DRAGI COLEGI,
Îmi revine deosebita plăcere de a vă invita la Școala de Vară cu tema
“Cancerele urogenitale”, eveniment ce se va desfășura la Iași în perioada
5 – 6 iulie 2018, în Amfiteatrul Mare al Institutului Regional de Oncologie
Iași și în Sala Verdi (Palas Congress Hall).
Nume importante din oncologie, radioterapie, chirurgie oncologică și alte
domenii conexe vor asigura prestanța științifică a evenimentului.
Vă așteptăm cu drag!
Prof. Dr. Lucian Miron - Președintele Școlii de Vară
Șeful Secției de Oncologie - Institutul Regional de Oncologie Iași
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Asist. Univ. Dr. Ionuţ Huţanu
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Dr. Ana Maria Mușină
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Comitetul de Organizare al evenimentului doreşte să mulţumească
următorilor sponsori:

INFORMAȚII GENERALE
SĂLI DE CONFERINŢE
Lucrările Școlii de Vară vor avea loc în Amfiteatrul Mare din cadrul
Institutului Regional de Oncologie Iaşi (parter) și în sala Verdi (Palas
Congress Hall). Prezentatorii vor beneficia de suport tehnic în sală din
partea unui asistent.
SECRETARIATUL EVENIMENTULUI
Secretariatul va funcţiona pe toată durata evenimentului şi va fi amplasat
în sala Rossini (Palas Congress Hall).
Programul secretariatului:
Joi, 5 iulie 2018

11:00 – 18:30

Vineri, 6 iulie 2018

08:30 – 15:00

ELIBERAREA MATERIALELOR
Materialele de eveniment vor putea fi ridicate de la secretariatul
evenimentului începând de joi, 5 iulie 2018, ora 11.00.
CERTIFICATELE DE PARTICIPARE ȘI CREDITARE
Toţi participanţii înscrişi la eveniment vor primi certificate de participare.
Evenimentul este creditat cu 12 ore de Educaţie Medicală Continuă de
către Colegiul Medicilor din România. Evenimentul este creditat și de
către OAMGMAMR (6 ore).

CINA (5 iulie 2018)
Organizatorii Școlii de Vară vă invită la cina din data de 5 iulie, începând cu
ora 19:00, la restaurantul Chef Galerie, situat la o distanță de 150 de metri
față de sălile Rossini și Verdi, în cadrul Ansamblului Urbanistic Palas.
PAUZE DE CAFEA
Pauzele de cafea vor fi oferite de către organizatori, conform următorului
program:
- pe data de 5 iulie, în holul din fața amfiteatrelor din IRO Iași (10:20 10:30)
- pe data de 5 iulie, în sala Rossini (Palas Congress Hall), în intervalele
orare 14:40 - 15:00 și 17:15 - 17:30
- pe data de 6 iulie, în sala Rossini (Palas Congress Hall), în intervalul orar
10:40 - 11:00
MASA DE PRÂNZ
Masa de prânz din data de 6 iulie va fi oferită de către organizatori, în sala
Rossini (Palas Congress Hall), în intervalul orar 13:00 - 14:00.

JOI, 5 IULIE 2018
Amfiteatrul Mare - IRO Iași
08:30
10:20

Chirurgie
Moderatori: Bogdan Petruț, Cristian Mirvald, Maximiliam Hogea

08:30
08:40

Deschiderea lucrărilor
Viorel Scripcariu, Lucian Miron

08:40
08:55

Cistectomia radicală și reconstrucția vezicală ortotopică prin
abord laparoscopic
B. Petruț

08:55
09:05

Chirurgia tumorilor peniene
Oana Miron

09:05
09:15

Chirurgia plastică și reconstructivă în chirurgia perineului
C. Dobreanu

09:15
09:25

Exenterația pelvină în tratamentul tumorilor uroteliale joase
local avansate
I. Huțanu

09:25
09:35

Experiența inițială în aplicarea tehnicilor de reconstrucție
vezicală după tratamentul chirurgical radical al neoplasmelor
vezicale
M. Hogea

09:35
09:45

Limfadenectomia în tumorile uro-genitale
N. Ioanid

09:45
09:55

Chirurgia radicală a tumorilor renale
Mădălina Gavrilescu

09:55
10:10

Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată
C. Mirvald

10:10
10:20

Abordul laparoscopic în tratamentul tumorilor suprarenaliene
Ana Maria Mușină

10:20 – 10:30 – Pauză de cafea (holul din fața Amfiteatrelor – IRO Iași)

10:30
12:30

Demonstrații operatorii (transmisie live)
- Cistoprostatectomie radicală cu reconstrucție vezicală prin
abord laparoscopic
- Prostatectomie radicală laparoscopică
- Cistectomie radicală cu reconstrucție vezicală prin abord clasic
- Uretroplastie cu grefă de mucoasă jugală

JOI, 5 IULIE 2018
Sala Verdi, Palas Congress Hall
13:00
14:40

Radioterapie
Moderatori: Anca Munteanu, Gabriel Kacso, Laurențiu Bujor

13:00
13:10

Deschiderea lucrărilor

13:10
13:30

Tehnici de radioterapie în cancerele uro-genitale
L. Bujor

13:30
13:50

Brahiterapia în cancerul de prostată
G. Kacso

13:50
14:10

Radioterapia externă în tratamentul cancerului de prostată
Andreea Marinca

14:10
14:30

Radioterapia în cancerele de vezică urinară
Elena Manea

14:30
14:40

Discuții

14:40 – 15:00 – Pauză de cafea (Sala Rossini, Palas Congress Hall)

JOI, 5 IULIE 2018
Sala Verdi, Palas Congress Hall
15:00
17:15

Oncologie I
Moderatori: Dana Clement, Mihai Marinca, Lucian Miron

15:00
15:20

Terapii sistemice actuale în cancerele de vezică urinară
avansate
Simona Volovăț

15:20
15:40

Terapii paliative în cancerele uro-genitale
Anca Vrânceanu

15:40
16:00

Simpozion Sanofi
Progrese și controverse în tratamentul cancerului de prostata metastatic
rezistent la castrare
G. Kacso

16:00
17:15

Simpozion Astellas - Diagnosticarea, Stadializarea și
Managementul mCRPC
Probleme de diagnosticare și stadializare a bolii
Diana Petroiu
Managementul cancerului de prostată rezistent la castrare în
stadiu metastatic
C. Volovăț
Tehnologia de ultimă generație în secvențierea tratamentului aferent
cancerului de prostată
B. Gafton
Factori care influențează alegerea terapiei – managementul
reacțiilor adverse
Dana Clement
Poziționarea terapiilor hormonale în tratarea mCRPC conform
Protocolului din România
M. Marinca

17:15 – 17:30 – Pauză de cafea (Sala Rossini, Palas Congress Hall)

JOI, 5 IULIE 2018
Sala Verdi, Palas Congress Hall
17:30
18:30

Sesiune medici rezidenți I
Prezentări de cazuri clinice comentate de seniori
Anca Munteanu, Lucian Miron, Bogdan Gafton, Nicolae Ghețu
Studiu retrospectiv al pacienților cu neoplasm testicular
chimiotratați în Institutul Regional de Oncologie Iași
V.A. Afrăsânie, Teodora Alexa-Stratulat, Marinela Munteniță,
C. Săcăleanu, A. Hordilă, Mihaela Ivan, Elena Murguleț, Anca Maria
Adavidoaiei, Eva Maria Cojocaru, Simona Volovăț, Georgiana
Popescu, Anca Vrânceanu, Cristina Pruteanu, B. Gafton, Diana
Petroiu, Dorina Ionescu, L. Miron, Dana Elena Clement, M.V. Marinca
Reconstrucția sânului prin țesut autolog cu sau fără implant
siliconic
C.G. Coman, Snejana Smolenschi, V. Pieptu, Alexandra Dermengiu,
Alina Chelmus, L.D. Damian, A. Mihai, I. Gardikiotis, N. Ghețu, C.N.
Dobreanu, D. Pieptu
Neoplasmul renal: model de progres al terapiilor sistemice –
prezentare de caz
Mihaela Ivan, V. A. Afrăsânei, Eva Maria Cojocaru, L. Miron, Dana
Elena Clement
Reconstrucția perineală cu lambouri
A. Mihai, Snejana Smolenshi, C.G. Coman, Alexandra-Laura
Mosescu-Dermengiu, V. Pieptu, C.N. Dobreanu, N. Ghetu, D. Pieptu
Analiza comparativă a două tehnici moderne de radioterapie
(IMRT și VMAT) în neoplasmele de prostată local avansate
C.C. Mireștean, O.N. Păguțe, C. Safta, T. Ciobanu, Simona Cîrdei,
Raluca Apostu, Cătălina Teacă, A.D. Zară, C. Buzea, D.T. Iancu
Rolul radioterapiei externe în cancerul de prostată
oligometastatic – prezentare de caz
C. Safta, Diana Tănase, Andreea Marinca

19:00 – Cină (Restaurant Chef Galerie)

VINERI, 6 iulie 2018
Sala Verdi, Palas Congress Hall
09.00
10:40

Oncologie II
Moderatori: Dana Lucia Stănculeanu, Tudor Eliade Ciuleanu,
Șerban Negru

09:00
09:20

Tratamentele sistemice în cancerele uro-genitale: unde ne
aflăm?
L. Miron

09:20
09:40

Reinventarea chimioterapiei în cancerele uro-genitale
metastatice
Ș. Negru

09:40
10:00

Terapii moleculare în cancerul renal
Dana Clement

10:00
10:20

Cancere renale avansate: ghiduri terapeutice
Dana Lucia Stănculeanu

10:20
10:40

Cancerul de testicul: există progrese?
Teodora Alexa Stratulat

10:40 – 11:00 – Pauză de cafea (Sala Rossini, Palas Congress Hall)
11:00
13:05

Oncologie III
Moderatori: Dana Lucia Stănculeanu, Lucian Miron, Bogdan Gafton

11:00
11:20

Imunoterapia în cancerele uroteliale avansate
T.E. Ciuleanu

11:20
12:05

Simpozion Janssen
Sequence options in the treatment of prostate cancer, during all
disease stages
Opțiuni terapeutice în cancerul de prostată în funcție de stadiul
bolii
Amit Bahl

12:05
12:25

Cancerul de prostată hormono-rezistent: strategii terapeutice
B. Gafton

12:25
12:45

Terapii de linia I-a în cancerele de prostată avansate
M. Marinca

12:45
13:05

Simpozion Eli Lilly
Alimta - o alegere pe care vă puteți baza
B. Gafton, Elena Rodica Murguleț, Dana Elena Clement

13:05 – 14:00 – Pauză de prânz (Sala Rossini, Palas Congress Hall)

14:00
15:00

Sesiune medici rezidenți II
Prezentări de cazuri clinice comentate de seniori
Tudor Eliade Ciuleanu, Dana Clement, Mihai Marinca
Tratamentul multimodal pentru prezervarea organului în
cancerul de vezică musculo-invaziv – Prezentare de caz
C.C. Mireștean, O.N. Păguțe, C. Safta, T. Ciobanu, Simona Cîrdei,
Raluca Apostu, Cătălina Teacă, A.D. Zară, C. Buzea, D.T. Iancu
Optimizarea tratamentului ȋn cancerul renal metastatic
Ionela Miron-Amarghioalei, Dana Elena Semen, Cristina Pruteanu
Neoplasmul de prostată cu metastaze osoase – prezentare
de caz
Diana Moisuc, Elena Cristea, Andreea Herciu, B. Gafton
Un caz neobișnuit de neoplasm prostatic metastatic
Elena Daniela Semen, Cristina Pruteanu, Ionela Miron
Amarghioalei
Reconstrucția mamară cu lambou pe perforantă din artera
epigastrică inferioară profundă după mastectomie
S. Smolenschi, C.N. Dobreanu, A. Dermengiu Moșescu, A. Chelmuș,
V. Pieptu, I. Gardikiotis, C. Coman, A. Mihai, N. Ghețu, D. Pieptu
Retrospective analysis: muscle – invasive bladder cancer
M.I. Păduraru, Ștefania Florentina Spiridon, Alexandra Popa,
Diana Precupanu,Teodora Alexa-Stratulat, L. Miron

Studiu retrospectiv al pacienților cu neoplasm
testicular chimiotratați în Institutul Regional de
Oncologie Iași
V.A. Afrăsânie1, Teodora Alexa-Stratulat1,2, Marinela Munteniță1, C. Săcăleanu1, A. Hordilă1,
Mihaela Ivan1, Elena Murguleț1,3, Anca Maria Adavidoaiei3, Eva Maria Cojocaru1, Simona Volovăț1,2,
Georgiana Popescu1, Anca Vrânceanu1, Cristina Pruteanu1, B. Gafton1,2, Diana Petroiu1, Dorina Ionescu1, L.
Miron1,2, Dana Elena Clement1, M.V. Marinca1,2
Secția de Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași, România
Universitatea de Medicină și Farmacie ''Grigore T. Popa'', Iași, România
3
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva" Iași
1

2

Cuvinte cheie: neoplasm testicular, chimioterapie, I.R.O. Iași

Introducere: Neoplasmul testicular este cea mai frecventă neoplazie la bărbați tineri. Ea
reprezintă doar 1% din totalul cancerelor și are un procent de curabilitate de 90% la 5 ani.
Material și metodă: Am analizat retrospectiv datele tuturor pacienților cu neoplasm
testicular stadiile I, II și III care au efectuat chimioterapie în secţia Oncologie Medicală a I.R.O.
Iaşi în perioada aprilie 2012 - decembrie 2017.
Rezultate: Am identificat 44 de pacienți care au avut vârsta medie la diagnostic de 34 de
ani. 47,7% din pacienți au fost încadrați în stadiul III de boală și majoritatea tumorilor au fost
non-seminomatoase (75%). 22,7% din cancere au avut prognostic intermediar şi 18,2% au
avut prognostic nefavorabil. Din punct de vedere terapeutic, majoritatea pacienților au
efectuat orhiectomie (95,5%), urmată de chimioterapie protocol BEP (54,5%) sau cisplatinetoposid (31,8%). Până în prezent 8 pacienți au progresat, cu o medie a supraviețuirii fără
progresia bolii de 43,5 luni. Factorii corelați cu progresia au fost prezența metastazelor la
diagnostic și prezența bolii reziduale post-chimioterapie. Din punct de vedere al
supraviețuirii, 9% din pacienți au decedat până în prezent, iar 91% dintre pacienți sunt în
viață. Supraviețuirea generală medie este de 63 luni. Cea mai frecventă toxicitate a fost cea
hematologică și a apărut la 90% din pacienți.
Concluzii: Pacienții diagnosticați cu neoplasm testicular care beneficiază de terapie
multimodală în cadrul I.R.O. Iași au date de supraviețuire comparabile cu cele raportate în
majoritatea țărilor din Uniunea Europeană.

Reconstrucția sânului prin țesut autolog cu sau
fără implant siliconic
C.G. Coman, Snejana Smolenschi, V. Pieptu, Alexandra Dermengiu, Alina Chelmus,
L.D. Damian, A. Mihai, I. Gardikiotis, N. Gheţu, C.N. Dobreanu, D. Pieptu
Institutul Regional de Oncologie, Iași, România, Compartimentul de Chirurgie Plastică
Cuvinte cheie: reconstrucție sân, implant, lambou pediculat Latissimus Dorsi

Introducere: Cancerul mamar este cea mai frecventă neoplazie cu risc vital la sexul feminin.
Reconstrucția mamară este esențială pentru îmbunătățirea calității vieții după mastectomie.
Materiale și metodă: Au fost incluse în studiu 38 paciente care au beneficiat de
reconstrucție mamară fără transfer liber. S-au urmărit intervențiile chirurgicale, operațiile
de revizie, rezultatele pe termen lung și complicațiile.
Rezultate: Pacientele au fost diagnosticate în stadiile 0(4), IA(9), IB(1), IIA(10), IIB(7), IIIA(3),
necunoscut (4). Operația curativă a fost mastectomie radicală modificată (21), mastectomie
radicală modificată subcutanată (14), mastectomie cu prezervarea complexului areolomamelonar (CAM)(2), sectorectomie (1), iar reconstrucția imediată (16) sau secundară (22)
s-a realizat prin implant siliconic introdus în buzunar muscular subpectoral (24), lambou
pediculat Latissimus Dorsi (LD)(3), LD și implant (8), lipofilling (1), LD și lambou abdominal
de avansare (LAA)(1), implant și LAA (1). Au fost necesare operații de revizie atât la sânul
reconstruit (lipofilling-7, reconstrucție CAM-7, reconstrucție șanț inframamar cu LAA-3), cât
și la cel controlateral (Mastopexie-5, implant-5, lipofilling-4). Numărul operațiilor de revizie
a fost una (18), două (11), trei (1) sau niciuna (8). Complicațiile au fost: infecție periprotetică,
serom, necroză, hematom. În 2 cazuri a fost necesară extragerea definitivă a protezei.
Concluzii: Reconstrucția mamară reprezintă o procedură sigură și eficientă. Multiplele
tehnici disponibile permit obținerea unui rezultat acceptabil atât chirurgical, cât și estetic,
permițând reintegrarea socială și reducerea impactului emoțional al tratamentului
cancerului de sân asupra pacientelor.

Neoplasmul renal: model de progres al terapiilor
sistemice – prezentare de caz
Mihaela Ivan1, V.A. Afrăsânei1, Eva Maria Cojocaru1, L. Miron1,2, Dana Elena Clement1
Secția Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România
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Cuvinte cheie: opțiuni terapeutice, terapii moleculare țintite, imunoterapie

Introducere: Neoplasmul renal reprezintă aproximativ 5% din toate tipurile de cancer și
avea în trecut un prognostic nefavorabil. În ultimele decenii, odată cu apariția a numeroase
terapii moleculare țintite și a imunoterapiei s-au făcut progrese considerabile în
tratamentul cancerului renal metastatic (CRM) care au dus la o dublare a supraviețuirii și la
creșterea ratelor de răspuns la tratament cu aproximativ 50%.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 54 de ani, care a fost
diagnosticată în anul 2014 cu neoplasm renal drept pentru care s-a intervenit chirurgical
efectuându-se nefrectomie dreaptă cu rezultat anatomopatologic de carcinom renal cu
celulă clară, pT2N0 stadiul II. În februarie 2015, evaluarea imagistică a descris leziuni
secundare pulmonare, pentru care s-a inițiat tratament cu Sunitinib. În noiembrie 2016
pacienta a prezentat progresie la nivelul leziunilor pulmonare, pentru care s-a decis
schimbarea liniei de terapie cu sorafenib, urmând tratamentul până în martie 2017 când se
evidențiază din nou boala progresivă și se decide schimbarea liniei de tratament cu
Everolimus. Peste 12 luni pacienta efectuează un nou CT toraco abdominal care descrie o
nouă progresie a leziunilor pulmonare și a adenopatiilor mediastinale. Se decide inițierea
imunoterapiei cu Nivolumab. În perioada martie 2018 – iunie 2018 pacienta a efectuat 6
cicluri de imunoterapie cu toleranță clinică și biologică bună.
Concluzii: Neoplasmul renal reprezintă un model de progres al terapiilor sistemice în
oncologie. Cazul discutat ilustrează un mod de secvențiere al terapiilor sistemice în stadiul
metastatic și impactul favorabil al acestora asupra supraviețuirii și calității vieții
pacientului.

Radioterapia externă în tratamentul cancerului de
prostată
Andreea Marinca
Secția de Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie Iași

Radioterapia externă (RTE) reprezintă una dintre principalele metode terapeutice cu viză
curativă la pacienții cu cancer de prostată localizat sau local avansat, indiferent de
categoria de risc. După prostatectomie, RTE poate fi indicată ca tratament adjuvant (în
prezența factorilor de risc pentru recidiva locală) sau ca tratament de salvare (în recidivele
biochimice fără semne de diseminare metastatică).
În ultimele decenii, tehnicile de RTE au evoluat, permițând administrarea în siguranță a unor
doze mari de iradiere. A doua generație de tehnici de RTE conformațională tridimensională –
radioterapia cu intensitate modulată (IMRT) și arcterapia modulată volumetric (VMAT) –
sunt utilizate din ce în ce mai mult în practică. Rezultatele studiilor randomizate au
demonstrat faptul că escaladarea dozei prin aceste tehnici are un impact semnificativ
asupra controlului biochimic al bolii.
Această prezentare își propune o trecere în revistă a indicațiilor, tehnicilor, dozelor
recomandate și rezultatelor de eficacitate și siguranță ale radioterapiei externe în
tratamentul cancerului de prostată.

Reconstrucția perineală cu lambouri
A. Mihai, Snejana Smolenshi, C.G. Coman, Alexandra-Laura Mosescu-Dermengiu,
V. Pieptu, C.N. Dobreanu, N. Gheţu, D. Pieptu
Compartimentul de Chirurgie Plastică, Secția Chirurgie II, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România
Cuvinte cheie: reconstrucție, perineu, lambou, pediculat

Introducere: Reconstrucția perineală implică probleme de vindecare, fiind o regiune
particulară anatomic în care tratamentele oncologice actuale predispun la o multitudine de
complicații locale și regionale. Un algoritm reconstructiv adaptat permite minimizarea
acestora și îmbunătățirea calității vieții pacientului.
Material și metodă: Evaluare retrospectivă a cazuisticii în ultimii 6 ani în vederea
identificării opțiunilor reconstructive uzitate, cu evidențierea algoritmilor decizionali folosiți
în scopul îmbunătățirii îngrijirilor oferite.
Rezultate: Reconstrucția perineală este frecvent necesară consecutiv patologiei oncologice
anorectale, genitale sau urinare. În contextul unui risc de dehiscență a plăgii operatorii de
66% în cazul închiderii primare cu vindecare medie în 167 de zile, necesitatea includerii
procedurilor reconstructive este evidentă. Arsenalul reconstructiv al chirurgiei plastice
oferă o multitudine de metode adaptate acestor cazuri, pornind de la managementul
conservator al plăgii până la utilizarea de lambouri compozite liber transferate. Dintre toate
acestea, în majoritatea cazurilor au fost utilizate lambouri pediculate prelevate din regiuni
adiacente, (Drept Abdominal Vertical, Gracilis, de avansare V-Y etc). Precizăm principiile
fundamentale si algoritmi de alegere ale acestor tehnici reconstructive.
Concluzii: Prioritatea în astfel de cazuri este reprezentată de controlarea procesului
tumoral, întrucât sunt disponibile tehnici reconstructive pentru orice fel de defect. În schimb
nu există o metodă unică de a trata patologiile perineale, astfel încât este necesar ca
principiile tehnice utilizate să fie cunoscute de către toți cei implicați în îngrijirea pacientului
iar alegerea metodei optime cazului să fie realizată prin colaborarea tuturor specialităților
implicate direct, indirect și a celor suportive, precum şi prin identificarea așteptărilor și
dorințelor pacientului.

Analiza comparativă a două tehnici moderne de
radioterapie (IMRT și VMAT) în neoplasmele de
prostată local avansate
C.C. Mireștean1, O.N. Păguțe1, C. Safta1, T. Ciobanu1, Simona Cîrdei1, Raluca Apostu1,
Cătălina Teacă1, A.D. Zară1, C. Buzea1, D.T. Iancu1,2
Institutul Regional de Oncologie, Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași
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Cuvinte cheie: prostată, VMAT, IMRT, radioterapie

Scopul studiului: Analiza comparativă a planurilor de tratament prin tehnicile IMRT/VMAT
pentru neoplasmele de prostată, din punct de vedere dozimetric (acoperirea volumului țintă
și protecția organelor radiosensibile), și al eficienței tratamentului (timpul de tratament și
timpul necesar pentru verificarea calitativă a planurilor de tratament, confortului
pacientului și reproductibilitatea planului de tratament).
Introducere: Radioterapia este alături de terapia de deprivare androgenică, opțiunea
terapeutică optimă în neoplasmele de prostată local avansate. Tehnicile IMRT și VMAT au
permis escaladarea dozelor cu avantaj în reducerea ratei recidivelor biochimice.
Materiale și metode: Pentru 10 pacienți cu neoplasme de prostată local avansate,
radiotratați cu doza totală de 74Gy/37fracții prin tehnica IMRT (5 cazuri) și VMAT (5 cazuri)
au fost analizate comparativ planurile de tratament și timpul de livrare al dozei.
Rezultate: Tehnica VMAT este superioară sau identică cu tehnica IMRT în protecția
organelor la risc, oferind o reducere cu cel puțin 30% a timpului de tratament și a timpului
de verificare calitativă a planurilor comparative.
Concluzii: Reducerea timpului de tratament și de ocupare al mașinii pentru verificarea
calitativă a planurilor de tratament în condiția non inferiorității sau superiorității
dozimetrice față de tehnica IMRT ar putea fi argumente pentru utilizarea tehnicii VMAT ca
standard în centrele aglomerate. Reducerea timpului de iradiere crește de asemenea
confortul pacientului, reducând riscul incertitudinilor balistice în livrarea tratamentului.
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Cuvinte cheie: radioterapie, urotelial, chimioterapie, TUR-V, neoplasme sincrone

Introducere: Cistectomia radicală este tratamentul standard în neoplasmul de vezică
urinară musculo-invaziv, dar tratamentul multimodal incluzând rezecția transuretrată a
tumorii vezicale (TUR-V), chimioterapia și radioterapia este considerată o opțiune pentru
prezervarea organului, fiind asociat cu rate scăzute ale cistectomiei de salvare.
Materiale și metode: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 73 ani cu multiple
comorbidități cardiovasculare, diagnosticat în mai 2015 cu carcinom urotelial slab
diferențiat, invaziv în musculară și lamina proprie, cu extensie perivezicală și în treimea
superioară a prostatei, chimio și radiotratat (iulie-noiembrie 2015).
Rezultate: În Ianuarie 2016 se suspicionează recidivă tumorală și efectuează TUR-V,
evidențiindu-se cistită radică și focar de adenocarcinom prostatic. În Noiembrie 2017
pacientul prezintă rectoragii pe fondul consumului cronic de antiagregante plachetare. Se
efectuează colonoscopia cu prelevarea biopsiei, diagnosticul fiind proctită radică.
Concluzii: Chimioterapia și radioterapia reprezintă o alternativă viabilă la cistectomia
radicală (absența recidivei după 30 luni de la tratament), fără a putea ignora riscul
toxicităților. Identificarea incidentală a unui neoplasm de prostată sincron cu cel de vezică
urinară este frecventă, incidența fiind de 18 ori mai mare decât în populația generală.
Asocierea celor două malignități nu influențează semnificativ prognosticul, în majoritatea
cazulurilor fiind asociat cu stadiul și gradul de diferențiere al neoplasmului de vezică
urinară.

Optimizarea tratamentului ȋn cancerul renal
metastatic
Ionela Miron-Amarghioalei, Dana Elena Semen, Cristina Pruteanu
Secţia Oncologie Medicalǎ, Institutul de Oncologie, Iaşi
Cuvinte cheie: carcinom renal, toxicitate, supravieţuire

Introducere: Neoplasmul renal reprezintǎ 2%-3% din totalul neoplaziilor adultului, raportul
între bǎrbaţi şi femei fiind de 2:1, reprezintǎ a 7-a cauzǎ de deces la bǎrbaţi şi a 9-a la femei,
are histologie cu celule clare la 80%-85% din pacienţi.
Caz clinic: Prezentǎm cazul unei femei în vârstǎ de 47 ani, diagnosticatǎ în ianuarie 2015 în
urma examenului IRM şi a intervenţiei chirurgicale, cu metastazǎ de carcinom renal cu celulǎ
clară. Examenul IRM abdomen evidenţiază tumorǎ renalǎ dreaptǎ T3bN0M1 pentru care se
intervine chirurgical realizându-se nefrectomie radicalǎ dreaptǎ cu rezultat HP: carcinom cu
celulǎ renală-celulă clară, pT3aN0MxL0V1Pn0. Ȋn aprilie 2015 apare deficit motor membre
inferioare, examenul IRM fiind sugestiv pentru leziuni secundare la nivelul arcurilor
posterioare vertebrale, invadarea canalului rahidian, pentru care se reintervine chirurgical
în scop decompresiv.
Plan terapeutic: Ȋn aprilie 2015 a început tratamentul cu Sunitinib. Monitorizǎrile periodice
septembrie 2015 - august 2017 evidenţiazǎ aspect staţionar al leziunilor secundare
vertebrale cu ameliorarea simptomatologiei. Monitorizările cardiologice din iunie 2015 pânǎ
în octombrie 2017 au evidenţiat oscilaţii tensionale, cu schimbarea tratamentului
cardiologic. Ȋn noiembrie 2017 evidenţiazǎ leziuni secundare osoase multiple, fǎrǎ semne CT
de recidivǎ la nivelul lojei de nefrectomie. Ȋn decembrie 2017 apare deficit motor incomplet
membre inferioare rapid progresiv cu intervenţie chirurgicalǎ. Se iniţiazǎ linia a 2-a de
tratament cu Axitinib.
Concluzii: Tratamentul cu Sutent a fost bine tolerat pe termen lung, cu toxicitǎţi cunoscute
şi uşor de manageriat. Axitinib este o opţiune importantǎ în linia a-2-a de tratament în
mRCC. Supravieţuire bunǎ în prezenţa bolii metastatice datoritǎ noilor terapii a VEGF şi
secvenţializǎrii corecte a liniilor terapeutice.
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Cuvinte cheie: neoplasm de prostată, hormonoterapie, chimioterapie

Introducere: Neoplasmul de prostată este al doilea tip de neoplazie la bărbat, după cel
bronhopulmonar, din punct de vedere al incidenței. Rata de supraviețuire la 5 ani pentru
pacienții în stadiul IV este de 29%.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 64 ani, diagnosticat în 2011
cu neoplasm de prostată, formă histologică de adenocarcinom scor Gleason 8, fără a
efectua alte investigații imagistice pentru stadializare. A urmat tratament hormonal cu
analog LHRH și bicalutamidă timp de 16 luni. Ulterior în urma creșterii PSA s-a efectuat
orhiectomie bilaterală, cu un interval liber de boală de aproximativ un an. În aprilie 2014 se
adresează Clinicii de Oncologie acuzând dureri lombosacrate cu iradiere în membrul inferior
stâng. Se efectuează scintigrafie care decelează metastaze osoase. S-a administrat
radioterapie, acid zoledronic și chimioterapie paliativă cu Docetaxel, cu menținerea bolii
stabile pentru 9 luni. În septembrie 2015 se reia chimioterapia cu Docetaxel din cauza
creșterii PSA. La evaluarea scintigrafică din aprilie 2016 se decelează progresia bolii la nivel
osos și se inițiază Abirateronă pentru o perioadă de 14 luni. În iunie 2017 se observă din nou
creșterea PSA și se reia chimioterapia paliativă. În prezent pacientul este sub tratament cu
enzalutamidă.
Rezultate: În urma secvențierii tratamentului hormonal cu cel chimioterapic s-a obținut o
supraviețuire de 7 ani.
Concluzii: O secvențiere optimă pentru neoplasmul de prostată nu este clară prin prisma
apariției noilor terapii și este important ca pacientul să primească toate liniile posibile,
inclusiv chimioterapie, care rămâne o opțiune pentru mulți pacienți.

Retrospective analysis: muscle – invasive bladder
cancer
M.I. Păduraru, Ştefania Florentina Spiridon, Alexandra Popa, Diana Precupanu,
Teodora Alexa-Stratulat, L. Miron
Regional Institute of Oncology Iasi

Introduction: Urinary bladder carcinomas are among the most principal aspects of
urological oncology. Bladder cancer is diagnosed in men aged mostly over 45 years (98% of
cases). It is the fifth most common malignancy in men, accounting for 5% of all cancer in
males, and the ninth most common cancer in men and women combined. Approximately
75% of patients present with superficial disease and are managed primarily by urologists
with cystoscopy and transurethral resection (TUR) with or without intravesicular therapy,
depending on grade, presence of carcinoma in situ, and depth of invasion. The remaining
patients- approximately 25%-have muscle invasive disease on a biopsy specimen and have
a worse prognosis. The most frequent symptom is asymptomatic hematuria. The majority of
bladder cancer is transitional carcinoma (urothelial carcinoma).
Material and methods: 278 patients who had undergone transurethral resection of bladder
cancer were studied in this retrospective analysis. Data such as age, gender, TURB report
and pathologic report, TNM staging, the treatment, were collected from each patient
addressed to the Regional Oncology Institute Iasi between January 2016 and May 2018.
Results and conclusion: The study population was 21.6% female and 78.4% male, with an
overall average age of 64 years (range: 34 to 84 years old). In 65,1% of cases the bladder
tumors are superficial, non-muscle invasive (NMIBC) and in 34,9% of cases are muscle
invasive tumors (MIBC). In 27,8% of cases of muscle invasive tumors are stage IV and 28,9%
are stage II. Statistically, tumors are found three times more commonly in men than in
women. In case of muscle invasive tumors (MIBC) radical treatment such as cystectomy is
strongly recommended. The radical treatment of MIBC should be done with the least
possible delay.

Rolul radioterapiei externe în cancerul de prostată
oligometastatic – prezentare de caz
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Cuvinte cheie: cancer de prostată oligometastatic, radioterapie externă

Introducere: Cancerul de prostată oligometastatic reprezintă un concept relativ recent,
definit prin prezența a maxim 5 situsuri metastatice. Este considerat o entitate separată, cu
un profil microARN diferit, o evoluție clinică mai puțin agresivă comparativ cu boala
plurimetastatică și cu potențial de curabilitate prin tratamentul radical al tuturor leziunilor
decelabile imagistic. Tratamentul radical al metastazelor se bazează pe conceptul că astfel
s-ar putea amâna sau evita evoluția cancerului de prostată către rezistența la castrare, prin
eradicarea clonelor tumorale hormono-rezistente. Studiile – exclusiv retrospective –
efectuate până în prezent în boala oligometastatică au utilizat fie chirurgia, fie radioterapia
stereotaxică pentru tratamentul leziunilor metastatice (în principal ganglionare sau
osoase), raportând rezultate încurajatoare în termenii controlului biochimic pe termen lung.
Materiale şi metode: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 63 ani, diagnosticat în
februarie 2015 prin TUR-P cu adenocarcinom acinar prostatic scor Gleason 8 (4+4), iPSA 4,5
ng/ml, cT3bN1M1, oligometastatic (două leziuni osoase adiacente la nivelul ischionului
stâng). Hormonoterapia cu analog LH-RH a fost inițiată în iulie 2015, cu reducerea PSA la 0.11
ng/ml în aprilie 2016. În perioada aprilie-iunie 2016 a efectuat radioterapie externă prin
tehnica de arcterapie modulată volumetric RapidArc, în doze totale de 76 Gy/38 fr/ prostată
și ambele vezicule seminale, 66 Gy/33 fr/ adenopatiile pelvine şi metastazele osoase, 46
Gy/23 fr/ ariile ganglionare pelvine. Hormonoterapia va fi continuată până la 3 ani după
finalizarea iradierii.
Rezultate: Evaluările ulterioare au evidențiat reducerea PSA la valori nedetectabile, cu
răspuns complet IRM al tumorii prostatice, adenopatiilor pelvine și cu modificarea
caracteristicilor leziunilor osoase, răspuns menținut până în prezent. Singura toxicitate
înregistrată a fost disfuncția erectilă.
Concluzii: La pacienți selectați cu cancer de prostată în stadiul oligometastatic, radioterapia
(în combinaţie cu hormonoterapia) poate reprezenta o strategie terapeutică adecvată din
punct de vedere al eficacității și toleranței.

Un caz neobişnuit de neoplasm prostatic
metastatic
Elena Daniela Semen, Cristina Pruteanu, Ionela Miron Amarghioalei
I.R.O. Iasi
Cuvinte cheie: neoplasm prostată, carcinomatoză peritoneală, caz clinic

Introducere: Carcinomatoza peritoneală este o complicaţie extrem de rară a neoplasmului
de prostată, mai ales în absenţa altor diseminări secundare, fiind citate doar câteva cazuri în
literatura de specialitate.
Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 64 de ani, diagnosticat cu
neoplasm de prostată în 2012, cu antecedente de orhiectomie şi limfadenectomie,
radioterapie, hormonoterapie şi chimioterapie, complicat cu carcinomatoză peritoneală din
2016.
Concluzie: Frecvenţa redusă a acestei manifestări în cadrul neoplaziei prostatice constituie
o provocare în ceea ce priveşte abordarea terapeutică.

Reconstrucția mamară cu lambou pe perforantă
din artera epigastrică inferioară profundă după
mastectomie
S. Smolenschi, C.N. Dobreanu, A. Dermengiu Moșescu, A. Chelmuș, V. Pieptu, I. Gardikiotis,
C. Coman, A. Mihai, N. Ghețu, D. Pieptu
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Cuvinte cheie: DIEP, reconstrucție mamară, mastectomie, transfer liber, rezultate

Introducere: Lamboul pe perforantă din artera epigastrică inferioară profundă (Deep
Inferior Epigastric Perforator-DIEP) reprezintă opțiunea de elecție în reconstrucția mamară
cu țesut autolog după mastectomie. Versatilitatea lamboului permite obținerea rezultatelor
optime cu rată scăzută a complicațiilor și perioada scurtă de recuperare. Tehnica prezintă
dezavantaje funcționale și estetice minime, permite restabilirea formei, aspectului și
mărimii naturale a sânului după mastectomie. Reconstrucția are impact favorabil asupra
calității vieții pacientelor, nu împiedică tratamentul oncologic, nu influențează
supraviețuirea.
Materiale și metode: Între 2015-2018, opt paciente cu mastectomie și limfadenectomie
unilaterală au beneficiat de reconstrucție mamară cu DIEP. Intervalul mastectomiereconstrucție a fost de 2-5 ani, intervalul radio-chimioterapia adjuvantă și reconstrucție
minim un an. Media perioadei de urmărire după reconstrucție 13,5 luni (interval 1-26 luni).
Rezultate: Durata medie a intervenției - 10,2 ore (interval 6-14 ore). În 2 cazuri s-a utilizat
perforantă laterală, 2 perforantă medială, în 4 cazuri ambele. Vasul receptor a fost artera
mamară internă, o anastomoză arterială și una venoasă, 1 caz de lambou inervat. Pentru
fiecare caz minim 1 intervenție (2-8 intervenții): revizii lambou - 7 cazuri, revizie anastomoză
(4 zile după hirudoterapie), 2 transferuri autologe grefă grăsoasă, 2 mastopexii
controlaterale pentru simetrizare, o reconstrucție mamelonară, 3 revizii cicatrice zona
donatoare.
Concluzii: Deși rata diagnosticului precoce al cancerului de sân cu tratament conservativ
este în creștere, 25% de cazuri mastectomia este standardul de aur în tratamentului
neoplasmului mamar. Reconstrucția mamară este cea mai importantă măsură de reabilitare
psihosocială, integrată planului terapeutic. Utilizarea lamboului DIEP în reconstrucția
mamară oferă rezultate optime, inclusiv pentru calitatea vieții pacientelor.
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