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Reclama Eli Lilly
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DRAGI COLEGI,
Este o onoare pentru mine să vă urez „Bun venit!” la Şcoala de Vară IRO Iaşi,
eveniment ce se desfăşoară în perioada 11 – 12 iulie 2019, cu o tematică care
include actualităţile diagnostice şi terapeutice în cancerele ORL, sarcoame de
părţi moi şi melanom malign. Lucrările vor include conferinţe, demonstraţii
practice şi prezentări de cazuri clinice.
Progresele terapeutice din ultimii ani justifică o manifestare care să actualizeze
datele de management oncologic pentru aceste localizări de interes practic.
Vă așteptăm cu drag la lucrări!
Prof. Dr. Lucian Miron ‐ Președintele Școlii de Vară
Șeful Secției de Oncologie ‐ Institutul Regional de Oncologie Iași

LECTORI INVITAȚI
Prof. Dr. Tudor Eliade Ciuleanu

Asist. Univ. Dr. Teodora Alexa‐Stratulat

Prof. Dr. Dan Cobzeanu

Asist. Univ. Dr. Bogdan Gafton

Prof. Dr. Lucian Miron

Asist. Univ. Dr. Dragoş Teodor Iancu

Christine Parkinson, MD, PhD

Asist. Univ. Dr. Cătălina Pietroşanu

Conf. Dr. Răzvan Hainăroşie

Asist. Univ. Dr. Simona Volovăț

Conf. Dr. Laura Mazilu

Dr. Geanina Bandol

Conf. Dr. Șerban Negru

Dr. Andreea Magdalena Boboc

Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu

Dr. Eva Cojocaru

Şef Lucr. Dr. Mihai Vasile Marinca

Dr. Răzvan Curcă

Şef Lucr. Dr. Anca Munteanu

Dr. Gabriel Funingană

Şef Lucr. Dr. Dragoş Palade

Dr. Gema Bugean

Şef Lucr. Dr. Constantin Volovăţ
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Comitetul de Organizare al evenimentului doreşte să mulţumească următorilor
parteneri:
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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 evenimentului va fi amplasat în sala Rossini (Palas Congress Hall)
și va avea următorul program:
Joi, 11 iulie 2019

12:00 ‐ 18:00

Vineri, 12 iulie 2019

08:00 ‐ 19:00

ELIBERAREA MATERIALELOR
Materialele de eveniment vor putea fi ridicate de la secretariatul evenimentului
începând de joi, 11 iulie 2019, ora 12.00.
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 cu 6 credite EMC de
către OAMGMAMR.
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CINA (11 iulie 2019)
Organizatorii Școlii de Vară vă invită la cina din data de 11 iulie, începând cu ora
18:30, 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 11 iulie, în holul de la intrarea principală a IRO Iași (10:40 ‐ 11:00);
‐ pe data de 11 iulie, în sala Rossini (Palas Congress Hall), în intervalul orar 16:10
‐ 16:30;
‐ pe data de 12 iulie, în sala Rossini (Palas Congress Hall), în intervalele orare
10:40 ‐ 11:00 şi 16:00 ‐ 16:20.
MASA DE PRÂNZ
Masa de prânz din data de 12 iulie va fi oferită de către organizatori, în sala
Rossini (Palas Congress Hall), în intervalul orar 13:00 ‐ 14:00.
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08:30
10:40

Cancere ORL
Moderatori: Dan Cobzeanu, Răzvan Hainăroşie

08:30
09:00

Cuvânt de deschidere
Viorel Scripcariu
Introducere în tematica Şcolii de Vară ‐ Cancere ORL, sarcom şi
melanom în 2018‐2019
Lucian Miron

09:00
09:20

Cancer orofaringe şi trigon retromolar ‐ diagnostic şi tratament
Dan Cobzeanu

09:20
09:40

Soluţii reconstructive în chirurgia oncologică cervico‐facială
Răzvan Hainăroşie

09:40
10:00

Tratament chirurgical în tumori maligne rinosinusale
Dragoş Palade

10:00
10:20

Indicaţiile LASER în chirurgia laringiană
Cătălina Pietroşanu

10:20
10:40

Abordarea ariilor ganglionare în cancerele scuamocelulare ORL
în scopul îmbunătăţirii controlului regional şi a supravieţuirii
Geanina Bandol, Andreea‐Magdalena Boboc

10:40 – 11:00 – Pauză de cafea (holul de la intrarea principală ‐ IRO Iași)
11:00
13:00

Chirurgie ORL

11:00
11:20

Algoritm de management în cancerele ORL
Andreea‐Magdalena Boboc, Geanina Bandol

11:20
13:00

Transmisii live din sala de operaţii

13:00 – 14:00 – Pauză

11

14:00
16:10

Radioterapie. ORL
Moderatori: Şerban Negru, Dragoş Iancu

14:00
14:10

Cancere ORL în 2019
Lucian Miron

14:10
14.30

Surprizele unui neoplasm de rinofaringe
Dragoş Iancu

14:30
14:50

Limitele tratamentului chirurgical în condrosarcomul sinusal
Răzvan Hainăroşie

14:50
15:10

Carcinoamele de orofaringe HPV pozitive ‐ actualităţi în
diagnostic şi tratament
Gema Bugean

15:10
16:10

SIMPOZION MERCK
Moderator: Şerban Negru
Imunoterapia cancerelor ORL
Ana Castro (Portugalia)
Tratamentul cancerelor ORL metastatice/recidivate
Raluca Pătru

16:10 – 16:30 – Pauză de cafea (Sala Rossini, Palas Congress Hall)
16:30
18:10

Sesiune medici rezidenţi I. Prezentări de cazuri I
Moderatori: Anca Munteanu, Teodora Alexa‐Stratulat,
Răzvan Hainăroşie

16:30
16:40

Importanţa examenului PET‐CT 18F‐FDG în cancerul capului şi gâtului
S. Bîlha, Daniela Chetan, Roxana Iacob, A. G. Naum

16:40
16:50

Afectarea oaselor bolţii craniene şi scheletului facial de
tumorile maligne epiteliale
Corneliu Cojocaru, Gheorghe Ţibîrnă, Andrian Clipca, Andrei Duruc

16:50
17:00

Protezarea pacienţilor oncologici cu defecte a etajului mijlociu al feţei
Corneliu Cojocaru, Gheorghe Ţibîrna, Rodica Mîndruţă, Viorel
Ureche, Valentina Luca
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16:30
18:10

Sesiune medici rezidenţi I. Prezentări de cazuri I (continuare)
Moderatori: Anca Munteanu, Teodora Alexa‐Stratulat,
Răzvan Hainăroşie

17:00
17:10

Prezervarea funcţională a laringelui versus laringectomie totală
– decizia pacientului
Ana‐Maria Iacobuţă, Andreea Ciucheş, Andreea Boboc, Geanina
Bandol, Narcisa Marcu, Gema Bugean

17:10
17:20

Tehnologii noi în diagnosticul imagistic al cancerului de laringe
Dorina Jovmir‐Popa, Natalia Rotaru, Gheorghe Ţîbîrna,
I. Gavrilasenco

17:20
17:30

Carcinomul de rinofaringe local avansat la adultul tânăr
Ioana Munteanu, Gema Bugean, Geanina Bandol, Andreea‐
Magdalena Boboc, Narcisa Paula Marcu, Cristina Pruteanu,
A. Naum, Alexandra Niţica

17:30
17:40

Radioterapia în leiomiosarcomul braţului
George Anghelache‐Lupaşcu, Monica Buzemurga, Anca Munteanu

17:40
17:50

Tumoră stromală cu celule fusiforme neclasificabilă de origine
necunoscută
Andreea Matei, Andreea‐Roxana Herciu, B. Gafton

17:50
18:00

Sarcomul Ewing ‐ tipul extraosos ‐ prezentare de caz
Cosmin‐Vasilică Pricope, Teodora Alexa‐Stratulat

18:00
18:10

Neuroblastomul olfactiv – o entitate rară: prezentare de caz
Larisa Morar, Cristina Pruteanu, V. Afrăsânie

18:30 – Cină (Restaurant Chef Galerie, Grădina Palas)
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08:30
10:50

Sarcoame I
Moderator: Laura Mazilu, Lucian Miron

08:30
08:50

Sarcoamele de părţi moi ‐ epidemiologie, histologie,
diagnostic, stadializare
Eva Cojocaru

08:50
09:10

Radioterapia în sarcoame
Anca Munteanu

09:10
09:30

Abord terapeutic pluridisciplinar în osteosarcoame şi tumori Ewing
Teodora Alexa‐Stratulat

09:30
09:50

Sarcoamele ginecologice
Simona Volovăţ

09:50
10:10

Efecte secundare ale imunoterapiei
Laura Mazilu

10:10
10:50

SIMPOZION NOVARTIS
Rolul Votrient (pazopanib) în tratamentul sarcomului de
ţesuturi moi
Moderator: Laura Mazilu
Carmen Ardeleanu, Raluca Pătru, Amedeia Niţă

10:50 – 11:00 – Pauză de cafea (Sala Rossini, Palas Congress Hall)
11:00
13:10

Sarcoame II
Moderatori: Dana Lucia Stănculeanu, Bogdan Gafton, Şerban Negru

11:00
11:30

Terapiile sistemice actuale în sarcoamele de părţi moi
Dana Lucia Stănculeanu

11:30
11:50

Managementul GIST în 2019
Bogdan Gafton

11:50
12:10

SIMPOZION NOVARTIS
Rolul terapiei ţintite în tratamentul melanomului metastatic BRAF +
Dana Clement

14

11:00
13:10

Sarcoame II (continuare)
Moderatori: Dana Lucia Stănculeanu, Bogdan Gafton, Şerban Negru

12:10
12:40

SIMPOZION BMS
Opdivo ‐ Noi orizonturi și perspective de abordare a
tratamentelor în melanom ‐ Diana Pietroiu

12:40
13:10

SIMPOZION MSD
Keytruda ‐ Noul standard terapeutic în tratamentul de primă
linie al NSCLC ‐ Dana Clement

13:10 – 14:00 – Pauză de prânz (Sala Rossini, Palas Congress Hall)
14:00
16:00

Melanom malign I
Moderatori: Tudor Eliade Ciuleanu, Răzvan Curcă, Constantin Volovăţ

14:00
14:10

Tratamentele melanomului malign în 2019 – introducere
Lucian Miron

14:10
14:30

Imunoterapia în melanomul malign avansat/metastatic ‐ ce alegem?
Tudor Ciuleanu Eliade

14:30
14:50

Terapii moleculare ţintite în melanomul malign avansat /
metastatic ‐ ce alegem?
Constantin Volovăţ

14:50
15:10

Terapii adjuvante în melanomul malign ‐ ce alegem?
Mihai Marinca

15:10
15:30

Melanomul malign ‐ criterii de apreciere a răspunsului la
imunoterapie. Hiperprogresia şi pseudoprogresia tumorală
Răzvan Curcă

15:30
16:00

SIMPOZION ELI LILLY
Importanţa status‐ului bun de performanţă în managementul
terapeutic al pacientului cu cancer gastric ‐ Simona Volovăţ

16:00 – 16:20 – Pauză de cafea (Sala Rossini, Palas Congress Hall)
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16:20
17:30

Melanom malign II
Moderatori: Christine Parkinson, Lucian Miron, Mihai Marinca

16:20
16:50

Abordul terapeutic în melanom
Christine Parkinson (Cambridge)

16:50
17:10

Factori clinici predictivi ai răspunsului la imunoterapie ‐
experienţa unui centru terţiar din UK
Gabriel Funingană

17:10
17:30

Managementul chirurgical al melanomului malign rinosinusal
Răzvan Hainăroşie

17:30
19:00

Sesiune medici rezidenţi II. Prezentări de cazuri II
Moderatori: Lucian Miron, Mihai Marinca, Simona Volovăţ

17:30
17:40

Realcheck IRO: un studiu real‐world al pacienților cu melanom
malign metastatic tratați cu nivolumab în linia I
V.A. Afrăsânie, A.V. Lefter, Mihaela Ivan, Diana Moisuc, Dana
Elena Clement, M.V. Marinca, L. Miron

17:40
17:50

Monitorizarea terapiei prin 18F‐FDG PET‐CT în melanomul malign
Daniela Cheţan, A.G. Naum

17:50
18:00

Melanomul uveal ‐ aspecte contemporane de tratament
Corneliu Cojocaru, Gheorghe Tibîrna, Andrian Clipca, Andrei Duruc

18:00
18:10

O prezentare atipică a unui caz de melanom malign
Andrada‐Larisa Deac, Corina Bocşa, B Petruţ, Claudia Burz

18:10
18:20

Rolul PET/CT 18F‐FDG în evaluarea melanomului malign.
Date din activitatea laboratorului de medicină nucleară IRO Iaşi
Roxana Iacob, Cipriana Ştefanescu, A.G. Naum

18:20
18:30

Melanomul malign metastatic: prezentare de caz
Mihaela Ivan, V.A. Afrăsânei, A. V. Lefter, Eva Maria Cojocaru,
L. Miron, Dana Elena Clement

18:30
18:40

Secvențe terapeutice în melanomul malign BRAF pozitiv
Larisa Morar, Cristina Pruteanu, I. Prutianu
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17:30
19:00

Sesiune medici rezidenţi II. Prezentări de cazuri II (continuare)
Moderatori: Lucian Miron, Mihai Marinca, Simona Volovăţ

18:40
18:50

Melanomul malign ‐ evoluția bolii grevată de multiple recidive
Andreea Mînăstireanu, Mihai Vasile Marinca

18:50
19:00

Melanom malign al brațului ‐ particularități terapeutice și
evolutive
Diana Moldovanu, Cristina Pruteanu, Monica Buzemurgă,
E. Turcanu, Diana Tănase, Alexandra Nițică, Anca Munteanu

17

18

19

20

Realcheck I.R.O.: Un studiu real‐world al pacienților cu
melanom malign metastatic tratați cu nivolumab în linia I
V.A. Afrăsânie1,2, A.V. Lefter1, Mihaela Ivan1, Diana Moisuc1,2, Dana Elena Clement1,
M.V. Marinca1,2, L. Miron1,2
1Secția

Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași, România
de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași

2Universitatea

Introducere: Studiile de fază III cu nivolumab au demonstrat rezultate remarcabile pentru
supraviețuirea pacienților cu melanom metastatic. Nu este cunoscut dacă aceste rezultate
se pot transla la o populație neselectată tratată în practica medicală din România.
Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv al pacienților diagnosticați cu
melanom malign metastatic sau inoperabil care nu au primit tratament anterior și la care s‐
a inițiat terapie cu nivolumab în linia I în Secția de Oncologie Medicală din Institutul Regional
de Oncologie Iași în perioada 1 aprilie 2017 – 1 ianuarie 2019. Datele pacienților au fost
obținute din fișele medicale electronice.
Rezultate: Un total de 24 de pacienți au fost incluși în acest studiu. Supraviețuirea generală
(OS) la o urmărire de 12 luni a fost de 62,5%. Pacienții cu localizarea tumorii primare la nivelul
capului și cu o greutate mai mică de 65 de kilograme au avut o OS crescută, în timp ce
pacienții cu neutrofilele mai mici de 4 000/mm3 au avut o supraviețuire redusă. Efectele
adverse mediate imun (EAMI) de orice grad au apărut la 13 pacienți (54,1%) și 4 pacienți
(16,6%) au experimentat EAMI de gradul 3 și 4. Cele mai frecvent efecte adverse au fost
astenia care a apărut la 8 pacienți (33,3%) și hipotiroidia care a părut la 4 pacienți (16,6%).
Concluzie: Deși s‐au analizat date retrospective al unui lot mic de pacienți eficacitatea și
siguranța cu nivolumab în practica clinică din I.R.O. Iași este comparabilă cu aceea descrisă
în trialurile clinice.
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Radioterapia în leiomiosarcomul braţului
G. Anghelache‐Lupaşcu1, Monica Buzemurga1, Anca Munteanu1,2
1Institutul

Regional de Oncologie Iaşi
de Medicină si Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi

2Universitatea

Cuvinte cheie: leiomiosarcom braţ, radioterapie, tratament multimodal
Introducere: Leiomiosarcomul braţului este o tumoră mezenchimală rară, cu prognostic
rezervat. Localizarea tumorii într‐o regiune anatomică cu structură complexă face dificilă
excizia chirurgicală şi implică colaborare interdisciplinară.
Material şi metodă: Se prezintă cazul unei paciente de 40 de ani diagnosticată cu
leiomiosarcom al braţului, care a supravieţuit şapte ani din momentul diagnosticului.
Conduita a fost multimodală: excizia chirurgicală, chimioterapie şi radioterapie. Chirurgia
ca prim gest terapeutic a permis diagnosticul anatomo‐patologic şi imunohistochimic.
Tratamentul chirurgical s‐a impus ulterior pentru excizia recidivei locale şi respectiv, pentru
excizia unor metastaze pulmonare. Chimioterapia s‐a administrat atât adjuvant cât şi
paleativ. Radioterapia postexcizia recidivei a completat tratamentul, ulterior fiind
administrată şi paliativ, în scop antalgic.
Concluzii: Datorită monitorizării cazului şi administrării tratamentului multimodal,
prognosticul funcţional şi vital al pacientei a fost îmbunătăţit. Localizarea la nivelul braţului
şi forma histologică agresivă conferă particularităţi privind evoluţia şi abordarea terapeutică.
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Abordarea ariilor ganglionare în cancerele
scuamocelulare ORL în scopul îmbunătăţirii controlului
regional şi a supravieţuirii
Geanina Bandol, Andreea‐Magdalena Boboc
Compartiment ORL, I.R.O., Iaşi
Cuvinte cheie: cancere ORL, arii ganglionare, pronostic
Prezenţa metastazelor ganglionare influenţează prognosticul în toate tipurile de cancere cap
şi gât. Cei mai importanţi indicatori de prognostic sunt numărul de ganglioni metastatici,
prezenţa metastazelor ganglionare bilaterale, invazia nivelului IV şi prezenţa invaziei
extracapsulare ganglionare. Statusul ganglionar în Cancerul scuamocelular de cavitate
bucală, orofaringe, hipofaringe şi laringe este influenţat de stadiul tumorii (15% pentru T1,
15%‐30% pentru T2, 30%‐50% pentru T3, peste 75% pentru T4). Pentru cancere cu sediul
primar (faringe, laringe supraglotic) în care riscul de metastazare ganglionară este foarte
ridicat, abordarea în planul terapeutic al ariilor ganglionare de drenaj este extrem de
important. Statusul clinic al gâtului (cN0 sau cN+) este determinat prin examinarea clinică de
bază şi imagistică (echografie cu FNA, CT/RMN, PET/CT). Fiecare sediu primar tumoral are
arii de drenaj ganglionar particulare. În cazul unei tumori cu cN0, tratamentul chirurgical al
tumorii trebuie să includă şi ariile ganglionare cu risc crescut de metastazare, astfel nu se
compromite controlul regional sau supravieţuirea. În tumorile cu cN0 tratamentul este
chirurgical (evidare ganglionară selectivă) sau RTE. În cele mai multe cazuri se alege aceeaşi
modalitate de tratament atât pentru tumora primară cât şi pentru ariile ganglionare. În cazul
unei tumori cu cN+ tratamentul este combinat chirurgie cu RTE postoperator, primar CHT
urmată de RTE sau concomitentă. Tratamentul chirurgical pentru cN+ constă în evidare
ganglionară radical modificată. Pacienţii la care se instituie tratament CHT de inducţie, se
reevaluează după aceasta prin CT şi dacă răspunsul nu este complet se efectuează tratament
chirurgical dacă statusul pacientului şi localizarea tumorii permit. În cazul instituirii CHT‐RTE
concomitentă se reevaluează imagistic cazul la 3 luni după terminarea tratamentului.
Evaluarea tumorii primare, a gradului de risc de metastazare locală şi a ariilor ganglionare de
drenaj, cât şi statusul pacientului, contribuie la decizia terapeutică optimă pentru creşterea
ratei controlului regional şi a supravieţuirii.
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Importanţa examenului PET‐CT 18F‐FDG în cancerul
capului şi gâtului
S. Bîlha1, Daniela Chetan1, Roxana Iacob1, A.G. Naum1,2
1Laboratorul de

Medicină Nucleară şi PET/CT, Institutul Regional de Oncologie, Iaşi, România
ştiinţe Morfo‐Funcţionale II, Disciplina de Biofizică şi Fizică Medicală,
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România

2Departamentul

Cuvinte cheie: 8F‐FDG PET‐CT, cancerul capului si gâtului
Introducere: Cancerul capului si gâtului (CCG) este al 6‐lea cel mai frecvent cancer la nivel
mondial, reprezentând aproximativ 6% din patologia oncologică. Stabilirea diagnosticului în
stadiul local sau local avansat poate duce la rate înalte de vindecare. Detecţia timpurie şi
evaluarea corectă a extensiei bolii sunt esenţiale pentru stabilirea planului de tratament; în
scopul acesta, cât şi pentru evaluarea răspunsului terapeutic, este necesară folosirea
judicioasă a tehnicilor imagistice.
Material si metodă: Am selectat o serie de cazuri reprezentative de CCG examinate în
prealabil CT, care au beneficiat de un examen PET‐CT în cadrul laboratorului nostru.
Rezultate şi discuţii: Am analizat atât rezultatele studiului CT diagnostic, cât si pe cele ale
studiului PET‐CT şi am constatat o serie de diferenţe semnificative privind localizarea,
extensia, evaluarea răspunsului terapeutic sau diagnosticul de recurenţă. În cazurile unde
examinarea CT nu a putut decela extensia reală a tumorii, tehnica PET‐CT ar fi facilitat o
planificare corectă a radioterapiei. Concluzii: Existenţa unei discordante între examinarea CT
şi PET‐CT în cazurile selectate se datorează limitărilor imagisticii CT în evaluarea CCG.
Datorită particularităţilor acestei patologii, examenul PET‐CT este esenţial în diagnosticarea,
stabilirea conduitei terapeutice, evaluarea răspunsului la tratament şi a suspiciunilor de
recidivă în CCG.
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Algoritm de management în cancerele de cap şi gât
Andreea‐Magdalena Boboc1, Geanina Bandol2
1I.R.O.
2ORL,

Iaşi
I.R.O. Iaşi

Introducere: Cancerul de cap şi gât este definit ca neoplasie malignă situată a căilor
aerodigestive superioare şi reprezintă în medie 5% din patologia oncologică. Histologia a mai
mult de 90% dintre aceste tumori este scuamoasă.
Scop: Această prezentare doreşte să reliefeze nevoia unei uniformizării a etapelor de îngrijire
a unui cancer de cap şi gât fără a ignora însă particularităţile fiecărui caz.
Metoda: Paşii algoritmului:
Pasul 1. Prevenţia şi detecţia precoce:
‐ campanii/programe naţionale de vaccinare împotriva HPV;
‐ programe de informare în scopul reducerii consumului de alcool, tutun şi reducerea
expunerii la UV.
Pasul 2. Prezentarea pacientului, investigaţii iniţiale şi redirecţionare (trimitere caz):
‐ următoarele simptome trebuie investigate dacă durează mai mult de 3 săptămâni, mai ales
dacă sunt prezente mai multe simptome: răguşeală şi modificare voce, dificultăţi de înghiţire,
durere de gât persistente (cu iradiere otică), tumefiere la nivel regiune cervicală sau
parotidiană, leziune sau masă la nivel cavitate bucală, leukoplakie la nivel cavitate bucală,
mobilitate anormală a dinţilor fără o cauză parodontală, tuse sau salivă cu sânge, obstrucţie
nazală sau otită seroasă.
Pasul 3. Diagnostic şi stadializare ‐ Clasificarea TNM‐stadializarea anatomică cu implicarea şi
a factorilor nonanatomici:
‐ examinarea clinică complete cap‐gât inclusiv endoscopia, evaluarea radiologică de preferat
înainte de biopsiere pentru a evita edemul local şi biopsia cu stabilire diagnostic de
certitudine;
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‐ toate cazurile noi trebuie discutate în comisii/tumorboard‐uri interdisciplinare pentru
stabilirea unei strategii de tratament.
Pasul 4. Opţiuni de tratament:
‐ NCCN ‐ practice guidelines ‐ oferă recomandări ce se bazează pe studii de actualitate în ce
priveşte etapele de diagnostic şi tratament în U.S.A.;
‐ Chirurgia este o opţiune valabilă în multe cazuri de cancer cap‐gât;
‐ Radioterapia: radioterapia primară în scopul prezervării de organ, poate fi concomitentă cu
chimioterapia sau poate fi postoperatorie la pacienţii ce au suferit o intervenţie chirurgicală
dar prezintă risc crescut de recidivă locală;
‐ Chimioterapia/alte forme de terapie sistemică: concomitentă sau adjuvantă în cancerele
local avansate sau neoadjuvantă în anumite situaţii când se reconsideră după terapia
definitivă (chirurgie sau radioterapie);
‐ Măsuri de reabilitare.
Pasul 5. Planul de follow‐up:
‐ este important să explicăm pacientului atât planul de tratament cât şi pe cel de urmărire
după efectuarea tratament.
Pasul 6. Managerierea bolii recurente, reziduale sau metastatice:
‐ Detecţia ‐ în cadrul planului de follow‐up sau prezentare pacient cu simptome noi;
‐ Tratament ‐ în echipă multidisciplinară, depinde de localizare, extensie anatomică, status
de performanţă; pacientului i se explică modalităţile de tratament iar acesta îşi exprimă
preferinţa.
Pasul 7. Îngrijirea paleativă:
‐ se bazează pe nevoile pacientului şi nu pe prognostic; are ca scop îmbunătăţirea calităţii
vieţii şi în anumite cazuri prelungeşte şi supravieţuirea.
Concluzii: Este important să oferim acces pacienţilor la diagnostic şi tratament în echipe
multidisciplinare evitând astfel pe cât posibil variabilitatea nedorită în practica medicală
oncologică.
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Management algorithm in head and neck cancers
Andreea‐Magdalena Boboc1, Geanina Bandol2
1R.O.I.
2ORL,

Iaşi
R.O.I. Iaşi

Background: Head and neck cancer (HNC) is defined as malignant tumours located in the
upper aerodigestive tract and represents 5% of oncologic cases. More than 90% of these
tumours have squamous histology.
Aim: This presentations efforts to emphases the need of homogenous care pathway for head
and neck cancer while focusing on the individual elements.
Method: Algorithm steps:
Step 1. Early detection and prevention:
‐ human papillomavirus (HPV) vaccination by boys and girls 12–13 year;
‐ strategies to curb alcohol intake and smoking and reduce to ultraviolet (UV) exposure.
Step 2. Presentation, initial investigation and referral:
‐ following symptoms should be investigated if they persist for more than three weeks,
especially if there is more than one symptom: hoarseness or altered speech, difficulty
swallowing, persistent sore throat (particularly with earache), unexplained neck or parotid
lump, mouth ulcer or mass, leucoplakia (white or red patches) of oral mucosa, unexplained
tooth mobility and/or non‐healing dental extraction site, spitting or coughing up blood,
unilateral blockage of the nose or ear ‐ All patients with a suspected head and neck cancer
should be referred to a head and neck specialist.
Step 3. Diagnosis and staging ‐ TNM ‐ anatomic staging and use of nonanatomic information
‐ complete head and neck examination, including endoscopy, scans to evaluate the primary
site, preferably prior to biopsy to avoid the effect of upstaging from the oedema, biopsy
‐ all newly diagnosed patients should be discussed in a multidisciplinary team meeting so
that a treatment plan can be recommended.
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Step 4. Treatment options:
‐ NCCN ‐ practice guidelines ‐ provide recommendations based on the best evidence
available at the time regarding the sequential management decisions and interventions in
cancer in the USA;
‐ Surgery: This is a treatment option according to the stage for
neck cancer patients;

the majority of head and

Radiation therapy: This can be delivered as primary treatment for organ conservation,
usually concurrently with chemotherapy. It is also given following surgery (postoperatively)
for patients at high risk of locoregional recurrence.
Chemotherapy or drug therapy: Concurrent or adjuvant chemoradiation has now become
the standard of care in locally advanced head and neck squamous cell carcinoma. There are
cases where neoadjuvant chemotherapy (prior to radiation therapy) is also appropriate;
‐ Rehabilitation.
Step 5. Follow‐up care plan:
‐ it is important to explain the treatment summary and follow up care plan to the patient.
Step 6. Managing recurrent, residual and metastatic disease:
‐ detection ‐ routine follow up or when the patient presents with symptoms;
‐ treatment ‐ multidisciplinary team ‐ depends on the location and extent of disease,
performance status, previous management and the patient’s preferences.
Step 7. Palliative care:
‐ based on needs not on the prognostic‐ improve quality of life and in some cases survival.
Conclusions: It is important to provide access to coordinated multidisciplinary care and
supportive care teams and to reduce the unwanted variation in practice.
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Monitorizarea terapiei prin 18F‐FDG PET‐CT în
melanomul malign
Daniela Cheţan1, A.G. Naum1,2
1Laboratorul de

Medicină Nucleară și PET/CT, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România
Științe Morfo‐Funcționale II, Disciplina de Biofizică și Fizică Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România
2Departamentul

Cuvinte cheie: melanom malign, 18F‐FDG PET/CT, stadializare, terapie
Introducere: Prognosticul cazurilor de melanom malign ȋn stadii avansate este rezervat iar
incidenţa melanomului malign creşte. Melanomul malign metastatic este cunoscut clinic ca având
o aviditate crescută pentru 18F‐fluorodeoxiglucoză (18F‐FDG). PET‐CT cu 18F‐FDG este utilizat
atât pentru decelarea şi localizarea metastazelor cât şi ȋn manieră semicantitativă.
Material şi metodă: Prezentăm cazul unei paciente de 71 de ani, diagnosticată cu melanom
malign membru inferior stâng (haluce şi gambă) operat, cu aspect histopatologic sugestiv
pentru melanom malign, cu Ki 67 pozitiv la 40% din celulele tumorale (p.V600 negativ ȋn gena
BRAF) şi recidivă inghinală homolaterală operată, la 2 luni de la prima intervenţie
chirurgicală. Recent, a fost diagnosticată şi operată cu tumoră de hipofaringe invazivă loco‐
regional. Examenul histopatologic a evidenţiat metastază de melanom.
Rezultate: Evaluarea computer tomografică (CT) iniţială, nu a identificat prezenţa
determinărilor secundare.
La examinarea PET‐CT cu 18F‐FDG au fost descrise metastaze generalizate, metabolic active la
nivel subcutanat (cervical, toraco‐abdomino‐pelvin, coapsă stangă), muscular, pulmonar şi
peritoneal. S‐a iniţiat terapie biologică cu Nivolumab. La repetarea CT‐ului au fost găsite leziuni
stabile pulmonare dar creştere dimensională a adenopatiei mediastinale anterioare. Reevaluările
PET‐CT au evidenţiat reducerea numărului leziunilor cutanate şi a activităţii metabolice cu peste
50%.
Concluzii: 18F‐FDG PET/CT este o metodă imagistică care permite cu acurateţe stadializarea
şi detecţia metastazelor la distanţă, la pacienţii cu melanom malign ȋn stadiu avansat,
dovedindu‐se superioară CT‐ului.
Examinarea oferă posibilitatea stadializării pacienţilor ȋn vederea alegerii terapiei optime
individualizate, permiţând creşterea supravieţuirii pe termen lung chiar şi la cei cu boală avansată.
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Afectarea oaselor bolţii craniene şi scheletului facial de
tumorile maligne epiteliale
C. Cojocaru, Gh. Ţibîrna, A. Clipca, A. Duruc
Cuvinte cheie: tumori oase craniene
Incidenţa cancerului cutanat în R. Moldova alcătuieşte 23‐25 pacienţi la 100.000 populaţie.
În fiecare an se înregistrează 850‐900 cazuri primare de cancer cutanat.
Ameliorare tratamentului pacienţilor cu cancer cutanat cu afectarea oaselor regiunii bolţii
craniene şi scheletului facial.
În perioada 2009‐2018, în secţia tumori cap şi gât s‐au studiat şi tratat 683 bolnavi cu tumori
maligne a pielii regiunii capului. Din acest număr de pacienţi, 87 au fost cu afectarea oaselor
bolţii craniene, orbitei şi regiunii fronto‐temporale.
Din acest lot, 64 bolnavi (74%) au fost cu afectarea oaselor bolţii carniene, iar 22 bolnavi
(26%) – cu afectarea părţii anterioare a osului frontal, temporal şi orbitei. Din numărul
bolnavilor cu afectarea oaselor bolţii craniene – la 42 s‐a determinat doar afectarea laminei
superioare, iar 22 cu penetrarea totală a osului. Din grupul studiat, 32 bolnavi (50%) au primit
tratament radioterapeutic, fără efect evident. La 22 bolnavi a fost înregistrată osteomielita
postradiantă, care a provocat dificultăţi în pregătirea preoperatorie şi a perioadei de
recuperare postoperatorie.
Ca metodă de tratament a fost aplicată metoda chirurgicală şi criodistrucţia, în cazurile când
vârsta pacientului şi maladiile asociate nu permiteau aplicarea tratamentului chirurgical. În
cazul afectării oaselor bolţii craniene se efectua operaţie combinată: excizia largă a tumorii
cu trepanarea craniului şi rezecţia osoasă, plastia defectului cranian cu protacril sau
alotransplant osos şi plastia defectului cutanat cu lambou migrant tip Filatov, lambou
microchirurgical sau combinat cu lambou liber. La bolnavii cu afectarea orbitei şi regiunii
temporale, rezecţia osului frontal era asociată cu exenterarea orbitei şi în 8 cazuri cu rezecţia
peretelui superior a sinusului maxilar.
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Criodistrucţia tumorii a fost efectuată la 13 bolnavi cu patologii concomitente grave şi
afectarea doar a laminei superioare a osului cranian. Bolnavii trataţi sunt la evidenţă, careva
date de progresare sau recidivă pe parcursul urmăririi nu s‐au determinat.
Analiza preventivă a datelor obţinute relevă o eficacitate sporită a tratamentului chirurgical
şi criodestructiv aplicat şi folosirea metodelor noi de plastie a defectelor osoase şi cutanate
au dus la ameliorarea evidentă a calităţii vieţii.
La depistarea tumorilor cutanate maligne cu afectarea oaselor craniene (confirmată
radiologic) se recomandă consultaţia obligatorie a oncologului cap şi gât pentru
determinarea tacticii de tratament.
Eficientizarea conlucrării cu medicii radiologi, microchirurgi, medic de familie, etc.
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Melanomul uvial ‐ aspecte contemporane de tratament
C. Cojocaru, Gh. Ţibîrna, A. Clipca, A. Duruc
Cuvinte cheie: melanomul uvial
Lucrarea include cazurile a 52 de pacienţi diagnosticaţi primar cu melanom uveal. Toate
cazurile au fost examinate retrospectiv din punct de vedere clinic şi morfopatologic. Toţi
pacienţii au fost supuşi unui examen oftalmologic care a inclus efectuarea visometriei,
tonometriei, biomicroscopiei, campimetriei, diafanoscopiei, oftalmoscopiei, precum şi a
ultrasonografiei oculare prin B‐scan. Pentru excluderea prezenţei metastazelor s‐au efectuat
USG ficatului, radiografia plămânilor şi TC şi R.M.N. la necesitate.
În 85% din cazurile examinate s‐a atestat reducerea acuităţii vizuale până la cecitate,
provocată de extinderea tumorii, de decolarea de retină (63% cazuri) şi de glaucomul
secundar (15% cazuri). La ceilalţi pacienţi acuitatea vizuală variază de la câteva sutimi, până
la 0,8, dar cu identificarea modificărilor de câmp vizual în 72% cazuri în forma de scotom, cu
localizare diversă, în dependenţa de topografia tumorii.
Melanomul uveal poate decurge timp îndelungat asimptomatic iar gradul de manifestare a
semnelor clinice depinde de localizarea tumorii, de extinderea acesteia, de nivelul de
alterare a funcţiilor vizuale, precum şi de adresabilitatea tardivă a pacienţilor, cei 52 de
pacienţi au fost diagnosticaţi primar cu melanom uveal deja într‐un stadiu avansat. Acest
fapt limitează posibilitatea alegerii unei tactici de tratament mai puţin radicale. Din cei 52 de
pacienţi 47 au fost supuşi enuclierii ochiului afectat 7 pacienţi supuşi exenteraţiei orbitei.
Dintre toate cazurile examinate nimeni nu a fost identificat cu metastaze.
Însă, chiar şi efectuarea enucleaţiei ochiului afectat şi exenteraţiei orbitei nu exclude riscul
dezvoltării metastazelor, acestea pot fi identificate cel mai frecvent la 3‐5 ani de la stabilirea
diagnosticului, sau la 5‐10 ani în 9%‐12% cazuri. Au fost cazuri de apariţie a metastazelor
hepatice şi la nivelul orbitei contralaterale după 25 şi 40 ani de la efectuarea tratamentului.
Prognosticul rămânând rezervat, 15%‐30% dintre pacienţi care primesc tratament
decedează în primii 3‐5 ani de la identificarea metastazelor.
Melanomul uveal este o patologie care poate rămâne latentă mai mulţi ani, de aceea este
importantă diagnosticarea cât mai precoce a acestei patologii, cu crearea posibilităţii de
alegere a unei tactici de tratament adecvate, care va permite monitorizarea malignizării,
păstrarea funcţiilor vizuale şi creşterea calităţii vieţii pacienţilor suferinzi.
Enucleaţia, deşi este o metodă barbară şi mutilantă de tratament, este binevenită şi indicată
în cazul melanoamelor uveale extinse.
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Protezarea pacienţilor oncologici cu defecte a etajului
mijlociu al feţei
C. Cojocaru, Gh. Ţibîrna, Rodica Mîndruţa, V. Ureche, Valentina Luca
Cuvinte cheie: protezare oro‐maxilo‐facială
Chirurgia neoplaziilor maligne ale sinusului maxilar deseori necesită rezecţia extinsă a
structurilor oro‐maxilo‐faciale, ceea ce cauzează tulburări fizionomice şi funcţionale
importante. Astfel fiind un motiv justificat ca reabilitarea protetică să facă parte din planul
de tratament.
Pregătirea acestei reabilitări trebuie să înceapă înaintea intervenţiei chirurgicale, ceea ce
impune de la început colaborarea dintre chirurg, stomatolog ortoped şi protetician,
asigurând o restaurare morfo‐funcţională a organului afectat. Toate aceste măsuri aduc în
final la asigurarea unei calităţi existenţiale atât funcţionale cât şi psihice. Tratamentul
protetic este un tratament adaptat la condiţiile anatomice capabil să realizeze în final o
proteză retentivă şi estetică.
Chirurgul trebuie să cunoască faptul că în unele situaţii sunt necesare protezele de
reabilitare, iar în alte cazuri nu. În realizarea protezelor restauratoare este necesar de ţinut
cont de:
‐ gradul de malignitate a tumorii;
‐ predispoziţiile de recidivă a tumorilor în această regiune;
‐ variabilitatea, compatibilitatea şi eficacitatea protezelor.
Necesitatea reabilitării defectelor maxilare este determinată de apariţia următoarelor
tulburări: vorbirea nazonată, tulburări masticatorii profunde, scurgeri de lichide în cavitatea
nazală, bucală.
Aceste disfuncţii pot fi recuperate prin obturarea defectului, ce ameliorează consistent
sechelele postoperatorii; permiţând bolnavilor, care au suportat astfel de intervenţii, să ducă
o viaţă normală.
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Chirurgul trebuie să ţină cont, pe parcursul stabilirii planului de rezecţie, ca: defectul care
rămâne, să fie un defect ce favorizează o bună protezare fără să facă însă rabat de la
principiile oncologice.
Cancerul maxilar tratat chirurgical creează defecte ale acestui organ ce afectează fonetica,
mastecaţia, deglutiţia şi aspectul fizionomic al feţei. Reabilitarea protetică după rezecţia
hemimaxilarului superior combinată cu radioterapie sau chimioterapie nu permite o
recuperare prin restaurare plastică a regiunii mutilate, de aceea în aşa cazuri se recomandă
un tratament protetic cu exoproteze permanente numai peste 2‐3 luni, dar după unii autori
chiar şi peste un an. Retenţia acestor piese protetice este în special compromisă atunci, când
câmpul protetic prezintă o edentaţie totală bimaxilară. Totodată retenţia protezelor faciale
pote fi obţinută doar prin fixare auxiliară externă. Aplicarea sistemelor de implante endo‐
osoase ce sunt studiate excesiv în direcţia biocompatibilităţii, cu regret în unele cazuri sunt
inadmisibile pentru aşa categorie de pacienţi, cauza fiind starea poroasă a ţesutului osos
adiacent în urma chimio‐şi radioterapiei regionale sau a prejudiciilor financiare ce deseori îi
lipseşte pe mulţi pacienţi de aceste posibilităţi. Însă uneori chiar şi ţesuturile adiacente nu
pot suporta implantarea datorită prezenţei intime cu defectul regiunii maxilo‐faciale a
organelor de importantă vitală, vaselor magistrale sau trunchiurilor nervoase. Scopul lucrării:
de a perfecţiona metoda de confecţionare a ecto‐endoprotezelor pentru defecte masive
unilaterale maxilare. Efectuate 32 lucrări protetice de reabilitare morfofuncţională
postoperatorie.

34

O prezentare atipică a unui caz de melanom malign
Andrada‐Larisa Deac1, Corina Bocşa2, B. Petruţ3, Claudia Burz1,4
1Departament Oncologie Medicală, Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuţa” Cluj‐Napoca,

România
2Departamentul de Medicină Internă, Spitalul Clinic Judeţean Cluj‐Napoca, România
3Departamentul de Urologie, Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuţa” Cluj‐Napoca,
România
4Disciplina Imunologie şi Alergologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu
Haţieganu” Cluj‐Napoca, România
Cuvinte cheie: melanom malign, vezică urinară, Dabrafenib
Introducere: Metastazele melanomului malign localizate la nivelul vezicii urinare sunt
extrem de rare. Până în prezent în literatura medicală de specialitate au fost publicate mai
puţin de 30 de cazuri la nivel mondial.
Material şi metode: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 43 de ani care în urmă cu 3
ani s‐a prezentat în cadrul departamentului de urologie prezentând hematurie. Examinările
clinice şi paraclinice efectuate au ridicat suspiciunea unui formaţiuni tumorale pelvine cu
invazia vezicii urinare. S‐a intervenit chirurgical practicându‐se cistoprostadectomie radicală
cu limfadenectomie pelvină şi derivaţie urinară de tip ureterostomie bilaterală.
Rezultate: Examenul histopatologic al piesei operatorii evidenţiază că formaţiunea de la
nivelul vezicii urinare reprezintă metastaza unui melanom malign.
Post‐operator, pacientul efectuează o serie de investigaţii imagistice care au relevat
metastaze ganglionare iliace şi la nivelul muşchiului gluteal. Se administrează 6 cicluri de
chimioterapie cu Dacarbazină, urmat de 2 cicluri de Paclitaxel+Carboplatin după evoluţia
bolii sub Dacarbazină.
În martie 2017, se primeste aprobarea pentru tratamentul ţintit cu Dabrafenib. Azi, după
mai bine de 2 ani de tratament cu Dabrafenib, pacientul este cu boală staţionară şi cu
răspuns clinic foarte bun.
Concluzii: Acest caz este un exemplu al importanţei tratamentului ţintit în oncologie şi cum
un pacient cu un prognostic foarte prost încă de la diagnostic este cu boală staţionară şi
răspuns clinic bun la 3 ani de la diagnostic.
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Rolul PET/CT 18F‐FDG în evaluarea melanomului malign. Date
din activitatea laboratorului de medicină nucleară I.R.O. Iaşi
Roxana Iacob1, Cipriana Ştefănescu1,2, A.G. Naum1,3
1Departmentul

de Biofizică şi Medicină Nucleară, Facultatea de Medicină, U.M.F. "Grigore T.
Popa", Iaşi, România
2Laboratorul de Medicină Nucleară, Spitalul Universitar "Sf. Spiridon", Iaşi, România
3Laboratorul de Medicină Nucleară, I.R.O., Iaşi, România
Cuvinte cheie: PET/CT, imagistică funcţională hibridă, 18F‐FDG, melanom malign, clasificare TNM
Introducere: Deşi reprezintă mai puţin de 5% din totalul cazurilor de cancer cutanat,
melanomul malign este neoplazia cu cel mai mare ritm de creştere în ultimii 10 ani (în 2015
s‐au raportat peste 275.000 de cazuri şi peste 70.000 de decese la nivel mondial). Procesul
de metastazare survine precoce, uzual prin contiguitate la nivelul tegumentului şi pe cale
limfatică în ganglionii regionali. Ulterior sunt afectate organe interne precum plămânii,
ficatul sau creierul.
Material şi metodă: Imagistica hibridă prin tomografie cu emisie de pozitroni şi
computertomografie de localizare (PET/CT), cu radiofarmaceuticul fluor‐18
fluorodeoxiglucoza (analog de glucoză, 18F‐FDG), permite evidenţierea leziunilor cutanate
primare de melanom malign, identificarea metastazelor ganglionare locoregionale şi a
metastazelor la distanţă. Actual, în stadiile tumorale avansate de melanom malign cu risc
crescut (> pT3a), PET/CT 18F‐FDG se recomandă de rutină pentru evaluare/stadializare,
înaintea biopsierii nodulilor santinela şi a tratamentului chirurgical.
În Laboratorul de Medicină Nucleară a Institutului Regional de Oncologie din Iaşi, în perioada
01.06.2017‐31.05.2019, au avut loc 64 examinări PET/CT 18F‐FDG pentru cazuri de melanom
malign, dintre care 18 interesând regiunea cranio‐cervicală.
Rezultate: Din cazurile examinate, 31 de pacienţi au avut rezultat pozitiv pentru malignitate,
24 negativ, 4 echivoc, 4 cu răspuns favorabil la tratament şi unul cu răspuns parţial.
29 de examinări au modificat stadiul bolii (TNM) şi decizia terapeutică.
Concluzii: Examinarea imagistică funcţională hibridă PET/CT 18F‐FDG este o investigaţie de
actualitate care joacă un rol esenţial în diagnosticul şi stadializarea de precizie a
melanomului malign.
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Prezervarea funcţională a laringelui versus laringectomie
totală – decizia pacientului
Ana‐Maria Iacobuta1, Andreea Ciuches1, Andreea‐Magdalena Boboc2, Geanina Bandol2,
Narcisa Marcu3, Gema Bugean1
1Institutul

Regional de Oncologie Iaşi, Secţia Radioterapie
Regional de Oncologie Iaşi, Secţia ORL
3Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Secţia Radiologie
2Institutul

Cuvinte cheie: tratament, concomitentă, chirurgie
Tratamentul standard în cancerul de laringe local avansat este radiochimioterapia
concomitentă în scopul prezervării funcţionale a laringelui, a doua opţiune terapeutică fiind
chirurgia radicală. Decizia terapeutică aparţine pacientului care este informat asupra
beneficiilor, toxicităţii şi riscului de recidivă loco‐regională.
Prezentăm cazul unui pacient de 69 ani, diagnosticat cu carcinom scuamocelular laringe
glotic stadiul clinic III – cT3N0M0. După discutarea cazului în Comisia Multidisciplinară şi
informarea pacientului s‐a practicat intervenţie chirurgicală – laringectomie totală cu
traheostomă definitivă, evidare ganglionară cervicală bilaterala nivele Ib – IV si VI,
lobistmectomie dreaptă în cadrul Secţiei de Chirurgie II din Institut, cu rezultat
anatomopatologic – pT3N0G2 L1V0Pn1 R0. Prezenţa factorilor de risc pentru recidivă locală
a impus administrarea radioterapiei adjuvante în doză totală DT = 50 Gy/25 fr/5 săpt. pe
patul tumoral şi traheostomă, cu un boost până la DT = 60 Gy/30 fr/6 săpt. pe patul tumoral.
Evaluarea clinică şi imagistică postterapeutică relevă răspuns complet.
Recomandările ghidurilor terapeutice pentru cancerul de laringe local avansat nu înlocuiesc
decizia terapeutică individualizată pentru fiecare caz, pacientul informat corect şi complet
asupra opţiunilor este cel care hotărăşte în final.
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Melanomul malign metastatic: prezentare de caz
Mihaela Ivan1, V.A. Afrăsânei1, A.V. Lefter1, Eva Maria Cojocaru1, L. Miron1,2,
Dana Elena Clement1
1

Secția Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie, Iași, România
de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România

2Universitatea

Introducere: Imunoterapia prin inhibitorii checkpoint este o modalitate de tratament
sistemic prin care sistemul imunitar este reactivat pentru a lupta împotriva celulelor
tumorale. Astfel, inhibitorii checkpoint au prelungit semnificativ supraviețuirea bolnavilor
cu melanom malign metastatic, aproximativ 50% dintre pacienții tratați fiind încă în viață la
3 ani de la inițierea tratamentului.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 70 de ani, care a fost diagnosticat
în august 2016 cu melanom malign nodular la nivelul flancului stâng, pentru care s‐a intervenit
chirurgical efectuându‐se excizia formațiunii, cu rezultat anatomopatologic de melanom malign
nodular, stadiul Clark III, indice Breslow 4 mm, mutaţia BRAF absentă. În martie 2017 a efectuat
examen CT care descrie leziuni secundare pulmonare, pleurale, hepatice, splenice și osoase. S‐a
inițiat chimioterapie primară cu Dacarbazină și s‐au administrat doar 2 cicluri datorită toxicității
hematologice. În iulie 2017 pacientul s‐a prezentat cu stare generală influențată, ECOG=2,
astenie, dispnee, SO2=80%. S‐a inițiat imunoterapie cu Nivolumab. La evaluarea din octombrie
2017, după 6 cicluri de anti‐PD‐1 s‐a obținut răspuns imagistic parțial conform RECIST și
ameliorarea statusului de performanță. Ulterior, pacientul a prezentat efecte adverse mediate
imun reprezentate de dermatită grad 2 reprezentată de erupție cutanată, prurit, pentru care a
primit tratament cu antihistaminice orale, corticosteroizi topici. Artrită grad 2 la nivelul
articulației metacarpofalangiene drepte care au avut o evoluție favorabilă sub tratament cu
Metamizole 1cp x3/zi, timp de 7 zile. La evaluările imagistice din ianuarie 2018, iulie 2018 şi
ianuarie 2019 s‐a evidențiat aspect staționar al leziunilor. Astfel, după 23 luni de tratament
pacientul are o toleranță bună la inhibitor checkpoint și menține răspunsul imagistic favorabil.
Particularitate cazului: Supraviețuirea ridicată, în cazul unui melanom malign metastatic,
răspuns bun la tratament timp de 23 luni.
Concluzii: Cazul prezentat reprezintă un model de succes terapeutic cu un impact favorabil
asupra supraviețuirii și calității vieții pacientului.
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Cuvinte cheie: tomosinteză, cancer de laringe, optimizarea diagnosticului imagistic
Introducere: Progresul tehnologiilor de diagnostic imagistic permite examinarea pacienţilor
cu aparate mai sensibile, mai puţin costisitoare şi cu doze mai mici de radiaţie.
Scopul: Determinarea posibilităţilor de diagnostic a cancerului de laringe prin metoda
tomografiei liniare digitale multisecţională (Tomosintezei).
Material şi metode: În studiu au fost incluşi 253 de pacienţi cu cancer de laringe verificat
morfologic, stadiile I‐III, cu vârsta între 50 –70 ani. 43 (16,9%) pacienţi au fost examinaţi
utilizând computer‐tomografia (CT), 27 (10.7%) pacienţi – CT cu contrast, toţi pacienţii
(100%) au fost investigaţi şi prin renghenografia clasică şi prin Tomosinteză.
Rezultate: În 160 (63,2%) cazuri examenul prin Tomosinteză a fost suficient pentru
caracterizarea procesului tumoral atât în plan diagnostic, cât şi pentru determinarea tacticii
de tratament.
Concluzii: Investigaţia prin CT sau IRM este indiscutabil mai informativă. Studiul nostru
demonstrează, că examenul imagistic prin Tomosinteză, folosit la prima etapă de diagnostic a
cancerului de laringe, permite de a obţine în peste 60% cazuri informaţia necesară pentru
determinarea gradului de răspândire a procesului tumoral şi tacticii de tratament, astfel decade
necesitatea de examinare suplimentară prin CT sau IRM. Tomosinteza permite obţinerea
imaginilor sub diferite unghiuri şi modificarea parametrilor de reconstrucţie în scopul refacerii
secţiunilor cu diferite planuri focale, iar imaginile sunt stabilite la niveluri diferite, spre
deosebire de o singura imagine. Tomosinteza permite, în special, efectuarea unui număr mare
de secvenţe cu o sensibilitate mare şi o doză de radiaţie considerabil mai mică.

39

Neuroblastomul olfactiv – o entitate rară: prezentare de
caz
Larisa Morar1, Cristina Pruteanu2, V. Afrăsânie1
1Oncologie
2I.R.O.

Medicală I.R.O. Iași

Iași

Cuvinte cheie: neuroblastom olfactiv, epistaxis, chimioterapie, radioterapie, metastaze
Neuroblastomul olfactiv (estesioneuroepiteliomul) este o neoplazie rară având originea în
epiteliul olfactiv. Constituie 5% din tumorile sinonazale. În ultimii 94 de ani în literatura de
specialitate au fost raportate 1200 cazuri de neuroblastom olfactiv.
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 32 ani, care acuzând obstrucție nazală
persistentă, epistaxis repetat și cefalee, efectuează în mai 2015 examen CT și IRM cranio‐
cerebral ce evidențiază o formațiune expansivă gadolinofilă, centrată pe lama cribriformă a
etmoidului, de 50/27/45 mm, cu dezvoltare simetrică endocraniană extranevraxială, și la
nivelul foselor nazale bilateral, ce lizează pereții interni ai orbitelor. Se adresează Institului
Regional de Oncologie Iași pentru examen ORL, biopsie, IHC și tratament de specialitate.
Se confirmă diagnosticul de neuroblastom olfactiv gradul III, stadiul C Kadish. IHC: ţesut
tumoral imunoreactiv pentru Calretinin, CD56 și Cromogranin, Ki67 90%. Datorită rarității
acestei neoplazii, nu există recomandări specifice și protocoale de tratament, iar opțiunile
terapeutice sunt controversate. Se decide în comisie multidisciplinară inițierea
tratamentului: chimioterapie (CHT) de inducție apoi RTE+CHT concomitent, urmate de
tratament chirurgical. S‐a initiat CHT: Ciclofosfamida+Adriamicina+Vincristina, iar ulterior s‐
a efectuat RTE DT=66 Gy, D/fr=2Gy.
S‐a obținut un răspuns terapeutic favorabil, care s‐a menținut până în octombrie 2016, când
evoluția a fost complicată de apariția metastazelor lombo‐sacrate cu sindrom de coadă de
cal. Prognosticul pacientei a fost sumbru, decesul survenind la câteva luni. Doar 6 cazuri
similare au fost descrise în literatură din 1924 până în prezent.
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Cuvinte cheie: melanom malign, metastaze, chimioterapie, imunoterapie, Nivolumab
Melanomul malign (mm) cutanat este cea mai severă neoplazie a pielii (prin agresivitate și
diseminare), care apare prin transformarea malignă a melanocitelor, cu incidență ușor
crescută în rândul bărbaților, frecvent după 65 ani.
Pacient în vârstă de 56 ani, fără APP semnificative, a fost diagnosticat în iunie 2014 cu mm
cutanat regiune epigastrică, excizat pT4bNx, Indice Breslow 9 mm, Nivel Clark V. Bilanțul
imagistic evidențiază metastază (MTS) hepatică segment VI, bloc adenopatic (ADP) axilar
stâng. Se decide inițierea chimioterapiei (CHT) paliative cu Dacarbazină 6 cicluri și se constată
aspect de boală progresivă (BP). Până în iulie 2015 urmează alte 6 cicluri de CHT
Carboplatin+Paclitaxel cu regresia formațiunii tumorale de la nivel hepatic, dar cu progresie
la nivelul blocului adenopatic axilar. Februarie 2015: Testare BRAF V600E – mutație
prezentă. Se intervine chirurgical și se practică limfadenectomie axilară stângă, ulterior
pacientul fiind monitorizat clinic și imagistic.
În iunie 2017 pacientul se prezintă cu edem la nivelul membrului superior stâng și leziuni
cutanate suspecte. Se constată aspectul de BP prin metastaze ganglionare supra‐ și
subdiafragmatice, metastaze osoase, suprarenaliene și cutanate. Se decide administrarea de
Dabrafenib+Trametinib, tratament urmat până în decembrie 2018. La evaluarea imagistică
CT din ianuarie 2019 pacientul prezintă BP prin apariția carcinomatozei peritoneale, motiv
pentru care se inițiază imunoterapia cu Nivolumab, tratament urmat până în prezent cu un
răspuns favorabil clinic și imagistic.
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Cuvinte cheie: sarcom, GIST, sarcom nediferențiat
Introducere: Sarcoamele nediferențiate/neclasificate au fost definite în 2013 de World
Health Organization (WHO) ca fiind un grup heterogen de sarcoame fără evidența unei linii
particulare de diferențiere. Din punct de vedere morfologic acestea pot fi cu celule
fusiforme, epitelioide, cu celule rotunde si pleomorfe.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 55 de ani, fără antecedente personale patologice
semnificative, s‐a prezentat în luna noiembrie 2014 Clinicii de Chirurgie generală a Spitalului
Clinic ”Sfânta Maria” (Bucureşti) acuzând dureri subcostale bilaterale, scădere ponderală
(7kg/12 luni), fatigabilitate. Pacienta a efectuat un CT în data de 30 octombrie 2014 care a
decelat o formaţiune mediastinală voluminoasă, retrocardiacă, bine delimitată cu diametrul
de 115/180/185 mm. S‐a intervenit chirurgical prin toracotomie dreaptă în spațiul VII
intercostal cu extirparea tumorii, aspectul histopatologic, testele IHC (imunohistochimice)
corelate cu datele anatomo‐clinice şi imagistice fiind compatibile cu diagnosticul de tumoră
stromală gastro‐intestinală cu risc înalt de progresie tumorală. Pacienta a urmat 1 an de
tratament adjuvant cu Imatinib ulterior, în urma progresiei bolii 6 luni de tratament cu
Sunitinib. În iulie 2018, la progresia bolii prin noduli mediastinali, s‐a realizat ecoendoscopie
cu FNA (fine needle biopsy) cu aspect histopatologic sugestiv pentru diagnosticul de tumoră
stromală gastro‐intestinală. Ulterior tumora a fost diagnosticată ca fiind un sarcom de părți
moi cu histologie nespecifică în urma recitirii anatomiei patologice, IHC şi a testelor de
biologie moleculară realizate în Germania. S‐a decis inițierea chimioterapiei paliative cu
Doxorubicină şi evaluare imagistică la încheierea celor 6 cicluri de tratament.
Concluzii: Datorită rarității și a naturii heterogene a sarcoamelor cu celule fusiforme,
diagnosticul histologic al unor astfel de neoplasme rămâne o provocare în ciuda progreselor
în citogenetica cancerului și imunohistochimie.

42

Melanomul malign ‐ Evoluția bolii grevată de multiple
recidive
Andreea Mînăstireanu1, M.V. Marinca1,2
1Secția

Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași, România
de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași

2Universistatea

Introducere: Melanomul malign este cea mai frecventă formă de tumoră cutanată (91,2%),
cu incidență în continuă creștere. Reprezintă principala cauză de deces dintre tumorile
cutanate și 1%‐2% dintre toate decesele prin cancer. Progresele terapeutice recente
(inhibitorii BRAF și MEK respectiv CTLA‐4, PD‐1 și PD‐L1) oferă beneficii semnificative de PFS
și OS (supraviețuirea fără progresie și supraviețuirea generală).
Material și metodă: Pacient de 68 de ani, a fost diagnosticat în ianuarie 2013 cu melanom
malign torace anterior, operat, Clark IV. Evoluția bolii a inclus multiple recidive locale și la
distanță în organe vitale. Majoritatea au putut fi rezecate chirurgical, ulterior efectuându‐se
tratament sistemic. Prima progresie a avut loc la 3 luni postoperator prin apariția a 2
adenopatii axilare drepte, care s‐au excizat și s‐a inițiat chimioterapie adjuvantă cu
Dacarbazină. După 2 ani de la diagnostic (ianuarie 2015), se rezecă metastazele apărute
cutanat și pulmonar. În ianuarie 2016, s‐a administrat linia 1 de chimioterapie pentru
leziunile secundare hepatice (Carboplatin și Paclitaxel), cu toxicitate neurologică
semnificativă. După 6 cicluri se constată progresie la nivel pulmonar și hepatic și se inițiază
linia 2 de tratament (Dacarbazină). În cursul chimioterapiei de linia 2 (februarie 2017),
progresează printr‐o metastază cerebrală unică, se intervine chirurgical și se continuă linia 2
de chimioterapie. În martie 2018, după progresia metastazelor, s‐a administrat Nivolumab
care a fost bine tolerat, fără efecte adverse imune, însă, după 5 luni, progresia cerebrală a
condus la decesul pacientului.
Concluzii: Melanomul malign este o patologie neoplazică agresivă care în trecut avea un
prognostic rezervat, din cauza opțiunilor terapeutice limitate. În acest caz însă,
chimioterapia a dovedit beneficii, oferind o supraviețuire relativ lungă, de 5 ani și 10 luni, în
ciuda multiplelor recidive.
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Introduction: Malignant melanoma is the most common form of skin tumor (91.2%), having
a rising incidence. It is the leading cause of death in cutaneous malignancies (accounting for
1%‐2% of all cancer deaths). Recent therapeutic approaches (BRAF and MEK targeted
therapies, CTLA‐4, PD‐1 and PD‐L1 inhibitors) provide significant benefits in PFS and OS
(progression‐free survival and overall survival).
Materials and methods: In January 2013, a 68‐year‐old patient was diagnosed with chest
cutaneous melanoma, which was surgically removed ‐ Clark IV level. The disease outcome
included multiple local and distant recurrences in vital organs. Most of them could be
surgically resected and then systemically treated. The first progression occurred 3 months
postoperatively, 2 right axillary adenopathies were surgically removed and then adjuvant
treated with Dacarbazine. Two years after diagnosis, in January 2015, progressive cutaneous
and pulmonary disease were detected and metastasis excision was performed. In January
2016, first line of chemotherapy (Paclitaxel and Carboplatin) was given for secondary liver
lesions, with significant neurological toxicity. After 6 cycles of chemotherapy, pulmonary and
hepatic progression is observed and second line treatment (Dacarbazine) is initiated. During
chemotherapy, in February 2017, a single cerebral metastasis is detected, it is surgically
removed and continues second line of chemotherapy. In March 2018, after progression of
liver and lung metastases, Nivolumab was given for 5 months, but the brain progressive
disease led to the death of the patient.
Conclusions: Malignant melanoma is an aggressive neoplastic pathology, which in the past
had a cautious prognosis, due to limited therapeutic options. However, in this case,
chemotherapy has shown its benefits, providing a relatively long survival ‐ 5‐year and 10‐
month, despite multiple relapses.
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Cuvinte cheie: melanom malign, tratament multimodal
Introducere: Melanomul este neoplazia malignă a celulelor pigmentare (melanocite),
localizat predominant la nivelul pielii, însă acesta se poate localiza și la nivel ocular, ORL,
tract gastro‐ intestinal, genital, leptomeninge. Melanomul reprezintă mai puțin de 5% din
totalul cancerelor de piele, dar înregistrează cea mai mare rată de mortalitate.
Diagnosticarea precoce a leziunilor are un impact prognostic important.
Material și metodă: Pacient în vârstă de 56 de ani, cunoscut din 2006 cu diabet zaharat tip
II, ADO tratat și HTA sub tratament din 2003, a fost diagnosticat în octombrie 2015 clinic,
bioptic şi imagistic cu melanom malign de braţ stâng și s‐a practicat excizia tumorii primare
cu rezultat anatomopatologic: melanom malign nodular cutanat cu celule predominant
epitelioide, cu numeroase mitoze atipice și infiltrarea în profunzimea dermului reticular
pT3Nx. Pacientul a efectuat un examen CT (04.03.2016) de torace, abdomen și pelvis care a
evidențiat adenopatii axilare stângi cu aspect de leziuni secundare, microleziune nodulară
LID sugestivă pentru determinare secundară. În aprilie 2016 s‐a intervenit chirurgical și s‐a
practicat limfadenectomie axilară stângă. Rezultat anatomopatologic: 10 din 12 limfonoduli
prezintă metastază de melanom malign. În urma acestui rezultat s‐a decis administrarea
chimioterapiei adjuvante cu Dacarbazină și a radioterapiei postoperatorii, cu viză curativă.
Pacientul este monitorizat imagistic și în prezent sunt absente semne de evoluție
locoregională sau la distanță.
Concluzii: Chimioterapia și radioterapia administrate adjuvant au determinat un interval
liber de boală de peste 3 ani în cazul unui pacient diagnosticat cu melanom malign al brațului,
care a asociat și determinări ganglionare axilare.
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Introducere: Carcinomul nazofaringian (NPC) este o tumoră malignă cu o distribuţie
epidemiologică şi geografică unică. Datorită constrângerilor anatomice şi a radiosensibilităţii
crescute a acestui tip de cancer, radioterapia reprezintă principala metodă de tratament
pentru pacienţii cu NPC non‐metastatic cu sau fără chimioterapie adjuvantă sau în
concomitenţă.
Materiale şi metode: Prezentăm cazul unei paciente tinere, în vârsta de 31 de ani, fără
antecedente personale patologice semnificative, diagnosticată în august 2016 cu carcinom
scuamos nekeratinizant de rinofaringe cT2N2M0, pentru care s‐a administrat tratamentul
standard: radiochimioterapie concomitentă.
Rezultat: Pacienta a prezentat răspuns complet clinic şi imagistic, dar în cursul urmăririi
postterapeutice s‐a ridicat suspiciunea de recidivă locală imagistic (examen FDG PET/CT), dar
care a fost infirmată bioptic.
Concluzii: Deşi evaluarea imagistică cu FDG PET/CT este utilă în diagnosticul şi stadializarea
carcinoamelor de rinofaringe, până la 14% din cazuri fiind diagnosticate în stadiul metastatic,
sensibilitatea şi specificitatea acestei investigaţii imagistice este de aproximativ 90%,
respectiv 87% în detectarea recidivei locale, regionale sau la distanţă, confirmarea
histopatologică fiind absolut necesară pentru confirmare şi tratament.
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Cuvinte cheie: sarcom Ewing extraosos, tumori pediatrice, tratament multimodal
Introducere: Sarcomul Ewing extraosos (EES) este o tumoră rară localizată în țesutul moale din
jurul osului; etiologia EES este necunoscută, dar se crede că aceasta poate fi legată de
perioadele de creștere rapidă a oaselor, explicând de ce sunt întâlnite mai des la adolescenți.
Prezentarea cazului: Pacientă în vârstă de 16 ani se internează în septembrie 2011 pentru
apariția unei formațiuni tumorale cu creștere rapidă la nivelul 1/3 superioară gambă
dreaptă. În urma examenului clinic și imagistic, s‐a ridicat suspiciunea de EES cT3N0M0,
confirmat ulterior prin biopsie.
Management și rezultate: Pacienta a urmat chimioterapie (CHT) neoadjuvantă protocol
VIDE, urmată de intervenție chirurgicală și radiochimioterapie secvențială. În iunie 2017,
pacienta se internează pentru simptomatologie respiratorie. Examenul CT ridică suspiciunea
de recidivă tumorală la nivel pulmonar. Pacienta este redirecționată către I.R.O. Oncologie,
unde se decide inițierea chimioterapiei de salvare protocol ICE, cu administrea a 6 cure, și cu
interval fără progresie de 1 an. În iunie 2018, se obiectivează progresia bolii, pentru care s‐a
tentat CHT de linia a 2‐a cu Irinotecan‐Temozolamidă și de linia a 3‐a cu Dactinomicină‐
Ciclofosfamidă, tratamente greu tolerate și cu un beneficiu nesatisfăcător, decesul pacientei
survenind în octombrie 2018.
Concluzii: EES este o neoplazie rară dar agresivă, având o incidență crescută de recidivă
locală și metastazare la distanță, cu precădere la nivel pulmonar. Cu toate că acest tip de
tumoră posedă o înaltă radio‐chimio‐sensibilitate, controlul bolii și răspunsul la tratament în
boala metastatică este scăzut, ceea ce conferă pacienților un prognostic nefavorabil.
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