom tiroidian și carcinom mamar metacron - caz clinic  
Alexandra-Mihaela Bârsan1, Andreea-Corina Croitoriu1, M.M. Năstase1, Bianca Gafițanu1,  
B. Gafton1,2, Anca Munteanu1,2 
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2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: metacron, carcinom tiroidian, carcinom mamar, radioterapie, factori de risc hormonali 

Introducere: Riscul de apariție a cancerului mamar este crescut la pacientele cu istoric de cancer tiroidian, 
fiind implicați factorii de risc hormonali comuni precum valorile crescute ale ER, PR și efectul stimulant al 
estrogenului asupra TSH-ului seric. Studii in vitro au demonstrat importanța triiodotironinei (T3) în inițierea 
și progresia neoplasmului mamar, prin interacțiunile cu sistemele de semnalizare estrogenice, accentuând 
efectele estrogenului asupra proliferării cancerului de sân. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 65 de ani, diagnosticate în 2002 cu carcinom 
papilar tiroidian operat, tratat cu iod radioactiv și în 2005 cu neoplasm mamar stâng chimiotratat 
neoadjuvant, operat radical, chimio-hormonotratat adjuvant.   

În mai 2016, examenul CT torace evidențiază o leziune secundară sternală, histopatologic metastază de 
carcinom cu punct de plecare glanda mamară, pentru care s-a efectuat radioterapie externă paliativă în DT 
= 39 Gy/13 fracții. Ulterior (2017-2021) s-a administrat terapie cu bisfosfonați, Palbociclib și Faslodex, 
Docetaxel monoterapie, Capecitabina și Docetaxel. 

Examenul CT septembrie 2021 decelează o adenopatie supraclaviculară stângă, iar rezultatul histopatologic 
indică metastază de carcinom lobular invaziv mamar luminal B. S-a inițiat chimioterapie paliativă cu 
Vinorelbina, ulterior Caelyx.  

Examenul CT iulie 2022 evidențiază o leziune secundară la nivel obturator stâng, de 76/83mm, pentru care 
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s-a administrat chimioterapie paliativă cu Carboplatin și Gemcitabina, apoi radioterapie paliativă în scop 
antalgic.  

Concluzii: Pacientele cu antecedente de neoplazie tiroidiană prezintă risc crescut de cancer mamar 
metacron, context în care se recomandă monitorizare periodică prin examen clinic și imagistic (mamografie). 

 

 

Metachronous thyroid and breast cancer - clinical case  
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Keywords: metachronous, thyroid cancer, breast cancer, radiotherapy, hormonal risk factors 

Introduction: The risk of developing breast cancer is higher in patients with a history of thyroid cancer, 
common hormonal risk factors being involved such as the increased values of ER, PR and the stimulating 
effect of estrogen on serum TSH. In vitro studies have shown the significance of triiodothyronine (T3) in the 
initiation and progression of breast cancer, through interactions with estrogen signalling systems, which 
heighten estrogen`s effects on breast cancer proliferation.  

Materials and methods: We present the case of a 65-year-old patient, diagnosed in 2002 with papillary 
thyroid carcinoma, treated through surgery and radioactive iodine therapy and in 2005 with left breast 
cancer, treated through neoadjuvant chemotherapy, radical surgery, adjuvant chemo-hormonal treatment.   

In May 2016, the chest CT scan showed a secondary sternal lesion, histopathologically a mammary gland- 
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originating carcinoma metastasis, for which palliative external radiation was administered in TD =39Gy/13 
fractions. Subsequently (2017-2021), the patient received treatment with bisphosphonates, Palbociclib and 
Faslodex, Docetaxel monotherapy, Capecitabine and Docetaxel.  

The CT scan from September 2021 revealed a left supraclavicular adenopathy, and the histopathological 
result indicated metastasis of invasive lobular carcinoma of the breast, luminal B. Palliative chemotherapy 
with Vinorelbine was initiated, followed by Caelyx.  

The CT scan from July 2022 indicated a secondary left obturator lesion, 76/83mm, for which palliative 
chemotherapy with Carboplatin and Gemcitabine and palliative radiotherapy for antalgic purposes were 
administered. 

Patients with a history of thyroid cancer are at an increased risk of metachronous breast cancer, a context in 
which routine monitoring through clinical and imaging examination (mammography) is recommended. 
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Poate hipotiroidismul să amplifice riscul de recurență în cancerul de sân? 
Ioana Cristina Buzoianu1, V. Titirez2 

1Secţia Oncologie Medicală, Clinica Medicală Affidea, Constanţa, România  

2Secţia de Oncologie Chirurgicală, Spitalul Euroclinic, București, România 

Cuvinte cheie: hipotiroidism, autoimunitate, risc de recurență 

Introducere: Cancerul de sân reprezintă cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la femei. Caracteristicile 
clinico-patologice și moleculare sunt variate în cancerul de sân. În populația generală s-a observat creșterea 
prevalenței hipotiroidismului și a afecțiunilor autoimune tiroidiene. Există un interes tot mai mare în ceea ce 
privește detecția caracteristicilor moleculare pentru tumorile mamare și estimarea riscului de recurență în 
cancerul de sân.  

Material și metodă: În cadrul acestui studiu am evaluat principalii factori implicați în creșterea riscului de 
recurență în cancerul de sân. Am evaluat prevalența hipotiroidismului și a bolilor autoimune tiroidiene la 
pacientele tratate pentru cancer mamar în ultimii 5 ani în Departamentul de Oncologie Medicală al Clinicii 
Affidea Constanța. Am realizat un studiu retrospectiv utilizând rezultatele testărilor moleculare, biochimice 
și histopatologice prezente în dosarele medicale ale pacientelor cu neoplasm mamar.  

Rezultate: Am observat faptul că hipotiroidismul a fost asociat cu un procent crescut al grading-ului tumoral 
G2 și mai ales G3 în tumorile mamare. Alt aspect important a fost creșterea procentului cazurilor cu 
hipotiroidsm la pacientele ale căror tumori mamare exprimă proteina HER2. Hipotiroidismul și 
autoimunitatea tiroidiană au fost asociate și cu un procent crescut al tumorilor mamare care exprimă 
receptori hormonali.   

Concluzii: Considerăm faptul că hipotiroidismul poate influența riscul de recurență în cancerul de sân. 
Rămâne de demonstrat care sunt acele expresii de semnalizare celulară moleculară implicate în conexiunea 
dintre hipotiroidism și factorii de risc de recurență pentru cancerul mamar. 
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Can hypothyroidism increase the recurrence risk in breast cancer? 
Ioana Cristina Buzoianu1, V. Titirez2 

1Department of Medical Oncology, Affidea Medical Clinic, Constanta, Romania  
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Keywords: hypothyroidism, autoimmunity, recurrence risk 

Introduction: Breast cancer is the most common cancer in women. The clinicopathological and molecular 
features of these neoplasms are various. The prevalence of hypothyroidism and autoimmune thyroid 
diseases is increasing. It is an increased interest in detection of molecular features of breast tumors and in 
the estimate recurrence risk in breast cancer.  

Materials and method: In this study we evaluated the main factors involved in increasing the recurrence 
risk in breast cancer. We evaluated the prevalence of hypothyroidism and autoimmune thyroid diseases 
among patients treated for breast cancer in the last five years in the Department of Medical Oncology. We 
have done a retrospective study using the results of molecular testing and of biochemistry testing.  

Results: We have seen that the hypothyroidism was associated with an increased percentage of G2 and 
mostly G3 grading system for breast tumors. Another important aspect was an increased percentage of 
hypothyroidism that was found in breast tumors which express HER2 protein. Hypothyroidism and thyroid 
autoimmunity were associated with an increased percentage of breast tumors that express hormone 
receptors.   

Conclusions: We consider that the hypothyroidism can influence the recurrence risk in breast cancer. 
Remains to be proven witch are the cell signalling expressions involved in the connection between 
hypothyroidism and risk factors for recurrence in breast cancer. 
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Abces interintestinal la un pacient cu tumoră gastrointestinală stromală 
perforată a jejunului: prezentare de caz 
M. Cernat1, L. Antoci1, I. Mișin2, N. Ghidirim3 

1Secția Chirurgie gastrică, Institutul Oncologic din Moldova, Chișinău, Moldova 
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Cuvinte cheie: GIST, intestin subțire, abces 

Introducere: Tumorile gastrointestinale stromale (GIST) sunt cele mai frecvente tumori non-epiteliale ale 
tractului digestiv care exprimă c-KIT(CD117). GIST sunt preponderent asimptomatice până ating dimensiuni 
mari. Prezentăm un caz rar de GIST jejunal complicat cu perforație a intestinului subțire (IS) și dezvoltarea 
abcesului interintestinal.  

Prezentare de caz: Bărbat, 68 de ani, internat cu acuze la dureri în hipogastru și mezogastru de intensitate 
ușoară, fără iradiere, greață și scădere ponderală timp de circa 1,5 luni. Examenul CT al abdomenului a decelat 
o formațiune sferică interintestinală cu margini neregulate și pseudocapsulă, cu zone de necroză și incluziuni 
gazoase, implicând ansele IS. Pacientul a fost programat pentru o laparotomie în timpul căreia s-a identificat 
o tumoră sferică de consistență moale, de 15x13cm diametru, cu anse ale IS implicate direct în tumoră. A fost 
efectuată excizia ”en bloc” a tumorii cu rezecție segmentară a jejunului. Boală metastatică a peritoneului sau 
ficatului nu s-a depistat. Examenul histologic și imunohistochimic a evidențiat un GIST c-KIT (CD117) pozitiv 
al IS cu perforație, cu activitate mitotică mare (mai mult de 5 mitoze/50HPF) și un risc crescut de progresare 
sau recidivă. Pacientul a făcut un postoperator obișnuit și a inițiat tratamentul adjuvant cu imatinib 400 mg/zi. 
Supraviețuirea fără progresare a constituit 4 ani după care a fost pierdut din supraveghere.  

Concluzie: Acest raport de caz evidențiază necesitatea reconsiderării GIST în timpul diagnosticului diferențial 
la pacienții cu suspecție de tumoră abdominală perforată. 
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Interintestinal abscess in a patient with perforated gastrointestinal 
stromal tumor of the jejunum: case report 
M. Cernat1, L. Antoci1, I. Mișin2, N. Ghidirim3 
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Introduction: Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common non-epithelial tumors of the 
digestive tract which express c-KIT(CD117). GISTs are mainly asymptomatic until they reach a large size. We present 
a rare case of a jejunal GIST complicated with small bowel (SM) perforation and interintestinal abscess formation.  

Case presentation: A 68-year-old male was admitted with complains of mild intensity hypogastric and 
mesogastric pain without irradiation, nausea, and weight loss for about 1.5 months. The CT scan of the abdomen 
revealed an interintestinal spherical mass with irregular borders and a pseudocapsule, with areas of necrosis and 
gas, implying loops of the SM. The patient was scheduled for a laparotomy during which a spherical mass of soft 
consistency was found, 15x13cm in diameter, with loops of SM directly involved in the tumor. An ”en bloc” excision 
of the tumor with segmental resection of the jejunum was performed. No metastatic disease of the peritoneum 
or liver was found. Histological and immunohistochemical examination revealed a c-KIT(CD117) positive GIST of 
SM with perforation, with high mitotic activity (more than 5 mitoses/50HPF) and an increased risk of relapse or 
progression. The postoperative course was uneventful. The patient started adjuvant treatment with imatinib 400 
mg/daily and remained free from disease for 4 years until lost to follow-up.  

Conclusion: This case report reinforces the fact that GISTs should be considered during differential diagnosis in 
patients with suspected perforated abdominal masses. 
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Adenocarcinom endometrial sincron cu carcinom mamar - caz clinic  
Andreea-Corina Croitoriu1, Alexandra-Mihaela Barsan1, M.M. Nastase1, Laura-Maria Munteanu1, 
Georgiana Popescu1,2, Elena Manea1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Secția Radioterapie 

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

Cuvinte cheie: sincron, carcinom endometrial, carcinom mamar, radioterapie, postmenopauză 

Introducere: Cancerul de endometru și cancerul mamar sunt două dintre cele mai frecvente neoplazii la 
femei, însă concomitența acestora este rară. Asocierea acestor două tipuri poate sugera existența unor factori 
etiologici comuni, precum vârsta înaintată, factorii hormonali, de mediu, predispoziția genetică, obezitatea 
(IMC crescut), statusul postmenopauzal, istoric de ciclu menstrual neregulat. Tumorile diagnosticate simultan 
sau în decurs de șase luni sunt definite ca sincrone. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 67 ani, diagnosticată în martie 2019 cu 
adenocarcinom endometrial endometroid cT3bN0M0, operat, radiotratat adjuvant (DT=45 Gy/25 fracții) și 
brahitratat adjuvant (DT=12 Gy/2 fracții).  

La evaluarea imagistică prin examen CT din august 2019, s-a identificat o formațiune nodulară, omogenă, 
neiodofilă la nivelul sânului stâng cu dimensiuni de 14/27 mm.  

S-a efectuat puncție biopsie cu rezultat anatomo-patologic de carcinom NST de glandă mamară stânga 
Luminal A. După evaluare clinico-imagistică s-a stabilit stadiul cT2N0M0. S-a practicat mastectomie radicală 
sân stâng și limfadenectomie axilară stânga cu rezultat anatomo-patologic de carcinom glandă mamară 
pT2N1a G2 L1V1 Pn1. 

Pe baza rezultatului anatomo-patologic pacienta a efectuat radioterapie externă adjuvantă (DT=42,56 Gy/16 
fracții) și hormonoterapie adjuvantă. 
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Concluzie: Diagnosticarea sincronă a cancerului de endometru cu cancerul mamar este rară. Asocierea celor 
două tipuri de neoplazii prezintă risc semnificativ de deces și rata de supraviețuire scăzută. Factorii de risc 
asociați identificați în cazul prezentat sunt obezitatea, IMC crescut și statusul postmenopauzal. Pentru toate 
cazurile ar trebui luați în considerare factorii de risc și stabilirea unui strategii de prevenție pentru 
diagnosticarea precoce a eventualelor neoplazii. 

 

 

Synchronous endometrial adenocarcinoma and breast cancer – case report 
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Introduction: Endometrial cancer and breast cancer are two of the most common neoplasia in women, but 
their co-occurrence is rare. The association between these two types may suggest the existence of common 
etiological factors, such as advanced age, hormonal and environmental factors, genetic predisposition, 
obesity (increased BMI), postmenopausal status, history of irregular menstrual cycle. Tumors diagnosed 
simultaneously or within six months are defined as synchronous. 

Materials and methods: We present the case of a 67-year-old patient, diagnosed in March 2019 with 
endometrial endometrioid adenocarcinoma, stage cT3bN0M0, treated through surgery, adjuvant 
radiotherapy (TD=45 Gy/25 fractions) and adjuvant brachytherapy (TD=12 Gy/2 fractions). 
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The CT scan performed in August 2019 revealed a 14/27 mm nodular, homogeneous, non-iodophilic mass in 
the left breast. 

Core biopsy was performed with histopathological result of NST carcinoma of the left mammary gland 
Luminal A. After clinical-imaging evaluation, the stage cT2N0M0 was established. Radical mastectomy of the 
left breast and left axillary lymphadenectomy were performed with the anatomical pathology result of 
mammary gland carcinoma pT2N1a G2 L1V1 Pn1. 

Based on the pathological report, the patient underwent adjuvant external radiotherapy (TD=42.56 Gy/16 
fractions) and adjuvant hormone therapy. 

Conclusion: Synchronous endometrial and breast cancer diagnosis is rare. The association of the two types 
of neoplasia presents a significant risk of death and a low survival rate. The associated risk factors identified 
in the presented case are obesity, high BMI and postmenopausal status. For all cases, the risk factors and the 
establishment of a prevention strategy for the early diagnosis of possible neoplasia should be taken into 
account. 
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Colangiocarcinom versus neoplasm pancreatic cefalic - caz clinic 
Mihaela Dimache1,2, Carmen Anton1,2, Oana Timofte1,2, Elena Gologan1,2, S. Zenovia1,2,  
Oana Mălinoiu2, Gh. Balan1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, I.G.H. – Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași 

2I.G.H. – Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: colangiocarcinom, neoplasm pancreatic cefalic, ERCP 

Introducere: Cele mai frecvente cauze ale icterului obstructiv tumoral sunt neoplasmul pancreatic cefalic și 
colangiocarcinoamele, urmate de cancerul colecistului și tumorile metastatice care comprimă căile biliare. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente de 64 ani, fără antecedente digestive dar cu agregare 
familială neoplazică, care se adresează pentru icter sclero-tegumentar, durere abdominală difuză și scădere 
ponderală. A efectuat în regim privat un CT abdomino-pelvin care conchide pancreatită acută scor CTSIm 2. 
Bilanțul biologic: trombocitoză, sindrom hepatocitolitic, colestază icterică, amilazuria ușor crescută, sindrom 
inflamator, teste de coagulare modificate și creșterea CA 19-9. Ecografia abdominală: Hepatomegalie 
omogenă, CBP 11,5 mm, CBIH nedilatate, splina omogenă, absența ascitei. Întrucât examenul colangio-IRM 
nu este posibil (osteosinteză), s-a efectuat EDS ce evidențiază papila cu anatomie normală, se prelevă biopsii 
- fără displazie sau aspecte tumorale. Apoi s-a efectuat ERCP care relevă stenoză coledociană distală cu aspect 
radiologic de malignitate, se practică periaj citologic cu biopsie și se plasează stent biliar dinplastic 8,5/7 Fr. 
Evoluția este favorabilă, cu diminuarea icterului și bilirubinemiei; pacienta a fost adresată Institutului 
Oncologic Regional Iași. 

Rezultate: Rezultatul biopsiei coledociene este neconcludent (”frotiuri suspecte tumoral”), de aceea s-a 
repetat examenul CT, care acum conchide neoplasm pancreatic cefalic cu invazia căii biliare principale. Se 
practică laparotomie, dar se constată cancer local avansat, inoperabil. 
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Concluzii: La pacienta noastră ERCP a permis decompresia biliară cu ameliorarea simptomatică și biologică. 
Datele din literatură atestă că ERCP cu montare de stent biliar este tehnica cea mai utilizată pentru 
decompresie biliară la pacienții cu icter obstructiv tumoral malign, în special la cei cu tumori inoperabile. 

 

 

Cholangiocarcinoma versus cephalic pancreatic neoplasm - clinical case 
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2I.G.H. – Hospital "St. Spiridon" Iasi 

Keywords: cholangiocarcinoma, cephalic pancreatic neoplasm, ERCP 

Introduction: The most common causes of tumor obstructive jaundice are cephalic pancreatic neoplasm 
and cholangiocarcinomas, followed by gallbladder cancer and metastatic tumors compressing the bile ducts. 

Material and method: We present the case of a 64-year-old female patient, without digestive history but 
with familial neoplastic aggregation, who was referred for jaundice, diffuse abdominal pain, and weight loss. 
She performed an abdominal-pelvic CT in an elective regime which concludes acute pancreatitis CTSIm score 
2. The biological panel: thrombocytosis, hepatocytolytic syndrome, icteric cholestasis, slightly increased 
amylazuria, inflammatory syndrome, modified coagulation tests, and increased CA19-9. Abdominal 
ultrasound: Homogeneous hepatomegaly, CBP 11.5 mm, non-dilated CBIH, homogeneous spleen, absence 
of ascites. Since the MRCP examination is not possible (osteosynthesis), EDS was performed which highlights 
the papilla with normal anatomy, biopsies are taken - without dysplasia or tumor aspects. Then ERCP was 
performed which revealed distal choledochostenosis with a radiological appearance of malignancy, 
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cytological brushing and biopsy was performed and an 8.5/7 Fr plastic biliary stent was placed. The evolution 
was favorable, with the reduction of jaundice and bilirubinemia; the patient was referred to the Iași Regional 
Oncology Institute. 

Results: The result of the choledochal biopsy is inconclusive ("suspicious tumor smears"), therefore the CT 
examination was repeated, which now concludes cephalic pancreatic neoplasm with the invasion of the 
main bile duct. A laparotomy is performed, but an advanced, inoperable local cancer is found. 

Conclusions: In our patient, ERCP allowed biliary decompression with symptomatic and biological 
improvement. Literature data show that ERCP with biliary stent placement is the most commonly used 
technique for biliary decompression in patients with obstructive malignant tumor jaundice, especially in 
those with inoperable tumors. 
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Linită plastică prin carcinom gastric cu celule ”în inel cu pecete” - caz clinic 
Mihaela Dimache1,2, Carmen Anton1,2, Oana Timofte1,2, Laura Huiban1,2, R. Năstasă1,2,  
Oana Mălinoiu2, Cristina Muzîca1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, I.G.H. – Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași 

2I.G.H. – Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: linita plastică, carcinom gastric, celule ”în inel cu pecete” 

Introducere: Linita plastică este o formă severă de cancer gastric, caracterizată histologic prin ”celula în inel 
cu pecete” și cauzată de cancerul gastric primitiv sau infiltrația metastatică din alte organe. 

Material și metodă: Prezentăm un pacient de 81 ani, fără antecedente digestive, care se adresează pentru 
epigastralgii, varsături alimentare, scaune diareice, inapetență și scădere ponderală. CT abdomino-pelvin: 
stomac cu conținut lichidian, cu nivel hidro-aeric, îngroșare parietală circumferențială a peretelui gastric; 
anse de intestin subțire cu priză de contrast parietală; îngroșare parietală stratificată la nivelul întregului 
colon și rectului; lichid liber în toate spațiile peritoneale. Radiografia abdominală pe gol: nivel hidroaeric pe 
topografia stomacului, aerocolie. Biologic: anemie feriprivă, sindrom inflamator, ACE crescut. Ecografia 
abdominală: formațiune expansivă pe topografia gastrică, ascită în etajul inferior abdominal, ficat omogen. 
EDS: stază gastrică lichidiană, mucoasă gastrică infiltrată, rigidă, stenoza pilorică completă. Biopsia gastrică: 
grupări de celule tumorale la nivelul mucoasei gastrice și extinse până la musculara mucoasei, cu morfologie 
de tip “inel cu pecete”. Rectoscopia: la 3 cm de marginea anală mucoasa infiltrată, cu stenoză cvasicompletă 
- biopsia rectală: infiltrație carcinomatoasă cu aspect de ”inel cu pecete”, sugestiv pentru  infiltrație 
extrinsecă posibil de la nivel gastric. 

Rezultate: Investigațiile efectuate conchid linită plastică - carcinom gastric cu celule ”în inel cu pecete” cu 
extensie la nivelul intestinului subțire, colonului și carcinomatoză peritoneală. Pacientul este adresat IRO Iași, 
pentru paleație. 
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Concluzii: Așa cum atestă datele din literatură, acest caz de linită plastică este diagnosticat în stadiu avansat, 
gravitatea dată de extensia carcinomului gastric la tot intestinul subțire și gros și la nivelul peritoneului 
limitând maxim posibilitățile terapeutice. 

 

 

Linitis plastica through gastric carcinoma with "signet ring cells” - clinical 
case 
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Keywords: linitis plastica, gastric carcinoma, "signet ring" cells 

Introduction: Linitis plastica is a severe form of gastric cancer, histologically characterized by "signet ring 
cell" and caused by primitive gastric cancer or metastatic infiltration from other organs. 

Material and method: We present an 81-year-old patient with no digestive history, who presents for 
epigastralgia, food vomiting, diarrhea, loss of appetite and weight loss. Abdominal-pelvic CT: stomach with 
liquid content, with hydro-aerial level, circumferential parietal thickening of the gastric wall; small bowel 
loops with parietal contrast uptake; stratified parietal thickening at the level of the entire colon and rectum; 
free liquid in all peritoneal spaces. Empty abdominal X-ray: hydro-aerial level on topography of the stomach, 
aerocoly. Biological: iron deficiency anemia, inflammatory syndrome, increased ACE. Abdominal ultrasound: 
expansive formation on gastric topography, ascites in the lower abdominal floor, homogeneous liver. EDS: 
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gastric liquid stasis, infiltrated, rigid gastric mucosa, complete pyloric stenosis. Gastric biopsy: clusters of 
tumor cells at the level of the gastric mucosa and extended to the muscularis mucosae, with "signet ring" 
type morphology. Rectoscopy: at 3 cm from the anal margin the mucosa is infiltrated, with almost complete 
stenosis – rectal biopsy: carcinomatous infiltration with a "signet ring" appearance, suggestive of extrinsic 
infiltration, possibly from the gastric level.  

Results: The investigations concluded linitis plastica - gastric carcinoma with "signet ring" cells with 
extension to the small intestine, colon and peritoneal carcinomatosis. The patient is addressed to IRO Iasi, for 
palliation. 

Conclusions: As evidenced by the data in the literature, this case of plastic linitis is diagnosed at an advanced 
stage, the severity given by the extension of the gastric carcinoma to the entire small and large intestine and 
to the peritoneum limiting the therapeutic possibilities. 
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Screeningul in vitro al IC50 pentru complecși de lantanide cu acid nalidixic 
cu potențial de utilizare în terapia cancerului colorectal 
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Cuvinte cheie: cancer colorectal, quinolone, nanoparticule polimerice, terapie țintită, celule de adenocarcinom colorectal linia HT-29 

În ciuda progreselor înregistrate în managementul cancerului colorectal, dezvoltarea de soluții țintite pentru 
administrarea de substanțe active este încă în centrul atenției. Coordinarea metalelor a fost folosită în acest studiu 
ca strategie de repoziționare a doi dintre primii membri ai clasei de chinolone cu utilizare limitată astăzi (acidul 
nalidixic și acidul oxolinic). Astfel, șase dintre complecșii lor cu La3+, Sm3+, Gd3+, Tb3+ într-un raport molar metal 
la ligand de 1:2 sau 1:3 au fost sintetizați și testați in vitro pe celule de adenocarcinom colorectal aparținând liniei 
HT-29. Scopul studiului a fost selecția unui compus cu potențiale efecte citotoxice asupra celulelor tumorale 
colorectale, pentru a-l încapsula ulterior în nanoparticule polimerice transportoare, care să îl administreze în mod 
țintit. Pentru aceasta, celulele HT-29 au fost însămânțate la o densitate inițială de 104 celule/cm2 în plăci cu 96 de 
godeuri și lăsate să adere timp de 24 de ore în mediu de cultură complet, în condiții standard de cultură (370 C, 
atmosferă umedă și 5% CO2). Apoi, monostraturile celulare au fost tratate în aceleași condiții pentru următoarele 
24 de ore cu diferite concentrații (variind de la 2mg/ml la 50ng/ml) ale compușilor menționați mai sus. O probă 
netratată și una tratată cu 5FU au fost folosite drept controale. Rezultatele au arătat că noii compuși sintetizați au 
exercitat efecte citotoxice asupra celulelor HT-29 de adenocarcinom colorectal și după analiza statistică a datelor 
am putut determina doza IC50 pentru aceștia.  
Această lucrare a fost susținută de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS-UEFISCDI prin grantul numărul PN-III-P1-1.1-TE-2021-1660 în cadrul PNCDI III (Proiect nr. 104TE/2022). 
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In Vitro IC50 Dose Screening for Lanthanide Complexes with Nalidixic Acid 
for Their Prospective Use in Colorectal Cancer Therapy 
Bianca Galateanu1, Valentina Uivarosi2, Alexandra-Cristina Cowell2, Ana-Madalina Maciuca2,  
O. Ginghina2,3, M. Zamfir2,3, Mara Mardare2,3, B. Tanase3, Ariana Hudita1 

1University of Bucharest, Faculty of Biology, Bucharest, Romania 

2University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” from Bucharest, Romania 

3“Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Oncologic Institute of Bucharest 

Keywords: colorectal cancer, quinolones, polymeric nanoparticles, targeted therapy, HT-29 adenocarcinoma cells 

Despite the major progress made in colorectal cancer management, development of targeted solutions to 
deliver active compounds is still in the spotlight.  Metal coordination was used in this study as a strategy to 
reposition two of the first members of the quinolone class with limited use today, namely nalidixic and 
oxolinic acid. Consequently, six of their complexes with rare-earth metal ions in a metal to ligand molar ratio 
of 1:2 or 1:3 were synthesized and tested on HT-29 colorectal adenocarcinoma cells. The aim of the current 
study was to select one compound with promising potential cytotoxic effects on colorectal cancer cells in 
order to further encapsulate it in targeted polymeric nanoshuttles. In this view, HT-29 cells were seeded at 
an initial cell density of 104 cells/cm2 in 96 well plates and allowed to adhere for 24h in complete culture 
medium, in standard conditions of culture (370 C, humidified atmosphere and 5% CO2). Then, the monolayers 
were treated in the same conditions for the next 24h with various concentrations (ranging from 2mg/ml to 
50ng/ml) of the above mentioned compounds. An untreated monolayer and a sample treated with 5FU were 
used as references. Our results showed that the new synthetized compounds exerted cytotoxic effects on 
HT-29 adenocarcinoma cells and after the statistical analysis of the data we were able to determine the IC50 
dose for them.  
This work was supported by the Ministry of Research, Innovation and Digitization, CNCS-UEFISCDI through grant number PN-III-P1-1.1-TE-2021-1660 within PNCDI III (Project no. 104TE/2022). 
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Examenul prin tomosinteză a traheei în caz de stenoză cicatricială post-
traheostomică la pacienții cu cancer de laringe 
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Cuvinte cheie: tomosinteză, CT, traheostoma, cancer de laringe 

Introducere: Traheostomia la pacienții cu cancer de laringe poate provoca stenoză cicatricială a traheei cu  
potențial invalidizant înalt, uneori letal. Determinarea caracterului și particularităților afectării țesuturilor în 
regiunea stomii pentru o posibilă corecție este foarte deficilă, ca regulă fiind folosită tomografia 
computerizată (CT). În studiul nostru am folosit examenul imagistic prin Tomosinteză (TS) pentru 
diagnosticul stenozelor. 

Materiale și medode: Din 117 pacienți cu traheostomă examinați prin TS 18 (100%) au prezentat stenoză 
cicatricială a traheei. Din aceștia 11 (61%) pacienți au prezentat pericondrită locală și în 2 (11%) cazuri s-a 
depistat infecții la nivelul țesuturilor adiacente traheostomei. În 6 (33%) cazuri a fost necesară și efectuarea  
CT pentru concretizarea raspândirii procesului de stenoză cicatricială. Rezultatele prin TS au coincis în 
totalitate cu cele de la CT  la 5 (28%) pacienți. 

Concluzie. Determinarea particularităților afectării traheei în caz de complcații post- traheostomice  este o 
sarcină foarte grea și cu impact vital pentru pacient. Folosirea în diagnosticul imagistic a Tomosintezei 
permite obținerea multiplelor imagini cu un pas de 1-3 mm a regiunii afectate, cu o iradiere sub 3 mSv, iar 
rezultatele obținute contribuie la decizia tacticii de tratament. TS este o metodă simplă, ieftină, înalt 
informativă și mai accesibilă comparativ cu CT. Datorită dozei reduse de iradiere, la necesitate, TS permite 
examinarea repetată a pacientului pentru aprecierea dinamicii tratamentului. 
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Introduction: Tracheostomy in patients with laryngeal cancer can cause highly disabling cicatricial stenosis 
of the trachea, sometimes fatal. Determining the nature and particularities of tissue damage in the stoma 
region for a possible correction is very difficult, as a rule computed tomography (CT) is used. In our study we 
used Tomosynthesis (TS) imaging for the diagnosis of stenoses. 

Materials and methods: Out of 117 patients with tracheostomy examined by TS, 18 (100%) showed 
cicatricial stenosis of the trachea. Of these, 11 (61%) patients presented local perichondritis and in 2 (11%) 
cases infections were detected in the tissues adjacent to the tracheostomy. In 6 (33%) cases, it was also 
necessary to perform CT to confirm the spread of the cicatricial stenosis process. TS results completely 
coincided with those from CT in 5 (28%) patients. 

Conclusion: Determining the particularities of tracheal involvement in case of post-tracheostomy 
complications is a very difficult task with a vital impact for the patient. The use of Tomosynthesis in imaging 
diagnostics allows obtaining multiple images with a step of 1-3 mm of the affected region, with an irradiation 
below 3 mSv, and the obtained results contribute to the decision of the treatment tactic. TS is a simple, 
inexpensive, highly informative and more accessible method compared to CT. Due to the low dose of 
irradiation, if necessary, TS allows repeated examination of the patient to assess the dynamics of the 
treatment.    
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Tumori primare multiple sincrone la un pacient cu neoplasm mamar - 
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3U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: neoplasm mamar, cancere sincrone, investigații imagistice de înaltă performanță 

Introducere: Neoplasmul mamar este cel mai răspândit tip de cancer în rândul femeilor din întreaga lume. 
Stadializarea preterapeutică în cazul cancerului mamar necesită proceduri ce pot evidenția prezența altor 
tumori sincrone. Datorită progresului tehnicilor de diagnostic imagistic, detectarea neoplasmelor sincrone a 
crescut exponențial.  

Descrierea cazului: Vă prezentăm cazul unei femei, în vârstă de 66 de ani, cunoscută cu importantă 
patologie cardio-vasculară și tiroidiană, care a fost diagnosticată cu neoplasm de sân stâng. Examinarea 
clinica a sânului stâng relevă, de asemenea, hiperpigmentare cutanată, localizată în cadranul infero-extern. 
Bilanțul preterapeutic stabilește diagnosticul de neoplasm mamar stâng în cadranul supero-extern, cT2N1 
(triplu negativ) și cu un nodul solid neregulat, poziționat în segmentul anterior al lobului superior stâng al 
plămânului. Cazul este discutat în cadrul comisiei multidisciplinare care decide inițierea chimioterapiei 
neoadjuvante și evaluarea plămânului cu ajutorul PET-CT. Această investigație imagistică de înaltă 
performanță relevă valori patologice cu probabilitate mare de malignitate la nivelul glandei tiroide și valori 
normale ale nodulului pulmonar. Tratamentul chirurgical a fost de mastectomie radicală, cu excizia completă 
a masei cutanate hiperpigmentate a sânului stâng, urmată, la trei săptămâni, de tiroidectomie totală.  

Rezultatul anatomo-patologic final al probelor chirurgicale relevă un răspuns patologic complet pentru 
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cancerul de sân, microcarcinomul papilar tiroidian și melanomul malign cutanat. Pacienta a primit 
radioterapie adjuvantă pentru cancerul de sân și supraveghere oncologică pentru tiroidă și melanom.  

Concluzie: Acest studiu de caz evidențiază importanța investigațiilor de înaltă performanță în detectarea 
tumorilor maligne primare sincrone într-un stadiu incipient. Este important să nu fii indus în eroare de mirajul 
primei leziuni, ci să investighezi cât mai amănunțit orice leziune suspectă.  

        

 

Synchronous triple primary malignancies in a patient with breast cancer – 
case report 
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Background : Breast cancer is the most common type of cancer among women worldwide. The pre-
therapeutic staging in breast cancer required procedures that may highlight the presence of other 
synchronous neoplasms. Due to the progress in imaging diagnostic techniques, detecting synchronous 
multiple primary cancers have recently been increasing.  

Case description : We present the case of a 66 year-old female with  an important cardio-vascular and 
thyroid pathology who was admitted in the hospital after finding in a self-examination, a left breast lump. 
Clinical examination of the left breast also reveals skin hyperpigmentation located in the infero-external 
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quadrant. After the usual investigations of diagnosis and pre-therapeutic staging, the patient is diagnosed 
with left breast neoplasm in supero-external quadrant staged cT2N1 (triple negative) and an irregular solid 
nodule in the anterior segment of the upper left lobe of the lung. Within the tumor board, it is decided to 
initiate the neoadjuvant chemotherapy and to evaluate the lung with a PET-CT. This high-performance 
imaging investigation expresses pathological values with a high probability of malignancy in the thyroid 
gland and normal values of the lung nodule. The surgical treatment was modified radical mastectomy with 
complete excision of the hyperpigmented cutaneous mass of the left breast, followed, 3 weeks later, by total 
thyroidectomy.  

The final pathological examination of the surgical specimens was an complete pathological response for the 
breast cancer, papillary thyroid microcarcinoma and malignant cutaneous melanoma. The patient has 
received adjuvant radiotherapy for breast cancer and oncological surveillance for thyroid and melanoma. 

Conclusion: This case report highlights the importance of high-performance investigations in detecting 
synchronous primary malignancies in an early stage.  Furthermore, it is important to not be misled by the 
mirage of the first lesion but to investigate thoroughly as possible any suspected injury. 
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Educația în radioterapie: o oportunitate pentru mentorat 
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4Spitalul Clinic de Urgență ”Sfântul Spiridon” Iași, România 

5Institutul Regional de Oncologie Iași, Romania 

 

Radioterapia ca specialitate medicală care necesită un volum considerabil de cunoștințe de anatomie, 
imagistică medicală, fizică medicală și radiobiologie, există riscul ca anumite aspecte să fie subestimate în 
procesul de educație a rezidenților în radioterapie. După cum s-a identificat în studiile-recenzie, sunt 
necesare intervenții educaționale pentru a optimiza capacitatea de a oferi o educație echilibrată tinerilor 
radioterapeuți. De asemenea, lipsa mentoratului oficial este identificată ca un subiect neglijat al radio-
oncologiei. Cercetarea în radioterapie este cel mai sub-reprezentat subdomeniu al educației. Mentoratul este 
considerat una dintre cele mai eficiente metode care a demonstrat capacitatea de a promova dezvoltarea 
carierei și de a crește satisfacția profesională în domeniul radioterapiei. În acest context, considerăm diadele, 
mentoratul “de la egal la egal”, dar mai ales mentoratul în echipă incluzând clinicieni, radiobiologi și fizicieni, 
soluții posibile ca inițiative educaționale. Mentoratul la distanță oferă și posibilitatea de a include mentori 
internaționali în echipe. Toate aceste concepte pot fi exploatate într-un grup de lucru național pentru 
educație și mentorat în radioterapie. 
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Education in radiation oncology: an opportunity for mentorship programs 
C.C. Mireștean1,2, Roxana Irina Iancu3,4, D.T. Iancu3,5 
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5Regional Institute of Oncology Iasi, Romania 

 

Being a medical specialty that requires a considerable amount of technical knowledge, anatomy, medical 
imaging, medical physics and radiobiology of cancer, but also of healthy tissues, there is a risk that certain 
aspects will be underestimated in the radiotherapy education process of young radiation oncologists. As 
identified by the review studies, educational interventions are needed to optimize the ability to deliver a 
balanced education to young radiation oncologists. Also lack of formalized mentorship is identified as a 
neglected subject of radiation oncology. Research in radiation oncology is the most under-represented sub-
domain of education. Mentoring is considered one of the most effective methods that has demonstrated the 
ability to promote career development and to increase professional satisfaction in radiation oncology. In this 
context, we consider dyads, peer mentoring, but especially team mentoring including clinicians, 
radiobiologists and physicists as possible solutions as educational initiatives. Distance mentoring also offers 
the possibility to include international mentors in teams. All these concepts can be exploited in a National 
Task Force for Education and Mentoring in Radiation Oncology 
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Ciclofilina A – factor predictiv pentru terapia cu Bevacizumb și 
chimioterapie în neoplasmul colorectal metastatic  
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Cuvinte cheie: ciclofilina A, Bevacizumab, neoplasm colorectal metastatic, factor predictiv 

Introducere: Ciclofilina A (CypA) face parte din familia imunofilinelor, are expresie ubicuitară, este secretată 
de celulele endoteliale și celulele musculare netede vasculare în condiții de stres oxidativ și inflamație și 
contribuie la reglarea diferitelor funcții celulare, printre care imunomodularea, semnalizarea celulară și 
angiogeneza. 

Material și metodă: Am efectuat un studiu prospectiv în care am analizat rolul predictiv al CypA în cazul 
pacienților cu neoplasm colorectal metastatic tratați în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași cu 
Bevacizumab și chimioterapie în perioada aprilie 2019 - noiembrie 2021. Concentrația plasmatică a CypA în 
sângele venos, atât la inițiere cât și după 6 luni de tratament, a fost evaluată prin tehnica ELISA conform 
instrucțiunilor producătorului (kit Elabscience E-EL-H6096, SUA). 

Rezultate: În studiu au fost incluși 58 de pacienți cu vârsta între 37 și 82 ani (media 60.7±9.8), supraviețuirea 
generală (OS) a fost de 37 luni, timpul până la progresia bolii (PFS) 10 luni. Valoarea serică medie a CypA la 
înrolare a fost de 61.64 ng/ml (1.542 - 168.610 ng/ml) și după 6 luni de tratament 121.452 ng/ml (0.725 - 
432.715 ng/ml). S-a observat o corelație inversă între expresia CypA la 6 luni și PFS (r = -0.299, p = 0.022). 
Pacienții cu valori crescute a CypA la 6 luni prezintă un risc mai mare de progresie a bolii (HR 1.004; IC 95% 
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1.000-1.007; p=0,026).  

Concluzii: Concentrația serică crescută a CypA după 6 luni de tratament a reprezentat un element predictiv 
negativ pentru eficacitatea chimioterapiei în asociere cu Bevacizumab la pacienții cu neoplasm colorectal 
metastatic.  

 

 

Cyclophilin A – predictive factor for Bevacizumab and chemotherapy in 
metastatic colorectal cancer 
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1Immunology Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

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

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

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

Keywords: cyclophilin A, Bevacizumab, metastatic colorectal neoplasm, predictive factor 

Introduction: Cyclophilin A (CypA) is part of the immunophilin family, has ubiquitous expression, is secreted 
by endothelial cells and vascular smooth muscle cells under conditions of oxidative stress and inflammation 
and contributes to the regulation of various cellular functions, including immunomodulation, cell signalling 
and angiogenesis.  

Material and method: We performed a prospective study in which we analyzed the predictive role of CypA 
in patients with metastatic colorectal cancer treated at the Regional Institute of Oncology Iasi with 
bevacizumab and chemotherapy between April 2019 and November 2021. Plasma concentration of CypA in 
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the venous blood, both at the initiation and after 6 months of treatment, was evaluated by the ELISA 
technique according to the manufacturer's instructions (Elabscience kit E-EL-H6096, USA).  

Results: The study included 58 patients aged between 37 and 82 years (mean 60.7±9.8), overall survival (OS) 
was 37 months and progression free survival (PFS) 10 months. The mean serum value of CypA at enrollment 
was 61.64 ng/ml (1,542 - 168,610 ng/ml) and after 6 months of treatment 121,452 ng/ml (0,725 - 432,715 
ng/ml). An inverse correlation was observed between CypA expression at 6 months and PFS (r = -0.299, 
p=0.022). Patients with elevated values of CypA at 6 months presented a higher risk of disease progression 
(HR 1.004; CI 95% 1.000-1.007; p=0.026).  

Conclusions: The increased serum concentration of CypA after 6 months of treatment represented a 
negative predictive element for the efficacy of chemotherapy in combination with Bevacizumab in patients 
with metastatic colorectal cancer. 
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Colita mediată imun indusă de terapia cu inhibitori ai punctelor de control 
imun la un pacient cu melanom malign metastatic - caz clinic 
Alexandra Mureșan, C. Căinap 
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Cuvinte cheie: nihibitori ai punctelor de control imun, efecte adverse legate de sistemul imun, colita, melanom metastatic 

Introducere: Inhibitorii punctelor de control imun (ICI) au revoluționat tratamentul melanomului avansat, 
arătând beneficii în supraviețuire: anticorpul anti-CTLA-4 ipilimumab și anticorpii anti-PD-1 nivolumab și 
pembrolizumab. Dubla blocare a punctului de control indusă de terapia combinată cu nivolumab și 
ipilimumab, îmbunătățește ratele de răspuns la pacienții cu melanom metastatic, comparativ cu 
monoterapia. Evenimentele adverse, cum ar fi colita mediată imun, sunt frecvente și apar la 35% până la 50% 
dintre pacienții cărora li se administrează ICI. 

Prezentare de caz: Raportăm cazul unui pacient de 48 de ani cu melanom dorsal avansat (regiunea 
scapulară stângă) care a primit terapie combinată cu nivolumab 1 mg/kg și ipilimumab 3 mg/kg în prima 
linie de tratament. La trei săptămâni după finalizarea celui de-al patrulea ciclu al terapiei, pacientul prezintă 
diaree persistentă, dureri abdominale și un abdomen voluminos. S-a pus diagnosticul de colită imun-mediată 
și s-a inițiat tratament sistemic cu corticosteroizi. După două săptămâni de corticoterapie cu doze mari, colita 
a fost refractară la tratament și am decis să începem terapia cu infliximab 5 mg/kg greutate corporală i.v la 
fiecare două săptămâni. Cu toate acestea, a apărut perforația intestinală, iar pacientul a murit la scurt timp 
după 2 cicluri de infliximab. 

Concluzii: Printre pacienții cu melanom avansat netratat anterior, terapia combinată cu nivolumab si 
ipilimumab a arătat o supraviețuire globală semnificativ mai lungă decât monoterapia. Evenimentele adverse 
legate de imunitate apar de obicei la 6 până la 8 săptămâni după inițierea terapiei ICI, astfel încât 
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diagnosticarea în timp util a evenimentelor adverse gastro-intestinale este crucială, deoarece acestea pot 
pune viața în pericol. Este necesară inițierea terapiei cu corticosteroizi de la primele simptome. Primele 
simptome precum diareea și durerea abdominală se pot dezvolta rapid în megacolon toxic, perforație 
intestinală și deces. 

 

 

Immune-mediated colitis induced by checkpoint inhibitor therapy in a 
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Introduction: Immune checkpoint inhibitors (ICIs) revolutionised the treatment of advanced melanoma, 
showing survival benefits: the anti-CTLA-4 antibody ipilimumab and the anti-PD-1 antibodies nivolumab and 
pembrolizumab. Dual checkpoint inhibition induced by combination therapy with nivolumab and 
ipilimumab improves response rates in patients with metastatic melanoma compared to monotherapy. 
Immune-related adverse events such as immune-mediated colitis are common, occurring in 35% to 50% of 
patients receiving ICIs. 

Case presentation: We report the case of a 48 years old patient with advanced dorsal (left scapular region) 
melanoma who received combination therapy with nivolumab 1 mg/kg and ipilimumab 3 mg/kg in first line 
of treatment. Three weeks after completing the fourth cycle of the ICI therapy, the patient present persistent 
diarrhea, abdominal pain and a bulky abdomen. The diagnosis of an immune-mediates colitis was made and 
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treatment with systemic steroids was initiated. After two weeks of high-dose systemic steroid therapy, the 
colitis remained refractory to treatment and we decided to start with infliximab 5mg/kg body weight i.v. 
every two weeks. However, the bowel perforation occurred, and the patient died shortly after 2 cycles of 
infliximab. 

Conclusions: Among patients with previously untreated advanced melanoma, the combination therapy 
with nivolumab plus ipilimumab showed a significantly longer overall survival than monotherapy. Immune-
related adverse events typically occur 6 to 8 weeks after ICI therapy initiation, so timely diagnosis of gastro-
intestinal adverse events is crucial as they may be life-threatening. Initiation of steroid therapy for the first 
symptoms is necessary.  First symptoms like diarrhea and abdominal pain may quickly develop into toxic 
megacolon, bowel perforation and death. 
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moleculare 

Introducere: Inhibitorii tirozinkinazei (ITK) au ameliorat considerabil rezultatele nemijlocite și la distanță ale 
managementului leucemiei mieloide cronice (LMC), apropiind speranța de viață a pacienților de cea a 
populației. Studiile de întrerupere a ITK sunt asociate cu efecte controversate în ceea ce privește mentenanța 
răspunsurilor moleculare.  

Material și metode: Acest studiu observațional, prospectiv a înrolat 22 de pacienți cu fază cronică a LMC, 
tratați în Institutul Oncologic din Moldova între 2017–2022. Paisprezece (63,6%) pacienți au fost de vârstă 
sub 50 de ani. Cazurile de LMC au fost diagnosticate prin investigațiile citologice, citogenetice și moleculare 
ale măduvei osoase și sângelui periferic. PCR-ul cantitativ în timp real a fost utilizat pentru a determina 
expresia transcriptelor genei himerice BCR-ABL p210 și p190 în timpul diagnosticării LMC. ITK au fost utilizate 
ca terapie de primă linie la pacienții cu LMC nou diagnosticați și în cazurile de recidive.  

Rezultate: În 7 (31,8%) cazuri, rata inițială de celule sanguine BCR-ABL p210-pozitive a fost sub 50%. 
Răspunsurile moleculare complete au fost obținute în 15 (68,2%) cazuri. Terapia cu ITK a fost discontinuată 
din diferite motive la toți pacienții după obținerea răspunsurilor moleculare complete. Două (9,1%) paciente 
au sistat tratamentul cu ITK din cauza sarcinii. Recidivele moleculare minore s-au dezvoltat la 6 (27,3%) 
pacienți, fără recăderi hematologice, inclusiv la o femeie după naștere. Expresia inițială a transcriptului BCR-
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ABL p210 a depășit 50% la toți pacienții cu recăderi moleculare. La pacienții cu recăderi durata răspunsului 
molecular complet a variat între 2,5-26 luni. Pacienții respectivi au obținut al 2-lea răspuns molecular complet 
după reînceperea tratamentului cu ITK la o doză sau o generație mai înaltă. Scorul ECOG-WHO se menține la 
nivelul de 0-1 în toate cazurile.  

Concluzii: Întreruperea tratamentului cu ITK în LMC poate fi considerată ca opțiune de management la 
pacienții cu fază cronică, răspunsurile moleculare complete și expresia inițială redusă a transcripților BCR-
ABL p210 și p190. Pacienții cu LMC cu recăderi moleculare minore pot obține al 2-lea răspuns molecular 
complet după relansarea terapiei cu ITK cu o doză crescută sau generație mai nouă. 

 

 

Interruption of therapy with tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid 
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V. Musteață 
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Introduction: Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) increased considerably the short- and long-term outcomes of 
management of chronic myeloid leukemia (CML) and approached the patients’ life expectancy to that of 
population. TKIs interruption studies are associated with controversial effects in terms of maintenance of 
complete molecular responses.  

Material and methods: This observational, prospective study enrolled 22 patients with chronic phase of 
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CML, managed at the Oncologic Institute from Moldova between 2017–2022. Fourteen (63.6%) patients were 
less than 50 years old. CML cases were diagnosed by cytological, cytogenetic and molecular examinations of 
the bone marrow and peripheral blood. The quantitative real-time PCR was used in order to determine the 
expression of the BCR-ABL chimeric gene p210 and p190 transcripts during CML diagnosis. TKIs were used 
as a front-line therapy in the naive CML patients and in cases of relapses.  

Results: In 7 (31.8%) cases the initial rate of BCR-ABL p210-positive blood cells was less than 50%. Complete 
molecular responses were achieved in 15 (68.2%) cases. The therapy with TKIs was interrupted due to the 
different reasons in all patients after the achievement of complete molecular responses. Two (9.1%) patients 
discontinued the TKIs treatment due to the pregnancy. The minor molecular relapses occurred in 6 (27.3%) 
patients, without hematological relapses, including one postpartum female. The initial BCR-ABL p210 
transcript expression exceeded 50% in all patients with molecular relapses. The complete molecular 
responses ranged between 2.5-26 months in the relapsed patients. These patients obtained the 2nd 
complete molecular responses after restarting the treatment with TKIs at a higher dosage or generation. The 
ECOG-WHO score is maintained at the level of 0-1 in all cases.  

Conclusions: TKIs interruption may be considered as a management option in CML patients with chronic 
phase, complete molecular responses and low initial expression of BCR-ABL p210 and p190 transcripts. CML 
patients with minor molecular relapses may achieve the 2nd complete molecular responses after restarting 
TKIs therapy with the increased dosage or later generation. 
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Stadializarea prognostică în cancerul mamar - caz clinic 
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Introducere: Cancerul mamar este cea mai frecventă neoplazie malignă la femei la nivel global. Factorii 
prognostici: categoriile T, N, M, gradul de diferențiere tumorală, statusul receptorilor hormonali, statusul Her2 
sunt integrați în stadii prognostice. 

Material și metodă: Pacientă în vârstă de 67 de ani, se prezintă pentru formațiune la nivelul sânului stâng. 
Examenul CT de torace relevă în cadranul supero-extern leziune nodulară, intens iodofilă de 24/10/10mm, 
adiacent altă leziune de 12/5/5mm, iar retromamelonar 2 leziuni de 6mm, respectiv 4,5mm; adenopatie 
axilară stângă de 20mm. Biopsia relevă carcinom ductal invaziv G3, ER 95%, PR negativi, HER2 negativ, 
Ki67=30%. Diagnostic complet: stadiu anatomic IIA (cT2N1M0), stadiu prognostic clinic IIIA. S-a administrat 
chimioterapie neoadjuvantă (8 serii) urmată de mastectomie stângă radicală modificată tip Madden, cu 
rezultat anatomopatologic de carcinom ductal invaziv, ypT1cN2a. Postoperator s-a inițiat radioterapie cu 
fracționare convențională, în doză totală de 50Gy, dar pe parcursul tratamentului pacienta a acuzat dorso-
lombalgii de intensitate mare, iar scintigrafia osoasă a evidențiat metastaze osoase multiple, context în care 
s-a administrat radioterapie paliativă în scop antalgic și s-a continuat iradierea loco-regională. 

Concluzii: Pacientele cu tumori mamare cu status ER pozitivi și PR negativi au un prognostic nefavorabil 
comparativ cu pacientele cu ER și PR pozitivi. Stadializarea prognostică permite estimarea mai bună a riscului 
de recidivă locoregională și evoluție metastatică. 
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A clinical case which emphasizes the importance of prognostic staging in 
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Introduction: Breast cancer is the most frequent malignancy in women globally and because of it’s 
heterogenicity, patient outcomes can vary greatly. T, N, M categories, tumor differentiation grade, hormone 
receptor status, and Her2 status are prognostic factors that are incorporated into prognostic stage. 

Materials and method: We report a case of a 67 years old woman who presented for a left breast mass. Thorax 
CT scan revealed a 24/10/10 mm and 12/5/5 lumps in upper superior quadrant of the left breast; in the central 
portion there were another 2 small lesions of approximately 6mm and 4.5mm; one axillary adenopathy 
measuring 20mm. The histopathology result from the core-biopsy showed invasive carcinoma, ER 95%, PR 
negative, HER2 - 2+ (FISH negative), Ki67=30%. The complete diagnostic is: stage IIA anatomical (cT2N1M0) and 
stage IIIA clinical prognosis. Neoadjuvant chemotherapy (8 series) was given before a Madden-type modified 
radical left mastectomy. The histopathological result was invasive ductal cancer, ypT1cN2a. After surgery, 
conventional fractionated radiotherapy was initiated at a total dose of 50Gy, but the patient complained of 
high-intensity dorso-lumbar pains. Bone scintigraphy revealed multiple bone metastases. Palliative 
radiotherapy was given with analgesic intent and then we continued loco-regional irradiation. 

Conclusions: Patients with breast malignancies that are ER positive but PR negative have a worse prognosis 
than patients whose breast tumors are ER and PR positive. Better estimation of the risk of local recurrence and 
metastatic spread is accomplished by prognostic staging. 
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Progresia sindroamelor mielodisplazice spre leucemia acută mieloblastică 
la pacienții cu antecedente de boli hemato-oncologice - experiența unui 
singur centru - 2020-2022 
Iuliana Maria Nicorescu1,2, D.C. Jinga1, Andrea Crăciunescu1, Corina Toader1, Ioana Lazăr1,  
Bianca Omut1, Anca Nicolescu3, Ana-Maria Vlădăreanu2,3 
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Cuvinte cheie: sindrom mielodisplazic ( SMD), leucemie acută mieloblastică ( LAM), factori de risc 

Sindroamele mielodisplazice (SMD) reprezintă un grup larg de afecțiuni hematologice caracterizate prin 
hematopoieza ineficientă, citopenii și progresia către leucemie mieloidă acută (AML). Pacienții cu boli 
hemato-oncologice care au fost supuși terapiilor anterioare cu agenți alchilanți, topoizomeraze, săruri de 
platină, radioterapie prezintă un risc crescut de a dezvolta sindroame mielodisplazice și leucemii acute 
secundare 

Metodă: Au fost analizați pacienți diagnosticați cu SMD, internați în Clinica NeoLife București, investigați prin 
metode clasice clinice și paraclinice, prin efectuarea puncției de biopsie osoasă cu examene histopatologice 
și imunohistochimice, și citomerie în flux, efectuarea testelor citogenetice şi moleculare. Prin monitorizarea 
pacienților ne propunem să observăm evoluția bolii, până la transformarea acesteia în LA, identificând 
factorii de prognostic de la debutul bolii și corelând datele obținute cu evoluția pacientului. 
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Progression of myelodysplastic syndromes in acute myeloblastic leukemia 
in patients with a history of hemato-oncological diseases- experience of a 
one center – 2020-2022 
Iuliana Maria Nicorescu1,2, D.C. Jinga1, Andrea Crăciunescu1, Corina Toader1, Ioana Lazăr1,  
Bianca Omut1, Anca Nicolescu3, Ana-Maria Vlădăreanu2,3 
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Keywords: myelodysplastic syndromes (MDS), acute myeloid leukemia (AML), risk factors 

Myelodysplastic syndromes (MDS) represent a broad group of hematologic disorders characterized by 
ineffective hematopoiesis, cytopenias and progression to acute myeloid leukemia (AML). Patients with 
hemato-oncological diseases who have undergone previous therapies with alkylating agents, 
topoisomerases, platinum salts, radiotherapy have an increased risk of developing myelodysplastic 
syndromes and secondary acute leukemias 

Methods: Patients diagnosed with MDS, hospitalized in NeoLife Clinic Bucharest, investigated by classical 
clinical and paraclinical methods, by performing bone biopsy puncture with histopathological and 
immunohistochemical examinations, and flowcytomerism were analyzed. performing cytogenetic and 
molecular tests. By monitoring patients, we aim to observe the evolution of the disease, until it transforms 
into LA, identifying the prognostic factors from the onset of the disease and correlating the data obtained 
with the patient's evolution.  
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Materiale nanohibride de tip fluorouracil - hidroxizi dublu lamelari de MgAl 
și eficacitatea lor terapeutică In Vitro asupra glioblastomului 
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Cuvinte cheie: nanostructuri FU - MgAl LDH, glioblastom, ROS, viabilitate celulară 

Introducere: Glioblastomul (GBM) este cea mai agresivă și mai mortală tumoare cerebrală. Tratamentul 
standard presupune rezecția maximală urmată de radioterapie și/sau chimioterapie, dar acest protocol 
terapeutic are eficiență extrem de scăzută și, în consecință, are o recidivă de 100%. Nanostructurile încărcate 
cu medicamente anti-GBM sunt o strategie promițătoare pentru îmbunătățirea eficienței terapeutice. În 
acest studiu, este investigată susceptibilitatea GBM la nanostructuri de tip fluorouracil (FU) - hidroxizi dublu 
lamelari (LDH) de MgAl cu diferite dimensiuni ale cristalitelor. 

Materiale și metode: LDH liber și încărcat cu FU cu raport molar Mg/Al = 2 și diferite dimensiuni ale 
cristalitelor au fost sintetizate prin coprecipitare la suprasaturație joasă urmată de maturare, controlând 
rațional temperatura și timpul. Principalele proprietăți fizico-chimice ale LDH au fost evaluate prin tehnici 
corespunzătoare. Ulterior, MgAlLDH și FU–MgAlLDH, în diferite concentrații, au fost aplicate pe celule T98G 
și U87, crescute în mediu EMEM și, respectiv, mediu RPMI-1640, ambele medii fiind în prealabil suplimentate 
cu 10% FBS și 1% PS. Evaluarea viabilității și a nivelului speciilor reactive de oxigen (ROS) a celulelor expuse 
la MgAlLDH și FU–MgAlLDH a fost realizată la diferite intervale de timp (2 → 72 h). 

Rezultate: Nanomedicamentele, prezentând proprietăți fizico-chimice excelente, au afectat viabilitatea 
celulelor GBM, efect mai pronunțat observându-se pe linia celulară U87. De asemenea, s-au observat creșteri 



 
 
 
 
 
 
 

406 
 

modeste ale nivelurilor ROS la diferiți timp de testare pe ambele linii celulare. 

Concluzii: Nanostructurile FU–MgAlLDH și MgAlLDH au determinat scăderea semnificativă a viabilității 
celulelor T98G și U87, însoțită de o ușoară generare de ROS. 

Suport financiar: Acest studiu a fost finanțat prin programul H2020 - ERA-Chair, numărul 952390 și prin programul Ministerului Educației și cercetării, CNCS/CCCDI - 

UEFISCDI, numărul de proiect PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0105/35/2021. 

 

 

Fluorouracil - MgAl layered double hydroxides nanohybrids and their In 
Vitro therapeutic efficacy on glioblastoma 
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Introduction: Glioblastoma (GBM) is the most aggressive and deadly brain tumor. Standard treatment 
involves maximal resection followed by radiotherapy and/or chemotherapy, but this therapeutic protocol 
has an extremely low efficiency and, consequently 100% reoccurrence. Anti-GBM drugs-loaded 
nanostructures represent a promising strategy for improving the therapeutic efficiency. Herein, GBM 
susceptibility to fluorouracil (FU) - loaded MgAl layered double hydroxide (LDH) nanostructures with 
different crystal sizes is investigated.     
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Materials and methods: Synthesis and physico-chemical characterization of samples Free and FU-loaded 
LDH with Mg/Al molar ratio of 2 and different crystallite sizes were synthesized by coprecipitation at low 
supersaturation followed by aging treatment, rationally controlling the temperature and time. The main 
properties of LDHs (composition, structure, texture, hydrodynamic diameter and surface charge) were 
evaluated by corresponding techniques. Biological experiments T98G GBM cells were grown in EMEM 
medium and U87 GBM cells were grown in RPMI-1640 medium. Both media were supplemented with 10% 
FBS and 1% PS. One day post seeding, the cells were exposed to FU – MgAl LDHs of different concentrations 
for different intervals of times (2 → 72 h). Then, CellTiter-Blue® Cell Viability and DCFH-DA cellular ROS assays 
were performed.  

Results: The nanodrugs, showing very good physico-chemical properties, impaired viability of GBM cells, 
higher effect being observed on U87 cell line. Also, modest increases of ROS levels were observed at different 
time points on both cell lines. 

Conclusions: High quality FU – MgAl LDH nanostructures caused significant decrease in viability of T98G and 
U87 cells accompanied by a slight generation of ROS. 

Acknowledgments: This work was supported by a H2020 grant – ERA-Chair, no 952390 and a grant of the Ministry of Education and Re-search, CNCS/CCCDI - UEFISCDI, 

project number PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0105/35/2021. 
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Perspective în tratamentul antitumoral: un studiu critic asupra celor mai recente 
studii de cercetare asupra sistemelor de eliberare controlată de medicamente 
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Cuvinte cheie: farmacologie, inginerie biomedicală, chimioterapie, purtător, DDS 

Introducere și domeniu de aplicare: Impulsul cercetării în oncoterapie este determinat de nevoia de 
îmbunătățire continuă a echilibrului dintre beneficii și riscuri (adică, toxicitatea asupra celulelor tumorale vs. 
minimizarea efectelor secundare). În acest context, standardul de aur pentru farmacologia modernă a 
cancerului este stabilit de nevoia de a dezvolta agenți chimioterapici care să nu lizeze celulele umane 
sănătoase, în timp ce țintesc și distrug în mod eficient celulele maligne cu un grad ridicat de selectivitate (E.D. 
Tseligka și colab., 2016). 

Metodă: Trecem în revistă principalele provocări ale terapiei de generație viitoare și progresele recente ale 
ingineriei biomedicale pe tema sistemelor de eliberare a medicamentelor (DDS). 

Rezultate: Cancerul este o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial și una dintre principalele 
cauze de deces. Tratamentul include terapia locală, reprezentată de chirurgie și radioterapie, și terapia 
sistemică (chimioterapie, terapie țintită și imunoterapie) și depinde de tipul de cancer, comorbidități și 
statusul de performanță al pacientului. În ciuda importanței administrării tratamentului chimioterapic, 
reacțiile adverse severe împiedică, uneori, atingerea obiectivelor stabilite. Cu toate acestea, noi clase de 
purtători au fost proiectate și explorate pentru una sau mai multe funcții: diagnosticare, imagistică, încărcare 
și eliberare de agenți antitumorali într-o manieră țintită controlată. 

Concluzie: În pofida numărului mare de studii preclinice de succes, translarea noilor DDS-uri pe piață și 
introducerea în practică reprezintă încă o mare provocare. 
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Introduction and scope: The impetus for research in oncotherapy is driven by the demand for the 
continuous improvement of the balance between benefits and risks (i.e., tumor cell toxicity vs. minimization 
of harmful side effects). In this context, the gold standard for modern cancer pharmacology is set by the need 
to develop chemotherapeutic agents that leave unaffected normal human cells while effectively targeting 
and destroying malignant tissues with a high degree of selectivity (E.D. Tseligka et al., 2016). 

Method: Here, we review the main challenges of next-generation therapeutics and the recent biomedical 
engineering advances on the topic of drug delivery systems (DDS). 

Results: Cancer is a major public health issue worldwide and one of the leading causes of death. The 
treatment includes the local therapy, represented by surgery and radiotherapy, and the systemic therapy 
(chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy) and it strongly depends on the type of cancer, 
comorbidities and the performance status of the patient. Despite the importance of chemotherapy, severe 
adverse reactions prevent the achievement of the intended treatment milestones. However, new classes of 
carriers were designed and explored to one or more function: diagnostic, imaging, load and release of 
anticancer agents in a controlled targeted manner. 

Conclusion: Despite the large number of successful pre-clinical studies, the translation of new DDSs to the 
market and bedside is still a big challenge. 
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Provocări terapeutice în carcinoamele de rinofaringe - Prezentare de caz 
Diana Robu1, Petruța Mutescu1, Oana Bica1, Gema Bugean1, Geanina Bandol1 
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Cuvinte cheie: carcinomul de rinofaringe, boala locoregională avansată 

Introducere / Obiectiv: Carcinomul de rinofaringe este o tumoră malignă cu etiologie complexă, fiind 
implicați factori virali, genetici și de mediu. Tratamentul standard în stadiile local-avansate este radioterapia 
în asociere cu chimioterapia, tratamentul recidivelor regionale fiind chirurgia de salvare sau reiradierea. 

Metode / Metodologie: Pacientă în vârstă de 54 ani este diagnosticată în decembrie 2016 cu carcinom 
rinofaringe stadiul cT2N2M0. S-a administrat chimioterapie de inducție protocol Cisplatin/5FU, urmată de 
radioterapie externă definitivă și chimioterapie concomitentă cu răspuns complet. În cursul monitorizării la 
4,5 ani a fost diagnosticată cu recidivă regională in-field rN1, evaluarea PET-CT din august 2021 excluzând 
metastazele la distanță. Opțiunea terapeutică a fost chirurgia de salvare, practicându-se limfadenectomie 
selectivă nivele II-IV, urmată de chimioterapie adjuvantă protocol Carboplatin/5FU. Monitorizarea ulterioară 
relevă menținerea controlului local la 9 luni. 

Concluzii / Discuții: Deși utilizarea tehnicii IMRT a demonstrat îmbunătațirea controlului locoregional în  
carcinomul nazofaringian, stadiile local avansate pot prezenta recidivă locală (10%) și regională (5%), 
Chirurgia de salvare este prima opțiune terapeutică, reiradierea fiind rezervată pentru cazurile nerezecabile. 
Pacienții cu factorii prognostici negativi - vârsta ≥ 60 ani, extensia extranodală, valori mari ADN EBV plasmatic 
- sunt candidați pentru tratament sistemic.   
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Therapeutic challenges in nasopharyngeal carcinoma – a case report 
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Introduction: Nasopharyngeal carcinoma is a malignant disease with complex etiology, viral, genetic and 
environmental factors are involved. The standard treatment for locoregionally advanced disease is 
radiotherapy associated with chemotherapy, the treatment of regional failure is salvage surgery or 
reirradiation. 

Material and method: A 54-year-old patient was diagnosed in December 2016 with nasopharyngeal 
carcinoma stage cT2N2M0. The patient underwent induction chemotherapy Cisplatin/5FU protocol, 
followed by definitive external beam radiotherapy and concurrent chemotherapy with complete response. 
After 4.5 years of follow-up she was diagnosed with regional in-field recurrence rN1, PET-CT evaluation in 
August 2021 excluding distant failure. The treatment was salvage surgery – selective neck dissection levels 
II-IV and adjuvant chemotherapy Carboplatin/5FU protocol. At 9 months of follow-up local control is 
maintained. 

Conclusions: Although the use of the IMRT technique has demonstrated the improvement of locoregional 
control in nasopharyngeal carcinoma, locoregionally advanced disease may be associated with local (10%) 
and regional (5%) recurrence, Salvage surgery is the first therapeutic option, reirradiation is reserved for 
unresectable cases. Patients with negative prognostic factors – age ≥ 60 years, extranodal extension, high 
plasma EBV DNA level – may benefit from systemic therapies. 
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To increase the effectiveness of preclinical predictions regarding the response of tumor cells to different drug 
classes, 2D or 3D in vitro cell cultures have been used to mimic the processes occurring in vivo at the cellular 
level. The in vitro development of some experimental models that use cell culture techniques has allowed a 
better understanding of the cellular mechanisms responsible for the appearance and evolution of different 
types of cancer. Different cell lines in 2D cultures are used to determine the effects of drugs on various cellular 
functions, such as proliferation, apoptosis, phagocytosis, mutagenesis, or cell motility. 2D cell cultures form 
tight junctions in a monolayer and allow the evaluation of the expression of proteins that are involved in the 
transport of drugs or in the activation of signalling pathways involved in the realization of cellular functions 
and in the response to therapy. Although 2D cell culture provides valuable in vitro information about how 
therapeutic agents act on tumor cells, these 2D cell cultures have certain limitations. The main limitation is 
that it is not possible to determine how tumor cell microenvironments influence the response to therapy. In 
recent years, the technological progress registered in the field of biology and medicine has allowed a 
significant improvement of the experimental models that use cell cultures. Thus, the transition from 2D 
cultures to 3D cultures allowed a rapid evolution that ensured the development of functional systems known 
as "organ-on-chip" that have the ability to mimic the conditions existing in vivo. Organ-on-chip microfluidic 
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systems ensure the control of the composition of tumor cells isolated from biopsies or other tumor 
specimens and allow visualization of the influence of tumor-associated cells such as cancer-associated 
fibroblasts (CAF) and immune cells, as well as how the tumor microenvironment influences the response of 
cells to therapy. In conclusion, the microfluidic technology on which 3D cell cultures are based allows for the 
faster finding and characterization of new predictive markers, as well as new targets for antitumor treatment. 
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Impactul radioterapiei ghidate imagistic în tratamentul cancerului de col 
uterin cu retenţie lichidiană în cavitatea uterină - caz clinic 
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Introducere: Radioterapia ghidată imagistic permite conformarea dozei şi protecţia organelor la risc. 
Verificarea imagistică de tip CBCT (Cone beam computed tomography) joacă un rol important în tratamentul 
radioterapiei ghidate imagistic. 

Metode / Metodologie: Pacientă în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticată cu carcinom scuamocelular de 
col uterin stadiul IIIC2r FIGO pentru care s-a administrat radioterapie externă definitivă prin tehnica RapidArc 
cu SIB (Simultaneous Integrated Boost) în doză totală de 45Gy/25 fracţii, 55Gy/25 fracţii și 60Gy/25 fracţii cu 
chimioterapie concomitentă, urmată de brahiterapie adaptativă ghidată imagistic. Pe parcursul 
tratamentului s-au efectuat zilnic verificări imagistice de tip CBCT. La imaginile de verificare CBCT s-a 
evidenţiat modificarea volumului iradiat prin reducerea dimensională a corpului uterin în urma eliminării 
lichidului din cavitatea uterină. Aceasta a impus resimularea pacientei şi adaptarea noului plan de tratament 
prin aceeaşi tehnică. Tratamentul a fost bine tolerat. 

Rezultate: În urma calculului dozimetric al celor două planuri s-au evidențiat modificări dozimetrice pentru 
organele la risc şi volumul iradiat. Volumul a scăzut de la 561 cm3 până la 155 cm3. 

Concluzie: În era radioterapiei ghidate imagistic, CBCT-ul permite verificarea poziției şi pregătirii 
corespunzătoare a pacientului, precum și modificarea dimensiunii și formei tumorii, cu posibilitatea de 
corectare în timp real a erorilor, asigurând o calitate optimă a tratamentului. 
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Introduction: Image-guided radiotherapy (IGRT) allows greater conformality of dose and protection of 
organ at risks. Cone beam computed tomography (CBCT) imaging verification plays an important role in 
image-guided radiotherapy. 
Methods / Methodology: A 70-year-old patient was diagnosed with stage IIIC2r FIGO cervical cancer and 
was treated with definitive external-beam radiotherapy with RapidArc technique with SIB (Simultaneous 
Integrated Boost) in a total dose of 45Gy/25 fractions, 55Gy/25 fractions and 60Gy/25 fractions with 
concurrent chemotherapy, followed by imaging-guided adaptive brachytherapy. During the treatment, 
CBCT imaging verification were performed daily. At the CBCT verification images, the changes of irradiated 
volume were identify by the dimensional reduction of the uterine body following the elimination of the 
liquid from the uterine cavity. This required the resimulation of the patient and adaptation at a new treatment 
planning using the same technique. The treatment was well tolerated. 
Results: Following the dosimetric calculation of the two plans, dosimetric changes revealed for the 
treatment volume and the organs at risk. The volume has decreased from 561 cm3 to 155 cm3. 
Conclusion: In the era of image-guided radiotherapy, CBCT allow verification of patient position and 
preparation, as well the changes of the size and shape of the tumor, with the possibility of real-time error 
correction, ensuring optimal treatment quality. 
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asociat cu trombofilie 
Inna Șatcovscaia1,2, I. Vinogradov1, V. Musteață2 

1Departamentul de Hematologie, Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova.  

2Disciplina de Hematologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova 

 

Introducere: Mielomul multiplu (MM) este a doua cea mai frecventă neoplazie hematologică, totalizând 
aproximativ 1% dintre toate malignităţile, caracterizată prin proliferarea aberantă a plasmocitelor 
maligne la nivel medular. Ratele crescute de morbiditate și invaliditate, recidivele și complicațiile frecvente, 
impactul socio-economic negativ desemnează mielomul multiplu (MM) drept o problemă actuală în 
oncologie și sănătate publică. 

Material și metode: Am efectuat operațiunile observaționale, analitice și studiu descriptiv al cazului de MM, 
asociat cu trombofilie. Acest pacient a fost tratat și urmărit la Institutul Oncologic din Republica Moldova în 
perioada 2017-2022. Diagnosticul a fost confirmat prin examen citologic, imunohistochimic al măduvei 
osoase și analiza imunologică ELISA. Tipul morfologic de malignitate hematologică a fost identificat în 
conformitate cu Clasificarea OMS revizuită în 2017 a tumorilor țesuturilor hematopoietice și limfoide. Stadiul 
MM în fiecare caz a fost determinat în conformitate cu Sistemul de stadializare Durie-Salmon și Sistemul 
internațional de stadializare revizuit. 

Rezultate: Diagnosticul de MM, stadiul IIIA, a fost confirmat la un bărbat de 59 de ani, care deja se afla la 
evidență cu trombofilie ereditară. Perioada de la debutul clinic până la diagnosticarea bolii a fost de 6 luni. 
Pacientul a avut un istoric de sindrom anemic, dureri osoase asociate cu scăderea mobilității (dereglări de 
statică și mers), cu statutul de performanță ECOG 3. Acest pacient avea gardientul M tip IgG și formă 
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radiologică diseminată de MM. Radiografia scheletului și scanările CT au detectat multiple leziuni osteolitice, 
care afectează predominant scheletul axial și osteopenia scheletică difuză. Analizele de sânge au evidențiat 
anemie moderată, viteza de sedimentare a hematiilor crescută, hiperproteinemie și nivel crescut de D-dimeri. 
Numărul de celule mielomice de tip plasmocite/proplasmocite în aspiratul măduvei osoase a constituit 46%. 
Pacientul a fost supus tratamentului de primă linie conform schemei VAD și CyBorDex, pe fundal de 
tratamentul anticoagulant cu varfarină, cu ameliorare clinică. Răspunsul parțial a fost obținut după 5 cicluri 
în regim VCD, urmate de radioterapie și cementoplastie percutană ghidată, a leziunilor osteolitice la nivelul 
vertebrelor, pentru controlul local al MM. Ulterior, cu statutul de performanță ECOG 1 (cu restabilirea staticii 
și al mersului), pacient a continuat tratamentul specific de menținere, în combinație cu tratamentul 
anticoagulant. 

Concluzii: Indiferent de vârstă, sex, prezența patologiilor concomitente, tratament de primă linie și durata 
bolii la pacienții cu MM, terapia țintită cu inhibitori de proteasomi combinată cu radioterapie și 
cementoplastie percutană poate fi considerată o opțiune eficientă de management în cazurile avansate, 
datorită răspunsului parțial stabil și recuperării stării de performanță ECOG. 
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Successful combined management of an advanced multiple myeloma case 
associated with thrombophilia 
Inna Șatcovscaia1,2, I. Vinogradov1, V. Musteață2 

1Department of Hematology, Oncologic Institute, Chisinau, Republic of Moldova. 

2Department of Internal Medicine, Hematology, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemițanu”, Chisinau, Republic of Moldova 

 

Introduction: Multiple myeloma (MM) is the second most common hematological neoplasia, accounting for 
approximately 1% of all malignancies, characterized by the aberrant proliferation of malignant plasma cells 
at the marrow level. High rates of morbidity and disability, frequent relapses and complications, negative 
socio-economic impact designate multiple myeloma (MM) as a current problem in oncology and public 
health. 

Material and methods: We performed the observational, analytical and descriptive study of the case of MM 
associated with thrombophilia. This patient was treated and followed up at the Oncological Institute of the 
Republic of Moldova during 2017-2022. The diagnosis was confirmed by cytological, immunohistochemical 
examination of the bone marrow and immunological ELISA analysis. The morphologic type of hematologic 
malignancy was identified according to the Revised 2017 WHO Classification of Tumors of Hematopoietic 
and Lymphoid Tissues. The stage of MM in each case was determined according to the Durie-Salmon Staging 
System and the Revised International Staging System. 

Results: The diagnosis of MM, stage IIIA, was confirmed in a 59-year-old man, who was already on record 
with hereditary thrombophilia. The period from the clinical onset to the diagnosis of the disease was 6 
months. The patient had a history of anemic syndrome, bone pain associated with decreased mobility (static 
and walking disorders), with ECOG performance status 3. This patient had  IgG type and radiological 
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disseminated form of MM. X-ray examinations and CT scans detected multiple osteolytic lesions, 
predominantly affecting the axial skeleton and diffuse skeletal osteopenia. Blood tests revealed moderate 
anemia, elevated sedimentation rate, hyperproteinemia, and elevated D-dimers. The number of 
plasmocyte/proplasmocyte myeloma cells in the bone marrow aspirate was 46%. The patient underwent 
first-line treatment according to the VAD and CyBorDex regimens, on the background of anticoagulant 
treatment with warfarin, with clinical improvement. The partial response was obtained after 5 cycles of VCD 
regimen, followed by radiotherapy and guided percutaneous cementoplasty of the osteolytic lesions at the 
level of the vertebrae, for the local control of MM. Subsequently, with ECOG performance status 1 (with 
restoration of static and gait), the patient continued specific maintenance treatment in combination with 
anticoagulant treatment. 

Conclusions: Regardless of age, sex, presence of concomitant pathologies, first-line treatment and disease 
duration in MM patients, targeted therapy with proteasome inhibitors combined with radiotherapy and 
percutaneous cementoplasty can be considered an effective management option in advanced cases, due to 
the response partially stable and recovering ECOG performance status. 
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Evaluarea speciilor reactive de oxigen și azot intracelulare induse de 
tratamentul cu plasmă non-termică la presiune atmosferică 
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Cuvinte cheie: plasmă non-termică la presiune atmosferică, osteosarcom, specii reactive 

Introducere: Plasma non-termică la presiune atmosferică (CAP), un gaz parțial ionizat format din radicali 
liberi, electroni, ioni, fotoni și molecule neutre sau excitate, a fost propusă ca nou potențial tratament în 
terapia cancerului datorită activității sale anti-tumorale selective observate. Scopul acestui studiu a fost de a 
analiza citotoxicitatea tratamentului indirect CAP asupra osteoblastelor umane și a celulelor de osteosarcom, 
și de a determina nivelurile intracelulare ale speciilor de reactive de oxigen (ROS) și de azot (RNS). 

Materiale și metode: Celulele au fost cultivate în plăci cu 96 de godeuri înainte de tratament, acesta 
constând în mediu RPMI-1640 expus la descărcări CAP timp de 30, 60 și 90 de secunde. Eficiența 
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tratamentului a fost evaluată prin testul MTT. Nivelurile totale de ROS și RNS au fost evaluate prin analiza cu 
DCFH-DA, respectiv testul Griess. 

Rezultate: Tratamentul a prezentat un efect citotoxic puternic în cazul celulelor tumorale, viabilitatea 
scăzând într-o manieră dependentă de doză până la aproximativ 15% față de probele netratate, spre 
deosebire de celulele normale unde s-a observat doar o scădere minoră. Până la 24 de ore după tratament, 
celulele HOS au prezentat niveluri intracelulare crescute de ROS și RNS față de probele de control. În cazul 
celulelor HOB, tratamentul a crescut inițial nivelurile RNS, în timp ce nivelurile ROS au scăzut, ulterior 
nivelurile speciilor reactive au revenit la valori similare cu probele netratate. 

Concluzii. Incapacitatea celulelor HOS de a neutraliza ROS și RNS produse de CAP ar putea sta la baza 
efectului citotoxic selectiv al tratamentului. 
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Introduction: Cold atmospheric plasma (CAP), a partially ionized gas consisting of free radicals, electrons, 
ions, photons and neutral or excited molecules has been proposed as a potential novel treatment in cancer 
therapy due to its observed selective anti-tumoral activity. The aim of this study was to analyze the 
cytotoxicity of indirect CAP treatment on human osteoblasts and osteosarcoma cells and to evaluate the 
intracellular reactive oxygen (ROS) and nitrogen (RNS) species levels. 

Materials and methods: The cells were seeded in 96-wells plate prior the treatment, which consisted of 
RPMI-1640 media exposed to CAP discharges for 30, 60 and 90 seconds. The efficiency of the treatment was 
assessed by MTT viability assay. Total ROS and RNS were evaluated using DCFH-DA cellular ROS assay and 
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Griess assay, respectively. 

Results: The treatment presented a strong cytotoxic effect for tumor cells, the viability decreasing in a dose-
dependent manner down to approximately 15% of untreated samples, as opposed to the normal cells where 
only a minor decrease has been observed. Up to 24 hours post-treatment, HOS cells showed elevated 
intracellular levels of ROS and RNS relative to control samples. In the case of HOB cells, the treatment initially 
increased the RNS levels while the ROS levels decreased, subsequently the levels of reactive oxygen and 
nitrogen species returned to similar values as the untreated samples. 

Conclusions: The inability of HOS cells to neutralize reactive oxygen and nitrogen species produced by cold 
atmospheric plasma could be the underlying principle of the selective cytotoxic effect of the treatment. 
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Evoluție fulminantă în cancerul bronhopulmonar EGFR pozitiv – prezentare 
de caz 
Alexandra Ștefan, Silvia Brotea-Mosoiu, Cătălina Bezarau, Elena Șerban, Laurenția Gales 

Oncologie Medicală II, Institutul Oncologic ”Prof Dr. Alexandru Trestioreanu” București, România  

 

Introducere: Odată cu dezvoltarea terapiilor țintite s-au făcut reale progrese în tratamentul cancerului pulmonar. 
Pentru pacienții cu mutații EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) tratamentul cu inhibitori de tirozin kinază 
reprezintă standardul la momentul actual, rămânând însă problema alegerii celei mai potrivite terapii subsecvente 
la progresia bolii.  

Prezentare de caz: Pacienta în vârstă de 56 de ani, diagnosticată cu adenocarcinom pulmonar grad 3, cu deleție la 
nivelul exonului 19 EGFR, stadiul IV cu determinări secundare osoase, tratată cu Osimertinib și acid zolendronic timp 
de 2 ani, continuare de evoluție locală, în tratament cu Pemetrexed și Carboplatin AUC6 și Acid zolendronic. În august 
2022 pacienta se prezintă acuzând hemoptizie, dispnee de repaus, durere toracică. Biologic se constată anemie, 
trombocitopenie gr III CTCAE. Se efectuează un CT (17.08.2022), unde se constată regresia formațiunii tumorale. Se 
inițiază tratament substitutiv și simptomatic. La 7 zile de la externare pacienta se prezintă cu starea generală alterată, 
agravarea durerii și dispneei, ECOG 3. La un nou CT (02.09.2022) se remarcă progresia leziunii pulmonare cu invazie 
la nivelul VCS (vena cava superioară) și leziuni noi. Ulterior pacienta dezvoltă edem în pelerină, iar comisia decide 
radioterapie paleativă. La CT-ul de plan (15.09.2022) se decelează masa tumorală mediastino-pulmonară în progresie 
cu invadarea pericardului, traheei, VCS, alte leziuni noi și pleurezie, pericardită. În aceste condiții comisia optează 
pentru tratament suportiv. Evoluția pacientei este nefavorabilă cu agravarea simptomatologiei și decesul pacientei.  

Concluzii: În acest caz putem vorbi de o evoluție fulminantă ce nu permite inițierea unui nou tratament după 
progresie.  
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Fulminant evolution in EGFR-positive lung cancer – a case report  
Alexandra Ștefan, Silvia Brotea-Mosoiu, Cătălina Bezarau, Elena Șerban, Laurenția Gales 

Medical Oncology II, Oncological Institute "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucharest, Romania  

 

Introduction: Since the development of targeted therapy real progress has been made in the treatment of 
lung cancer. For EGFR mutation tyrosine kinase inhibitors represent the standard of care, but that leaves the 
problem of picking the most adequate subsequent therapy,   

Case presentation: Patient of 56 years old, diagnosed with lung adenocarcinoma grade 3, EGFR exon 19 
deletion, stage IV with bone metastasis who has been treated with Osimertinib and zolendronic acid for 2 
years. At progression we started treatment with Pemetrexed Carboplatin AUC6 and zolendronic acid. In 
august 2022 patient presents in our clinic cu hemoptysis, dyspnea and thoracic pain. Biologic- grade 3 
anemia and thrombocytopenia. We also performed a CT scan which shows tumor regression. Transfusion 
and symptomatic treatment were started. 7 days after discharge the patient presents to the clinic with ECOG 
3, pain and dyspnea escalation. Another CT scan (02.09.2022) shows progressive of the pulmonary lesion 
which invades the superior vena cava and new lesions. Subsequently the patient develops clinical superior 
vena cava syndrome and our tumor bord opts for palliative radiotherapy. The plan CT scan shows further 
progression of the disease, now with invasion of the trachea and pericardium with pleurisies and pericarditis, 
so our bord decides for supportive treatment.  There is further fast clinical deterioration resulting in death 
of the patient. 

Conclusion: In this case we could notice a fulminant evolution of the disease, leaving us no possibility of 
initiating another treatment after the second progression.  
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Caz particular de cancer de sân metastatic: a fi sau a nu fi ocluzie 
intestinală 
Oana Maria Toncean 

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

Cuvinte cheie: cancer sân, metastaze, ocluzie intestinală, radiografie 

Introducere: Cancerul mamar reprezintă cel mai frecvent diagnostic oncologic la femei. Metastazele gastrice sunt 
relativ rare, apărând de obicei după mai mulți ani de la diagnostic și tratament.  

Prezentare de caz: Femeie în vârstă de 66 ani, diagnosticată cu carcinom mamar stadiul IV prin determinări 
secundare gastrice în urmă cu 5 ani, a efectuat chimioterapie cu patru linii de tratament, având în prezent boala 
în evoluție la nivel peritoneal și mezenteric. 

Pacienta s-a prezentat în serviciul nostru pentru scaune diareeice multiple, greață, fatigabilitate și dispnee de efort 
debutate în urmă cu 2 săptămâni. Examinările clinice, paraclinice au fost în limite normale. Având în vedere 
diagnosticul, s-a suspicionat ocluzia intestinală, dar radiografia abdominală și tabloul clinic infirmă această ipoteză. 

Datorită persistenței sindromului diareeic zilnic pe parcursul internării în ciuda tratamentului maximal, s-a decis 
investigarea prin colonoscopie. Înaintea efectuării pregătirii corespunzătoare, pacienta acuză durere toracică 
retrosternală cu iradiere în ambele brațe, acompaniată de un episod de vărsătură. Electrocardiograma și enzimele 
cardiace nu relevă modificări de ischemie. Se repetă radiografia abdominală pe gol care relevă câteva nivele hidro-
aerice în abdomenul superior. Se completează investigațiile cu computer tomograf abdomen-pelvis care confirmă 
ocluzia intestinală. 

Concluzie: Prin intermediul acestei prezentări de caz dorim să atragem un semnal de alarmă asupra pacientelor 
care prezintă determinări secundare la nivel abdominal și simptomatologie atipică gastrointestinală.  
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A particular case of metastatic breast cancer: to be or not to be intestinal 
occlusion  
Oana Maria Toncean 
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Introduction: Breast cancer is the most common oncology diagnosis in the female. Gastric metastasis are 
relative rare and can show up many years after initial diagnosis and treatment. 

Case presentation: A 66-years-old women, who was diagnosed with breast carcinoma stage IV within gastric 
metastasis five years ago, received four regimens of chemotherapy and now is with evidence of peritoneal 
and mesenteric tumor progression.  

The patient presented in our service with a two week history of multiple diarrheal stools, nausea, fatigue and 
dyspnea on exertion. The clinical and paraclinical exams were normal. Because of the patient’s diagnosis, it 
was suspected intestinal occlusion, but the abdominal radiography and the symptoms decline this 
hypothesis. Due to every day persistence of the diarrheic syndrome even after receiving symptomatic 
treatment, we considered that a colonoscopy procedure is mandatory for diagnosis. Right before preparing 
for the intervention, the patient presented retrosternal chest pain radiating to both arms, associated with 
vomiting. The echocardiogram and the cardiac enzymes did not confirm myocardial ischemia. We performed 
again a plain abdominal radiography, which now described several fluid and air levels in upper abdominal. 
The abdomen-pelvis-CT confirmed the diagnosis of intestinal occlusion. 

Conclusion: With this case report we hope to increase clinicians awareness in patients with abdominal 
metastasis and atypical gastrointestinal symptoms. 



 
 
 
 
 
 
 

428 
 

Tratamentul și evoluția cancerului mamar triplu pozitiv în timpul sarcinii: 
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Cuvinte cheie: sarcină, cancer mamar, radioterapie, chimioterapie 

Introducere: Cancerul mamar asociat sarcinii (CMAS) este cea mai comună formă de malignitate diagnosticată pe 
parcursul sarcinii. CMAS reprezintă o provocare în ceea ce privește managementul clinic și terapeutic pentru 
siguranța mamei și fătului.  
Metode / Metodologie: Pacientă în vârstă de 34 de ani, cu sarcină în evoluție în săptămâna 20 de gestație, a fost 
diagnosticată cu carcinom mamar stâng invaziv triplu pozitiv stadiul cT2N0M0. Cazul a fost discutat în Comisia 
Multidisciplinară unde s-a decis intervenție chirurgicală per primam, urmată de tratament sistemic în funcție de 
rezultatul anatomopatologic. S-a intervenit chirurgical practicându-se mastectomie radicală cu limfadenectomie 
axilară. Rezultatul anatomopatologic a fost de carcinom ductal invaziv, triplu pozitiv, pT2N0G3 L0V0Pn0. S-a inițiat 
un ciclu de chimioterapie protocol Adriamicină și Ciclofosfamidă, temporizat din cauza infecției cu SARS-CoV2. 
Ulterior a avut o naștere pe cale naturală la termen a unui copil aparent sănătos. A urmat chimioterapie protocol 
3 cicluri cu Epirubicină și Ciclofosfamidă, 7 cicluri Paclitaxel și terapie cu Trastuzumab. După finalizarea 
chimioterapiei a efectuat radioterapie externă adjuvantă în doză de 50 Gy în 25 de fracții. 
Rezultate: La ultima evaluare clinico-imagistică pacienta nu prezintă semne de evoluție a bolii. 
Concluzie: Abordarea multidisciplinară a CMAS este esențială în stabilirea strategiei optime de diagnostic și 
tratament. Rezultatele datelor clinice și a progreselor terapeutice permit administrarea unui tratament sigur chiar 
în situații excepționale precum CMAS. 
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Introduction: Pregnancy-associated breast cancer (PABC) is the most common form of malignancy diagnosed during 
pregnancy. PABC represents a challenge in terms of clinical and therapeutic management to guarantee both maternal 
and fetal security. 
Methods / Methodology: Our patient, a 34 years old Caucasian woman, was diagnosed with triple positive invasive 
carcinoma of the left breast stage cT2N0M0 in the 20th week of gestation. The case was discussed in the 
Multidisciplinary Committee and it was decided to have surgical intervention per primam followed by systemic 
treatment depending on the anatomopathological result. The patient underwent radical mastectomy and axillary 
limph node dissection. The histopathological result was triple positive ductal invasive carcinoma, pT2N0G3 L0V0Pn0. 
The patient began adjuvant chemotherapy with one cycle of Adriamycin and Cyclophosphamide, but the treatment 
was postponed by the infection with SARS-Cov2. She had a natural childbirth of a healthy baby on the 39th week of 
pregnancy. After childbirth, the patient had chemotherapy protocol 3 cycles with Epirubicin and Cyclophosphamide, 
followed by 7 cycles of Paclitaxel and therapy with Trastuzumab. After chemotherapy, the patient had adjuvant external-
beam radiotherapy with 50 Gy in 25 fractions. 
Results: At the last clinical and imagistic follow-up the patient was in remission.  
Conclusions: Multidisciplinary approach of PABC is essential for the best management of this disease. Results from 
clinical data and the therapeutic progress ensure an optimal treatment even in exceptional circumstances such as PABC. 
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Progresele inteligenței artificiale în endoscopie digestivă 
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Cuvinte cheie: inteligență artificială, endoscopie digestivă, progres 

Introducere: În ultimul deceniu sistemele de inteligență artificială au beneficiat de multă atenție din partea 
comunității științifice, iar în endoscopie digestivă progresul înregistrat a fost remarcabil. Prin transformarea 
gândirii umane în analiză digitală, aceste sisteme au devenit capabile să automatizeze multe din procesele 
efectuate manual de endoscopist. 

Discuții: Sistemele de inteligență artificială dezvoltate în endoscopia digestivă reprezintă rețele neuronale 
create după conceptul creierului uman. Acest lucru le oferă posibilitatea să fie învățate și apoi să aplice 
informațiile obținute în practica endoscopică. Astfel, aceste dispozitive devin metode adjuvante în tehnicile 
de diagnostic și screening al cancerelor tubului digestiv. În ultimul deceniu s-au dezvoltat multe dispozitive 
de inteligență artificială care au fost validate și pot fi utilizate în mod curent. Dintre acestea amintim 
EndoBRAIN de la Olympus, GI Genius de la Medtronic, CAD EYE de la Fujifilm, Discovery de la Pentax și altele. 
Aceste sisteme au fost educate să identifice leziuni preneoplazice și neoplazice din tractul digestiv superior 
(esofag barret, polip diminutivi gastrici, gastrita atrofică, infecția cu H. Pylori, carcinom in situ) precum și din 
tractul digestiv inferior (polipi colonici diminutivi, activitatea bolilor inflamatorii intestinale și zone de 
displazie, carcinom in situ). 

Concluzii: Sistemele de inteligență artificială în endoscopie și-au dovedit utilitatea în studii, iar aplicarea lor 
în practica curentă este tot mai fezabilă. Din acest motiv endoscopiștii practicieni trebuie să urmărească 
progresele acestor sisteme și să învețe să colaboreze cu computerul pentru atingerea celor mai înalte 
performanțe în practica lor. 
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Introduction: In the last decade artificial intelligence systems have received a lot of attention from the 
scientific community, and in digestive endoscopy the progress made has been remarkable. By transforming 
human thinking into digital analysis, these systems have become able to automate many of the processes 
performed manually by the endoscopist.  

Discussions: The artificial intelligence systems developed in digestive endoscopy are neural networks 
modelled after the human brain. This gives them the opportunity to learn and then apply the knowledge 
gained in endoscopic practice. As such, these devices can be used to diagnose and screen for digestive tract 
cancers as adjunctive methods. Several AI devices have been developed over the past decade that have been 
validated and can be used routinely. We mention EndoBRAIN from Olympus, GI Genius from Medtronic, CAD 
EYE from Fujifilm, Discovery from Pentax, among others. These systems have been educated to identify 
preneoplastic and neoplastic lesions in the upper digestive tract (Barrett's esophagus, diminutive gastric 
polyps, atrophic gastritis, H. Pylori infection, carcinoma in situ) as well as in the lower digestive tract 
(diminutive colonic polyps, inflammatory bowel disease activity and areas of dysplasia, carcinoma in situ).  

Conclusions: Studies have shown the usefulness of artificial intelligence systems in endoscopy, and their 
application to current practice is becoming more feasible. Therefore, practicing endoscopists must learn to 
work with the computer and follow the advancements of these systems to achieve maximum performance. 
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Cuvinte cheie: cancer bronhopulmonar, Pancoast-Tobias, radio-chimioterapie concomitentă 

Introducere: Cancerul bronhopulmonar este a treia cea mai frecventă neoplazie și principala cauză de deces 
prin cancer la nivel mondial (1,2). Tratamentul standard în cancerul pulmonar non-microcelular în stadiul IIIC 
este radio-chimioterapia definitivă concomitentă sau secvențială (3). Sindromul Pancoast-Tobias reprezintă 
o varietate de simptome datorate localizării tumorii în apexul pulmonar ce reprezintă mai puțin de 5% din 
totalitatea cazurilor de neoplasm bronhopulmonar (1). 

Metode: Pacient în vârstă de 60 de ani, fumător (50 p.a), cu IP ECOG 2, a fost diagnosticat în mai 2021 cu 
adenocarcinom bronhopulmonar de lob superior stâng stadiul IIIC (cT4N3M0), cu simptomatologie 
caracteristică sindromului Pancoast-Tobias (parestezii ale membrului superior stâng, durere la nivelul centurii 
scapulare pe partea stângă), pentru care a efectuat radio-chimioterapie concomitentă definitivă. 

Rezultate: Evaluarea imagistică post radio-chimioterapie relevă reducerea volumului tumoral cu 
aproximativ 30% la 5 săptămâni, cu păstrarea răspunsului terapeutic la 6 luni și reducerea cu aproximativ 50% 
la 9 luni. 

Concluzii: Deși radio-chimioterapia concomitentă reprezintă standardul de tratament al cancerului 
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bronhopulmonar local-avansat uneori localizarea tumorii face dificilă atingerea dozei optime de iradiere (60-
66 Gy) cu protejarea eficientă a organelor la risc. Adaptarea atât a poziționării pacientului cât și a dozimetriei 
planului de iradiere sunt esențiale pentru răspunsul tumoral la tratament, precum și pentru diminuarea 
efectelor secundare datorate iradierii. 

Referințe:  

1. Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 

2. IARC’s Global Cancer Observatory – 2020. 

3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) - Non-Small Cell Lung Cancer Guidelines. 
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Keywords: lung cancer, Pancoast-Tobias, concurrent chemoradiotherapy 

Introduction: Lung cancer is the third most common type of cancer and the leading cause of cancer death 
worldwide (1,2). The standard treatment for stage IIIC non small cell lung cancer is definitive concurrent or 
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sequential chemoradiotherapy (3). Pancoast-Tobias syndrome is defined by a multitude of symptoms caused 
by the localization of the tumor in the apex of the lung, which represents less than 5% of all lung cancer cases 
(1). 

Methods: Sixty years old male patient, smoker, PS ECOG 2 was diagnosed in May 2021 with stage IIIC 
(cT4N3M0) adenocarcinoma in the upper lobe of the left lung after experiencing characteristic symptoms for 
Pancoast-Tobias syndrome (upper left limb paresthesia, scapulohumeral pain on the left side), for which he 
underwent definitive concurrent chemoradiotherapy. 

Results: The follow-up imaging revealed a tumor response with decrease of dimensions of approximately 
30% at five weeks, no evidence of progression at six months and decrease of dimensions with approximately 
50% at nine months. 

Conclusion: Even though concurrent chemoradiotherapy represents standard of care in locally advanced 
lung cancer, sometimes the localization of the tumor makes it difficult to obtain the optimal radiation dose 
(60-66 Gy) while protecting the organs at risk. Adjusting the patient positioning and using high dosimetric 
techniques can be helpful to achieve a good treatment response with minimal side effects. 

References:  

1. Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 

2. IARC’s Global Cancer Observatory – 2020. 

3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) - Non-Small Cell Lung Cancer Guidelines. 
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Rolul asistenței medicale în îngrijirea și tratarea pacientului neutropenic 
cu sepsis 
Roxana Alexoaie, Laura Turbatu 

Secția Hematologie, IRO, Iași, România 

Cuvinte cheie: profilaxie, pacient neutropenic, sepsis 

Sepsisul este un sindrom clinic cauzat de un răspuns inflamator exagerat al organismului-gazdă la infecție, 
ca urmare a unei activări necontrolate a sistemului imunitar în timp ce neutropenia reprezintă scăderea 
valorilor neutrofilelor în sânge, fiind o afecțiune ce de asemenea predispune organismul la infecții. 

Pacienții cu neutropenie sunt astfel mai susceptibili la dezvoltarea infecțiilor bacteriene, ca și consecință a 
chimioterapiei și a expunerii la radiații, prin urmare la apariția sespisului și a șocului septic. 

Deși pot avea diverse cauze, de la boli autoimune, unde organismul produce anticorpi împotriva neutrofilelor 
la deficiente nutriționale, medicamente chimioterapie, afecțiuni ale măduvei hematopoietice sau infecții 
bacteriene, atât neutropenia cât și sepsisul pot fi tratate și ținute sub control, ceea ce oferă un prognostic 
bun majorității pacienților. 

Putem preveni riscul de apariție a sepsisului în cazul pacienților neutropenici, focusându-ne pe următoarele 
aspecte: informarea corectă a pacienților și a familiilor acestora; tratarea promptă a infecțiilor; terapia precoce, 
(antibioterapie, corticoterapie); supraveghere atentă a pacienților cu risc crescut de a dezvolta infecții severe; 
adoptarea de către personalul medical a unor măsuri de prevenire a infecțiilor respectiv igiena corectă a 
mâinilor; folosirea dezinfectanților ori de câte ori este nevoie; purtarea echipamentului corespunzător de 
protecție; manipularea corectă a dispozitivelor medicale precum cateterul venos central și cateterul venos 
periferic; administrarea corectă și în condiții corespunzătoare a tratamentului prin abord venos sau cutanat, 
dar mai ales prin comunicarea directă medic-pacient, pacient-asistent medical, asistent medical-medic și 
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stabilirea unei relații interumane de încredere. 

În concluzie, terapia precoce direcționată țintit reprezintă elementul cheie în prevenirea apariției sepsisului 
în ceea ce privește pacienții neutropenici, cu accent deosebit pe recunoașterea promptă a sepsisului și 
inițierea unui tratament structurat. 

 

 

The role of the medical assistant in the care and treatment of the 
neutropenic patient with sepsis 
Roxana Alexoaie, Laura Turbatu 

Department of Hematology, IRO, Iasi, Romania 

Keywords: prophylaxis, neutropenic patient, sepsis 

Sepsis is a clinical syndrome caused by an exaggerated inflammatory response of the host organism to 
infection, as a result of an uncontrolled activation of the immune system, while neutropenia represents the 
decrease in neutrophil values in the blood, being a condition that also predisposes the body to infections. 

Patients with neutropenia are more susceptible to the development of bacterial infections, as a consequence 
of chemotherapy and radiation exposure, therefore to the occurrence of sepsis and septic shock. 

Although they can have various causes, from autoimmune diseases where the body produces antibodies 
against neutrophils to nutritional deficiencies, chemotherapy drugs, diseases of the hematopoietic marrow 
or bacterial infections, both neutropenia and sepsis can be treated and kept under control, which provides a 
good prognosis for most patients. 
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We can prevent the risk of sepsis to neutropenic patients by focusing on the following aspects: correct 
information of patients and their families; prompt treatment of infections; early therapy, (antibiotic therapy, 
corticotherapy); close monitoring of patients at high risk of developing severe infections; the adoption by 
the medical staff of infection prevention measures, respectively correct hand hygiene; using disinfectants 
whenever needed; wearing the appropriate protective equipment; correct handling of medical devices such 
as central venous catheter and peripheral venous catheter; the correct administration and in appropriate 
conditions of the treatment through the venous or skin approach, but especially through the direct 
communication between doctor-patient, patient-medical nurse, medical assistant-doctor and the 
establishment of an interpersonal relationship of trust. 

In conclusion, early targeted therapy is the key element in preventing the occurrence of sepsis in neutropenic 
patients, with special emphasis on the prompt recognition of sepsis and the initiation of a structured 
treatment. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

440 
 

Prevenirea căderilor și leziunilor pacienților în spitale 
Mihaela Ramona Balan, Ionela Ramona Balan 

Secția Hematologie, IRO, Iași, România 

Cuvinte cheie: definiție, factori de risc, măsuri preventive  

Cădere - consecința oricărui eveniment care precipită (aruncă) individul către sol (podea) împotriva voinței 
sale. 

Risc de cădere - asociere de factori intrinseci și extrinseci care favorizează producerea căderii pacienților 
internați într-o organizație medico-sanitară. 

Factori extrinseci: iluminare inadecvată, podea alunecoasă, spații reduse, mobilier inadecvat, îmbrăcăminte 
sau încălțăminte inadecvate, înălțimea patului etc. 

Factori intrinseci: vârsta mai mare de 65 de ani sau mai mică de 5 ani, alterări ale stării de conștiență, alterări 
ale capacității motorii, tulburări ale facultăților mintale, dificultate sau incapacitate de a controla sfincterele, 
durere acută sau cronică, lipsa cererii de ajutor etc. 

Măsuri preventive cu privire la factorii extrinseci: asigurarea iluminatului adecvat conform normativelor în 
vigoare, asigurarea de pardoseli antialunecoase, așezarea obiectelor necesare la îndemâna pacientului, 
răspuns prompt din partea personalului medico-sanitar la apelul pacientului, reglarea patului la o înălțime 
cât mai mică față de podea, instalarea butoanelor la îndemâna pacientului pentru apelul asistențial, folosirea 
încălțămintelor ușoare, antialunecoase, blocarea roților patului, dotarea grupurilor sanitare cu mânere de 
sprijin etc. 

Măsuri preventive cu privire la factorii intrinseci: identificarea alterațiilor cognitive, evaluarea capacității de 
menținere a echilibrului, asigurarea asistenței la deplasarea pacienților instabili, educarea pacientului privind 
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utilizarea bastoanelor, educarea pacientului pentru a cere ajutor când este necesar, identificarea conduitei și 
factorilor de risc etc.  

Medicii, asistenții medicali și tot personalul medical sunt responsabili pentru îndeplinirea acestor măsuri.  

 

 

Prevention of patient falls and injuries in hospitals  
Mihaela Ramona Balan, Ionela Ramona Balan 

Department of Hematology, IRO, Iasi, Romania  

Keywords: definition, risk factors, preventive measures  

Fall - the consequence of any event that precipitates (throws) the individual to the ground (floor) against his 
will.  

Fall risk - association of intrinsic and extrinsic factors that favour the occurrence of falls in patients 
hospitalized in a medical-sanitary organization.  

Extrinsic factors: inadequate lighting, slippery floor, small spaces, inadequate furniture, inadequate clothes 
or shoes, bed height, etc.  

Intrinsic factors: age older than 65 years or younger than 5 years, alterations in the state of consciousness, 
alterations in motor capacity, disorders of the mental faculties, difficulty or inability to control the sphincters, 
acute or chronic pain, lack of request for help and so on.  

Preventive measures regarding extrinsic factors: ensuring adequate lighting according to the regulations in 
force, ensuring non-slip floors, placing the necessary objects within reach of the patient, prompt response 
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from the medical staff to the patient's call, adjusting the bed to a height as low as possible compared to the 
floor, installing the buttons at the patient's reach for the emergency call, using light, non-slip shoes, locking 
the bed wheels, equipping sanitary units with support handles, etc.  

Preventive measures regarding the intrinsic factors: identifying cognitive alterations, evaluating the ability 
to maintain balance, providing assistance when moving unstable patients, educating the patient on the use 
of canes, educating the patient to ask for help when necessary, identifying behavior and risk factors, etc.  

Doctors, nurses and all medical personnel are responsible for fulfilling these measures. 
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Terapia cu factor de creștere la pacientul hemato-oncologic 
Oana Elena Chițescu, Maria Florentina Țicău, Tania Doboș, Gabriela Deac 

Clinica Hematologie - Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: mobilizare steady-state, factor de creștere, hiperplazie mieloidă 

Factorul de stimulare al coloniilor granulocitare este folosit atât pentru reducerea duratei neutropeniei, 
apariției neutopeniei febrile la pacienții tratați cu chimioterapie citotoxică cât și pentru mobilizarea celulelor 
stem hematopoietice în vederea efectuării procedurii de transplant medular.  

Strategiile de mobilizare în vederea efectuării transplantului includ mobilizarea steady-state și mobilizarea 
cu chimioterapie. 

Prin metoda steady-state celulele stem sunt mobilizate utilizându-se doar citokinele și anume factorii de 
stimulare a coloniilor granulocitare. Ei induc hiperplazia mieloidă și eliberarea de celule CD34 în circulație 
prin scindarea proteolitică a moleculelor de adeziune. Se folosesc astăzi ca și factori de stimulare la coloniilor 
granulocitare Filgastrim și Lenograstim. 

Metoda preferată de mobilizare a celulelor stem hematopoietice este reprezentată de mobilizarea cu 
chimioterapie în combinație cu factorul de stimulare a coloniilor granulocitare care ajută la scăderea sarcinii 
tumorale și creșterea numărului de celule stem hematopoietice. 

Mobilizarea celulelor stem hematopoietice cu factor de creștere granulocitară este o parte importantă a 
procedurii de transplant și totodată reduce semnificativ incidența, severitatea, durata neutropeniei și riscul 
de infecții grave ce pun în pericol viața pacientului. 
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Growth factor therapy in the hemato-oncological patient 
Oana Elena Chițescu, Maria Florentina Țicău, Tania Doboș, Gabriela Deac 

Hematology Clinic - Marrow Transplant Department Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: steady-state growth factor mobilization, myeloid hyperplasia 

The granulocytic colony stimulating factor is used both to reduce long-term neutropenia, the occurrence of 
febrile neutopenia in patients treated with cytotoxic chemotherapy, and to mobilize hematopoietic stem 
cells for bone marrow transplant procedures. 

Mobilization strategies to perform the transplant include steady-state mobilization and chemotherapy 
mobilization. 

Through the steady-state method, stem cells are mobilized using only cytokines, i.e. granulocytic colon 
stimulation factor. It induces myeloid hyperplasia, the release of CD34 cells into the circulation through the 
proteolytic cleavage of adhesion molecules, Filgastrim and Lenograstim are also used to stimulate 
granulocyte colonies. 

The preferred method of mobilizing hematopoietic stem cells is represented by mobilization with 
chemotherapy in combination with the colon-stimulating factor, granulocytes that help to decrease the 
tumor load and increase the number of hematopoietic stem cells. 

The mobilization of hematopoietic stem cells with granulocyte growth factor is an important part of the 
transplant procedure and also significantly reduces the incidence, severity, duration of neutropenia and the 
risk of serious infections that endanger the patient's life. 
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Radioprotecția în medicina nucleară diagnostică și terapeutică: mit sau 
realitate 
Simona Cruceanu, E. Marcovici, Simona Cojocariu, Crina Miron, Alexandra Saviuc,  
Mihaela Chisăliţă, I. Tulbure, Daniela Stanciuc, Daniela Chetan 

Laboratorul de Medicină Nucleară/PET-CT, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România  

Cuvinte cheie: radioprotecție, medicină nucleară, radiații ionizante, ALARA 

Introducere: Specificul activității de medicină nucleară constă în utilizarea radiațiilor ionizante provenite din 
surse deschise, variate, în scop diagnostic și terapeutic. Sursele de radiații sunt reprezentate de: 18F, 99mTc, 
131I. Radioprotecția operațională reprezintă totalitatea acțiunilor, procedurilor și instrucțiunilor necesare 
asigurării desfășurării practicii de medicină nucleară, în condiții de securitate radiologică maximă, pentru 
personalul medical cât și pentru pacient. 

Material și metodă: Pentru a utiliza mijloacele de radioprotecție, pe toata durata activității, ele trebuiesc 
cunoscute și utilizate corect. 

Mijloacele de radioprotecție utilizate în medicina nucleară variază de la simple la complexe, adresându-se  
întregii game de radiații: gamma, beta- și beta+ iar personalul angajat în laborator le utilizează atât pentru 
protecția pacientului cât și pentru protecția proprie.  

Rezultate: Personalul de specialitate din laboratorul de medicină nucleară diagnostică și terapeutică, trebuie 
să respecte reguli bine definite și clare, pe toată perioada manipulării surselor deschise de radiații ionizante 
și de asemenea să utilizeze mijloacele de radioprotecție specifice, aflate în dotare, în scopul realizării 
radioprotecției optimale a pacienților examinați cât și a persoanelor expuse profesional.   

Concluzii: Respectarea principiului ALARA este fundamentală desfășurării în siguranță a activității de 
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medicină nucleară desfășurate în laborator.  

În Laboratorul de Medicină Nucleară al Institutului Regional de Oncologie Iași, radioprotecția operațională 
este realizată cu mijloace specifice iar monitorizarea expunerii la radiații pe perioada activității se face cu 
dozimetre individuale.    

 

 

Radiation protection in diagnostic and therapeutic nuclear medicine: myth 
or reality 
Simona Cruceanu, E. Marcovici, Simona Cojocariu, Crina Miron, Alexandra Saviuc,  
Mihaela Chisăliţă, I. Tulbure, Daniela Stanciuc, Daniela Chetan 

Nuclear Medicine/PET-CT Laboratory, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania   

Keywords: radiation protection, nuclear medicine, ionizing radiation, ALARA 

Introduction: The specificity of nuclear medicine activity consists in the use of ionizing radiation from 
various unsealed radioactive sources, for diagnostic and therapeutic purposes. Radiation sources are 
represented by: 18F, 99mTc, 131I. Operational radiation protection is representing the totality of actions, 
procedures and instructions necessary to ensure the practice of nuclear medicine, in conditions of maximum 
radiological safety, for medical staff and patients. 

Material and method: In order to use the means of radiation protection, throughout the activity, they must 
be known and used correctly. 

The radiation protection means used in nuclear medicine vary from simple to complex, addressing the whole 
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range of radiation: gamma, beta- and beta+ and are used by laboratory staff for both patient and personal 
protection.  

Results: The specialist staff in the diagnostic and therapeutic nuclear medicine laboratory must follow well-
defined and clear rules throughout the handling of unsealed sources of ionizing radiation and also use the 
specific means of radiation protection available, in order to achieve optimal radiation protection for the 
patients that are examined as well as for the professionally exposed personnel.   

Conclusions: Respecting the ALARA principle is fundamental to the safe development of nuclear medicine 
activities carried out in the laboratory.  

In the Nuclear Medicine Laboratory of the Regional Institute of Oncology Iasi, operational radiation 
protection is achieved with specific means, and radiation exposure monitoring during the activity is made 
with individual dosimeters. 
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Dureri greu tratabile la pacienţii din îngrijirea paliativă 
Ramona Dăscălescu1, Claudia Amorăriţei1, Mihaela Bişog1, Carmen Iacob1,  
Liliana-Nicoleta Crucianu1, Anca Raluca Vrânceanu1, Gema Bacoanu1,2, Vl. Poroch1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Compartimentul Îngrijiri Paliative 

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

Cuvinte cheie: durere, coanalgezice, scala de analgezie OMS, durere totală, opioide, tratament, abordare holistică, calitatea vieţii 

Introducere: Conform OMS, durerea este o experienţă senzorială şi emoţională neplăcută asociată cu leziuni 
tisulare actuale sau potenţiale sau descrisă în termenii unei astfel de leziuni. O definiţie de natură clinică 
afirmă că durerea reprezintă o experienţă subiectivă, trăită în manieră unică de fiecare individ în parte şi prin 
urmare nu poate fi mai bine descrisă decât de cel care o experimentează, fiind finalmente o experienţă 
personală.  

Scop: Studiu original de tip retrospectiv pe cazuistica Secţiei Îngrijiri Paliative a IRO Iași în perioada 
01.07.2021-30.06.2022, privind managementul durerii la pacienţii internaţi. Au fost incluse în studiu cazurile 
care au prezentat dureri considerate ”greu tratabile”, respectiv care au îndeplinit cel puţin una din 
următoarele condiţii: cantitatea în echivalenţi gram de morfină administrată în decursul a 24 ore mai mare 
de 300 mg și control slab al durerii, prezenţa componentei de tip neuropat, prezenţa factorilor de natură 
psiho-emoţională, socială sau spirituală a duererii totale, rotaţia opioidelor, prezenţa efectelor secundare 
inacceptabile/incontrolabile ale tratamentului opioid. 

Concluzii: Evaluarea minuţioasă de tip holistic, în echipă interdisciplinară, monitorizarea periodică atentă și 
aplicarea personalizată a celor mai potrivite intervenţii de tip farmacologic sau non-farmacologic pentru 
controlul durerii reprezintă ingrediente ”cheie” în managementul durerilor considerate ”greu tratabile”. 
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Conceptul de demnitate în îngrijirea persoanelor la finalul vieții 
Antonina Dogariu1, Lăcrămioara Tincu1, Amalia Robu1, Irina Hliboceanu1,  
Liliana-Nicoleta Crucianu1, Anca Raluca Vrânceanu1, Gema Bacoanu1,2, Vl. Poroch1,2 

1Secția Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași 

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

Cuvinte cheie: demnitate, îngrijirea persoanei, respect, grijă, responsabilitate 

Introducere: Demnitatea umană este inviolabilă. Vârsta şi dependența nu pot fi temeiul pentru restricții 
asupra oricărui drept uman inalienabil şi asupra libertății civile recunoscute de standardele 
internaționale şi incluse în constituțiile democratice. Fiecare, independent de sex, vârstă 
sau dependență, are dreptul să se bucure de aceste drepturi şi libertăți şi fiecare are 
dreptul să i se apere drepturile lui umane şi civile. 

Material și metodă: Studiu retrospectiv realizat prin analiza a 16 pacienți internați în cadrul Secției de Îngrijiri 
Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași. 

Rezultate: Demnitatea umană este foarte greu să o definim. Filosofii îi acordă o anumită valenţă, teologii o 
definesc ca respect faţă de Creaţie, juriştii nu o definesc deloc, ci doar o pomenesc. În toate documentele 
internaţionale avem trecută demnitatea. În Declaraţia Universală privind Drepturile Omului se spune că omul 
trebuie să trăiască în demnitate, în Convenţia Europeană privind Drepturile Omului în articolul 1 se spune că 
omului trebuie să i se protejeze demnitatea, dar nimeni nu o defineşte cu exactitate. Demnitatea în îngrijire 
înseamnă oferirea de îngrijiri care sprijină respectul de sine al persoanei, recunoscându-i capacitățile și 
ambițiile și care nu face nimic pentru a o submina. Ea definește semnificația demnității reale de zi cu zi pentru 
viața persoanelor care primesc îngrijire, a îngrijitorilor acestora, a familiilor și a prietenilor, precum și a 
managerilor și a personalului care o oferă. De fapt, asta înseamnă noi toți. De asemenea, arată legăturile 
dintre demnitate și problemele de politică cheie și se referă la reglementările Comisiei pentru calitatea 



 
 
 
 
 
 
 

450 
 

îngrijirii în fiecare etapă. 

Demnitatea persoanei nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însuşi temeiul 
drepturilor fundamentale. Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 a inclus demnitatea umană în 
preambulul său întrucât recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor 
lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în lume. Pentru oricine are 
privilegiul de a avea grijă de pacienți, indiferent de stadiul ciclului vieții umane, datoria de a susține, proteja 
și restabili demnitatea celor care ne solicită îngrijirea îmbrățișează însăși esența medicinei. 

Concluzii: Deși este privit ca un concept abstract, importanța demnității pacientului în îngrijirea la sfârșitul 
vieții nu poate fi negată. Susţinem premisa conform căreia conceptul de demnitate să fie asemănat cu cel al 
iubirii - important, înțeles pe scară largă, greu de definit și care nu poate fi predat în ”nuanţe de alb sau negru”. 
Întrucât demnitatea este experimentată subiectiv și fiecare pacient este unic în ceea ce privește cerințele sale, 
este important ca profesioniștii din domeniul sănătății să utilizeze o abordare deschisă pentru a evalua 
nevoile fiecărui pacient și să urmărească să le satisfacă în consecință, folosind discreția în ceea ce privește 
măsurile adecvate atunci când acordă îngrijire pacienților de diferite tipuri, vârste, culturi și religii. Măsuri 
simple pot ajuta profesioniștii din domeniul sănătății să vadă pacientul care primește îngrijire la sfârșitul vieții 
ca o persoană, ajutându-i astfel să promoveze demnitatea pacientului și să răspundă nevoilor care altfel nu 
ar fi cunoscute. 
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Dieta pacienților supuși transplantului de celule stem hematopoietice 
Adriana Florina Farca, Adina Ionela Toma, Oana Maria Crețu 

Institutul Regional de Oncologie, Iași, Compartiment Transplant Medular 

Cuvinte cheie: dieta, transplant de celule stem hematopoietice, boala grefă contra gazdă 

Pacienții cu transplant de celule stem hematopoietice au solicitări metabolice uriașe legate de refacerea după 
regimuri de condiționare, episoade infecțioase cu stări febrile asociate și, la pacienții cu alogrefă, și  datorită 
modificărilor sistemice și locale legate de boala grefă contra gazdă. Pe termen lung, afecțiunile inflamatorii 
și malabsorbția pot contribui la un sindrom de epuizare cronică. Menținerea unui echilibru nutrițional pe tot 
parcursul procesului de transplant trebuie să fie corelat cu nevoia de a adopta o dietă care să limiteze riscul 
infecțios suplimentar la această populație de pacienți imunocompromiși. 

Recomandările dietetice pentru pacienții supuși transplantului de celule stem hematopoietice au evoluat de-
a lungul anilor, dar în prezent nu există un standard unitar de practici, existând diferențe de recomandări 
între centre, la nivel internațional. De-a lungul anilor, au fost folosite ”dieta neutropenică” (ND), atât la 
pacienții oncologici, cât și pacienții cu HSCT, și mai recent ”dieta cu conținut scăzut de bacterii” (LBD). Dietele 
ND/LBD au fost adoptate datorită premisei că bacteriile care se găsesc în mod obișnuit în alimente și sunt 
introduse în intestinele afectate de regimuri dure de condiționare și de efectele secundare post-HSCT, cum 
ar fi mucozita, ar crește riscul și incidența infecțiilor, ca urmare a translocării din intestine. 

Majoritatea centrelor continuă să recomande diete restrictive, dar, în general, dieta pacientului transplantat 
constă în alimente lipsite de bacterii patogene. Boala grefă contra gazdă (GvHD) intestinală poate să 
determine grețuri, vărsături și diaree, fiind necesară o dietă blândă, care să ofere timp intestinului să se refacă, 
în funcție de toleranță individuală. 

Cu un număr tot mai mare de dovezi care susțin utilizarea a unei diete mai liberale, multe centre se îndreaptă 
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către o dietă bazată pe siguranță alimentară, o abordare mai puțin restrictivă, pe care pacienții și familiile le 
găsesc mult mai gustoase decât dietele restrictive din trecut și, ca urmare, mult mai ușor de respectat. 

Indiferent de dietă pe care un centru alege să o urmeze, important este ca pacienții să primească indicații 
clare, concise și practice. Trebuie să primeze educația pacienților și a familiilor acestora și furnizarea unor 
informații ușor înțeles. Pentru asigurarea acestor condiții, întregul personalul implicat în îngrijirea pacienților 
cu HSCT trebuie să fie educat corespunzător. 

 

 

Diet of patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation 
Adriana Florina Farca, Adina Ionela Toma, Oana Maria Cretu 

Regional Institute of Oncology, Iasi, Bone Marrow Transplant Department 

Keywords: diet, hematopoietic stem cell transplant, graft-versus-host disease 

Hematopoietic stem cell transplant patients have high metabolic demands related to recovery after 
conditioning regimens, infectious episodes with associated febrile conditions and, in allograft patients, also 
due to systemic and local changes related to graft-versus-host disease. In the long term, inflammatory 
conditions and malabsorption can contribute to a chronic exhaustion syndrome. Maintaining a nutritional 
balance throughout the transplant process must be correlated with the need to adopt a diet that limits the 
additional infectious risk in this population of immunocompromised patients. 

Dietary recommendations for patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation have evolved 
over the years, but currently there is no uniform standard of practice, with differences in recommendations 
between centers internationally. Over the years, the “neutropenic diet” (ND) has been used in both oncology 
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and HSCT patients, and more recently the “low bacterial diet” (LBD). ND/LBD diets were adopted due to the 
premise that bacteria commonly found in food and introduced into the gut affected by harsh conditioning 
regimens and post-HSCT side effects such as mucositis would increase the risk and incidence of infections, 
as a result of translocation from the intestines. 

Most centers continue to recommend restrictive diets, but in general, the transplant patient's diet consists of 
foods free of pathogenic bacteria. Intestinal graft-versus-host disease (GvHD) can cause nausea, vomiting 
and diarrhea, therefor a soft diet is necessary in order to give the intestine time to recover, depending on 
individual tolerance. 

With a growing mass of evidence supporting the use of a more liberal diet, many centers are moving toward 
a food safety diet, a less restrictive approach that patients and families find far more tastier than the restrictive 
diets of the past and therefore much easier to comply with. 

Regardless of the diet that a center chooses to follow, it is important that patients receive clear, concise and 
practical instructions. The education of patients and their families and the provision of easily understood 
information must come first. To ensure these conditions, all personnel involved in the care of HSCT patients 
must be properly educated. 
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Importanța ultimului control pretransfuzional în administrarea produselor 
de sânge 
Mihaela Gaidur, Dorina Guzga 

Unitatea de Transfuzii Sanguine, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: transfuzie, control ultim pretransfuzional 

Introducere: Efectuarea procedurii de transfuzie necesită cea mai mare atenție, implicare, responsabilitate. 
Nu sunt permise erorile de nici un fel, deoarece cea mai mică greșeală poate duce la reacții transfuzionale 
grave, soldate chiar cu decesul pacientului.  

În realizarea actului transfuzional se acordă o atenție deosebită următoarelor aspecte: respectarea 
principiilor de securitate, pregătirea actului transfuzional, controlul ultim pretransfuzional, efectuarea 
corectă a transfuziei, supravegherea în timpul și după transfuzie, recunoașterea reacțiilor transfuzionale și 
intervenția imediată la apariția lor.  

Material și metodă: Am analizat retrospectiv numărul transfuziilor efectuate și a modului de efectuare a 
controlului ultim pretransfuzional în perioada iulie 2022-septembrie 2022 în cadrul IRO Iași.  

Rezultate: Cele mai frecvente erori au fost cele legate de utilizarea testului Serafol. Respectarea pașilor 
tehnicii controlului ultim pretransfuzional, precum și a interpretării acestuia au un rol important în procesul 
transfuzional. Orice neconformitate identificată în această etapă trebuie să alerteze personalul medical 
pentru a opri procedura și a face cercetări suplimentare înainte de efectuarea propriu-zisă a transfuziei. 

Concluzii: Factorul cheie, de o importanță covârșitoare, momentul în care se pot preveni majoritatea erorilor, 
rămâne ultimul control pretransfuzional. Efectuarea corectă a acestuia va preveni administrarea unui produs 
neadecvat, incompatibil în sistemul AB0, care poate pune viața pacientului în pericol. 
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The importance of bedside pretransfusion testing 
Mihaela Gaidur, Dorina Guzga 

Blood Transfusion Unit, Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: transfusion, bedside pretransfusion testing 

Introduction: Transfusion therapy requires attention, involvement and responsibility from medical staff. 
There are not allowed any mistakes, because they can lead to severe transfusion events or even patient’s 
death. 

There is very important to follow security principles: transfusion preparing, bedside pretransfusion testing, 
transfusion administration, posttransfusion surveillance and recognizing adverse events. 

Material and method: Our retrospective study analyzed the number of red blood cells transfusions and 
bedside pretransfusion testing performed in our Institute between July 2022-September 2022. 

Results: The most frequent errors were those related to Serafol test. The compliance with bedside 
pretransfusion testing and also its interpretation has an important role in transfusion therapy. Any deviation 
of this technique must alert the medical staff to stop the procedure, to check again patient’s and blood unit 
identity. 

Conclusions: The bedside pretransfusion testing is the most important stage of transfusion therapy. The 
correct execution could prevent that an AB0 incompatible blood unit being transfused to the patient. 
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Neoplazia de prostate 
Florentin Hogea 

IRO Iasi 

Cuvinte cheie: cancer, prostata, varsta, barbati 

Cancerul de prostată este cea mai frecventă afecţiune malignă în rândul bărbaţilor și este a doua cauză de 
deces prin cancer la bărbaţi, după cancerul de plămâni. De obicei, afecţiunea se dezvoltă foarte lent și 
afectează în special bărbaţii mai în vârstă. 

Ca în toate tipurile de cancer, timpul este un factor preţios și detectarea procesului neoplazic într-o fază cât 
mai precoce când încă este limitat la nivelul glandei are cele mai bune șanse de tratament. 
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Cum evităm epuizarea la locul de muncă în lumea vitezei? 
V. Hogia1, T. Balan1, V. Săvoae1, Cl. Dulman1, C. Todiraș1, R. Aniţei1, Liliana Crucianu1,  
Gema Bacoanu1,2, Anca Raluca Vrânceanu1, Vl. Poroch1,2 

1Institutul Regional de Oncologie Iași, Secţia Îngrijiri Paliative 

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

Cuvinte cheie: sindrom de burnout, îngrijire paliativă, echipă, metode de prevenţie 

Introducere: Sindromul de burnout reprezintă totalitatea modificărilor cognitive și afective care determină 
apariţia unei stări de epuizare exacerbate, în contextul unei suprasolicitări profesionale cronice. Când vorbim 
despre mediul de lucru, principalii factori asociați cu apariţia burnout-ului sunt: timpul insuficient, lipsa de 
comunicare și sprijin din partea colegilor, lipsa clarității rolului, lipsa autonomiei, volumul mare de lucru, lipsa 
aprecierii pentru munca depusă. Există și cauze care țin de stilul de viață precum timpul liber insuficient, lipsa 
orelor necesare de odihnă și somn, lipsa orelor rezervate pentru familie, sport și relaxare, alimentația 
nesănătoasă.  

Metodologie: Studiu original bazat pe aplicarea chestionarului Maslach de identificare a sindromului de 
burnout personalului Secţiei Îngrijiri Paliative din cadrul IRO Iași și colectarea opiniei respondenţilor privind 
impactul experienţelor trăite în perioada 01 ianuarie-30 iunie 2022. 

Chestionarul Maslach a fost distribuit sub forma unui link de tip google form pe adresele de email ale 
membrilor personalului secţiei. Au fost colectate 35 răspunsuri valide, cu respectarea anonimităţii și 
confidenţialităţii. 

Rezultate: Analiza datelor sugerează polarizarea a 57% dintre respondenţi în sfera dimensiunii scăzute a 
epuizarii profesionale, aspect care denotă funcţionarea mecanismelor psihologice compensatorii la 
momentul evaluării. 34% dintre respondenţi se situează în zona medie, iar 9% în zona crescută a epuizării 
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profesionale.  

Concluzii: În ceea ce privește prevenirea sindromului de burnout la locul de muncă se poate interveni prin: 
gestionarea adecvată a volumului de muncă, funcționalitatea echipei, menținerea unui echilibru între viața 
personală și cea profesională, asigurarea unui confort funcțional și interpersonal la locul de muncă, întâlniri 
informale, împărtășirea emoțiilor, conștientizarea nevoilor individuale și practicarea de activităţi recreative. 
Se va lua în considerare aplicarea intervenţiilor cu rol suportiv de tipul consilierii psihologice la personalul 
aflat în zona de risc. 
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Rolul plasmaferezei peri-transplant în managementul pacienților 
alloimunizați HLA 
Elidia Lazăr, Carmen Andronic, O.A. Vasluianu 

Hematologie - Compartiment Transplant Medular, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: plasmafereză, allotransplant, transplant, medular 

Plasmafereza reprezintă o procedură medicală ce constă în separarea plasmei (partea lichidă a sângelui) de 
celulele sanguine cu ajutorul unui aparat special. După ce plasma este separată de celulele sanguine, celulele 
sanguine sunt amestecate cu un lichid (soluție salină, albumina sau plasma donatoare special preparată) și 
sunt returnate în organism. Această procedură se efectuează pentru a elimina anticorpii suplimentari, 
proteinele anormale sau alte substanțe nocive din sânge. De asemenea, poate fi utilizat pentru a trata 
anumite tipuri de tulburări ale sângelui, tulburări autoimune, tulburări ale sistemului nervos sau alte afecțiuni. 

Alloimunizarea HLA constă în formarea de anticorpi împotriva antigenelor care provin din afara corpului, în 
cazul de față, datorită numărului ridicat de transfuzii sanguine. Alloanticorpii anti-HLA specifici donatorului 
sunt un factor de risc, alături de alloimunizarea HLA, pentru eșecul grefei în transplantul de celule stem 
hematopoietice. De aceea pentru a reduce riscul sau a evita astfel de problema, peri-transplant, s-a abordat 
utilizarea procedurii de plasmafereză. 
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The role of peri-transplant plasmapheresis in the management of HLA 
alloimmunized patients 
Elidia Lazăr, Carmen Andronic, O.A. Vasluianu 

Hematology - Bone Marrow Transplant Department, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: plasmapheresis, allotransplantation, transplantation, marrow 

Plasmapheresis is a medical procedure that consists in separating the plasma (the liquid part of the blood) 
from the blood cells with the help of a special device. After the plasma is separated from the blood cells, the 
blood cells are mixed with a liquid (saline solution, albumin or specially prepared donor plasma) and are 
returned to the body. This procedure is performed to remove extra antibodies, abnormal proteins or other 
harmful substances from the blood. It can also be used to treat certain types of blood disorders, autoimmune 
disorders, nervous system disorders, or other conditions. 

HLA alloimmunization consists in the formation of antibodies against antigens that come from outside the 
body, in this case, due to the high number of blood transfusions. Donor-specific anti-HLA alloantibodies are 
a risk factor, along with HLA alloimmunization, for graft failure in hematopoietic stem cell transplantation. 
Therefore, to reduce the risk or avoid such a problem, peri-transplantation, the use of the plasmapheresis 
procedure was approached. 
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Importanța planului de îngrijire 
Mihaela Malageac, Alina Rotaru  

Secția Hematologie IRO Iași  

Cuvinte cheie: asistenți medicali, planificarea îngrijirii. 

Definiție: Planul de îngrijire este completat în format electronic în dosarul pacientului. Se completează 
obligatoriu la internare și ori de câte ori este nevoie. 

Planul de îngrijire cuprinde totalitatea datelor înregistrate pe tot parcursul etapelor de planificare a îngrijirii, 
implementarea intervențiilor și evaluarea rezultatelor activității de îngrijire. 

Procesul de îngrijire cuprinde patru etape distincte: 

1. Evaluarea pacientului; 

2. Planificarea îngrijirii; 

3. Implementarea intervențiilor; 

4. Evaluarea. 

Tipuri de planuri de îngrijire: 

1. Plan de îngrijire medical; 

2. Plan de îngrijire pentru activități medicale paliative (sfârșitul vieții). 
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The importance of the care plan assistant 
Mihaela Malageac, Alina Rotaru  

Department of Hematology IRO Iasi 

Keywords: nurses, care planning 

Definition: The care plan is completed in electronic format in the patient's file. It must be completed upon 
admission and whenever necessary. 

The care plan includes all the data recorded throughout the care planning stages, the implementation of the 
interventions and the evaluation of the results of the care activity. 

The care process includes four distinct stages:  

1. Patient assessment;  

2. Care planning; 

3. Implementation of interventions;  

4. Evaluation. 

Types of care plans:  

1. Medical care plan; 

2. Care plan for palliative medical activities (end of life). 
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Omul Vitruvian 
Giovana Mihaela Nedelcu, M.L. Grigoraș, D.V. Scripcariu 

IRO Iași 

Cuvinte cheie: bloc operator, 4 sisteme, 4 brațe 

Un desen realizat de Leonardo da Vinci în jurul anului 1490 ne duce cu gândul la o corelație între simetria 
ideală a corpului și simetria întregului Univers. Este vorba de un etalon al omului perfect - Omul Vitruvian, un 
bărbat cu 4 brațe și 4 picioare, integrat într-un cerc și un pătrat. Ajungem în zilele noastre, într-o zi de vară a 
anului 2022, în blocul operator al Institutului Regional de Oncologie Iași - 4 sisteme conectate între ele și 4 
brațe ce ajută chirurgul cu o pregătire specială în realizarea unor intervenții minim invazive cu multiple 
beneficii. 
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Particularități în îngrijirea pacientului cu drenaj pleural. Utilizarea 
sistemului tricameral 
T. Paduraru, Antonela Paiu, Adriana Terinte, Florentina Donici, Alina Lavric, Alina Mewis,  
Petronela Smau 

Chirurgie Oncologică II, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: sistem tricameral, pleurotomie, asepsie, pleură 

Introducere: Drenajul pleural sau pleurotomia reprezintă o procedură chirurgicală care are ca scop 
evacuarea conținutului patologic pleural prin introducerea în cavitatea pleurală a unui tub steril ce se 
racordează la un sistem de aspirație tricameral. Manevra este efectuată de către chirurg în condiții de asepsie 
și antisepsie cu ajutorul asistenței medicale ce are un rol important în pregătirea pacientului, a materialelor 
necesare și în supravegherea ulterioară a acestuia. 

Material și metodă: În practica medicală s-a observat că în toate compartimentele clinice ale IRO Iași sunt 
pacienți cu patologie chirurgicală toracică ce au nevoie de drenaj pleural, iar îngrijirea unor asemenea 
pacienți necesită o atenție deosebită. Din acest motiv crearea unei proceduri interne privind utilizarea 
sistemului tricameral a devenit o prioritate. 

Concluzii: Drenajul pleural este un gest terapeutic în aparență minor, dar care are semnificații majore și 
antrenează atât personalul medical cât și pacientul. Comparativ cu chirurgia abdominală, drenajul pleural 
este o procedură obligatorie în chirurgia toracică generală, întrucât orice intervenție chirurgicală toracică 
presupune montarea acestui tip de drenaj. 
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Particulars in the care of the patient with pleural drainage. The use of the 
tricameral system 
T. Paduraru, Antonela Paiu, Adriana Terinte, Florentina Donici, Alina Lavric, Alina Mewis,  
Petronela Smau 

Oncological Surgery II, Regional Oncology Institute, Iasi, Romania 

Keywords: tricameral system, pleurotomy, asepsis, pleura 

Introduction: Pleural drainage or pleurotomy is a surgical procedure that aims to evacuate the pathological 
pleural content by inserting a sterile drain tube in the pleural cavity that connects to a three chamber suction 
system. The technique is performed by the surgeon using asepsis and antisepsis conditions and he needs 
the help of the nurse who has an important role in preparing the patient, the necessary materials and in the 
post-intervention supervision. 

Material and method: In medical care, it was observed that in all the clinical compartments of IRO Iasi are 
patients with thoracic surgical pathology who need a drainage kit and it requires a special care. For this 
reason an internal procedure by using the tricameral system became a priority. 

Conclusions: Apparently the pleural drainage is a small procedure, but it has a lot of implications and trains 
the medical staff and the patient. 

Compared to abdominal surgery, the pleural drainage is a mandatory procedure in general thoracic surgery 
and every thoracic surgical intervention requires the insertion of this type of drainage. 
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Rolul asistentului medical în prevenirea şi îngrijirea ulcerelor de presiune 
la pacienţii aflaţi în îngrijirea paliativă - review al literaturii de specialitate 
şi prezentare de caz 
Georgiana Panciuc1, Denisa Negura1, Liliana-Nicoleta Crucianu1, Gema Bacoanu1,2,  
Anca Raluca Vrânceanu1, Vl. Poroch1,2  

1Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Compartimentul Îngrijiri Paliative  

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

Cuvinte cheie: escare de decubit, interdisciplinaritate, calitatea vieţii, măsuri de prevenţie 

Introducere: Escarele de decubit sau ulcerele de presiune sunt leziuni profunde ale țesuturilor determinate 
de ischemia cauzată de compresiunile îndelungate ale acestora între proeminențele osoase și planul dur al 
patului. Întrucât reprezintă o cauză majoră de afectare a calităţii vieţii pacienților internaţi în servicii de 
îngrijiri paliative, rolul asistentului medical în prevenirea escarelor devine unul deosebit de important. 

Managementul ulcerelor de presiune presupune consum de resurse materiale, umane, cât şi abordarea 
multidisciplinară, de tip holistic a pacientului aflat în îngrijirea paliativă.  

Metodologie: Review al literaturii de specialitate şi prezentare de caz cu scopul de a  evidenţia rolul 
asistentului medical în aplicarea intervenţiilor specifice prevenirii şi tratării ulcerelor de presiune la pacienţii 
cu boli cronice aflaţi în îngrijirea paliativă. 

Rezultate: Implicarea asistentului medical alaturi de ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare formată din 
medic, psiholog, kinetoterapeut, infirmier, nutriţionist-dietetician, contribuie la prevenirea apariţiei ulcerelor 
de presiune prin aplicarea intervenţiilor cu rol suportiv al căror rezultat conduce la creşterea calităţii vieţii 
pacienţilor. 
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Neconformități în recoltarea probelor sanguine pentru determinarea 
grupului sanguin și a Rh-ului 
Gabriela Radeanu, Carmen Dăscălița 

Unitatea de Transfuzii Sanguine, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: transfuzie, compatibilitate, erori 

Introducere: Transfuzia sanguină este o metodă terapeutică ce presupune un întreg lanț de acțiuni 
întreprinse de echipa medicală. Primul pas este recomandarea transfuziei de către medic, apoi asistentul care 
are în îngrijire bolnavul recoltează probe de sânge pe care le trimite în final către asistentul medical din 
laboratorul de imuno-hematologie a unității de transfuzii sanguine (UTS) pentru efectuarea testelor de 
compatibilitate. 

Fiecare verigă a lanțului transfuzional are rolul său în identificarea unui produs sanguin compatibil cu 
pacientul căruia îi este destinat, iar fiecare manevră trebuie corect efectuată: de la identificarea corectă a 
pacientului, recoltarea și etichetarea eprubetelor de sânge, transportul lor în UTS. 

Material și metodă: O serie de neconformități pot duce la erori în determinarea grupului sanguin și a Rh-
ului: etichetarea incorectă, cantități insuficiente de sânge în eprubetă, probe incorect prelevate, eșantioane 
prelevate de mai mult de 24 ore. În UTS a Institutului Regional de Oncologie au fost identificate și corectate 
neconformități legate de recoltarea și etichetarea probelor pretransfuzinale. 

Concluzii: Este importantă respectarea procedurilor de recoltare a probelor pretransfuzionale pentru a evita 
accidente tranfuzionale grave. 
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Errors in collecting blood samples for blood group and Rh determination 
Gabriela Radeanu, Carmen Dăscălița 

Blood Transfusion Unit, Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: transfusion, compatibility, errors 

Introduction: Blood transfusion is a therapeutical maneuver which involves a series of actions done by the 
medical team. The first step is blood transfusion recommendation by the doctor, then blood sampling by the 
nurse, and in the end the blood bank specialist that runs compatibility testing. 

Each person involved in transfusion practice has its specific role, and every maneuver must be correctly 
performed, from samples identification, collection and preparation. 

Material and method: Transfusion sample collection errors like unproperly labelled tube, insufficient sample 
quantity, clotting, old samples. In our Transfusion Unit there were identified sampling errors and corrected 
in due time. 

Conclusions: It is very important to follow procedures so that accidents and adverse clinical events could be 
avoided. 
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Reacții adverse transfuzionale acute - importanța recunoașterii imediate 
Roxana Stoica, Roxana Radu 

Unitatea de Transfuzii Sanguine, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: transfuzie, reacții adverse transfuzionale 

Introducere: Transfuzia sanguină a fost închipuită ca o manevră salvatoare de viață, sângele fiind prelevat 
de la un donator şi introdus prin metode specifice unui primitor. Au fost descoperite mai multe sisteme de 
grup, esențiale în determinarea compatibilității dintre donator și primitor, confirmată prin teste 
pretransfuzionale complexe.  

Chiar și după confirmarea compatibilității există posibilitatea apariției unor reacții adverse datorate 
componentelor sanguine transfuzate sau prezenței unor anticorpi în sângele donatorului sau al primitorului. 
Reacțiile transfuzionale se clasifică în reacții acute și reacții tardive. 

Material și metodă: Am studiat retrospectiv frecvența reacțiilor transfuzionale acute la pacienții transfuzați 
în cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) în perioada ianuarie 2021 - septembrie 2022. 

Rezultate: Dintre cei 3111 pacienți transfuzați, 21 pacienți au dezvoltat reacții acute ușoare de tip urticarie, 
27 pacienți au dezvoltat reacții acute medii de tip frison, febră, iar 5 pacienți au dezvoltat reacții acute severe 
de tip șoc anafilactic, reacție de hipersensibilitate, hemoliză acută intravasculară.  

Concluzii: Este importantă recunoașterea apariției unei reacții transfuzionale deoarece, în funcție de 
gravitatea acesteia, viața pacientului transfuzat poate fi pusă în pericol. Tratamentul fiecărui tip de reacție 
este specific, trebuie inițiat prompt, iar răspunsul la tratament poate modifica încadrarea în tipul de reacție. 
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The importance of immediate recognition of acute transfusion reactions 
Roxana Stoica, Roxana Radu 

Blood Transfusion Unit, Regional Institute of Oncology Iasi 

Keywords: transfusion, acute transfusion reactions 

Introduction: Blood transfusion was imagined as a life-saving maneuver. There were described many blood 
group systems, but ABO system is the most important in transfusion practice. It is essential to detect ABO 
incompatibility between a donor and potential transfusion recipient, by doing pretransfusion tests. 

Acute transfusion reaction is defined as a reaction in which signs and symptoms present within 24 hours of 
a transfusion. Etiology may be of immune or nonimmune origin. 

Material and method: Our retrospective study analised the frequency of acute transfusion reactions in 
patients transfused in our Institute between January 2021 – September 2022. 

Results: We transfused 3111 patients, from which 21 patients developed mild reactions, 27 patients 
moderate reactions and 5 patients severe reactions. 

Conclusions: It is important to recognise acute transfusion reactions, because of different associated 
outcomes. Prompt recognition and treatment is essential for each patient survival. 
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Aspecte ale îngrijirii post transplant CSH 
Roxana Tîbîrnă, Claudia Bâcu, V. Dănăilă, Ionela Zota 

Secția Hematologie - Compartiment Transplant CSH, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România  

Cuvinte cheie: transplant CSH, îngrijire, echipă medicală multidisciplinară 

Îngrijirea de după transplantul de celule stem hematopoietice este extrem de complexă. Ea trebuie să fie 
planificată, implementată și evaluată de către o echipă medicală multidisciplinară. Nevoile pacientului sunt 
multiple și complexe, și toate îngrijirile au drept scop îmbunătățirea calității vieții în perioada posttransplant. 

Evaluarea pacientului se va face frecvent pentru a se observa în dinamică evoluția parametrilor pacientului 
(semne vitale, rezultate analize de sânge, simptome). 

Monitorizarea semnelor vitale este o sarcină crucială în îngrijirea pacientului cu transplant de celule stem. 
Starea pacientului se poate schimba drastic într-o perioadă de timp foarte scurtă datorită tratamentului sau 
bolii de bază. 

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. 
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Aspects of care following hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) 
Roxana Tîbîrnă, Claudia Bâcu, V. Dănăilă, Ionela Zota 

Hematology Department - HSCT Compartment, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

Keywords: HSCT, care, multidisciplinary healthcare team 

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) care is highly complex. HSCT care must be planned, 
implemented and evaluated by collaboration with the entire multidisciplinary healthcare team. The needs 
of the patient are multifactorial and can be complex, and we ultimately aim to improve the quality of life of 
our patients in the posttransplant period. 

Assessment is undertaken frequently to reflect the dynamic nature and rapidly changing the evolution of 
patient (vital signs, blood result, the symptoms). 

Observing vital signs is a crucial task in the care of the HSCT patient. The patient’s condition can change 
dramatically in a short period time duet to treatment and illness.  

The underlying hematological disease and cumulative effects of previous therapy can influence the degree 
and range of side effects and symptoms experiences following HSCT. These effects can manifest as physical 
complaints such: fatigue, fever, infection, bleeding. Psychological concerns are common and can frequently 
manifest as anxiety, stress, depression. 
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