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O nouă manifestare medicală de excepție – PDI 2019: 
 

„Primăvara Dermatologică Ieşeană” și Conferința „Laser 
Europe 2019” aduc la Iași specialiști din 10 țări 

În perioada 10-14 aprilie, Iașul va găzdui cea de-a VIII-a ediție a Manifestării Ştiinţifice Naţionale, cu participare 
Internaţională „Primăvara Dermatologică Ieşeană”, organizată de către Asociaţia Dermatologilor din Moldova, sub 
egida Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciștilor,  
Societății de Medici și Naturaliști și Spitalului „Sf. Spiridon”, Iași. Evenimentul, un reper în domeniul dermatologiei 
și medicinei, va avea loc la Hotel Internațional. 

Conceptul acestei manifestări ştiinţifice este unul inovator şi avangardist, iniţiatorii fiind pionieri, în urmă cu 
8 ani, în crearea unui cadru interdisciplinar pentru abordarea extinsă a acelor boli dermatologice ce necesită, 

pentru o corectă şi completă rezolvare, munca în echipă a mai multor specialităţi medicale. 

„Pregătim un eveniment de o înaltă ținută științifică, tema centrală fiind Dermatologia la interfața cu alte 
specialități. Afirmația este argumentată de prezența unor nume sonore ale dermatologiei si medicine romanesti 
si internaționale. Programul științific va urmări principiul modern al interdisciplinarității și va fi susținut exclusiv de 
keynote speakers”, a spus prof. univ. dr. Daciana Elena Brănişteanu, preşedintele Asociaţiei Dermatologilor din 
Moldova şi co-preşedinte al Primăverii Dermatologice Ieşene 2019, alături de prof. univ. dr. Simona Roxana 
Georgescu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București. 

Manifestarea s-a remarcat, încă de la prima ediție, prin gradul înalt de profesionalism și de actualitate al 

subiectelor prezentate de cadre universitare şi practicieni cu experienţă, care au împărtăşit cu bucurie şi 
generozitate din experienţa lor în fața colegilor care au umplut sălile de conferinţă. „Entuziasmul meu față de PDI 
a rămas intact, la fel și dragostea mea față de Iași”, a punctat prof. univ. dr. Simona Roxana Georgescu, pentru a 
treia oară co-președinte al manifestării. 

Ediţia din acest an îi are ca preşedinţi de onoare pe prof. univ. dr. Lăcrămioara Ionela Şerban (decanul 
Facultăţii de Medicină a Universităţii „Grigore T. Popa”), profesor emerit Andrew Nicolaides (Imperial College, 
Londra), prof. univ. dr. Torello Lotti (Universitatea „Guglielmo Marconi”, Roma), prof.  univ. dr. Aristidis Tzatzakis 
(Universitatea din Creta) şi prof. univ. dr. Niazi Kuszrow (Universitatea Emory, Atlanta, SUA), ultimul regăsindu-se în 

aceeaşi ipostază şi la multe dintre ediţiile trecute. „Participarea mea la manifestarea de la Iași este obligatorie, PDI 
fiind unul dintre principalele evenimente interdisciplinare internaționale în dermatologie din Europa. Pe plan 
internațional, PDI este extrem de importantă datorită nivelului înalt al programului științific. Reputația 
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dermatologilor români este foarte bună în toată lumea”, a apreciat prof. univ. dr. Torello Lotti, unul dintre președinții 
de onoare ai manifestării. 

Au confirmat prezenţa 30 lectori din opt ţări (Italia, Grecia, Marea Britanie, Austria, Canada, India, SUA și 

Franța), nume consacrate în domeniul lor de  expertiză. „Am participat încă de la prima ediție a PDI: la început a 
fost un eveniment local de nivel înalt științific, iar în ultimii ani a fost un eveniment de nivel internațional. 
Manifestarea are un nivel științific ridicat și reunește specialiști din diferite domenii de competență, sosiți din multe 
țări, iar dialogurile sunt foarte interesante. La astfel de conferințe mereu ai ceva de învățat”, a confirmat dr. Martine 
Vigan, un reputat medic dermatolog din Franța. 

Specialiştilor sosiţi de peste hotare li se vor adăuga peste 70 de lectori din România, nume consacrate ale 
dermatologiei și medicinei. Printre temele ce vor fi abordate, de un înalt nivel științific, amintim: psoriazisul, boala 
venoasă cronică, vitiligo, patologia cutanată tumorală, tehnici de chirurgie dermatologică, maladii transmisibile 
sexual, psihodermatologie, dermatozele alergice, colagenozele, îmbătrânirea cutanată şi tehnicile moderne 

antiaging, dermatopediatrie, noutăţi terapeutice dermatologice etc. 

„Primăvara Dermatologică Ieșeană” nu este doar un cadru plin de informații științifice de cel mai înalt nivel, 
ci și unul al dialogului între generaţiile de specialişti. „Apreciez foarte mult natura interdisciplinară a acestui 
eveniment. Bolile dermatologice sunt, într-adevăr, nu numai limitate la nivelul pielii, ci pot implica și alte organe și 
reprezintă un semn al unui sindrom mai complex. Evenimente precum PDI sunt importante pentru a-i 
conștientiza pe dermatologi să nu își limiteze observațiile doar la expresiile cutanate”, a punctat și Riccardo 
Pampena, un cunoscut dermatolog de la IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia (Italia). 

Interactivitatea în cadrul prezentărilor este un alt atribut valoros al acestei manifestări, care atrage în fiecare 
an un număr impresionant de participanţi, începând cu studenţii de la Medicină şi continuând cu rezidenţi, medici 
specialişti, medici primari, farmacişti, asistenţi medicali şi de farmacie şi încheind cu cadre didactice ale 
universităţilor medicale de elită din ţară şi din străinătate. 

Ediția din acest an a „Primăverii Dermatologice Ieșene” este una specială, cu un plus valoare conferit de 
organizarea în tandem a Conferinței „Laser Europe 2019” cu tema Laser Skin and Body – Health and Science, 
organizată de European Society for Laser Aesthetic Surgery (ESLAS) în parteneriat cu European Laser Association 
(ELA). Acest eveniment este o premieră pentru România și va oferi participanților acces direct la ultimele tehnologii 
laser, cu aplicații atât în dermatologie, cât și în alte specialități medicale.  

Conferința „Laser Europe 2019” va fi girată de prezența, ca inițiator al manifestării, a cunoscutului medic Dana 
Mihaela Jianu, președintele ESLAS și vicepreședinte al SRCE. „Conferința va fi un eveniment medical de excepție 
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în ceea ce privește intervențiile Laser în chirurgia plastică și în dermatologie, care va reuni lectori cu mare 
experiență în domeniu din Marea Britanie, Olanda, Grecia, Spania, Austria, România. Evenimentul va include 
masterclass-uri edificatoare privind teoria și practica în acest domeniu, cursanții având posibilitatea să încorporeze 
cunoștințe de bază și avansate, în funcție de nivelul fiecăruia. Un invitat special, General Profesor Marius Opran, va 

prezenta aplicațiile laserelor de mare putere și în alte domenii științifice, cum sunt tehnologia spațială de mare 
actualitate. Dintre speakerii români remarcăm prezența chirurgilor laseriști consacrați, de la care audiența va 
beneficia de vasta lor experiență. Este vorba despre Ștefan Jianu, Eduard Ursuleau, specialiști în chirurgia laser a 
varicelor, dr. Andrei Martin, chirurgie plastică estetică, dr. Daniel Brănișteanu, operații cu laser în oftalmologie”, a 
punctat dr. Dana Jianu câteva aspecte ale Conferinței „Laser Europe 2019”. 

Ca și în anii anteriori, a răspuns afirmativ parteneriatelor științifice Societatea Româna de Pediatrie, Societatea 
Română de Fiziopatologie, Societatea Română de Flebologie, Societatea Română de Chirurgie Vasculară, 
Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Și-au anunțat deja prezența peste 1000 de participanți. 

Vă așteptăm așadar să trăim împreună experiența unui nou eveniment de marcă pentru dermatologia 
românească, în cadrul perfect al începutului de primăvară în Iașul universitar și cosmopolit. 

   

Prof. Dr.  
Daciana Elena BRĂNIŞTEANU 

Co-Preşedinte PDI 
Preşedinte ADEM 

Prof. dr. 
Simona GEORGESCU 

Co-Preşedinte PDI 

Dr.  
Dana Mihaela JIANU 

Preşedinte ESLAS 
Vicepreședinte SRCE 
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Organizatorii PDI 2019 doresc să mulţumească următoarelor companii farmaceutice pentru sprijinul acordat: 
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Organizatorii PDI 2019 doresc să mulţumească următoarelor companii farmaceutice pentru sprijinul acordat: 
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Pentru a avea acces la informații actualizate în timp real despre Primăvara Dermatologică Ieșeană, organizatorii 
vin în sprijinul dumneavoastră cu aplicația pentru mobil "PDI 2019". 
 
Vă rugăm să vizitați Google Play de pe Android sau App Store de pe IOS, să căutați aplicația "PDI 2019" și să o 
instalați. 
 
Prin intermediul aplicației veți putea: 

• accesa informații complete despre eveniment: invitați, sponsori, program social, program științific pe 
scurt, program științific detaliat, programul secretariatului etc. 

• crea propriul dumneavoastră program, folosind opțiunea "Programul meu". Accesați secțiunea 
“Program”, apăsați butonul “+” din dreptul sesiunii care vă interesează; aceasta va fi adaugată 
automat în “Programul meu”. 

• trimite întrebări moderatorilor cu privire la lucrările din cadrul sesiunii la care asistați, folosind 
secțiunea "Întrebări". În limita timpului disponibil, moderatorii vor selecta o parte din întrebări pentru 
discuții.  

• primi informări de ultimă oră din partea organizatorilor congresului. Acestea vor fi afișate în secțiunea 
"Notificări". 
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Comitete
COMITETUL DE ORGANIZARE PDI 2019 

PREȘEDINŢI 

  
Prof. Dr. Daciana Elena BRĂNIŞTEANU 

(Iaşi) 

Prof. Dr. Simona Roxana GEORGESCU 

(București)

PREŞEDINŢI DE ONOARE 

     

Prof. Dr.  

Andrew Nicolaides  

(Marea Britanie) 

Prof. Dr.  

Torello Lotti  

(Italia) 

Prof. Dr.  

Aristides Tsatsakis  

(Grecia) 

Prof. Dr.  

Niazi Khursow  

(S.U.A.) 

Prof. Dr.  

Lăcrămioara Ionela 

Şerban (România) 
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VICEPREȘEDINŢI 

   
Prof. Dr.  

Diana Deleanu  

(Cluj-Napoca) 

Cercet. Şt. gr. I Dr.  

Vasile Benea  

(Bucureşti) 

Cercet. Şt. gr. I Dr.  

Daniel Boda  

(Bucureşti) 

 

   
Şef Lucr. Dr.  

Daniel Constantin Brănişteanu  
(Iaşi) 

Dr.  

Daniel Costache  
(Bucureşti) 

Dr.  

Dana Mihaela Jianu  

(Bucureşti) 

SECRETARI ȘTIINŢIFICI 

  
Şef Lucr. Dr.  

Gabriela Stoleriu  

(Galaţi) 

Conf. Dr.  

Camelia Margareta Bogdănici  

(Iași) 
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MEMBRI 

   
Șef Lucr. Dr.  

Aida Bădescu  

(Iași) 

Șef Lucr. Dr.  

Nicuța Manolache  

(Galaţi) 

Dr.  

Adriana Diaconeasa  

(București) 

 

   
Dr.  

Andreea Molodoi  

(Roman) 

Dr.  

Daniela Vasiluţ  

(Vatra Dornei) 

Dr.  

Andreea Dimitriu  

(Iași) 

 

 

 

 

 

Dr.  

Georgiana Ciobanu  

(Iași) 
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC PDI 2019 

Prof. Dr. Parsad Davinder (India) 

Prof. Dr. Manfred Herold (Austria) 

Prof. Dr. Niazi Khusrow (S.U.A) 

Prof. Dr. Torello Lotti (Italia) 

Prof. Dr. Harry Moseley (Marea Britanie) 

Prof. Dr. Andrew Nicolaides (Marea Britanie) 

Assis. Prof. Dragana Nikitovic (Grecia) 

Prof. Dr. Mario Trelles (Spania) 

Prof. Dr. Aristides Tsatsakis (Grecia) 

Assoc. Prof. Dr. Stanislava Tzaneva (Austria) 

Prof. Dr. Aleksandra Vojvodic (Serbia) 

Dr. Brigitte Balme (Franţa) 

Dr. Christiane Deydier (Franţa) 

Dr. Falzone Luca (Italia) 

Dr. Marina Goumenou (Grecia) 

Dr. Griffin Maura (Marea Britanie) 

Dr. Rene Milleret (Franţa) 

Dr. Riccardo Pampena (Italia) 

Dr. Yan Valle (Canada) 

Dr. Sanjaykumar Rajpara (India) 

Dr. Vishal Madan (Marea Britanie) 

Dr. Martine Vigan (Franţa) 

Dr. Katharina Russe Wilflingseder (Austria) 

Prof. Dr. Mihail Alecu 

Prof. Dr. Robert Ancuceanu 

Prof. Dr. Magda Bădescu 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu 

Prof. Dr. Ing. Radu Cezar 

 

Prof. Dr. Manuela Ciocoiu 

Prof. Dr. Diana Deleanu 

Prof. Dr. Simona Georgescu 

Prof. Dr. Cătălina Luca 

Prof. Dr. Lucian Miron 

Prof. Dr. Evelina Moraru 

Prof. Dr. Georgeta Sinițchi 

Prof. Dr. Lăcrămioara Şerban 

Prof. Dr. Alin Tatu 

Prof. Dr. Sabina Zurac 

Conf. Dr. Codrina Ancuţa 

Conf. Dr. Camelia Bogdănici 

Conf. Dr. Constantin Căruntu 

Conf. Dr. Patricia Cristodor 

Conf. Dr. Gyula Laszlo Fekete 

Conf. Dr. Cristina Furnică 

Conf. Dr. Claudia Gherman 

Conf. Dr. Liviu Oprea 

Conf. Dr. Daniela Radu 

Conf. Dr. Radu Florin Popa 

Cercet. Şt. gr. I Dr. Vasile Benea 

Cercet. Şt. gr. I Dr. Daniel Boda 

Cercet. Şt. gr. I Dr. Monica Neagu 

Şef Lucr. Dr. Aida Bădescu 

Şef Lucr. Dr. Daniel Brănişteanu 

Şef Lucr. Dr. Florina Filip Ciubotaru 

Şef Lucr. Dr. Anca Docea 

Şef Lucr. Dr. Laura Florea 
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC PDI 2019 

Şef Lucr. Dr. Anca Hăisan 

Şef Lucr. Dr. Nicuţa Manolache 

Şef Lucr. Dr. Aida Mărănduca 

Şef Lucr. Dr. Mihaela Pertea 

Şef Lucr. Dr. Gabriela Stoleriu 

Şef Lucr. Dr. Camelia Tamaș 

Asist. Univ. Dr. Oxana Grosu 

Asist. Univ. Dr. Alexandra Jitaru 

Asist. Univ. Dr. Irena Nedelea 

Asist. Univ. Dr. Dan Cristian Moraru 

Asist. Univ. Dr. Isabela Sârbu 

Asist. Univ. Dr. Gloria Suciu 

Dr. Nadia Aladari 

Dr. Iuliana Andor 

Dr. Claudia Artenie 

Dr. Ionuţ Atanasoae 

 

Dr. Sonia Badulici 

Dr. Sanda Mirela Cherciu 

Dr. Raluca Cojocariu 

Dr. Daniel Costache 

Dr. Adriana Diaconeasa 

Dr. Andreea Dimitriu 

Dr. Nicolae Iordache Iordache 

Dr. Bogdan Iosip 

Dr. Dana Jianu 

Dr. Ştefan Jianu 

Dr. Gabriel Mazilu 

Dr. Irinel Nedelcu 

Dr. Gabriela Ungureanu 

Dr. Laura Elena Paviliu 

Dr. Mihaela Vidan-Popa 

Psih. Liliana Luca 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE STUDENȚI PDI 2019 

Raluca Elena Alexa 

Mădălina Barticel 

Eliza Isabela Bărbuță 

Cătălina Ioana Brănișteanu 

George Iulian Brănișteanu 

Ioana Buțureanu 

Ana Cătălina Chiroșcă 

Cătălina Clipa 

Xenia Cocea 

Patricia Hemen 

Alexandra Ioana Hriban 

Nicoleta Ioanid 

Alina Jîjie 

Elena Gianina Matei 

Sorina Mihăilă 

Daniela Surdu
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Informații generale 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Hotel Internaţional, Iaşi 

SITE-UL OFICIAL AL PDI 2019 

www.primaderma.ro 

LIMBILE OFICIALE 

Limba română şi limba engleză 

 

ORGANIZATORI 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT EVENIMENT 

Str. Anastasie Panu nr. 13, bl. Ghica Vodă, mezanin, Iaşi, România 
Tel: +40.332.40.88.05;     Web:  www.eventernet.ro 

http://www.eventernet.ro/
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SECRETARIATUL PDI 2019 

Secretariatul PDI 2019 va funcţiona pe toată durata evenimentului şi va fi 
amplasat la parterul Hotelului Internaţional. 

Programul secretariatului 

Miercuri, 10 aprilie:  07.30 – 18.00 

Joi, 11 aprilie:   07.30 – 19.00 

Vineri, 12 aprilie:  08.00 – 19.00 

Sâmbătă, 13 aprilie: 07.45 – 19.00 

 

VALIDAREA PARTICIPĂRII. ÎNREGISTRAREA PE LOC A PARTICIPANŢILOR 

Validarea participării şi înregistrarea pe loc a participanţilor se vor face la secretariatul evenimentului, 
începând cu data de 10 aprilie, ora 07:30.  

ECUSOANELE 

Se eliberează pentru toţi participanţii înscrişi la eveniment. Accesul în sălile de lucrări, în expoziţia 
medicală şi în orice zonă conexă manifestării se va face strict pe baza ecusonului eliberat la secretariat. 

SECRETARIATUL ŞTIINŢIFIC 

Secretariatul Ştiinţific va funcţiona începând de miercuri, 10 aprilie, ora 08:30, în cadrul secretariatului 
evenimentului. Aici se predau şi se verifică toate prezentările din cadrul congresului pentru a asigura buna 
desfăşurare a lucrărilor. 
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SĂLILE DE CONFERINŢE 

Prezentările orale PDI 2019 se vor desfăşura în sălile Magnum şi Colocvium de la nivelul -2 al Hotelului 
Internaţional. 

 

Workshop-urile vor avea loc după cum urmează: 

 

- în Sala de Abilităţi Chirurgicale a Facultăţii de Bioinginerie Medicală – U.M.F. Iaşi (Str. M. Kogălniceanu 
nr. 11-13): 

Workshop Pregătirea doctorului şi a pacientului în vederea realizării unei excizii cutanate corecte 

Workshop Realizarea corectă a unei excizii – biopsii cutanate 

Workshop Pregătirea medicului şi a pacientului în vederea unei intervenţii chirurgicale + noduri 
chirurgicale 
Workshop Utilizarea instrumentarului chirurgical şi gesturi chirurgicale de bază: incizie, excizie, 
disecţie, noduri şi suturi 

 

- la Arcadia Medical Center (Str. Sărărie nr. 38): 

Workshop O nouă abordare în injectarea de acid hyaluronic – utilizarea MD Codes 
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PREZENTĂRILE ORALE 

Materialele pentru prezentările orale trebuie predate la Secretariatul Ştiinţific al evenimentului cu o zi 
înainte de prezentare (în cazul prezentărilor ce au loc în dimineaţa zilei următoare) sau cu cel puţin 2 ore 

înainte de prezentare. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru materialele neverificate şi nedepuse 
la Secretariatul Ştiinţific.  

SESIUNI DE e-POSTERE 

Afişarea e-posterelor se va face în holul de la nivelul -1 al Hotelului Internațional, începând cu 10 aprilie, 
ora 08:30 şi vor putea fi vizualizate pe toată durata evenimentului. 

Câştigătorii concursurilor de e-postere pentru medici rezidenţi şi studenţi vor susţine prezentările orale 
ale lucrărilor sâmbătă, 13 aprilie, la ora 18:30, în Sala Magnum. Premiile vor fi acordate în cadrul Galei de 
Excelenţă ce va avea loc în aceeaşi sală, la ora 19:00. 

CREDITARE & CERTIFICATE DE PARTICIPARE 

Certificatele de participare se vor elibera sâmbătă, 13 aprilie, începând cu ora 17:30. 

Colegiul Medicilor din România a creditat lucrările PDI 2019 cu 15 credite EMC, iar workshop-urile cu 3 
credite EMC/workshop.  

Colegiul Farmaciştilor din România a creditat lucrările PDI 2019 cu 25 credite EFC. 

OAMGMAMR a creditat PDI 2019 cu 15 credite EMC, iar Workshop-ul „Pregătirea medicului şi a 
pacientului în vederea unei intervenţii chirurgicale + noduri chirurgicale” cu 3 credite EMC. 

Studenţii vor primi certificatele de participare doar dacă sunt prezenţi la cel puţin două sesiuni pe zi şi 
semnează lista de prezenţă. 
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FESTIVITATEA DE DESCHIDERE ŞI COCKTAIL-UL DE BUN-VENIT 

Festivitatea de deschidere va avea loc joi, 11 aprilie, la ora 19:00, în Sala Magnum a Hotelului Internaţional 
şi va fi urmată de cocktail-ul de bun-venit în Restaurantul Panoramic al aceluiaşi hotel. 

În cadrul Deschiderii Oficiale va avea loc lansarea cărţii cu titlul „Dermatologia la interfaţa cu alte 
specialităţi – echipe medicale multidisciplinare”, sub redacţia Daciana Elena Brănişteanu. 

Accesul la cocktail-ul de bun venit se va face pe baza invitaţiei primite la secretariatul 
evenimentului.  

GALA DE EXCELENŢĂ 

Gala de excelenţă va avea loc sâmbătă, 13 aprilie, în Sala Magnum a Hotelului Internaţional, începând cu ora 
19:00. 

MESE DE PRÂNZ 

Mesele de prânz sunt oferite de organizatori în zilele de 11 și 12 aprilie în Restaurantul La Cupola (Palas 
Mall), iar pe data de 13 aprilie organizatorii vor oferi un brunch în cadrul Hotelului Internațional.

Accesul la masă este permis doar pe baza bonurilor de prânz eliberate la secretariat, o dată cu 
materialele de eveniment. 

PAUZELE DE CAFEA 

Pauzele de cafea se vor desfăşura în holul hotelului Internaţional de la nivelul -2. 
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EXPOZIŢIA MEDICALĂ 

Expoziţia medicală va fi deschisă în holul de la nivelul -2 al Hotelului Internaţional, în perioada 11 – 13 
aprilie 2019. 

MODIFICĂRI ÎN PROGRAM 

Organizatorul evenimentului nu îşi asumă responsabilitatea pentru modificările din program datorate 
unor circumstanţe externe sau neprevăzute. 

 ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR 

 Orice cheltuieli angajate la restaurantele hotelurilor sau la mini barul din cameră vor fi suportate 
integral de către participanţi. 

 

PDI 2019 – un EcoEvent 

Vă invităm să vă alăturați efortului nostru de a contribui la 

protejarea naturii, printr-un gest simplu: returnați la 

Secretariat, la finalul evenimentului, suportul de plastic al 

ecusonului de participant. În acest fel, vă asigurați că badge-

ul de plastic va fi reciclat, în loc să fie o povară în plus pentru 

natură în următorii 400 de ani. Este o practică des întâlnită la 

evenimentele din străinătate pe care ne-am asumat să o 

promovam și în România. 
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DESPRE IAŞI 
Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban din nord-

estul României. Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele 

două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916-
1918.  

Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 
1408 de domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun. 

Conform datelor recensământului din anul 2011, municipiul Iași număra 290.422 
de locuitori și era al patrulea oraș ca mărime din România. Zona Metropolitană Iași, 
care include 13 localități învecinate, avea o populație de aproximativ 400.000 de 
locuitori. Iașul este centrul cultural, economic și academic al Moldovei.  

Peste 60.000 de studenți trec pragul universităților din oraș. Aici a fost fondată 
și funcționează prima universitate din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
astăzi una dintre cele mai prestigioase instituții academice din țară, precum și alte 
patru universități publice și șapte particulare. 
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PALATUL CULTURII DIN IAŞI 

 

Palatul Culturii din Iaşi a fost inaugurat, în 1926, de către Ferdinand de Hohenzollern. Realizat după planurile 
arhitectului I.D. Berindei, construcţia Palatului a durat două decenii. Monumentul a fost ridicat pe ruinele vechii 
curţi domneşti (1434), reconstruită în stil neoclasic de prinţul Alexandru Moruzi (1806-1812). Stilul palatului e 
neogotic flamboyant, cu detalii ornamentale, cu elemente heraldice în exterior. Elementele de interes turistic sunt: 
Sala gotică, unde se poate admira mozaicul ce reprezintă un "bestiarum" medieval (grifoni, acvile bicefale, lei); Sala 
"Voievozilor" care se află la etaj şi conţine, în medalioane, portretele domnilor Moldovei şi ale regilor României. Tot 
la etajul I se află sala "Henri Coandă", ale cărei lambriuri au fost executate după un proiect al marelui savant. 
Orologiul cu carillon, instalat în turnul central, este format dintr-un ansamblu de opt clopote care reproduc, din 
oră în oră, "Hora Unirii". 

Astăzi Palatul Culturii din Iaşi este sediul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi şi cuprinde: Muzeul de 
Istorie al Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”.  
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PALATUL ROZNOVANU  

 

Palatul Roznovanu, reşedinţa familiei Rosetti-Roznovanu, a fost construit la dorinţa lui Iordache Neculai 
Roznovanu. Inaugurată cu mare fast, la 23 aprilie 1832, clădirea era cea mai frumoasă clădire din oraş. Stăpânul 
palatului a avut 3 soţii, iar ultima dintre ele, Maria, a deschis larg porţile palatului pentru muzicieni şi oameni de 
litere. Aici au concertat George Enescu şi Haricleea Darcle; tot aici şi-a citit poeziile Mihai Eminescu, iar balurile date 
de cucoana Marghioliţa erau renumite în regiune. În anul 1891, Vasile Pogor a cumpărat palatul de la familia 
Roznovanu, clădirea devenind sediul Primăriei. Între 1893 - 1894 construcţia a fost modificată (s-a adăugat un etaj, 
dar s-a desfiinţat capela), constituind pentru scurt timp reşedinţa familiei regale (Principele Ferdinand şi Pricipesa 
Maria). 

În timpul Primului Război Mondial, între 1916 - 1918, Palatul Roznovanu a devenit sediul ministerelor şi al 
conducerii politice, refugiate de la Bucureşti. În 1918, în actuala sală de şedinţe a Consiliului Local, s-a întrunit 
Consiliul de Război al României.  
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TEATRUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI”  

 

Construită în Iaşi, pe locul vechii primării, între anii 1894 şi 1896, clădirea Teatrului Naţional este considerată a 
fi cel mai vechi şi cel mai frumos lăcaş de acest gen din ţară. Planurile clădirii aparţin celebrilor arhitecţi vienezi 
Fellner şi Helmer, care au proiectat construcţii similare în Viena, Praga, Odessa, Zurich. Inaugurată odată cu teatrul, 

uzina electrică a acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi. În anul 1956, cu ocazia aniversării a 140 de 
ani de la primul spectacol în limba română, teatrul ieşean a primit numele marelui poet, dramaturg şi om de 
cultură, Vasile Alecsandri (1821 - 1890). Veritabila bijuterie arhitectonică, în interior clădirea Teatrului Naţional oferă 
publicului remarcabile capodopere decorative: cortina, pictată în 1896 de meşterul vienez M. Lenz şi finalizată de 
unul din discipoli; cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric; plafonul, pictat de 
Al. Goltz; candelabrul din cristal de Veneţia, cu 109 becuri. 

În prezent, această clădire găzduieşte şi Opera Română. 
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UNIVERSITATEA “AL.I. CUZA“ 

 

Prima universitate din ţară a fost înfiinţată în anul 1860 la Iaşi, la iniţiativa domnitorului Al. I. Cuza, cu sprijinul 
lui Mihail Kogălniceanu. Sediul actual a fost inaugurat la 21 octombrie 1897, în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei 
Elisabeta. Clădirea este o îmbinare a stilurilor clasic şi baroc, cu o intrare monumentală spre "Sala Paşilor Pierduţi", 
decorată cu picturi ample, în stil suprarealist, cu profunde semnificaţii spirituale, semnate de către Sabin Bălaşa. 

Înfiinţarea, la Iaşi, a primei Universităţi româneşti nu trebuie apreciată drept un simplu act reparatoriu pentru 
sacrificiul făcut de capitala Moldovei pe altarul Unirii. Hotărârea de a transforma Iaşul în "scaun al ştiinţei, în focar 
al inteligenţei româneşti" (M. Kogălniceanu) se încadra în strategia generală a construcţiei culturale şi politice. 
Disponibilităţile ştiinţifice şi culturale ale Iaşului, organizate şi fructificate în cadrul structurilor moderne 
universitare, au avut drept misiune promovarea obiectivelor noului stat, constituind nucleul în jurul căruia au 
gravitat, nu numai speranţele, dar şi energiile româneşti ale epocii.  

 



 
 
 
 
 
 

26 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
“GRIGORE T. POPA” 

  

 

Actul de naștere al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” a fost semnat în anul 1879, odată 
cu fondarea Facultății de Medicină. Înfiinţată odată cu Universitatea din Iaşi, activitatea Facultăţii de Medicină 
debutează la 1 decembrie 1879, datorită susținerii de care a beneficiat în Guvernul vremii prin vocile lui M. 
Kogălniceanu şi N. Kretzulescu, precum şi ca efect al penuriei de cadre medicale după Războiul de independenţă 
din 1877. În 1935, Facultatea de Medicină devine asociată cu Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină 
Dentară, completând astfel aria pregătirii medicale.  

În anul 1991 i se conferă statutul de universitate, primind numele celebrului reprezentant al Şcolii de Anatomie, 
Grigore T. Popa. Ulterior, în 1994, este înfiinţată şi Facultatea de Bioinginerie.  
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CATEDRALA MITROPOLITANĂ 

 

Ideea înălţării unei biserici mai mari, monumentale, la Iaşi, aparţine Mitropolitului Veniamin Costachi. Hrisovul 
domnesc din 8 august 1826, privind lucrările de proiectare şi construire a noii biserici, este actul de naştere al 
Catedralei mitropolitane. S-a lucrat mai întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitecţilor Freywald şi Bucher, 
însă datorită căderii bolţii centrale, biserica rămâne în ruină până în anul 1880.  

Arhitectul Alexandru Orăscu, rectorul Universităţii Bucureşti, va reface proiectul măreţei biserici, renunţând 
la imensa cupolă centrală, iar pictura va fi realizată de maestrul Gheorghe Tătărăscu. Sfinţirea Catedralei, la 23 
aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, la ceremonie luând parte şi regele Carol I.  

În Catedrala Mitropolitană se găseşte racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Paraschiva.  
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PRIMA DATĂ, LA IAŞI... 
1508 – Prima tipăritură de pe un teritoriu românesc - un Liturghier tipărit de ieromonahul sârb Macarie (în 

prezent expus la Casa Dosoftei).  

1600 – Mihai Viteazul a consfinţit la Iaşi Unirea Principatelor Române. 

1638 – Este instalat de către Vasile Lupu în turnul de la Trei Ierarhi primul orologiu din ţările române. 

1646 – Este publicată în tipografia de la „Sf. Trei Ierarhi” prima carte de legi în limba română, intitulată „Carte 
românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe". 

1671 – Este înfiinţată Sinagoga Mare, prima casă evreiască de rugăciune din România 

1698 – Este publicată prima lucrare filosofică românescă scrisă de Dimitrie Cantemir, „Divanul sau Gâlceava 

înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul”. 

1714 – Dimitrie Cantemir este primul român ales membru al unei academii europene, Academia din Berlin. 

1816 – Are loc prima reprezentaţie de teatru în limba româna , “Mirtil şi Hloe”, jucată în casa hatmanului 
Constantin Ghica. 

1833 – Prima societate ştiinţifică românească - Societatea de Medici şi Naturalişti, a fost înfiinţată la 18 martie 
1833, la Iaşi, cu sediul în clădirea unde în 1834 a fost inaugurat Muzeul de Istorie Naturală.  

1834 – Este construit primul monument din România: Obeliscul cu lei din parcul Copou, monumentul 
Regulamentului Organic (prima constituţie a Moldovei). 

1834 – Ia fiinţă primul muzeu din România: Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi. 

1839 – Este organizată prima expoziţie românească: "Expoziţia plantelor şi florilor exotice". 

1848 – Are loc reprezentaţia primei operete româneşti, “Baba Hârca” de Alexandru Flechtenmacher. 

1848 – Iaşul este iniţiatorul Revoluţiei de la 1848, care s-a extins ulterior pe întreg teritoriul românesc. 

1856 – Este inaugurată prima Grădina Botanică din România. 

1857 – Este înfiinţată Banca Nulandt, prima bancă de credit ipotecar din România. 
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1857 – Sunt introduse în circulaţie primele timbre poştale, celebrele “Cap de bour”. 

1859 – Prima şcoală medicală cu caracter universitar, din România, Şcoala de chirurgie - a fost înfiinţată la Iaşi, 
de Nicolae Negura şi inaugurată la 30 noiembrie 1859, cu sprijinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

1860 – Are loc inaugurarea Universităţii din Iaşi, prima universitate din România, în clădirea actualei 
Universităţi de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”. 

1862 – Este tipărită prima lucrare românească de geologie: “Calcarul de la Repedea” de Grigore Cobălcescu. 

1868 – Se naşte la Iaşi Emil Racoviţa, primul savant român participant la o expediţie ştiinţifică internaţională. 

1876 – Este inaugurat primul Teatru Evreiesc din lume, înfiinţat de Avram Goldfaden. 

1887 – Este tipărită prima publicaţie medicală din România: Revista Medico-Chirurgicală. 

1893 – Eduard Gruber (1861-1896) este primul cercetător din România în domeniul psihologiei artei; a fost 
primul român care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în psihologie, la Leipzig; la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi a înfiinţat primul laborator de psihologie experimentală din România. 

1896 – Este inaugurat Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, primul teatru naţional din România. 

1910 – Primul laborator de electricitate din România - înfiinţat la Facultatea de Ştiinţe (transformată în 1913 în 
Institutul Electrotehnic), a fost organizat de Dragomir Hurmuzescu (1865-1954), membru al unor societăţi ştiinţifice 
europene (Germania, Franţa), membru al Academiei Române (1916) şi membru fondator al Academiei de Ştiinţe din 

România. 

1912 – Se naşte la Iaşi George Emil Palade, singurul român laureat al premiului Nobel (Fiziologie şi Medicină, 
1974). 

1918 – Este inaugurată prima casă memorială din România: Bojdeuca lui Ion Creangă. 

1920 – Prima femeie profesor universitar din România – Elena Puşcariu-Densuşianu (1875-1966), a organizat şi 
a condus, în calitate de medic, prima Clinică de Oftalmologie (Iaşi, 1920), fiind totodată, la nivel mondial, prima 
femeie profesor universitar la o clinică oftalmologică.   

1921 - 1929 – Primul tratat de chimie fizică din România - publicat la Iaşi, în patru volume, 1921-1929; autorul 
tratatului, Petru Bogdan, a fost profesor la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru al Academiei 
Române, întemeietorul şcolii de chimie-fizică din România (1913). 
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1976 – Este inaugurat Muzeul Teatrului, singurul de acest gen din ţară, în casa vornicului Alecsandri, fost 
director al teatrului ce îi poartă numele. 

Prima femeie medic chirurg din România – Marta Trancu-Rainer a absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi; 

a efectuat intervenţii chirurgicale în timpul Primului Război Mondial, salvând sute de vieţi; a devenit membră a 
Academiei de Medicină din România (1935) şi membră de onoare a Societăţii de Biologie din Bucureşti.  

Prima femeie avocat din România – Ella Negruzzi – a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1913); a fost prima femeie avocat admisă în barou; a activat pentru acordarea 
drepturilor social-politice ale femeilor, implicându-se, alături de intelectuali români, în combaterea fascismului şi 
războiului, pledând pentru libertate şi independenţă naţională. 
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Joi, 11 aprilie 2019 
Sala Magnum 

S1 Moderatori: Mario Trelles, Ştefan Jianu 

09.00 
09.20 

Minimally and non-invasive laser and EBD for facial rejuvenation: what works what doesn't 
Katharina Russe-Wilflingseder, MD 

09.20 
09.40 

Update on photodynamic therapy for skin lesions 
Harry Moseley, MD, PhD 

09.40 
10.00 

Indications and limitations of laser lipolysis  
Mario Trelles, MD 

10.00 
10.20 

Sclerotherapia în Boala venoasă cronică - indicații și rezultate 
Dr. Ștefan Jianu 

10.20 
10.40 

Tratamentul insuficienţei venoase cronice cu laser endovenos (EVLO).  
Experienţa pe 6 ani 
Conf. Univ. Dr. Radu Florin Popa 

10.40 
10.55 

Simpozion MYLAN 

Elidel - o alternativă terapeutică sigură și eficientă la CST pentru  
tratamentul dermatitei atopice 
Dr. Petronela Cozma  

10.55 
11.10 

Pauză de cafea 
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Joi, 11 aprilie 2019 
Sala Magnum 

S2 Moderatori: Manfred Herold, Radu Florin Popa 

11.10 
11.30 

Inhibitori ai JAK kinazei în tratamentul alopeciei areata 
Prof. Univ. Dr. Robert Ancuceanu 

11.30 
11.50 

Treatment of difficult skin facial pigmentary disorders in light and dark colored skin with 
combination of laser and cosmeceuticals. 
Mario Trelles, MD 

11.50 
12.10 

Interesting cases from a tertiary laser practice 
Vishal Madan, M.B.B.S (Hons), M.D, FRCP, CCT 

12.10 
12.30 

Autoantibody diagnostic on Hep-2 cells 
Manfred Herold, MD, PhD 

12.30 
13.00 

Simpozion SANDOZ 

Cum tratez topic onicomicozele 
Conf. Dr. Cătălin Popescu  

13.00 
13.15 

Simpozion ALFASIGMA 

Boala venoasă cronică: de la etiopatogenie la prevenirea complicațiilor 
Conf. Dr. Radu Florin Popa 

13.15 
14.45 

Pauză de prânz 
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Joi, 11 aprilie 2019 
Sala Magnum 

S3 Moderatori: Cătălin Popescu, Adriana Diaconeasa 

14.45 
15.00 

Afecțiuni dermato-pediatrice rare – provocări legate de diagnostic și conduita terapeutică 
(scurte prezentări de caz) 
Dr. Adriana Diaconeasa 

15.00 
15.15 

Simpozion SOLARTIUM 

Noutăți în tratamentul acneei: Lactiferon® Derma, alternativa eficientă și sigură la pacienții cu 
acnee vulgară și rozacee 
Dr. Sanda Mirela Cherciu 

15.15 
15.30 

Simpozion SANOFI – GENZYME 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

15.30 
16.00 

Simpozion BIODERMA 

Photoderm – Împinge rutina îngrijirii solare la nivelul următor. Protecție solară cu puternic 
efect antioxidant 
Dr. Claudia Artenie 

16.00 
16.45 

Simpozion NOVARTIS 

Cosentyx®. Tratamentul complet pentru boala psoriazică 
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Conf. Dr. Cătălin Popescu 

16.45 
17.00 

Pauză de cafea 
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Joi, 11 aprilie 2019 
Sala Magnum 

S4 Moderatori: Andrew Nicolaides, Daciana Elena Brănişteanu 

17.00 
17.15 

Simpozion ND MEDHEALTH 

Inovaţie în protecţia solară – fotoprotecţie împotriva radiaţiilor infraroşii şi a luminii vizibile 
Karolina Bazela, PhD 

17.15 
17.45 

Simpozion SERVIER – CEDRAFLON 

“Bucuria fiecărui pas!” - Cedraflon 
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

17.45 
18.30 

Pathophysiological Mechanisms of Chronic Venous Disease and their Role in C0s Clinical Class 
Andrew Nicolaides, MS, FRCS, FRCSE, PhD (Hon) 

18.30 
19.00 

Simpozion ANTIBIOTICE 

Compania Antibiotice – lider mondial în producţia de nistatină; expertiză şi recunoaştere 
în dermatologie 
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

 

19.00 
20.00 

Deschidere oficială  
Lansarea cărții "Dermatologia la interfața cu alte specialități – echipe medicale 
multidisciplinare" 
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Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S5 
Moderatori: 

Torello Lotti, Yan Valle S6 
Moderatori: Evelina Moraru, 

Aida Corina Bădescu 

08.30 
08.50 

Prognostic role of both BRAF/ERK and 
PI3K/AKT pathway alterations in 
cutaneous melanoma 
Luca Falzone, MD 

08.30 
08.50 

Metode moderne de diagnostic în 
infecțiile cu transmitere sexuală 
Şef lucr. Dr. Aida Corina Bădescu 

08.50 
09.15 

Dermatita atopică – necesitatea abordării 
multidisciplinare 
Prof. Univ. Dr. Evelina Moraru 

08.50 
09.10 

Patient-reported outcomes in vitiligo: 
therapeutic, demographic, socio-
economic and other previously unseen 
correlations 
Yan Valle, MD, PhD 

09.15 
09.30 

Dermatologia și sportul 
Asist. Univ. Dr. Gloria Suciu 

09.10 
09.30 

Vitiligo and melanoma – clinical relevance 
of the melanocytic conundrum 
Aleksandra Vojvodic, MD, PhD 

09.30 
10.00 

Psihoeducația - factor marcant în diminuarea 
stigmatizării pacientului cu psoriazis 
Psih. Liliana Luca 

09.30 
10.15 

Vitiligo is a systemic disease – 
practical choice of the individual 
systemic treatment  
Torello Lotti, MD, PhD 

10.00 
10.15 

Fotosensibilizarea, plantele, soarele şi 
pielea 
Prof. Univ. Dr. Georgeta Siniţchi 

10.15 
11.15 

Simpozion SERVIER – DETRALEX (Sala MAGNUM) 
Pacientul cu BVC: de la Ghiduri Internaționale la realitatea românească! 

Andrew Nicolaides, MS, FRCS, FRCSE, PhD (Hon), Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

11.15 
11.30 

Pauză de cafea 
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Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S7 
Moderatori: 

Sabina Zurac, Davinder Parsad 
 

11.30 
11.45 

Simpozion A&D PHARMA - DUCRAY  

Melascreen – gama de îngrijire împotriva foto-îmbătrânirii și a petelor pigmentare (Sala MAGNUM) 
Dr. Mirela Sanda Cherciu  

11.45 
12.45 

Simpozion JANSSEN: From Real World Evidence to local clinical practice (Sala MAGNUM) 
 

Terapiile biologice - de la date globale la practica clinică, focus pe ustekinumab  
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

 
De la date globale la practica locală, focus pe ustekinumab: studii de caz  

Dr. Carmen Curea 

12.45 
13.05 

Successful treatment of vitiligo: How 
close are we? 
Davinder Parsad, MD, PhD 

S8 

Moderatori: 

Simona Georgescu, Vasile Benea 

12.45 
13.15 

Istoria psoriazisului - între mit şi realitate 
Prof. Univ. Dr. Simona Georgescu 

13.05 
13.25 

Particularitățile histopatologice ale 
regresiei în melanom 
Prof. Univ. Dr. Sabina Zurac 13.15 

13.45 
Actualități în dermita atopică 
C.Ș. gr. I Dr. Vasile Benea 

13.25 
15.00 

Pauză de prânz 
13.45 
15.00 

Pauză de prânz 
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Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S9 

Moderatori: Niazi Khusrow, 

Robert Ancuceanu S10 
Moderatori: Anca Hăisan, 
Cristina Furnică 

15.00 
15.20 

Deep vein thrombosis in 
dermatological practice 
Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Stanislava Tzaneva 

15.00 
15.20 

Urgențe cu risc vital în dermatologie 
Șef Lucr. Dr. Anca Hăisan 

15.20 
15.40 

Mohs micrographic surgery for skin cancers 
Sanjaykumar Rajpara, MD, MRCP, FRCP 

15.20 
15.40 

Dermatita de stază: aspecte anatomoclinice 
și management chirurgical 
Conf. Univ. Dr. Cristina Furnică 

15.40 
16.00 

Vascular causes of lower extremity 
wounds 
Niazi Khusrow, MD, FACC, FSCAI 

15.40 
16.00 

Ulcerul de gambă din insuficienţa 
venoasă cronică. De ce încă 
multidisciplinar? 
Conf. Univ. Dr. Radu Florin Popa 

16.00 
16.15 

Simpozion PIERRE FABRE – AVÈNE (Sala MAGNUM) 
Eau Thermale Avène – noutăți în protecția solară 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

16.15 
17.15 

Simpozion ABBVIE - ESTE PSORIAZISUL UN PUZZLE GREU DE REZOLVAT? (Sala MAGNUM) 

Psoriazis – o abordare holistică (1) Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 
Afectarea articulară în psoriasis: perspectiva reumatologului Conf. Dr. Andra Bălănescu 

Psoriazis – o abordare holistică (2) Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 
“80/40/20” Prof. Dr. Robert Ancuceanu  

17.15 
17.30 

Pauză de cafea 
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Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Vineri, 12 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S11 
Moderatori: Diana Deleanu, 
Dana Jianu S12 

Moderatori: Mihail Alecu, 
Constantin Căruntu 

17.30 
18.00 

Reacțiile de hipersensibilitate la agenți 
biologici  
Prof. Univ. Dr. Diana Deleanu 

17.30 
17.50 

Imunitatea înnăscută în afecţiuni 
autoimune şi inflamatorii ale pielii 
Prof. Univ. Dr. Mihail Alecu 

18.00 
18.20 

Imunoterapia în melanomul cutanat – 
ce urmează?  
C.Ș. gr. I Dr. Monica Neagu 

17.50 
18.10 

Noi modalităţi neinvazive în diagnosticul 
bolilor dermatologice inflamatorii 
Conf. Univ. Dr. Constantin Căruntu 

18.20 
18.40 

Tratamentul cearcănelor și 
îmbătrânirii faciale prin grefa de țesut 
adipos, laser fracțional și PRP 
simultane – validare continuă de 
rezultate clinice și dovezi științifice 
Dr. Dana Jianu 

18.10 
18.30 

Boala mixtă de țesut conjunctiv –  
o entitate distinctă? 
Șef Lucr. Dr. Laura Florea 

18.40 
19.00 

Atopic Dermatitis: News 
Martine Vigan, MD, PhD 

18.30 
18.50 

Spectrul manifestărilor cardiovasculare în 
lupusul eritematos sistemic 
Asist. Univ. Dr. Alexandra Jitaru 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S13 
Moderatori: Aristidis Tsatsakis, 
Riccardo Pampena S14 

Moderatori: Gabriela Stoleriu, 
Daniel Boda 

08.30 
08.50 

European Cosmetics’ Regulation: 
Past, Present and Future 
Marina Goumenou, Toxicologist, PhD 

08.30 
08.45 

Actualități și perspective în 
managementul melanomului malign 
Șef Lucr. Dr. Gabriela Stoleriu 

08.50 
09.10 

The role of Hyaluronan and TLR4 in 
Keratinocyte Contact Senzitation 
Dragana Nikitovic, MD, PhD, ERT 

08.45 
09.00 

Un caz rar de epiteliom bazocelular 
gigant - Perspective terapeutice 
Dr. Mihaela Vidan Popa 

09.00 
09.15 

Tricoscopia - indicii de diagnostic în  
patologiile  părului și scalpului 
Dr. Laura Elena Paviliu 

09.10 
09.40 

Real life risk simulations (RLRS) in 
Safety Toxicology: Another Challenge 
for Precision Medicine 
Aristidis Tsatsakis, PhD, ERT, DSc 

09.15 
09.30 

Abordarea medicală și chirurgicală 
complexă a afecțiunilor părului 
Dr. Irinel Nedelcu 

09.40 
10.00 

When and how to do chemical 
ablation with Varithena 
Niazi Khusrow, MD, FACC, FSCAI 

09.30 
09.45 

Dermatita periorală - de ce apare și cum 
o putem trata 
Dr. Claudia Artenie 

09.45 
10.05 

The impact of lifestyle factors on 
evolution of atopic dermatitis: an 
alternative approach 
Conf. Univ. Dr. Daniel Boda  
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

 
10.00 
10.20 

Ex vivo fluorescence confocal 
microscopy for Mohs surgery of basal 
cell carcinomas 
Riccardo Pampena, MD 

10.05 
10.20 

Efectele dermatologice ale extractului de 
Centella asiatica de la utilizare 
tradițională la dovezi științifice 
Șef. Lucr. Dr. Anca Oana Docea 

10.20 
10.35 

Simpozion IVATHERM (Sala MAGNUM) 

CICADERM Spray Regenerator cu Mimosa Tenuiflora - noua opțiune pentru vindecarea 
leziunilor cu pierdere de substanță, pe suprafețe mari sau în arii greu accesibile 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

10.35 
11.05 

"Dialoguri de primăvară" (sesiuni de cazuri clinice de psoriazis) – ABBVIE (Sala MAGNUM) 

Experiența mea cu Humira: prezentare interactivă de cazuri clinice  
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu  

Experiența mea cu Humira: prezentare interactivă de cazuri clinice 
Dr. Carmen Curea 

11.05 
11.20 

Pauză de cafea 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S15 
Moderatori: Carmen Curea, 
Rene Milleret 

  

11.20 
11.35 

Simpozion ISISPHARMA (Sala MAGNUM) 

Hiperpigmentarea – O expertiză unică pentru rezultate fără pete 
Dr. Dana Andreea Molodoi 

11.35 
12.20 

Simpozion LILLY (Sala MAGNUM) 

Să gândim dincolo de remisiunea clinică în psoriazis 
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Dr. Carmen Curea 

12.20 
12.35 

Simpozion GALENICA (Sala MAGNUM) 

Rupatadina – Siguranța utilizării! 
Prof. Dr. Alin Laurențiu Tatu 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

12.35 
12.55 

Steam ablation of small saphenous 
vein and popliteal perforators 
Rene Milleret, MD 

S16 
Moderatori: Liviu Oprea, 
Florina Filip-Ciubotaru 

12.35 
12.55 

Lectura semnelor cutanate 
Șef Lucr. Dr. Florina Filip-Ciubotaru 

12.55 
13.10 

Manifestări cutanate în diabetul 
zaharat 
Dr. Andreea Dimitriu 12.55 

13.10 

Vulnerabilitatea în Legea Sănătăţii şi 
impactul asupra Practicii Medicale 
Conf. Univ. Dr. Liviu Oprea 

13.10 
13.30 

Intuitiv şi contra-intuitiv în relaţia 
dermatolog-pacient 
Dr. Nicolae Iordache Iordache 

13.10 
13.30 

Rolul testării cutanate și serologice în 
bolile alergice cutanate și respiratorii 
Dr. Gabriela Ungureanu 

13.30 
15.00 

Pauză de prânz 

S17 
Moderatori: Claudia Diana 
Gherman, Daniel Costache  S18 

Moderatori: Nicuța Manolache, 
Daniela Radu 

15.00 
15.20 

Noi posibile perspective de tratament 
topic pentru vitiligo cu extracte de 
Piper Nigrum 
Prof. Univ. Dr. Alin Laurențiu Tatu 

15.00 
15.25 

Rolul bolilor cronice in declanșarea si 
evoluția BVC-studiu personal 
Șef Lucr. Dr. Nicuța Manolache 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

15.20 
15.40 

Boala varicoasă a membrelor 
inferioare: locul și rolul contenției 
elastice externe 
Conf. Univ. Dr. Claudia Diana Gherman 

15.25 
15.45 

Modalități de instruire a flebologilor 
europeni 
Conf. Univ. Dr. Daniela Radu 

15.40 
16.05 

Există o legătură între terapia 
biologică în psoriazis și cancerul de 
organ? 
Dr. Daniel Costache 

15.45 
16.10 

Incontinentia pigmenti 
Asist. Univ. Dr. Isabela Sârbu 

16.05 
16.25 

Tratamentul de desensibilizare la 
agenți biologici 
Asist. Univ. Dr. Irena Nedelea 

16.10 
16.30 

Metastaze cutanate nodulare multiple, 
ca prim semn clinic al unui carcinom 
gastric cu celule în inel cu pecete – 
prezentare de caz 
Conf. Univ. Dr. Gyula László Fekete 

16.25 
16.50 

Repere în managementul riscului 
cardiovascular în boala psoriazică 
Conf. Univ. Dr. Codrina Ancuța 

16.30 
16.50 

Urticaria și angioedemul induse de 
stres 
Dr. Raluca Cojocariu 

16.50 
17.00 

Pauză de cafea 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

S19 

Moderatori: 
Camelia-Margareta Bogdănici, 
Magda Bădescu  

S20 Moderatori: Patricia Cristodor, 
Brigitte Balme, Lucian Miron 

17.00 
17.20 

Tomografia în coerență optică și 

glaucomul 

Conf. Univ. Dr. Camelia-Margareta 

Bogdănici 

17.00 
17.20 

Best of dermato-alergologie 2019  

Dr. Sonia Bădulici 

17.20 
17.35 

Manifestări oculare în infecțiile virale 

cutanate 

Șef Lucr. Dr. Daniel Constantin 

Brănișteanu 

17.20 
17.40 

Natura prin ochi de dermatolog 

Conf. Univ. Dr. Patricia Cristodor 

17.35 
17.55 

Aspecte fiziopatologice şi perspective 

terapeutice ale utilizării compușilor 

fenolici în afecţiuni dermatologice 

Prof. Univ. Dr. Manuela Ciocoiu 

17.40 
17.55 

Muco-cutaneous ulceration associated 

with EBV in the setting of 

immunosuppression with methotrexate 

Brigitte Balme, MD 

17.55 
18.10 

Tendinţe în estetică în 2019 

Dr. Sanda Mirela Cherciu 
17.55 
18.15 

Terapiile sistemice actuale în melanomul 

malign cutanat 

Prof. Univ. Dr. Lucian Miron 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Magnum 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala Colocvium 

18.10 
18.30 

Tegumentul: Oglindă a malignității 
organelor interne 
Prof. Univ. Dr. Magda Bădescu 

18.15 
18.30 

Biomateriale folosite ca dispozitive 
temporare terapeutice pentru 
reepitelizarea plagilor 
Prof. Univ. Dr. Ing. Cezar Doru Radu 

18.30 
19.00 

Prezentări orale câştigători concurs e-postere medici rezidenţi şi studenţi 
(Sala MAGNUM) 

19.00 
20.00 

Gala Excelenței în dermatologie. Premierea câștigătorilor concursului de postere. 
Închiderea oficială (Sala MAGNUM) 
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Sâmbătă, 13 aprilie 2019 
Sala de Abilități Chirurgicale a Facultății de Bioinginerie Medicală 

Str. M. Kogălniceanu nr. 11-13 

09.00 
11.00 

WORKSHOP pentru medici rezidenți și studenți: 
Pregătirea medicului şi a pacientului în vederea unei intervenţii chirurgicale + noduri 

chirurgicale 
Şef Lucr. Dr. Camelia Tamaş 

11.00 
11.30 

Pauză de cafea 

11.30 
13.30 

WORKSHOP pentru medici rezidenți și studenți: 
Utilizarea instrumentarului chirurgical și gesturi chirurgicale de bază: incizie, excizie,  

disecție, noduri și suturi 
Şef Lucr. Dr. Camelia Tamaş 

13.30 
14.30 

Pauză de prânz 

14.30 
16.30 

WORKSHOP pentru medicii dermatologi: 
 Pregătirea doctorului şi a pacientului în vederea realizării unei excizii cutanate corecte 

Şef Lucr. Dr. Camelia Tamaş 

16.30 
17.00 

Pauză de cafea 

17.00 
19.00 

WORKSHOP pentru medicii dermatologi: 
Realizarea corectă a unei excizii – biopsii cutanate 

Şef Lucr. Dr. Camelia Tamaş 
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Duminică, 14 aprilie 2019 
Arcadia Medical Center 

Strada Sărărie 38, Secţia Chirurgie Plastică, etaj 3 

09.00 
11.00 

WORKSHOP pentru medici dermatologi: 
O nouă abordare în injectarea de acid hyaluronic – utilizarea MD Codes 

Dr. Gabriel Mazilu 

11.00 
11.15 

Pauză de cafea 

11.15 
13.00 

WORKSHOP pentru medici dermatologi: 
O nouă abordare în injectarea de acid hyaluronic – utilizarea MD Codes (continuare) 

Dr. Gabriel Mazilu  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 09.00-09.20 
 
Katharina Russe-
WILFLINGSEDER 
 
MD 
Office Clinic and Lasercenter Innsbruck, Austria 

 
 

Minimally and non-invasive laser and EBD for facial rejuvenation: 
what works what doesn't 

Facial aging involves alteration of skin, sagging of tissues and modification of fatty tissue which can be 
addressed by minimally- and non-invasive lasers and energy based devices (EBD’s). 

Fiber-based laser and needle-based radiofrequency (RF) devices tighten skin and reduce unwanted fat on 

face and neck. Non-invasive technologies - ablative and non-ablative laser as well as radiofrequency (RF) devices – 
improve skin texture, wrinkles and scars.  

These non-surgical procedures are safe and effective for the treatment of skin laxity and texture and fat 
removal.  

Downtime is minimal. Results are reliable, predictable and long lasting. Each of these procedures has its 
specific indication, advantage and disadvantage.  

Combining technologies, tissue tightening from inside out and outside in, enhances the results in facial 

rejuvenation.  
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Scurt CV 

Katharina Russe-Wilflingseder is a board certified Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeon and a board 
certified General Surgeon. She completed her residency in General and Plastic and Reconstructive Surgery at the 
University Hospital of Innsbruck, Austria.   

Since 1986 she is operating her privately owned clinic and laser center in Innsbruck, Austria and is specialized 
in Aesthetic Plastic and Laser Surgery.   

Katharina Russe-Wilflingseder is a well-known expert in laser surgery. She has published and lectured on 
national and international basis and has organized many national and international conferences (e.g. Laser 
Innsbruck 2008 through 2014) and workshops.  

She is a member of the Austrian Society of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery, Austrian Society of 
General Surgery and renowned professional international societies such as the American Society of Plastic 
Surgeons, American Society for Laser Medicine and Surgery (fellow), International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery (national secretary for Austria).   
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 09.20-09.40 
 
Harry MOSELEY 
 
MD, PhD 
The Photobiology Unit, University of Dundee, Ninewells 
Hospital & Medical School, Dundee, United Kingdom 

 
 

Update on photodynamic therapy for skin lesions  

Photodynamic Therapy (PDT) is widely used in the treatment of non-melanoma skin cancers and pre-
cancerous skin lesions. This presentation will bring an update principally with regard to treatment guidelines 
approved by the British Association of Dermatologists (BAD) and daylight PDT.  

The BAD reviewed all relevant literature and from this made strong recommendations that topical PDT 
should be provided as a treatment option for patients with superficial basal cell carcinoma (BCC), thin nodular 
BCC, squamous cell carcinoma (SCC) in situ (Bowen’s disease), and actinic keratosis (AK). AK requires treatment 

that is field-directed and is well-suited to PDT.  

Conventional PDT involves application of a pro-drug and, 3 hours later red light illumination using an LED in 
a hospital setting. The use of daylight as an alternative light source has been studied in several locations worldwide. 
Weather conditions could limit its usefulness, and so we have recently undertaken daylight PDT in Scotland to see 
if it is feasible in such a northern location. We have been able to demonstrate that daylight PDT in Scotland is an 
effective treatment strategy with 73% of patients achieving clearance or a good therapeutic response.  
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Scurt CV 

Harry Moseley, PhD FinstP MBA, has an active interest in biophysical aspects of lasers and ultra-violet 
radiation.  

Prior to entering semi-retirement, Professor Moseley directed a very active research programme in the 
Photobiology Unit, set up an accredited calibration laboratory, in addition to a significant clinical workload, 
particularly with regard to laser treatments.  

Prof Moseley is Emeritus President of the British Medical Laser Association, is a Board member of the 
European Laser Association and Fellow of the American Society of Lasers in Surgery and Medicine.  He also serves 
on several national and international committees and was previously an advisor to the European Union on health 
effects of new forms of artificial lighting.  

He has served on several committees of the British Association of Dermatologists and is a founding director 
of the Scottish PDT Centre. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 09.40-10.00 
 
Mario TRELLES 
 
MD and PhD Maxima Cum Laude,  
Vilafortuny Laser Centre, Jumeirah, Dubai, UAE 

 
 

Indications and limitations of laser lipolysis 

Currently, there is an increased demand for aesthetic face& body contouring procedures. 

Based on objectively assessments and on the large experience of the author, laser lipolysis (LAL) alone or as 
an aid to liposuction is considered as a recommendable intervention for fat elimination. The procedure is effective 
in treating practically any area of the body, especially those with moderated fat accumulation. 

However, taken as example Teimourian high-grade upper arm excessive fat-tissue collection accompany but 

lax skin, LAL alone will not result in patient’s high satisfaction with outcomes. This also happens when LAL is used 
for treating obese individuals, or when areas with subcutaneous fat are largely distributed in the body.  In our 
experience, patients with BMI >34 are not the best candidates for LAL, even accompany with liposuction in 
whatever modality. In these cases, patients should be first address to a proper dietary-regimen for weight loss.  

The advantages of LAL regarding skin tightening is very advantageous. Laser energy liquifies fat deposits by 
thermal effect which ruptures adipocyte cell membrane, leaving residual thermal damage. As consequence of 
treatment, fat is reduced and lax-sagging skin in areas of surgery become more tense and reshaped due to the 
stimulatory effect in collagen formation. 
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SCURT CV 

MD and PhD Maxima Cum Laude, General Surgeon, Plastic Aesthetic and Reconstructive Surgeon. American 
Board Diploma for Lasers in Aesthetic Surgery 

Professor and Chair of the Master Program “Lasers in Medicine & Surgery in Dermatology and Aesthetics for 
Post Graduated Doctors”, College of Physicians, Barcelona Univ., Spain.  Honor President of The European Society 
for Lasers in Aesthetic Surgery (ESLAS), President of the Spanish Laser Society (SELMQ) and the European Laser 
Association (ELA). 

  



 
 
 
 
 
 

60 

 

JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.00-10.20 
 
Ștefan JIANU 
 
Dr. 
Clinica ProEstetica, Bucureşti, România 

 
 

Sclerotherapia în boala venoasă cronică - indicaţii şi rezultate 

Ştefan Jianu, Eduard Ursuleanu 

Obiectivul studiului a fost să evalueze locul scleroterapiei în tratamentul Bolii venoase cronice stadiul C1 
(CEAP) - vene reticulare şi telangiectazii, comparând rezultatele cu cele ale laserului transcutan. Începând din 1994 
utilizăm scleroterapia cu lichid (iniţial) şi cu spumă (în ultimii ani) pentru  a trata vene reticulare şi telangiectazii. 
Din 2001 am început să folosim de asemenea diferite tipuri de lasere pentru a trata vase reticulare şi telangiectazii 
- laser cu Argon, laser cu Dioda 810 nm şi 980 nm - cu sau fără răcire, Nd-Yag şi IPL, ca tratamente unice sau 

asociate cu scleroterapie. Am analizat retrospectiv un grup de 3620 de pacienţi cu cel puţin un tratament pentru 
venule reticulare şi telangiectazii şi am încercat să-i contactăm pentru o evaluare telefonică sau pentru un control 
clinic gratuit. În final am obţinut trei subgrupuri, unul de 2134 pacienţi cu scleroterapie ca unic tratament, unul de 
1037 pacienţi cu laser transcutan ca unic tratament şi unul - cel mai mic - de 449 pacienţi cu ambele tratamente 
asociată - scleroterapie şi laser transcutan. 

Am obţinut rezultate mai bune în tratarea venulelor reticulare şi a telangiectaziilor cu scleroterapia, care a 
fost nu doar mai eficace ci şi mai puţin costisitoare decât laserul transcutan. Surpriza a fost că am obţinut rezultate 
mai bune decât scleroterapia ca unic tratament prin asocierea cu laser transcutan, la un timp după scleroterapie.   

În concluzie recomandăm scleroterapia ca primă opţiune în tratamentul venulelor reticulare şi al 
telangiectaziilor dar subliniem posibilitatea obţinerii de rezultate mai bune prin asocierea cu laser vascular 
transcutan. 
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SCURT CV 

Titlu ştiinţific: medic primar 

Competenţe: Chirurgie laparoscopică, Flebologie 

Grad academic: Doctor în medicină 

Funcţii: 

Doctor în medicină 

Medic primar chirurgie generală, competenţă în chirurgie laparoscopică 

 

Educaţie: 

1977-1981: Liceul ”Sf. Sava”, Bucureşti, Diploma de Bacalaureat cu media 10 

1981-1982: Stagiul militar cu termen redus, Vânători de munte, sublocotenent în rezervă 

1982-1988: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală, 
media generală 10 

1994-2000: Doctorat în medicină, U.M.F. Bucureşti 

2001: Doctor în medicină cu teza “Traumatismele duodenale-diagnostic şi atitudine terapeutică” 

2004: Studii postuniversitare Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti - Management Sanitar 

2009-2011: Executive Master in Business Administration - Wien University of business and economics-EMBA 

 

Profesie: 

1988-1993: Stagiatura şi secundariatul în Chirurgie generală, Spitalul de Urgenţă Bucureşti 

1993: Medic specialist chirurg 

1994-1998: Medic specialist chirurg, Clinica aII-a, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 

1998: Medic primar chirurg 

1998-2009: Medic primar chirurg, şef echipa de gardă - Spitalul Clinic de Urgenţă 

2000: Competenţă în chirurgie laparoscopică 

2001: Doctor în Medicină, U.M.F. Bucureşti 

1994-prezent: Medic primar chirurg şi Şef departament chirurgie generală şi flebologie al Clinicii ProEstetica 
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Cursuri şi specializări: 

1993 - Curs de utilizare a procedelor chirurgiei plastice în chirurgia generală (Spitalul de chirurgie plastică 
Bucureşti) 

1993 - Curs de chirurgie vasculară (Iaşi) 

1994 - Curs de chirurgie laparoscopică şi chirurgie miniinvazivă (Spitalul Universitar Zurich) 

1994 - Curs de flebologie (Spitalul Universitar Zurich) 

1995, 1997 - Specializare în chirurgie laparoscopică avansată  - Universitatea Louis Pasteur  Strasbourg 

1997 - Specializare în flebologie (Clinica flebologica Saarbrucken) 

1998 - Specializare în chirurgia transplantelor de organe (Spitalul Universitar Zurich) 

2000 - Competenţă în chirurgie laparoscopică, Centrul de perfecţionare a medicilor, Bucureşti 

2001 - Curs de lasere in medicina, IFA, Bucuresti 

2002 - Curs de utilizare a toxinei botulinice în proctologie, Tunis 

2003 - Curs de laser endovenos, Copenhaga 

2004 - Curs de chirurgie oncologică a sânului, Institutul Oncologic Bucureşti 

2005 - Curs de Ecografie Vasculară, U.M.F., Bucureşti 

2005 - Curs de chirurgie bariatrică, Saalfelden 

2006 - Curs de chirurgie robotică, Innsbruck 

2007 - Curs de EcoDoppler venos, Tucson, Arizona 

2008 - Curs de lasere în medicină estetică, Cambrils, Spania 

2010 - Curs de laser în chirurgia estetică, Erlangen, Germania 

2012 - Curs de utilizare a PRP în chirurgie 

 

Lucrări ştiinţifice - peste 100 prezentări la Congrese şi Conferinţe naţionale şi internaţionale, cu publicări în 
Revista română de flebologie, în Revista română de chirurgie, în Hernia, în British journal of surgery, International 
angiology etc 

 

Autor şi coautor: 

-“Traumatismele abdominale” - edit. Athena, 1998, Bucureşti 

-“Ghid de urgenţe în chirurgia generală” - edit. Scripta, 1998, Bucureşti 

-“Ghidul sănătăţii şi frumuseţii dumneavoastră” - edit. Roteh, 2005, Bucureşti 
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-“Ghidul insuficienţei venoase cronice”- edit. med. Antaeus, 2007, Bucureşti 

-“Dictionar de flebologie şi limfologie”- edit. Napoca Star, 2011 

-“Flebopatologie”- edit. Academiei, 2011  

 

Membru al următoarelor societăţi medicale: 

-Societatea Română de Chirurgie 

-Societatea Română de Flebologie 

-Societatea Română de Chirurgie Estetică 

-Colegiul American de Flebologie 

-Societatea Franceză de Flebologie 

-Societatea Europeană de Hernie 

-Federaţia Internaţională de Chirurgie Bariatrică şi Metabolică 

-Asociaţia de Chirurgie Robotică şi Miniinvazivă 

-Asociaţia Română de Chirurgie Endoscopică 

-Asociaţia Europeană de Chirurgie Endoscopică 

 

Interes deosebit în: 

-flebologie 

-utilizarea laserului în medicină 

-chirurgia miniinvazivă  

-chirurgia robotică 

-metode tradiţionale de terapie şi wellness (iniţiatorul primului lanţ de spa-uri medicale din România-Bali Spa)  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.20-10.40 
 
Radu Florin POPA 
 
Conf. Univ. Dr. 
Şef de Secţie Clinica de Chirurgie Vasculară   
Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi 

 
 

Tratamentul insuficienţei venoase cronice cu laser endovenos 
(EVLO). Experienţa pe 6 ani 

R.F. Popa, Genoveva Baroi, I. Cazan, M. Sapaniuc, Marina Gaina, C. Marian,  
Anda Bulgaru, Cristina Strobescu-Ciobanu 

Pentru o perioadă de 6 ani 2012-2018 am efectuat un număr de 184 de intervenţii cu Laser Endovenos cu 
ajutorul aparatului KLS Martin. 

Am folosit două tipuri de fibre (3600 şi sferice). Rezultate bune am obţinut cu ambele catetere cu toate că 
timpul de ocludere a fost mai scurt cu cele sferice. 

Am avut două complicaţii mai importante, ambele legate de timpul de emitere al energiei termice: o necroză 
cutanată ce a necesitat sutură secundară pe lungimea unui centimetru la genunchi, iar a doua a fost durere 
reziduală pe traiectul venos ce a necesitat rezecţii subcutanate de ţesut venos. În ambele cazuri evoluţia a fost 
favorabilă atât estetic cât şi funcţional. 
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SCURT CV 

Şef de Secţie Clinica de Chirurgie Vasculară  Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi 

Medic primar de Chirurgie Vasculară  

Medic primar de Chirurgie Generală  

Preşedinte Societatea Română de Chirurgie Vasculară (SRCV) 2018–2019 

Councillor Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară (ESVS) 2012-2015 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.40-10.55 
 
Simpozion MYLAN 
 

 

 

Elidel - o alternativă terapeutică sigură și eficientă la CST pentru 
tratamentul dermatitei atopice 

Dr. Petronela Cozma  

Cuvinte cheie: pimecrolimus, dermatită atopică - piele sensibilă 

În tratamentul dermatitei atopice (DA), atât corticosteroizii topici (CST) cât și inhibitorii de calcineurină (ICT) 
au un rol bine definit, cu recomandarea specială a ICT pentru tratamentul DA din zonele cu piele sensibilă și în 
cazurile în care pacienții nu au răspuns adecvat sau nu au tolerat CST, reducând astfel riscul efectelor adverse cu 
ambele clase de medicamente.  

Pimecrolimus 1% cremă (Elidel®) este o opțiune terapeutică importantă în tratamentul adulților, 
adolescenților și copiilor cu vârsta mai mare de 2 ani, cu DA ușoară până la moderată, fiind de primă alegere în 
special pentru zonele sensibile ale pielii. Pimecrolimus tratează eficient DA, poate fi utilizat în tratamentul de scurtă 
durată al semnelor şi simptomelor eczemei atopice şi intermitent în tratamentul de lungă durată pentru 
prevenirea progresiei către pusee acute.  

Îmbunătățește calitatea vieții pacienților și, de asemenea, are un efect de reducere a nevoii de steroizi, 
beneficiu important pentru pacienții cu afecțiuni concomitente cum ar fi astmul bronsic și rinita alergică. Spre 
deosebire de CST, pimecrolimusul nu cauzează disfuncția barierei epidermice sau atrofia pielii, nu se însoțește de 
creșterea riscului de infecții ale pielii și, astfel, poate fi o terapie preferată de către pacienți. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 11.10-11.30 
 
Robert ANCUCEANU 
 
Prof. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
”Carol Davila“, București 

 
 

Inhibitori ai JAK kinazei în tratamentul alopeciei areata 

De la sfârșitul anului 2017 și până în prezent există un interes tot mai mare legat de utilizarea inhibitorilor JAK 
kinazei în tratamentul mai multor afecțiuni dermatologice, printre care și alopecia. Potențiale beneficii terapeutice 
ale inhibării căii de semnalizare JAK-STAT au fost publicate în rapoarte individuale de caz, mici serii de caz, studii 
clinice deschise (pe eșantioane mici de subiecți) și un studiu randomizat, placebo-controlat. Inhibitori ai JAK 
kinazei deja autorizați (tofacitinib, baricitinib), dar și 
inhibitori încă neautorizați (PF-06651600, ATI-501 sau CTP-
543, care este o versiune modificată a ruxolitinib), cu 
diverse afinități și selectivități pentru diferitele subtipuri 
ale JAK kinazei (JAK 1, JAK2, JAK3 sau TYK2)  sunt în prezent 
evaluați în studii clinice, în principal în alopecia areata. O 
interogare computerizată Medline utilizând cuvinte-cheie 
relevante a identificat 83 de publicații potențial relevante 
pentru subiect.  

Un exercițiu de explorare a textului rezumatelor (text 
mining) a identificat un interes mult mai mare pentru 
eficacitate, decât pentru siguranță (de ex. termenul 
“efficacy” este menționat de 39 de ori și “effective” de 18 ori, 
în timp ce termenul “safety” este utilizat de 21 de ori, iar 
“safe” de numai 4 ori (adică o frecvență relativă a 
termenilor de eficacitate și siguranță de cca. 2:1). Un ”nor 
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de cuvinte“ (wordcloud) care prezintă succint termenii cei mai frecvenți din rezumatele publicate în Medline este 
prezentat în fig. 1. Principalele medicamente asupra cărora s-a focalizat interesul până acum sunt tofacitinib și 
ruxolitinib, însă având în vedere studiile clinice în derulare, este de așteptat ca gama moleculelor de interes să fie 
mai largă și pentru dermatologie, ca și pentru reumatologie. Prezentarea rezumă bazele biologice și imunologice 

care explică utilizarea inhibitorilor JAK kinazei în alopecia areata,  datele de eficacitate și siguranță disponibile în 
prezent, certitudinile și incertitudinile referitoare la această nouă grupă de medicamente cu multiple utilizări 
potențiale în dermatologie.   

 

SCURT CV 

Robert Ancuceanu este profesor în cadrul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, unde predă Biologie celulară 

și moleculară și Botanică farmaceutică, ocupă funcția de prodecan pe probleme de învățământ universitar de 
licență și master.  

Având un doctorat în farmacie, un masterat în biostatistică şi licenţă în drept, a lucrat în diferite domenii 
farmaceutice, de la cel academic la cel industrial şi în cadrul autorităţilor de reglementare.  

A fost director general al Direcţiei Generale Farmaceutice şi Aparatură Medicală din Ministerul Sănătăţii şi 
Vicepreşedinte al Agenţie Naţionale a Medicamentului.  

A fost membru al Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) 

şi membru altern (supleant) al Comitetului pentru Medicamente pe bază de Plante din cadrul Agenţiei Europene 
a Medicamentului (EMA), precum şi membru în mai multe comitete sau grupuri de lucru din domeniul 
farmaceutic.  

A publicat 47 articole ştiinţifice,  este autor a două cărţi şi co-autor la alte patru. Pe lângă interesul său larg 
pentru toate aspectele domeniului farmaceutic, Robert se consideră un renascentist întârziat, fiind interesat şi de 
drept, istorie, muzică, biostatistică, sociologie şi literatură.  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 11.30-11.50 
 
Mario TRELLES 
 
MD and PhD Maxima Cum Laude,  
Vilafortuny Laser Centre, Jumeirah, Dubai, UAE 

 
 

Treatment of difficult skin facial pigmentary disorders in light and 
dark coloured skin with combination of laser and cosmeceuticals 

This prospective clinical study reports on the efficacy and safety of a method of facial skin treatment using a 
2780 nm Er; Cr:YSGG laser in combination with a antipigment chemical-formula (1). Treatment was performed in 
30 patients presenting moderate to severe signs of benign facial pigmentary disorders. 

The Er;Cr:YSGG laser was used at 9 W in 1-2 treatment sessions. During irradiation laser energy was delivered 
at 10 Hz by 10 fractional micro-beams, without necessity of anesthesia due to the aid of water and compressed air 

sprayed by the device. Patients received partial or total facial treatment and the clinical efficacy, tolerance, adverse 
effects, complications, and tissue changes were evaluated. 

No patient presented significant complications. Epidermis and dermis changes, as result of treatment, were 
found beneficial. Not only the pigment disorder but the overall facial skin condition experienced a notable 
improvement. The mean reduction of basal skin pigment before treatment was 70 to 80% from the first treatment 
session.  

Patients were satisfied or very satisfied and would recommend the combined laser-derm-cosmeceuticals 
transepidermization treatment. 



 
 
 
 
 
 

70 

 

Results show an excellent safety/efficacy profile for this method of treatment which, based on observed 
results related to the use of chemicals and laser treatment (2), is consider improves results achieved by standard 
facial peels or laser treatments, particularly on dark skin patients. 

(1) The antipigment  formula use is a combination of Hydroquinone, Dexamethasone, and Retinin A  

(2) Trelles MA. et al. J Drugs Dermatol. 2010 Apr;9(4):315-22. 

 

 

SCURT CV 

MD and PhD Maxima Cum Laude, General Surgeon, Plastic Aesthetic and Reconstructive Surgeon. American 

Board Diploma for Lasers in Aesthetic Surgery 

Professor and Chair of the Master Program “Lasers in Medicine & Surgery in Dermatology and Aesthetics for 
Post Graduated Doctors”, College of Physicians, Barcelona Univ., Spain.  Honor President of The European Society 
for Lasers in Aesthetic Surgery (ESLAS), President of the Spanish Laser Society (SELMQ) and the European Laser 
Association (ELA). 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 11.50-12.10 
 
Vishal MADAN 
 
M.B.B.S (Hons), M.D, FRCP, CCT  
Salford Royal Foundation Trust,  
Everything Skin Clinic, Cheadle, UK 

 
 

Interesting cases from a tertiary laser practice 

Laser skin treatments are offered by dermatologists and non-dermatologists alike. Whilst most commonly 
presenting indications (e.g. hair reduction) require few clinical diagnostic skills, often times one will encounter 
conditions that will prove challenging to diagnose and treat.  The speaker will discuss interesting and challenging 
cases which presented in his tertiary laser assessment clinics. Knowledge of general dermatology and keeping an 
‘open mind’ are important when offering laser treatments to patients. These cases should help to illustrate that 
appropriate training and diagnostic skills are prerequisite when running a ‘skin laser’ clinic.  

SCURT CV 

Dr. Vishal Madan, MBBS (Hons), MD, FRCP is a Consultant dermatologist, Laser and Dermatological surgeon 
at the Salford Royal NHS Foundation Trust and Honorary Senior Lecturer at University of Manchester. After 
completing the Addenbrooke's Cambridge medical rotation in 2004, he undertook his specialist training in 
Dermatology in Manchester. He did two fellowships- one in Laser Dermatology at the Salford Royal NHS 
Foundation trust and another in Mohs micrographic (Skin cancer) and reconstructive skin surgery at the Welsh 
Institute of Dermatology, University Hospital of Wales, Cardiff. Dr. Madan has published 116 scientific articles, 
authored 10 book chapters and edited a book on specialty examination in Dermatology and another on skin 
cancer. He has been an invited reviewer for 11 international journals and has made 90 scientific presentations. He 
is the president of the British Medical Laser Association and founder director of the Everything Skin Clinic, Cheadle, 
Mancheser.  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 12.10-12.30 
 
Manfred HEROLD 
 
MD, PhD 
Innsbruck Medical University, Department of Internal 
Medicine II, Rheumatology Unit 

 
 

Autoantibody diagnostic on Hep-2 cells  

In 2014 international recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens were 
published (1) and in the same year at the 12th International Workshop on Autoantibodies and Autoimmunity (IWAA 
2014) held in Sao Paulo, Brazil, an international working committee of experts met to establish a consensus on the 
nomenclature of staining patterns observed in the indirect immunofluorescence assay (IIFA) on HEp-2 cell 
substrate (HEp-2 IIFA). The resulting consensus nomenclature and representative patterns (2) are available online 
at the ICAP website (www.ANApatterns.org). Consecutive productive ICAP workshops have followed. In the ICAP 
classification algorithm, 29 distinct immunofluorescence patterns recognized by HEp-2 IIFA were defined and 

summarized into three main categories, comprising 15 nuclear, nine cytoplasmic and five mitotic patterns, 
respectively. Two more AC codes that address opposite aspects of the classification tree, i.e. the absence of HEp-2 
IIFA reactivity and the occurrence of yet undefined HEp-2 IIFA pattern, are defined as AC-0 and AC-XX, respectively. 

The aim of ICAP is to promote harmonization and understanding of autoantibody test nomenclature, as well 
as interpretation guidelines for ANA testing, thereby optimizing usage in patient care. 
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Literature: 

1. Agmon-Levin N, Damoiseaux J, Kallenberg C, Sack U, Witte T, Herold M, Bossuyt X, Musset L, Cervera R, 
Plaza-Lopez A, Dias C, Sousa MJ, Radice A, Eriksson C, Hultgren O, Viander M, Khamashta M, Regenass S, Andrade 

LE, Wiik A, Tincani A, Rönnelid J, Bloch DB, Fritzler MJ, Chan EK, Garcia-De La Torre I, Konstantinov KN, Lahita R, 
Wilson M, Vainio O, Fabien N, Sinico RA, Meroni P, Shoenfeld Y. International recommendations for the 
assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies. Ann Rheum Dis. 
2014;73:17-23. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203863. 

2. Chan EK, Damoiseaux J, Carballo OG, Conrad K, de Melo Cruvinel W, Francescantonio PL, Fritzler MJ, 
Garcia-De La Torre I, Herold M, Mimori T, Satoh M, von Mühlen CA, Andrade LE. Report of the First International 
Consensus on Standardized Nomenclature of Antinuclear Antibody HEp-2 Cell Patterns 2014-2015. Front 
Immunol. 2015;6:412. doi: 10.3389/fimmu.2015.00412. eCollection 2015. Review. 

3. Damoiseaux J, von Mühlen CA, Garcia-De La Torre I, Carballo OG, de Melo Cruvinel W, Francescantonio 
PL, Fritzler MJ, Herold M, Mimori T, Satoh M, Andrade LE, Chan EK, Conrad K. International consensus on ANA 
patterns (ICAP): the bumpy road towards a consensus on reporting ANA results. Auto Immun Highlights. 2016;7:1. 
doi: 10.1007/s13317-016-0075-0. Epub 2016 Jan 30. 

4. Chan EK, Damoiseaux J, de Melo Cruvinel W, Carballo OG, Conrad K, Francescantonio PL, Fritzler MJ, 
Garcia-De La Torre I, Herold M, Mimori T, Satoh M, von Mühlen CA, Andrade LE. Report on the second International 
Consensus on ANA Pattern (ICAP) workshop in Dresden 2015. Lupus. 2016;25:797-804. doi: 
10.1177/0961203316640920. 

5. Andrade LEC, Klotz W, Herold M, Conrad K, Rönnelid J, Fritzler MJ, von Mühlen CA, Satoh M, Damoiseaux 
J, de Melo Cruvinel W, Chan EKL; Executive Committee of ICAP. International consensus on antinuclear antibody 
patterns: definition of the AC-29 pattern associated with antibodies to DNA topoisomerase I. Clin Chem Lab Med. 
2018;25;56:1783-8. doi: 10.1515/cclm-2018-0188. 

6. Herold M, Klotz W, Andrade LEC, Conrad K, de Melo Cruvinel W, Damoiseaux J, Fritzler MJ, von Muhlen 
CA, Satoh M, Chan EKL. International Consensus on Antinuclear Antibody Patterns: defining negative results and 
reporting unidentified patterns. Clin Chem Lab Med. 2018;25;56:1799-1802. doi: 10.1515/cclm-2018-0052. 
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Figure 1: ICAP decision tree for HEp-2 IIFA AC patterns 

 

SCURT CV 

Manfred Herold received his PhD in Chemistry in 1975 and his MD in 1981 both at the university of Innsbruck 
and got his board certification in Internal medicine 1986, in laboratory medicine 1992 and in Rheumatology 1999. 
Beside his work as doctor in general internal medicine his work focused to Rheumatology within the last years. 
Beside his clinical work he is head of the autoimmunology laboratory since many years.  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 12.30-13.00 
 
Simpozion SANDOZ 
 

 

 

Cum tratez topic onicomicozele 

Cătălin Popescu 
Conf. dr. medic primar dermato-venerologie, Spitalul Clinic ”Colentina” 

Cuvinte cheie: onicomicoza, topic, tratament 

Onicomicoza este una dintre cele mai frecvent întâlnite boli ale unghiilor. Este mai frecvent întâlnită la 
unghiile picioarelor și este mai adesea produsă de dermatofiți decât de levuri.  

Dincolo de impactul estetic, onicomicoza poate fi o sursă de infecții micotice repetate ale pielii extremităților 
sau o poartă de intrare pentru infecții cutanate bacteriene.  

Tratamentul topic al onicomicozelor este de durată și rata sa de succes depinde de tipul afectării unghiale și 

de gradul de penetrare al medicamentului prin keratina dură a lamei unghiale.  

Exinailner este un topic frecvent utilizat, care tratează infecția fungică indiferent de etiologie. Are o formulă 
care îi permite să penetreze lama unghială în profunzime, modificând pH-ul și blocând astfel dezvoltarea fungilor. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 13.00-13.15 
 
Simpozion ALFASIGMA 
 

 

 

Boala venoasă cronică: de la etiopatogenie la prevenirea 
complicațiilor 

R.F. Popa  
Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași 

Cuvinte cheie: produs biologic original, recurența trombozei venoase profunde, împiedică progresia bolii 

Istoricul de tromboză venoasă profundă crește riscul de insuficiență venoasă cronică de 25.7 ori. Tratamentul 
cu glicozaminoglicani, de exemplu Vessel Due F, considerat un precursor natural de glicocalix, un 
glicozaminoglican compozit 80% heparan-sulfat și 20% dermatan-sulfat poate reface și păstra integritatea 
glicocalixului endotelial. Vessel Due F prin reducerea inflamației vasculare, diminuă proprietățile trombogenice ale 
plasmei și oprește progresia bolii.  

Pacienții trebuie menținuți pe produsul biologic original, Vessel Due F inițiat de medicul specialist cât mai 
mult posibil, dacă răspund bine din punct de vedere al eficacității și siguranței terapeutice. Fiind un produs 
biologic, are o acțiune complexă atât la nivel micro, cât și macrovascular. În anul 2018, Forumul Venos European, 
Uniunea Internațională de Angiologie, Uniunea Internațională de Flebologie și Ghidul Național de Boală Venoasă 
Cronică recomandă Vessel Due F începând cu stadiile uşoare ale bolii datorită acțiunii la nivelul endoteliului și 
efectelor pleiotrope. Are nivel de dovezi cu grad înalt (A) pentru vindecarea completă a ulcerelor în asociere cu 
compresia elastică. În prevenție Vessel Due F are rol important în scăderea  riscului de recurență a trombozei 
venoase profunde neprovocată. Implicațiile clinice ale rezultatelor studiului SURVET confirmă beneficiile 

tratamentului extins cu Vessel Due F la pacienții cu tromboză venoasă profundă neprovocată pentru reducerea 
riscului de recurență și datorită riscului scăzut de sângerare similar placebo.  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 14.45-15.00 
 
Adriana DIACONEASA 
 
Dr.  
S.C.U.C. ”Grigore Alexandrescu” București 

 
 

Afecțiuni dermato-pediatrice rare – provocări legate de diagnostic și 
conduita terapeutică (scurte prezentări de caz) 

Dermato-pediatria se constituie de facto ca o ramură aparte a dermato-venerologiei atât datorită 
particularităților fiziologice ale pacientului copil, cât și a multitudinii de sindroame cu determinism genetic și 
manifestări congenitale. Personal, aș mai adăuga și aspectul important al cântăririi cu atenție a raportului 
beneficiu/risc atunci când alegem conduita terapeutică pentru un copil. 

Lucrarea de față reunește șase scurte prezentări de cazuri, cu încadrare nosologică diversă. Primele patru 

cazuri se referă la afecțiuni depistate în perioada neonatală și de sugar: Incontinentia pigmenti, Sindrom 
Hashimoto-Prizker, Boala Riga-Fede și Chisturi de linie mediană scrotală. Ultimile două cazuri sunt cele ale unor 
copii mai mari  – Parakeratosis pustulosa la o fetiţă de 6 an, precum și o afecțiune ce are un caracter benign, dar 
spectaculos clinic – Hipertricoza localizată post imobilizare în aparat gipsat. 

Cele șase cazuri au ca numitor comun atât caracterul de afecțiune rară, cât și faptul că cea mai bună atitudine 
o constituie abținerea de la intervenții terapeutice intempestive, în favoarea unei supravegheri clinice atente. Vor 
fi discutate capcanele de diagnostic și posibilele greșeli de supratratament.   
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SCURT CV 

A absolvit Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, în anul 1998.   

După perioada de Rezidențiat desfășurat în cadrul Spitalului Clinic Colentina București, sub îndrumarea prof. 
dr. Sanda Popescu, a obţinut specializarea în Dermato-venerologie în martie 2005.  

De atunci până în prezent și-a desfășurat activitatea ca medic specialist, iar din iunie 2009 ca medic primar 
dermatolog, în Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Gr. Alexandrescu” București.  

Este Doctor în Medicină din mai 2005. 

Domeniile de interes sunt constituite de dermato-pediatrie și dermato-oncologie, cu deosebită atenţie spre 
diagnosticul precoce al tumorilor cutanate prin dermatoscopie combinată cu sisteme de analiză digitală, 
diagnostic automat şi microscopie confocală de reflectanță.  

Este membră în European Society of Pediatric Dermatology, Societatea Română de Dermato-venerologie, 
Societatea Româna de Dermato-oncologie și Grupul de Lucru de Microscopie Confocală. 

Specializări internaționale în Dermato-pediatrie: 

Fifteenth Annual Birmingham Paediatric Dermatology Course, 2013, UK 

Advanced Paediatric Dermatology Course 2012, Dundee, UK 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 15.00-15.15 
 
Simpozion SOLARTIUM 
 

 

 

Noutăţi în tratamentul acneei: Lactiferon® derma, alternativa 
eficientă şi sigură la pacienţii cu acnee vulgară şi rozacee  

Dr. Sanda Mirela Cherciu 
Centrul de Dermatologie și Estetică Medicală, Spitalul Arcadia, Iaşi 

Cuvinte-cheie: tratament acnee vulgară, tratament acnee rozacee, lactoferina, zinc, Lactiferon Derma 

Acneea vulgară este o afecţiune cronică, multifactorială, cu o etiologie complexă şi un impact psihologic 
important asupra calităţii vieţii pacienţilor. Studii recente au demonstrat că administrarea orală a unui preparat pe 
baza de lactoferină, zinc şi nicotinamidă poate fi benefică la pacienţii cu acnee vulgară sau rozacee, mai ales în 
asociere cu terapia topică. Lactoferina, o proteină multifuncţională din familia transferinelor, a demonstrat în 
numeroase studii clinice că are importante proprietăţi antibacteriene, antiinflamatoare şi imunomodulatoare. În 
cadrul a două studii clinice administrarea a 1-2 tablete pe zi de lactoferină timp de 8 săptămâni a redus semnificativ 
secreţia de sebum şi numărul total de leziuni inflamatorii şi noninflamatorii. Recent s-a evaluat în cadrul unui 
studiu clinic randomizat eficienţa şi siguranţa unui preparat care combină lactoferina şi zincul la pacienţii cu acnee 
uşoară spre moderată. Administrarea orală timp de 3 luni a acestei combinaţii a redus semnificativ leziunile 
inflamatorii şi noninflamatorii, cât şi secreţia de sebum, combinaţia fiind bine tolerată de toţi pacienţii. O altă 
substanţă utilizată frecvent la pacienţii cu acnee este nicotinamida, forma activă a vitaminei B3. Studii recente au  
demonstrat ca nicotinamida are un important efect antibacterian şi antiinflamator, comparabil cu cel al 
antibioticelor, dar fără efecte adverse şi risc de dezvoltare a rezistenţei bacteriene. În tratamentul acneei, 
administrarea orală a unui preparat pe baza de nicotinamida, zinc şi cupru a determinat o reducere semnificativă 
a numărului total de leziuni acneice după doar 4 săptămâni de administrare. În cadrul simpozionului se va evalua 
eficienţa şi tolerabilitatea Lactiferon Derma, un nou preparat oral pe baza de lactoferină, zinc, nicotinamidă şi cupru 
la pacienţii cu acnee vulgară şi rozacee. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 15.15-15.30 
 
Simpozion  
SANOFI – GENZYME 
 

 

 

Dupilumab: Un nou standard în tratamentul dermatitei atopice 
moderate şi severe 

Daciana Elena Brănişteanu 
Prof. Dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Generală, 
Disciplina de Dermatologie 

Cuvinte cheie: dermatita atopică, inflamaţie tip2, dupilumab, anticorp monoclonal, IL4, IL13 

Dermatita Atopică (DA) este o boală gravă care afectează atât copiii cât şi adulţii. DA este o boală inflamatorie 
cronică sistemică şi nu doar o boală de piele intermitentă, aşa cum era considerată în trecut. Pielea fără leziuni (cu 

aspect normal) nu este însă piele indemna din cauza inflamaţiei subiacente persistente. IL4 şi IL13, ca parte a 
mecanismului inflamaţiei de Tip2/Th2, sunt citokine cheie în fiziopatologia dermatitei atopice. Dupilumab este 
primul tratament pentru dermatita atopică ce furnizează un control continuu şi sigur pe termen lung, acţionând 
pe cele două citokine responsabile de inflamaţia subiacentă.  

Mecanismul de acţiune unic inhibă semnalizarea dublă IL4 şi IL13. Eficacitatea rapidă şi suţinută pe termen 
lung, asupra semnelor şi simptomelor, dimensiunea leziunilor, intensitatea şi severitatea pruritului, asupra calităţii 
vieţii, inclusiv somnul, anxietate şi depresia. Un profil robust de siguranţă şi tolerabilitate, cu o rată totală a 
evenimentelor adverse comparabilă cu placebo şi fără teste de laborator pentru monitorizare. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 15.30-16.00 
 
Simpozion BIODERMA 
 

 

 

Photoderm – Împinge rutina îngrijirii solare la nivelul următor. 
Protecţie solară cu puternic efect antioxidant 

Dr. Claudia Artenie 

Îmbătrânirea pielii poate fi cauzată de mai multe procese: soarele (îmbătrânire fotoindusă), mişcările faciale 
naturale (îmbătrânire indusă de mimică), trecerea normală a timpului (îmbătrânire cronologică) şi hormoni 
(îmbătrânire hormonală). De cele mai multe ori, aceşti factori sunt combinaţi şi îşi sumează efectele. Îmbătrânirea 
fotoindusă apare pe zonele expuse mai des şi mai intens la soare: faţa, ceafa, dosul mâinilor etc. Expunerea la razele 
solare este responsabilă de aproximativ 90% din simptomele îmbătrânirii cutanate premature, de aceea nevoile 
pacienţilor cu aceste simptome sunt din ce în ce mai intense. Expunerea la soare fiind unul dintre factorii ce 
determină îmbătrânirea pielii, aceşti pacienţi sunt deja constienţi de importanţa utilizării unui produs de protecţie 
solară, zilnic. Oricum, ei observă continuu o agravare a semnelor de îmbătrânire, atunci când folosesc un produs 
de protecţie clasic. Aceşti pacienţi vor să meargă mai departe: întreabă de o protecţie mai puternică, însă care să 
exercite şi acţiune de corecţie. 

Se ştie că UVA şi UVB sunt principalele responsabile de fotoîmbătrânire, însă nu sunt singurele. De aceea 
pacienţii observă că utilizarea unui produs de protecţie solară, zilnic, nu este suficient. 

În realitate, lumina vizibilă şi radiaţiile infraroşii au, de asemenea, impact asupra pielii: acestea generează stres 
oxidativ, care degradează dermul, generând riduri şi lipsa fermităţii, iar la suprafaţa pielii, petele solare. 

Pentru a oferi soluţia completă, expertiza în tratarea pielii a Laboratoarelor Bioderma a lansat un produs care 
merge mai departe decât un produs clasic de protecţie solară. Inovaţia noastră combină protecţia foarte înaltă cu 
un complex inteligent de ingrediente active ce aduc beneficii petelor solare şi ridurilor, vizând fiecare semn al 
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îmbătrânirii fotoinduse. De fapt, acţiunea antioxidantă a acestui complex acţionează împotriva stresului oxidativ 
generat de lumina vizibilă şi de infraroşii, şi oferă un spectru larg de protecţie. 

Complexul nostru inteligent este format din 3 ingrediente active: 

- VITAMINA C: în forma derivată stabilă, care devine activă când ajunge în contact cu pielea. Ea inhibă 
sinteza de melanină. 

- VITAMINA E: cel mai puternic antioxidant lipofilic, care acţionează împotriva leziunilor oxidative. 

-  CENTELLA ASIATICA: stimulează sinteza de colagen şi previne degradarea acestuia. Datorită complexului 
inteligent de ingrediente active, Photoderm Spot Age SPF 50+ este cel mai complet produs de pe piaţă potrivit 
pentru pacienţii care caută un produs de protecţie solară care corectează şi previne hiperpigmentarea şi ridurile. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 16.00-16.45 
 
Simpozion NOVARTIS 
 

 

 

Cosentyx® - Tratamentul complet pentru boala psoriazică 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Conf. Dr. Cătălin Popescu 

Cosentyx® este un anticorp monoclonal, 100% uman, indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, 
moderat până la sever.  

IL-17A este o citokină esențială în psoriazis și în psoriazisul artropatic. Cosentyx® țintește în mod direct IL-17A 
și o blochează, indiferent de sursa de proveniență a acesteia.  

Cosentyx® asigură tratamentul complet pentru diferite manifestări ale psoriazisului (psoriazis cutanat, 
psoriazis artropatic, al scalpului, unghial și palmo-plantar). 

Sub tratament cu Cosentyx®, 8 din 10 pacienți ating PASI 90 la săptămâna 16, iar 4 din 10 pacienți ating PASI 
100 la săptămâna 16. Aproximativ 100% din ratele de răspuns PASI s-au menținut la 5 ani. 

Răspunsuri importante se înregistrează la pacienții naivi, aproximativ 9 din 10 pacienți naivi atingând PASI 90 
la săptămâna 16. 

Un răspuns important la reluarea tratamentului au obținut și pacienții care au întrerupt tratamentul, 94% 
dintre aceștia atingând PASI 75 la 12 săptămâni. 

În ceea ce privește pacienții cu psoriazis artropatic, tratați cu Cosentyx®, aproximativ 80% dintre aceștia nu 
au prezentat progresia leziunilor structurale la 3 ani.  

Rezultate favorabile se înregistrează și pentru pacienții cu psoriazis palmo-plantar, aproximativ 40% dintre 
pacienți obținând palme și tălpi curate sau aproape curate la săptămâna 16. Evoluția favorabilă este menținută și 
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chiar se îmbunățește în timp, astfel încât la 2,5 ani, aproximativ 60% dintre pacienți obțin palme și tălpi curate sau 
aproape curate. 

Leziunile din psoriazisul unghial s-au ameliorat cu aproximativ 50% la săptămâna 16, și au continuat să se 

amelioreze odată cu continuarea tratamentului, datele la 2,5 ani de tratament relevând o ameliorare a leziunilor 
unghiale cu peste 70% față de momentul inițial. 

Aproximativ 60% dintre pacienții cu psoriazis al scalpului moderat până la sever tratați cu Cosentyx® au atins 
PSSI 90 în săptămâna 24. 

Tratamentul cu Cosentyx® a fost asociat cu o imunogenicitate de sub 1%, acest fapt contribuind la o 
tolerabilitate bună și la rezultate semnificative clinic și susținute în timp. 

Cosentyx® este disponibil sub formă de stilou SensoReady®, pentru a face auto-injectarea cât mai ușoară și 

mai confortabilă posibil. Cosentyx® 300 mg se administrează subcutanat, inițial săptămânal, timp de 5 săptămâni, 
apoi se continuă lunar cu doza de întreținere. 

Utilizat la peste 200.000 pacienți  și fără evidențierea de noi semnale privind siguranța de-a lungul a 5 ani, 
Cosentyx® asigură tratamentul complet pentru boala psoriazică. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 17.00-17.15 
 
Simpozion ND MEDHEALTH 
 

 

 

Inovaţie în protecţia solară – fotoprotecţie împotriva radiaţiilor 
infraroşii şi a luminii vizibile 

Autori: Dr. E. Trznadel-Grodzka, Dr. S. Grzegorzewska, Dr. K. Bazela 

Speaker: Dr. K. Bazela,  
Institutul de Dezvoltare ṣi Cercetare Biogened, Dermedic, Polonia 

Cuvinte cheie: radiaṭii ultraviolete, lumină vizibilă, radiaṭii infraroṣii, protecṭie cu spectru larg, protecṭie solară 

Introducere: În ultimii ani a fost demonstrat că radiaṭiile electromagnetice din spectrele de lumină ultraviolet, 
vizibilă ṣi infraroṣie produc efecte biologice. Din această cauză, protecṭia solară sigură ṣi eficace trebuie să confere 

protecṭie pentru tot spectrul luminii solare. Filtrele UV sunt deja bine cunoscute pentru protecṭia eficace împotriva 
efectelor adverse ale radiaṭiilor ultraviolete, în timp ce antioxidanṭii sunt consideraṭi ca o modalitate suplimentară 
de protecṭie împotriva efectelor luminii vizibile ṣi a radiaṭiilor infraroṣii. 

Materiale ṣi metode: Prezentarea conṭine teste de siguranṭă ṣi eficacitate pentru produse de protecṭie solară 
create în concordanṭă cu acest concept de protecṭie cu spectru larg. 

Rezultate: Au fost create formule inovatoare bazate pe filtre UV ṣi substanṭe active printre care se numără 
antioxidanṭii. Studiile ”in vitro” demonstrează eficacitatea substanṭelor active urmărind în principal mecanismele 
de generare ale agresiunilor cauzate de expunerea la IR ṣi LV (ex. inhibarea producṭiei de citokine ṣi mediatori 

proinflamatori: IL-1α, IL-6, TNFα, PGE2, COX-2; stimularea activităṭii enzimelor cu rol antioxidant ṣi a biosintezei de 
colagen). În acest sens a fost demonstrată eficacitatea protecṭiei cu spectru larg. Factorii de protecṭie UVA ṣi UVB 
au fost evaluaṭi în conformitate cu standardele ISO. 
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Au fost studiate variaṭiile de temperatură la nivelul pielii, expusă la radiaṭii IR, înainte ṣi  după  aplicarea 
produsului fotoprotector (s-a observat o scădere medie de 0.8 C în cazul pielii protejate comparativ cu cea 
neprotejată). Toleranṭa ṣi siguranṭa produselor a fost confirmată de către voluntarii participanṭi în cadrul studiului. 

Concluzie: În cosmetologia modernă este necesară o abordare ṣtiinṭifică pentru a crea produse de 
fotoprotecṭie eficace. În continuare sunt necesare studii suplimentare ṣi metode standardizate pentru a oferi 
protecṭia pielii, în special în ceea ce priveṣte efectele radiaṭiilor infraroṣii ṣi a luminii vizibile. 
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 17.15-17.45 
 
Simpozion  
SERVIER – CEDRAFLON 
 

 

 

Bucuria fiecărui pas! 

Prof. Dr. Andrew Nicolaides, Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu 

Senzația de picioare grele, aflată la limita dintre simptom si percepție, afectează calitatea vieții multora dintre 
români. De multe ori ignorată sau trecută cu vederea, această situație neplacută vizează 30.5% din populația ce se 
adresează medicului de familie*. În urma chestionării, aproape 1 din 3 persoane ce intrau în cabinet aveau acest 
disconfort, fără să se poată formula un diagnostic ce ar incrimina vreo patologie venoasă.  

În lupta cu disconfortul, persoanele afectate încearcă multiple soluții. Dintre acestea, peste 50% apelează la 
un topic pentru hidratare, energizare, răcorire*. Însă, multe dintre aceste soluții nu reușesc să aducă răspunsul la 
nevoile utilizatorilor.  

Servier a colaborat cu cei mai renumiți experți în cosmeticele de lux franceze, pentru a dezvolta noua cremă 
energizantă pentru picioare, Cedraflon. Acest concept care combină știința (expertiza Servier în domeniul 
flebologiei) cu luxul (know-how-ul din spatele marilor branduri cosmetice), oferă un răspuns pentru eliberarea 
senzației de picioare grele, aducând și beneficii adiționale: hidratare, tonifiere.  

Referinţe: 

VEIN DIRECTION - Adaptat din: Feodor T. International Angiology. 2016; 35:(Suppl.1):0316, p63 

Nielsen – Consumer Insights, septembrie 2017  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 17.45-18.30 
 
Andrew N. NICOLAIDES 
 
MS, FRCS, FRCSE, PhD (Hon)  
Imperial College London, UK 

 
 

Pathophysiological Mechanisms of Chronic Venous Disease and 
their Role in C0s Clinical Class 

Andrew Nicolaides  
Imperial College London, UK 

The aim of this presentation is to provide a clear understanding of the pathophysiological mechanisms of 
chronic venous disease (CVD) at different clinical stages and the possible role of these mechanisms in the 

development of symptoms in C0s clinical class of the CEAP classification, which consists of symptomatic patients 
without any visible or palpable signs of venous disease. The prevalence of C0s class in several epidemiological 
studies varies between 13% and 23% of the general population. 

Wall remodelling and valve destruction due to white cell endothelial interaction is the main cause of primary 
varicose veins, while deep vein thrombosis produces secondary changes leading to the post-thrombotic 
syndrome. The underlying mechanism of skin changes and ulceration is venous hypertension, which is 
transmitted to the skin microcirculation. 

Over the last ten years, an improved videocapillaroscopic technique, the orthogonal polarisation spectral 

(OPS) imaging technique demonstrated that quantitative measurements in the skin microcirculation are 
progressively altered from C1 to C6 patients and that values in CVD patients are significantly different from healthy 
subjects (P<0.05): capillary diameter increases and capillary morphology worsens from C2 to C5; diameter of the 
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dermal papilla and diameter of the capillary bulk increase from C3 to C5 and functional capillary density (FCD) 
decreases from C4 to C5. In addition, significant changes have been shown between C0a and C0s patients despite 
the presence of normal conventional duplex scans in the latter: a decrease of FCD and an increase in the diameter 
of the dermal papilla. 

Functional abnormalities found to be present in C0s patients by recent studies include increased compliance 
of the venous wall (hypotonic phlebopathy), dilatation of deep veins in the calf producing an abnormally increased 
venous volume, reduction in emptying of venous reservoir, reduction in the venoarteriolar response on standing 
and blood reflux in small venules despite a normal conventional duplex scan. However, most of the studies are 
small and their findings need to be confirmed by larger series. It remains to be seen whether functional changes 
and microcirculatory changes respond to venoactive medications in parallel to the relief of symptoms. 

 

SCURT CV 

Professor Andrew Nicolaides is a graduate of the Pancyprian Gymnasium (Nicosia) and Guy’s Hospital Medical 
School (London University 1962), and a fellow of the Royal College of Surgeons England, and the Royal College of 
Surgeons Edinburgh (1967). 

His higher surgical training was in Oxford University, Kings College Hospital Medical School and St Mary’s 
Hospital Medical School, London.  He was awarded the Jacksonian prize by the Royal College of Surgeons England 
in 1972 for his work on the prevention of venous thromboembolism and obtained the degree of M.S. (Master of 

Surgery) in 1976. 

He was the Professor of Vascular Surgery at the Imperial College School of Medicine (St Mary’s Hospital) and 
Consultant Vascular Surgeon at St Mary’s Hospital from 1983–2000 and Medical Director of the Cyprus Institute of 
Neurology and Genetics from 2001-2004.  His research group is known internationally in several areas which 
include noninvasive vascular screening and diagnostic investigation, early detection and prevention of 
cardiovascular and venous disease.  His research is now directed towards the genetic risk factors for cardiovascular 
disease, identification of individuals at risk and the development of effective methods of prevention, especially 
stroke. 

He is Past-President of the International Union of Angiology and Past-President of the Section of 
Measurement in Medicine of the Royal Society of Medicine. 
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He has received many awards and honorary memberships from many scientific societies.  He is Editor-in-
Chief of International Angiology and is on the Editorial Board of many vascular journals.  He is Professor Emeritus 
at Imperial College and an examiner for MS and PhD degrees for London University. He is currently the Chairman 
of the Board of European Venous Forum and Foundation. He is Chairman of the Cyprus Cardiovascular Disease 

Educational and Research Trust (CCDERT) and Medical Director of the Vascular Screening and Diagnostic Centre 
in London and in Cyprus. He is Honorary Professor of Surgery at the University of Nicosia Medical School and 
President of the newly formed Cyprus Atherosclerosis Society. He has trained over 200 vascular surgeons who are 
practicing all over the world; fifteen of them are holding prestigious Chairs as professors in vascular surgery. 

He is co-author of over 900 original papers and editor of 14 books.  
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JOI, 11 APRILIE 2019 
Sala Magnum 18.30-19.00 
 
Simpozion ANTIBIOTICE 
 

 

 

Compania Antibiotice – lider mondial în producţia de nistatină; 
expertiză şi recunoaştere în dermatologie 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu, Prof. Dr. Monica Hăncianu 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

Compania Antibiotice este cel mai important producător român de medicamente generice, având sediul 
central în Iași, capitala istorică a României.  

Cu o tradiție de 63 de ani și un portofoliu ce astăzi depășeste 150 de produse, compania și-a câștigat renumele 
mizând pe performanță prin calitate. Echipa Antibiotice a reușit să facă medicamentele valoroase accesibile nu 
doar pe piața din România ci și în alte 70 de țări ale lumii. Mai mult, substanță activă nistatină, produsă pe platforma 
de la Iași, plasează compania ca lider în topul mondial pe acest segment.  

Dincolo de recunoașterea câștigată la nivel global, brandul Antibiotice rămâne ferm dedicat misiunii sale de 
a face românilor sănătatea și viața mai bună. Portofoliului de antibiotice si medicamente topice esenţiale în 
tratamentul dermatologic, s-a alăturat gama Nutriensa de suplimente alimentare conţinând extracte 
standardizate din plante, vitamine şi minerale, oferind astfel dermatologilor o paletă largă de produse ce pot fi 
recomandate spre beneficiul pacienţilor. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 08.30-08.50 
 
Luca FALZONE 
 
MSc, Ph.D. 
Department of Biomedical and Biotechnological 
Sciences, University of Catania, Catania, Italy 

 
 

Prognostic role of both BRAF/ERK and PI3K/AKT pathway alterations 
in cutaneous melanoma 

Luca Falzone, Massimo Libra  
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, University of Catania, Catania, Italy 

Melanoma is one of the leading causes of death because of skin cancers. Although several therapeutic 

strategies have been developed during the years, a significant fraction of melanoma patients often experiences 
therapeutic failure due to the arising of drug-resistance mechanisms. Therefore, the identification of new 
biomarkers of therapeutic response is one of the main challenges in melanoma care.  

In the present study, the circulating-free DNA BRAFV600E and PIK3CAH1047R were proposed as marker of 
therapeutic response in melanoma patients. Beside these two circulating mutations, also the serum levels of 
Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) were analysed in melanoma samples and correlated to both the presence of 
BRAF circulating mutation and the therapeutic efficacy. 

Furthermore, in order to shed light on the mechanisms behind the onset of drug resistance, several in vitro 
studies were performed by inducing mutation on PIK3CA gene in A375 melanoma cells. 
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Moreover, different combinations of drugs were tested in PIK3CAH1047R mutated melanoma cells to determine 
the best therapeutic approach able to overcome drug resistance. 

The evaluation of the circulating levels of BRAFV600E mutation and MMP-9 revealed that only the 42% of 

melanoma patients was positive to the circulating-free DNA BRAFV600E mutation and that higher levels of MMP-9 
were associated with poor PFS and OS in patients with circulating-free DNA BRAFV600E mutation. Unexpectedly, 
regarding the PIK3CAH1047R mutation it was observed a higher percentage (> 80%) of positive patients. 

Finally, the over-expression of PIK3CAH1047R mutation induced in A375 cells was correlated to Dabrafenib 
resistance while the combined therapy with BRAF and PI3K inhibitors was able to overcome the previously 
observed drug resistance. 

Overall, these findings suggest that MMP-9 may represent a promising indicator of response to BRAF 
inhibitors in combination with the detection of BRAFV600E mutation and that the administration of both BRAF and 

PI3K inhibitors may represent a good therapeutic approach able to overcome drug resistance. 

 

SCURT CV 

Luca Falzone is a PhD student within the PhD Program in Basic & Applied Biomedical Sciences at the 
University of Catania (Catania, Italy). He received the MSc in Medical Biotechnologies with full marks at the 
University of Catania in 2018. At the same University, he obtained the Bachelor Degree in Biomedical Laboratory 
Techniques in 2014. His research activity is focused on the molecular mechanisms of tumor development and 
progression with particular reference to the study of cancer cells and tumor microenvironment interactions, the 
study of the activation of the NGA/MMP-9, and the functional role of the hyper-activation of the RAF-MAPK-ERK 
and PI3K-AKT signal transduction pathways. The study of these mechanisms may allow to identify new markers 
that can be used for new diagnosis and therapeutic strategies. Furthermore, he is developing computational 
biology skills to be used for the identification of DNA methylation hotspots and microRNAs associated with tumor 
development. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 08.50-09.10 
 
Yan VALLE 
 
MD, PhD 
Vitiligo Research Foundation, New York, USA 

 
 

Patient - reported outcomes in vitiligo: therapeutic, demographic, 
socio-economic and other previously unseen correlations 

A 5-year long online survey revealed previously unreported correlations that could help clinicians better 
manage patient expectations and treatment outcomes. The Vitinomics survey was designed as a web-based 
questionnaire with 40 inputs. The questions included demographics, skin type, eye and natural hair colour, age of 
respondent and age of onset, possible triggers, disease extent, localization, progression and activity, the efficacy of 
most common treatment modalities, medication side-effects, heredity and diseases among parents, and out-of-
pocket expenses for treatments to date. 

Patients seeking treatments are the majority of the vitiligo population; men are slightly more likely than 
women to seek treatments (83.3% vs 81.9%). However, positive results were “never seen” by 49% of survey 
respondents, while 22% of them are “not sure” if they had seen any results.  

Analysis revealed that most patients will drop out because of perceived treatment in/efficiency in relation to 
expenses. Most of those patients who followed treatment protocol for under three months and/or spent under 
$500 have never seen any positive results. Those people who stick to one-year treatment protocol, would have 
seen positive results after spending close to $5,000. 

We will discuss a broad range of barriers to effective treatment outcomes and links between therapies, socio-
economic factors, and treatment outcomes in vitiligo. Dermatologists should actively manage patient’s 
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expectations of treatment duration, likely outcomes and expected out-of-pocket expenses. A more aggressive 
therapeutic approach and evaluation at shorter intervals is desirable, in order to achieve a patient satisfaction and 
increase quality of life. 

 

SCURT CV 

CAREER 

Professor at “Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare Rigenerativa, Università degli Studi Guglielmo 
Marconi” - 2014 – present  

Chief Executive Officer, Vitiligo Research Foundation (New York, USA) - 2010 – present  

VP, Business Development, Ethnic Television Network (Toronto, Canada) - 2007-2010 

Director, Business Development, Airborne Media (Toronto, Canada) - 2000-2007 

Director, Business Development, RuConsulting (Moscow, Russia)  - 1992-2000 

 

EDUCATION 

Master of Business Administration, Academy for National Economy (Moscow, Russia) - 1992-1993 

Master of Science, Electroengineering, Russian Technology University, RTU MIREA (Moscow, Russia) - 1987-1992 

 

EDITORIAL ACTIVITIES 

Associated Editor: Dermatologic Therapy, Wiley - 2018 – present  

Associated Editor: World Health Academy Publication House - 2012 – present  

 

PUBLICATIONS 

1. Patient-reported outcomes: a five-year long study reveals previously unreported therapeutic, demographic, socio-
economic and other correlations in vitiligo. Dermatol Ther. 2018 Sep;31(5):e12620. doi: 10.1111/dth.12620. Epub 2018 Sep 25. 
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2. Controversial issues in vitiligo patients: a review of old and recent treatments. Dermatol Ther. 2018 Sep 17:e12745. doi: 
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Sala Magnum 09.10-09.30 
 
Aleksandra VOJVODIC 
 
Prof. Dr., MD, PhD 
Department of dermatology and venerology, Military 
Medical Academy, Belgrade, Serbia 
University of Rome Guglielmo Marconi Rome Italy 

 
 

SCURT CV 

Aleksandra Vojvodic is born on April 10th 1984 in Belgrade, Serbia.  In 2009 she was graduated at Faculty of 
Medicine, University of Belgrade. She attended the Military Officer Training School at Military Medical Academy in 
2012 and worked as Captain, MD in the Elite unit of the Serbian Armed Forces, The Serbian Guard. In 2018 she 
specialized Dermatology and venerology at the Department of Dermatology and Venereology, Military Medical 
Academy, and she defended PhD dissertation in Neuroscience in 2019. From 2017 now on, she is professor of 
Dermatology at the University of Rome Guglielmo Marconi in Rome, Italy. She is International Committee Member 
of the Scientific Programme Committee of the Master on Regenerative and Aesthetic Sciences, Medical and 
Surgical of the University of Rome Guglielmo Marconi in Rome, Italy, author of more than 35 scientific papers 
indexed in PubMed and Scorpus indexing service, Executive Associate Editor for Dermatologic Therapy by Wiley-
Blackwell, Chicago, Il. She is reworded with the Gold Plaque of the World Health Academy of Dermatology & 
Institute for Dermatologic Research & V SEASON for her outstanding contribution to the development of 
dermatology and aesthetic medicine. She is, also, invited Speaker at many Congresses with international 
participation.  
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Sala Magnum 09.30-10.15 
 
Torello LOTTI 
 
MD, PhD 
University of Studies Guglielmo Marconi, Rome, Italy 

 
 

Vitiligo is a systemic disease – practical choice of the individual 
systemic treatment 

Vitiligo is an acquired depigmentary skin disorder of unknown etiology. Vitiligo is not only a disease of 
melanocytes of the skin. Human melanocytes are derived from the neural crest and are located on various parts 
of the body. The involvement of skin melanocytes is the most visible one, but a systemic involvement of 
melanocytes can be observed. Some types of vitiligo (nonsegmental vitiligo) may also be associated with various 
diseases, mainly with autoimmune pathogenesis. Vitiligo represents a spectrum of many different disorders with 

different etiologies and pathogeneses, causing a common phenotype: the loss of melanocytes and/or their 
products. This phenotype is always consistent with a systemic involvement. 

 

SCURT CV 

Working experience 

- Full Professor & Chair of Dermatology and Venereology, University of Rome “G. Marconi” 

- President of WHA – World Health Academy Dermatology 
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- Director, Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare Rigenerativa (CSRMR), of the University of Rome “G. 
Marconi” Rome, Italy, since 2015 

- Chair, Executive Scientific Committee Vitiligo Research Foundation, New York , NY, USA. 

- President, Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare Rigenerativa (CSRMR) 

 

Past International Assignments 

Ordinary Professor of Dermatology, University of Florence 

Director of the Dermatologic Clinic II of Florence (2004), School of Dermatology and Venereology, University of Florence 

Immediate Past-President International Society of Dermatology (ISD) 

Past-President Italian Society of Dermatology (SIDeMaST, 2009-2010) 

 

His activities in the Dermatology filed have been many, for example: 

Past-President of the Italian Society of Dermatology and Venereology (SIDeMaST, 2009-2010) 

Past President of the International Society of Dermatology (ISD, 2009-2010) 

President of the European Society of Dermatolgy Aesthetics (2003-2004) 

President Winter Academy of Dermatology (2011) 

Editor in Chief of the Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (1992-2002) 

Editor “Terapeutiche Hotline” – Dermatologic Therapy (2007 -) 

President of the 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (2004) 

President of the American Academy of Dermatology Congress (1999-2006) 

Editor in Chief, “Psoriasis”, 2006 
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Editor in Chief of Italian Journal of Dermatology and Venereology (2010-2020). 

Section Editor “La terapia dermatologica”, 2007 - 

 

Education and training 

- 1972-78 | University of Florence, Degree in Medicine and Surgery (cum laude) 

- 1981 | Specialization, (cum laude) 

 

Honors: 

Honorary Professor of Dermatology - China Medical University di Shenyang, China, from 12/18/2011 

Lecturer at the New York Academy of Sciences for the "Howard Fox Lecture", 03/14/2012 - New York, NY – USA 

Key Note Professor, Japanese Society of Aestehitc Dermatology 

He has published more than 1054 scientific publications. 

 

Memberships: 

ISD, ADV, SIDEV, ESDR, DSI, AAD, EDF 

Honorary Memeber of the American Dermatology Association (ADA). 

Scientific revisor of many Journals as the British Journal of Dermatology, 

Journal of Investigative Dermatology, Journal of the American Academy of 

Dermatology. 

More informations available on the website http://www.torellolotti.it 
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Simpozion  
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Simpozion  
A&D PHARMA - DUCRAY 
 

 

 

Melascreen – gama de îngrijire împotriva foto-îmbătrânirii și a 
petelor pigmentare 

Mirela Sanda Cherciu 

Melanina, principalul pigment responsabil de colorarea pielii, părului și a ochilor se găsește în piele, în proporții 
variabile, în funcție de fototipul cutanat. Cantitatea de melanină crește ca răspuns de protecție la acțiunea nocivă 
a razelor UV.  

Hiperpigmentarea este foarte frecventă, afectând, în peste 90% din cazuri, femeile.  

Foto-îmbătrânirea, ca și în cazul hiperpigmentării, afectează, în special, femeile, reprezentând cel mai 
important factor extrinsec de îmbătrânire al pielii. Razele UV afectează ADN-ul celular și generează cantități 
crescute de compuși oxidanți, care inițiază modificările histologice și clinice ale pielii. 

Laboratoarele Dermatologice Ducray au creat gama Melascreen, ce conține produse dedicate îngrijirii 
împotriva foto-îmbătrânirii, lentigo acnitic și a petelor pigmentare (melasmă, cloasmă).  

Gama Melascreen este formată din 8 produse, reprezentând un program complet de îngrijire, ce:  

• PROTEJEAZĂ împotriva foto-îmbătrânirii: produsele din gama Melascreen UV SPF50+ 

o aceste produse previn efectele nocive ale razelor UV asupra pielii 
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ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ASPECTUL NEPLĂCUT al petelor maronii localizate: Melascreen cremă depigmentantă 

o ajută la reducerea petelor hiperpigmentare și oferă luminozitate zonelor cu pigmentare localizată 

• UNIFORMIZEAZĂ nuanța tenului: produsele din gama Melascreen Eclat 

o uniformizează culoarea tenului, au acțiune anti-oxidantă și hidratează 

• CORECTEAZĂ petele maronii: Melascreen cremă de mâini, Melascreeen Ser global și Melascreen cremă 
de noapte 

o acționează împotriva foto-îmbătrânirii, hidratează 

Produsele Melascreen conțin ingrediente active depigmenta de referință (inclusiv acidul azelaic utilizat în 
medicamente), dozate exact, pentru un grad crescut de eficacitate.  

Studiile clinice susțin acțiunea produselor Melascreen pe melasmă și lentigo.  
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Sala Magnum 11.45-12.45 
 
Simpozion JANSSEN 
 

 

 

Terapiile biologice - de la date globale la practica clinică, focus pe 
ustekinumab 

Daciana Elena Brănişteanu  
Preşedinte Primăvara Dermatologică Ieşeana, Preşedinte Asociaţia Dermatologilor din Moldova 

Cuvinte cheie: psoriasis, terapii biologice, ustekinumab, 5 ani, răspuns clinic stabil 

Ghidul pentru terapii biologice in psoriazis al Asociatiei Britanice a Dermatologilor, recent actualizat, 
recomanda adalimumab si ustekinumab ca terapii biologice de prima linie (impreuna cu secukinumab) iar 
etanercept ca terapie biologica de a doua linie (Smith și colab., 2017). Această decizie se bazeaza în principal pe 
dovezi privind eficacitatea din studiile clinice (Jabbar-Lopez et al., 2017). 

Tratamentul cu ustekinumab la fiecare 12 săptămâni are eficacitate pentru majoritatea pacienților cu 
psoriazis moderat până la sever (PHOENIX 2). Tratamentul continuu 5 ani cu ustekinumab a determinat un răspuns 
clinic stabil și a arătat un profil de siguranță consistent cu studiile anterioare (PHOENIX 1). 

Lipsa eficacității a fost motivul cel mai frecvent pentru întreruperea tratamentului biologic. Supraviețuirea a 
fost superioară pentru ustekinumab comparativ cu infliximab, adalimumab și etanercept la pacienții cu psoriazis 
(PSOLAR). 

Nu există creșteri semnificative statistic ale riscului de infecții grave pentru oricare dintre terapiile biologice 
comparativ cu terapiile sistemice non-biologice la pacienții cu psoriazis (BADBIR). 

Terapiile biologice sunt asociate cu o rată mai scăzută de reacţii adverse asociate cu întreruperea 
tratamentului comparativ cu terapiile clasice, în practica clinică reală, iar dintre acestea, ustekinumab a prezentat 
cea mai mică incidență (Proiectul Biobadaderm). 
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Atributele pe care majoritatea pacienților le-au indicat ca fiind cele mai importante sau relevante în ce 
priveşte preferinţa pentru regimul terapeutic au inclus riscul de reacţii adverse, durata răspunsului la terapie, 
modul  și frecvența administrării (Protimisis, 2017). 

 

De la date globale la practica locală, focus pe ustekinumab: studii de 
caz  

C. Curea 
medic primar dermatolog, Spitalul ”Colentina”, Secţia a-II-a Dermatologie, Bucureşti 

Cuvinte cheie: psoriazis, ustekinumab, satisfacţia pacienţilor, studii caz 

Psoriazisul are un impact negativ important asupra calităţii vieții pacienților afectați. Calitatea vieții este 
influențată considerabil de tratamentul prescris. (Acta Derm Venereol, 2015) 

La nivel global, satisfacția pacienților a devenit un element important în alegerea tratamentului de către 
medicul curant, astfel încât orientarea către pacient nu mai este o teorie, ci o practică. 

Un studiu care a urmărit satisfacția pacienților (213 pacienţi) cu ustekinumab în tratamentul psoriazisului, 
plăci moderate până la severe, în comparație cu terapia biologică anterioară, evalueză scorurile de satisfacție a 
tratamentului global, indicii de eficacitate și confort pentru ustekinumab. Îmbunătățirea satisfacției dintre 
tratamentul anterior și ustekinumab a fost semnificativă pentru fiecare dintre cei 3 indici (p < 0,001). Nu au existat 

interacțiuni semnificative sau diferențe de satisfacție în timpul tratamentului.  

Optimizarea satisfacției pacientului este esențială pentru îmbunătățirea aderenţei și implicit a rezultatelor. 
Ustekinumab a fost clasat în topul preferinţelor, urmat de golimumab, infliximab și adalimumab. 93,5% dintre 
pacienţi au considerat terapia ca fiind cea mai bună terapie primită vreodată. Acest aspect poate fi atribuit 
eficacității ridicate, profilului favorabil risc-beneficiu și modului convenabil de administrare a terapiei biologice. 
(Raport Acta Derm Venereol, 2015) 

Experiența clinică reală cu ustekinumab la pacienții cu psoriazis moderat sau sever: o analiză multivariată 
controlată pentru vârstă, sex, severitatea bolii, durata bolii și numărul de terapii sistemice anterioare, confirmă o 
mai mare satisfacție cu terapii biologice comparativ cu terapia topică locală, fototerapia sau terapia sistemică 
tradițională.  
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 12.45-13.05 
 
Davinder PARSAD 
 
MD, PhD 
Department of Dermatology, PGIMER,  
Chandigarh, India 

 
 

Successful treatment of vitiligo: How close are we? 

The development of effective treatment for vitiligo depends on understanding the mechanisms of 
depigmentation and repigmentation. In our continued journey to find ideal treatment of vitiligo, we have definitely 
reached a new era with effective medical treatment and non-cultured epidermal suspension in the management 
of vitiligo. 

Vitiligo an auto-immune disease and there is need to emphasise on the early treatment of vitiligo. There are 
two treatment goals, one is stabilization and second is repigmentation. As vitiligo is associated with sever psycho-

social stress, third goal can be to consider psychological aspects also in the management.  

At present combination therapy is key to the successful management of vitiligo. In the present era of post 
phototherapy, we have a wide spectrum of many effective treatments for vitiligo; however, we do not have ideal 
treatment yet. In this presentation I will be presenting an overview of roadmaps and roadblocks to successful 
treatment of vitiligo based on the experience of last 20 years. 

Surgical methods are emerging as an important solution for stable vitiligo refractory to medical treatment. 
Over the years vitiligo surgery has gained steady importance with more and more improved techniques proving 
their effectiveness. Non-cultured epidermal cell suspension is emerging as the first line of surgical management 

of stable Vitiligo.  
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SCURT CV 

Currently working as Professor at Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh and 
Hony Professor at University “G. Marconi”, Italy. 

Main area of research is vitiligo-- pathogenesis and treatment both medical and surgical.  

180 publications and published about 100 papers on vitiligo only in International journals. 

Chaired/co-chaired, presented invited/guest lectures, papers at more than 100 International 
conferences/meetings.  

Received many travel award and fellowships ( Fujita Health University, Nagoya, St George Hospital UK, Wake 
forest University, Winston-Salem, North Carolina, USA and Bordeaux, France. 

Received prestigious Ambady Oration of IADVL 

Founder secretary of Asian Society for Pigment cell Research(ASPCR) and President of ASPCR (2011-2014) 

President of Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists (Punjab, Chandigarh and 
HP)-2014 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 13.05-13.25 
 
Sabina ZURAC 
 
Prof. Univ. Dr. 
Spitalul Clinic ”Colentina”, Departamentul de 
Anatomie-Patologică, Bucureşti 
Universitatea de Medicină şi Farmacie  
“Carol Davila”, Bucureşti 

 
 

Particularitățile histopatologice ale regresiei în melanom 

Sabina Zurac1,2, Mirela Cioplea1,2, Cristiana Popp1, Luciana Nichita1,2, 
Carmen Dumitru1, Constantin Caruntu2, Daniel Boda2,  
Carolina Constantin1,3, Monica Neagu1,3,4 
1Spitalul Clinic ”Colentina”, Departamentul de Anatomie-Patologică, Bucureşti 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 
3Institutul Naţional de Patologie ”Victor Babeş”, Departamentul Imunologie, Bucureşti 
4Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti  

Melanomul este o afecțiune tumorală malignă cu incidență crescută la pacienții tineri și rată crescută a 
mortalității, prognosticul variind în funcție de stadiul tumorii – melanoamele subțiri pT1 sunt de regulă controlate 
prin excizie chirurgicală în limite de siguranță oncologică, pe când cele metastatice au supraviețuire medie de 
circa 1 an. În urma interacţiunilor complexe dintre celulele tumorale şi sistemul imun al gazdei melanomul poate 
prezenta regresie tumorală spontană; studiile recente orientează în favoarea unei semnificații prognostice 
favorabile a regresiei; în acest context am studiat regresia ca model natural al distrucției tumorale. 

Studiul a inclus 98 de pacienți cu melanom malign, jumătate cu regresie, jumătate fără regresie. Am analizat 

datele clinice și factorii prognostici histopatologici consacraţi în melanoamele cu regresie în ariile cu și fără regresie 
tumorală și în melanoamele fără regresie. Am studiat factori de control al ciclului celular/oncogene: p16, p21, ciclin 
D1 prin teste IHC. Pozitivitatea celulelor tumorale pentru markeri de control al ciclului celular este focală în nucleii 
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celulelor tumorale, fără diferențe semnificative între melanoamele maligne cu regresie tumorală și cele fără 
regresie tumorală. 

Am studiat fenotipul infiltratului inflamator tumoral în melanomul cu și fără regresie. Prototipul infiltratului 

inflamator tumoral în melanomul cutanat care are un prognostic favorabil este compus din numeroase limfocite 
T CD3+, puţine sau absente limfocite B CD20+, puţine sau absente plasmocite cu fenotip CD138+ şi prezente celule 
Langerhans cu fenotip CD1a+ sau langerin+. 

Am studiat expresia MMP 1,2,3,9,11 şi 13 si TIMP 1,2 şi 3 în melanoamele cu regresie în component cu regresie şi 
fără regresie şi comparativ în melanoamele fără regresie. Studiul nostru a arătat o diminuare globală a expresiei 
MMP1 şi MMP11 în componenta nonregresată a melanoamelor cu regresie comparativ cu melanoamele fără 
regresie, astfel fiind probabil favorizat un comportament mai putin agresiv în aceste cazuri. De asemenea, regresia 
în melanom este corelată cu diminuarea expresiei MMP2, MMP3 şi MMP11 în componenta nonregresată a 
melanoamelor cu regresie decât în componenta regresată a aceloraşi tumori. Anumite tipuri de regresie au asociat 

alterări specifice în expresia MMP. Melanomul cu regresie segmentară a prezentat o expresie semnificativ mai 
scăzută a MMP1 în componenta nonregresată comparativ cu melanoamele fără regresie. Melanomul cu reegresie 
parţială a supraexprimat MMP2 în componenta nonregresată comparativ cu componenta regresată. 

De asemenea, am descris diferențele în expresia TIMP1, TIMP2 și TIMP3 în componentele regresate și non-
regresate ale melanomului cu regresie. TIMP3 a fost supraexprimat în toate cazurile cu regresie segmentară în 
componenta nonregresată în comparație cu componenta regresată. Mai mult decât atât, tendința spre 
supraexprimarea TIMP1 și TIMP2 în componenta nonregresată în melanoame cu regresie parţială comparativ cu 
cazurile fără regresie a fost evidentă. Aceste rezultate susțin ipoteza că diferențele morfologice identificate în 

spectrul de regresie a melanomului se pot corela cu prognosticul, ceea ce ar putea explica diferenţele de 
prognostic raportate în literatură în cazul melanoamelor cu regresie. 

Mulțumiri: Această lucrare a fost susținută parțial de două granturi ale Ministerului de Cercetare și Inovare din România, 

UEFISCDI, PN-II-PT-PCCA-2013-4-1407 (Proiectul 190/2014) și PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341 proiect 61PCCDI/2018). 
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SCURT CV 

Profesor universitar Anatomie Patologică, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, medic primar anatomo-patolog, Serviciul de Anatomie Patologică Spitalul Clinic 
”Colentina” Bucureşti. 

Specializări în domeniul dermatopatologiei (Austria 2012), biologiei moleculare (Italia 2012), patologiei 
digestive (Bucureşti 2016, 2015, 2011, 2010, 2009 şi 2008), patologiei orale (Olanda 2005-2006), imunohistochimiei 
(Bucureşti 2004; Grecia 2001), patologiei limfoide (Grecia 2001), patologiei pulmonare (Italia 1999), patologiei 
ţesuturilor de părţi moi (Grecia 1997), patologiei hepatice (Grecia 1996). 

Membră a European Society of Pathology, International Academy of Pathology, International Society of 
Dermatopathology, Societatea Română de Dermatooncologie, European Academy of Dermatovenerology. 

Autoare a peste 350 de lucrări ştiinţifice prezentate la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, 
peste 150 de articole publicate în reviste de specialitate, 23 capitole/monografii de specialitate. 

Cercetător/responsabil/director de proiect în 17 proiecte de cercetare. 

Domenii de interes: dermatopatologie, patologie orală, patologie infecţioasă, patologie de părţi moi. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 15.00-15.20 
 
Stanislava TZANEVA 
 
MD, PhD 
Phlebologic-Angiological Unit of the University 
Clinic of Dermatology, Vienna, Austria 

 
 

Deep vein thrombosis in dermatological practice 

Deep vein thrombosis is a common disease with life-threatening acute complications and quality of life 
affecting chronic consequences.  

Most patients with deep vein thrombosis present with skin symptoms and visit a dermatologist at first 
presentation. The diagnosis is a combination of a clinical pretest probability assessment, D-dimer testing and 
ultrasound imaging. The treatment includes anticoagulation, compression and thrombolytic therapy in special 
cases.  

Anticoagulation treatment should be given for at least 3 months. When the deep vein thrombosis is 

unprovoked or risk factors persist, extended treatment should be considered. 
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SCURT CV 

Assoc. Prof. PD Dr. med. univ. Tzaneva Stanislava 

Position: Head of the Phlebologic-Angiological Unit of the University Clinic of Dermatology, Vienna, Austria  

Institution: Medical University of Vienna, Austria  

Trainings: Dermatologist, Specialist for venous diseases and vascular medicine  

Affiliations: 

Member of the European Academy of Dermatology and Venereology  

Member of the Board of the Austrian Society of Phlebology and Dermatological Angiology 

Member of Austrian Society of Dermatology and Venereology 

Member of Austrian Society of Dermatosurgery 

Member of the Austrian Working Group Aesthetic Dermatology and Cosmetology,  

Member of the Austrian Working Group Photo Medicine   
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 15.20-15.40 
 
Sanjaykumar RAJPARA 
 
MD, MRCP, FRCP 
Grand Aura skin and well being clinic, Aberdeen.UK 
Rajpara skin and cosmetic clinic, India 
Sk:n clinic, Clapham and Harley street, London 

 
 

Mohs micrographic surgery for skin cancers 

Mohs micrographic surgery is best treatment for certain skin cancers in terms of efficacy. 

This talk would include brief overview of use of Mohs surgery for skin cancers. 

Indications for the surgery, the procedure and the literature for the use of Mohs surgery for skin cancers will 
be discussed. 

 

  



 
 
 
 
 
 

119 

 

SCURT CV 

MD, MRCP, FRCP, international fellow American society for Mohs surgery (ASMS) 

Consultant dermatologist, Derm (Mohs) surgeon and laser specialist 

 

Medical director 

Grand Aura Skin and Wellbeing Clinic, Aberdeen, UK 

Rajpara Skin and Cosmetic Clinic, India 

Sk:n clinic, Clapham and Harley Street, London 

 

Consultant 

BUPA Westend and Chancery Lane, London 

Harley Street Dermatology Clinic, London 

Aberdeen Royal Infirmary, Scotland 

 

Dr. Rajpara practices in London and Scotland and have a clinic in India. He has done more than 100 national 
and international presentations and publications in dermatology, cosmetology, lasers and derm surgery. He has 
been faculty for the courses at Laser Europe, British Medical Laser Association British Cosmetic dermatology 
society and Royal College of Physicians, UK meetings. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 15.40-16.00 
 
Niazi KHUSROW 
 
MD, FACC, FSCAI 
Emory University Atlanta, Georgia, USA 

 
 

Vascular causes of lower extremity wounds 

The two most common causes for lower extremity wounds are arterial and venous insufficiency. Arterial 
insufficiency is encountered with advancing age, diabetes mellitus, chronic kidney disease, coronary artery disease, 
hypertension and dyslipidemia. Patients can increase the risk if they indulge in tobacco products. Chronic venous 
insufficiency is far more common than arterial and starts at an earlier age especially if there is family history. It is 
exacerbated in professions where prolonged standing is involved.  Both these conditions can be quickly diagnosed 
with simple tests which can then lead to proper treatment. By diagnosing these conditions promptly, we may help 
our patients and may reduce the epidemic of lower limb amputations. 

 

SCURT CV 

Dr. Niazi is board certified in Internal Medicine, Cardiovascular Diseases and Interventional Cardiology by the 
American Board of Internal Medicine. He has had extensive experience working in some of the leading institutions 
of the world including USA over the past 25 years. His training in complex coronary interventional work was at 
William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan where he spent 4 years as a cardiology fellow. He presented the 
first in man 100 patient experience with Rotablator atherectomy in coronary arteries at the ACC meeting in 1991. 
He expanded his expertise into peripheral vascular disease after finishing interventional cardiology fellowship.  He 
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joined Emory University in 2003.  Besides his interventional cardiology skills he brought many innovations to Emory 
as not too many cardiologists had expertise in PVD. To high light a few: 

 

1. Built a nationally recognized peripheral vascular program 

2. Initiated a peripheral research program in cardiology  

3. Established a noninvasive vascular laboratory  

4. Started the first cardiology-run clinic for chronic venous insufficiency in Georgia. He is one of the few 
cardiologists who treat venous disease along with arterial disease 

5. Educated and trained physicians especially cardiologists in how to look for vascular disease outside the 

heart including carotid artery disease peripheral arterial disease and lower extremity venous disease 

6. Active industry consultant and researcher, participated in more than 20 clinical research studies and has 
authored more than 15 clinical articles in peer-reviewed medical journals 

7. Leader in helping patients especially with non-healing wounds to avoid them from having amputations 

Dr. Niazi is a prolific teacher and besides teaching medical students, residents and cardiology fellows, he has 
been invited to give lectures, grand rounds locally, nationally and internationally. He has travelled to many 
countries and has encouraged physicians to not only think of coronary artery disease but also evaluate and treat 

patients for vascular disease. He has done live demonstration cases demonstrating various endovascular 
techniques in different countries.  

He is also a member of the peripheral vascular disease council of the prestigious American College of 
Cardiology (ACC) and has helped the college in growing the awareness of PVD. He continues to share his 
experience with other physicians in advancing the field of cardiovascular diseases. In addition, the ACC this year 
has also invited him to be the member of the ACC Competency Management Committee.   
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 16.00-16.15 
 
Simpozion  
PIERRE FABRE – AVÈNE 
 

 

 

Eau Thermale Avène – Noutăți în Protecția Solară 

Daciana Elena Brănişteanu 

Soarele are un efect pozitiv asupra pielii, sintetizează vitamina D și creează o stare de bună-dispoziţie. Soarele, 
de asemenea, poate avea acțiune nocivă asupra organismului, de la efectele negative pe termen scurt, precum 
arsurile solare și insolația până la cele pe termen lung, cauzate de expunerea prelungită la soare, fără utilizarea 
produselor cu factor de protecție, adaptate tipului de piele. Putem vorbi, astfel, de leziuni la nivelul ADN-ului, care 
pot provoca cancer de piele.  

Foto-îmbătrânirea este o altă consecință a expunerii cronice la soare fără fotoprotecție, razele UVA distrugând 
colagenul și fibrele de elastină, în acest fel fiind afectată structura pielii.  

Gama de protecție solară de la Eau Thermale Avène vine în întâmpinarea nevoilor pielii prin noi tehnologii: 

✓ Tehnologia SWOPTM (prezentă în produsele de protecție solară pentru copii) – transformarea fazei 
uleioase în fază hidratantă, în timpul aplicării. Rezultatul este aplicare ușoară și o protecție solară mai 
ridicată 

✓ Nude Skin (prezentă în toate produsele de protecție solară) – asociere de 2 ingrediente active, ce 
asigură absorbția atât a transpirației, cât și a sebumului 

Începând cu 2019, în gama de protecție solară Eau Thermale Avène, există produse noi: 
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✓ Sport Fluid SPF50+, dedicat persoanelor ce practivă activități sportive, asigură protecție solară foarte 
ridicată, fiind foarte rezistent la apă și transpirație 

✓ B-Protect SPF50+, conceput pentru protecția solară în mediul urban. Formula 3 în 1 a acestui produs 

asigură acțiune anti-UV, anti-poluare, dând, în acelați timp, luminozitate tenului.  

În cadrul gamei de protecție solară Eau Thermale Avène avem și dispozitivul medical clasa I Sunsimed, ce 
oferă un spectru foarte larg de protecție UVA – UVB și asigură eficacitate, siguranță și toleranță ridicată.  

Aplicarea SunsiMed este un mijloc excelent de protecție a ADN-ulu în cazul iradierii solare repetate. 
SUSNSIMED previne keratoza actinică, cancerul de piele (exceptând melanomul) și foto-îmbătrânirea. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 16.15-17.15 
 
Simpozion ABBVIE 
 

 

 

Este psoriazisul un puzzle greu de rezolvat? 

Speakeri:  
Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu: “Psoriazis – o abordare holistică” (1)                   
Conf. Dr. Andra Bălănescu: “Afectarea articulară în psoriasis: perspectiva reumatologului” 
Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu: “Psoriazis – o abordare holistică” (2)  
Prof. Dr. Robert Ancuceanu: “80/40/20” 

 

Obiectivul comunicării este de a facilita accesul medicilor dermatologi la informaţii medicale de actualitate 
privind comorbidităţile şi bolile asociate din psoriazis, contribuind astfel la optimizarea managementului 
pacientului cu această afecţiune. Simpozionul va aborda tema managementului interdisciplinar al pacientului cu 

psoriazis şi afectare articulară. O altă temă abordată se referă la utilitatea pe care o conferă flexibilitatea dozelor 
corelată cu nevoile specifice ale persoanelor afectate de psoriazis. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 17.30-18.00 
 
Diana DELEANU 
 
Prof. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu 
Hațieganu” 

 
 

Reacțiile de hipersensibilitate la agenți biologici  

Diana Deleanu, Irena Nedelea 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”   
Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ”Profesor Doctor Octavian Fodor”,  
Imunologie şi Alergologie, Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: biologice, reacţii de hipersensibilitate 

Ultimul deceniu aduce, grație terapiei imunomodulatoare, rezultate spectaculoase în tratamentul țintit al 
unor afecțiuni inflamatorii, autoimune, neoplazice. Utilizarea pe scară largă a agenților biologici este grefată însă 
de creșterea numărului de reacții adverse medicamentoase mediate imunologic.  

Scopul lucrării este prezentarea reacțiilor adverse la biologice. Alergia medicamentoasă reprezintă reacția 
adversă imprevizibilă ce survine în urma administrării unui medicament într-o anumită doză, tolerată de subiecții 
normali produsă prin mecanism imunologic, IgE sau non-IgE mediat (prin IgG sau limfocite). Unul sau mai multe 
mecanisme imune pot concura la dezvoltarea reacțiilor alergice la medicamente. Agent biologic este definit de ca 
un medicament ce conţine una sau mai multe substanţe active produse de sau derivate dintr-o sursă biologică. 
Acestea include: vaccinurile, imunoterapiile, substanţele biosimilare, terapia genică şi celulele stem sau terapia 

tisulară. În înţeles restrîns, terapia biologică se referă la medicamentele bazate pe protein (de ex. Insulina, anticorpii 
monoclonali de tipul ixekizumab etc) Reacţiile adverse faţă de biologice se pot clasifica în 3 categorii: reacţii induse 
de cytokine în concentraţie mare (furtuna citokinelor); reacţii de hipersensibilitate şi în imunodeficiente secundare.  
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Vom prezenta cu precădere reacţiile de hipersensibilitate mediate imun. Reacţiile de anafilaxie sunt cele mai 
alarmante, dar sunt puţine. Există posibilitatea desensibilizării în cazul reacţiilor mediate prin IgE. Şi alte forme de 
reacţii mediate imun se pot produce: boala serului. 

În concluzie: Există un risc scăzut de reacţii alergice la biologice. Unele dintre ele, mediate IgE pot beneficia de 
”desensibilizare”. 

 

SCURT CV 

A absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie a Institutului de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca (actuala 
Universitate de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”) în 1983. Este medic primar de Medicină Internă şi de 
Alergologie şi Imunologie Clinică (din 1995). Este angajată la U.M.F. ”Iuliu Haţieganu”, disciplina de Imunologie şi 

Alergologie (şef de disciplină) şi la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie (IRGH) “Prof. dr. Octavian 
Fodor”, secţia Medicină Internă (şef de secţie) cu compartimente de Alergologie şi de Imunologie. Conduce 
programul naţional pentru boli rare – imunodeficiente primare. 

Specializări la U.M.F. Cluj-Napoca, U.M.F. ”Carol Davila”, Bucureşti, Universitatea de Medicină Southampton 
(boli respiratorii) la Spitalul Brompton, Londra, Serviciul de recuperare boli respiratorii Paderborn, la Clinica Nantes, 
Universitatea Navarra, Clinica San Miguel (alergologie) din Pamplona. 

Şi-a susţinut teza de doctorat în domeniul medicine cu o tema de imunologie, în 1996. Autoare şi coautoare a 
numeroase articole, cu indice Hirsch peste 9 şi autoare la mai multe cărţi, capitole de carte în domeniul imunologiei 

şi alergologiei. A introdus teste de provocare şi imunoterapia specifică. Preda cursuri de imunologie şi alergologie 
la studenţii de la U.M.F. "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, la anul 3 şi 6 medicină generală, la medicina dentară, 
farmacie, nutriţie şi este responsabilă de pregătirea medicilor rezidenţi în specialitatea de Alergologie şi 
Imunologie Clinică. Este investigator principal în numeroase studii clinice internaţionale privind bolile alergice 
(astm, rinită, şoc anafilactic, urticarie). 

Participant la numeroase manifestării de medicină, imunologie, alergologie, pediatrie, dermatologie regionale, 
naţionale şi internaţionale. A organizat "Şcoala de Vară" 2007 la Cluj-Napoca, împreună cu Academia Europeană 
de Alergologie şi Imunologie Clinica (EAACI). A fost vicepreşedinte (200-2006) şi preşedinte (2006-20017) al 
Societăţii Naţionale de Alergologie şi Imunologie Clinică (SRAIC), în prezent este “fost-preşedinte” al SRAIC. Este 

membră la mai multe societăţi internaţionale de alergologie (EAACI, organizaţia mondială de Alergologie – WAO, 
la AAAAI, la ACAAI etc) şi face parte din Comisiile de specialitate ale MS şi Colegiului Medicilor. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 18.00-18.20 
 
Monica NEAGU 
 
C.Ș. gr. I Dr. 
Profesor abilitat, Şef Laborator Imunologie, Institutul 
Naţional “Victor Babes”, Bucureşti 

 
 

Imunoterapia în melanomul cutanat – ce urmează?  

Monica Neagu1,2,3, Carolina Constantin1,3, Sabina Zurac3,4 
1Institutul National de Patologie ”Victor Babeş”, Departamentul Imunologie 
2Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti  
3Spitalul Clinic ”Colentina”, Departamentul de Anatomie-Patologică, Bucureşti 
4Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”  

Era noilor terapii în melanomul cutanat a fost deschisă de aprobarea primelor imunoterapii. Odată cu intrarea 
în clinică a acestor terapii, o serie de întrebări încep să se ridice atât din punct de vedere al cercetării fundamentale 
cât şi al managementului pacientului cu melanom cutanat supus acestor terapii. 

În anul care a trecut o serie de Conferinţe Internaţionale de Dermatologie, Dermato-oncologie şi 
Imunoterapie au subliniat căile de cercetare care se deschid în urma implementării în clinică a imunoterapiilor în 
melanomul cutanat.  

Astfel, fără a fi exhaustivi în prezentarea noastră vom prezenta câteva dintre aceste căi de urmat în viitorii ani 
în această patologie. Odată cu intrarea în practica medicală a imunoterapiilor date privind efectele secundare pe 
scurtă şi lungă durată încep să se acumuleze. Aceste efecte secundare acoperă o diversitate extrem de mare şi 
managementul acestora şi al pacientului supus imunoterapiei trebuie să ţină seama de gravitatea, durata şi tipul 
acestor efecte secundare asociate cu eventualele co-morbidităţi ale individului tratat. În plus imunoterapiile şi 
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eficienţa acestora au anumite durate în timp, astfel încât dobândirea rezistenţei la aceste terapii trebuie însoţită 
de schimbarea planului de tratament.  

Pentru ţintirea concomitentă a diverselor căi implicate în dobândirea rezistenţei, aplicarea combinaţiilor de 

imunoterapie reprezintă o soluţie. Se pot combina imunoterapii “clasice” sau, aflate în etapele de studii clinice, se 
pot combina noi imunoterapii. În cadrul acestor demersuri terapeutice dozele şi dinamica aplicării lor este însoţită 
de stabilirea grupelor de pacienţi la care aceste combinaţii de imunoterapii sunt eficiente. 

În stadiile de testare clinică există şi o serie de noi imunoterapii. Astfel o nouă cale de abordare terapeutică 
este reprezentată de acţiunea virusurilor oncolitice modificate genetic având drept scop eficientizarea terapiei, iar 
în acest sens terapia T-VEC va fi prezentată.  

Nu în ultimul rând, tendinţa internaţională în domeniu este de a identifica noi biomarkeri sau noi combinaţii 
de biomarkeri care pot stratifica pacienţii, pot previziona eficienţa imuno-terapiei instituite, pot indica momentul 

apariţiei rezistenţei şi pot orienta re-instituirea unui alt tip de imuno-terapie. 

Acknowledgement. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, EPITRAN COST ACTION 16120/2018 

 

SCURT CV 

Profesor abilitat, Şef Laborator Imunologie, Institutul Naţional “Victor Babes”, Bucureşti. 

Coordonator de Doctorat Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.  

CS I în colectivul de cercetare al Departamentului de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic ”Colentina” 
Bucureşti.  

1996 – Doctoratul în Imunologie în cotutelă cu Departamentul R&D Novartis, Ltd, Elvetia. 

din anul 2000 Şef de Laborator. 

din anul 2014 Profesor abilitat de Imunologie.  

În ultimii 5 ani a condus şi participat în peste 10 proiecte naţionale şi 5 proiecte cu Fonduri structurale EU în 
domeniul bio-medical, imunologie, proteomică și toxicologie.  
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A fost membru în echipe de cercetare internaţionale în proiecte ERA-NET, FP7, Horizon2020. A condus 
proiecte internaţionale de cooperare bilaterală România-China 511/2011 cu Beijing Institute of Genomics, cooperare 
bilaterală România-Grecia 7285/02 cu University of Athens.  

A fost director de proiect NATO SfP 982838/2007 cu University of Tubingen.  

A fost membru al echipei de management pentru reţeaua internaţională COST Action D39, actualmente este 
membru al echipei de management pentru reţelele internaţionale COST Action 16120/2018 EPITRAN şi COST Action 
18125/2019 AeroGels.  

Este co-inventator la 7 brevete de invenţie în domeniul dermato-patologiei şi dermato-oncologiei, brevete cu 
numeroase premii nternaţionale. 

În perioada 2010-2013 a fost membru al Comisiei pentru Terapii Avansate – EMEA. 

Editor pentru cărţi în Edituri internaţionale, Editor pentru numere speciale în reviste internaţionale “Disease 
Markers”, „Journal of Immunology Research”. Editor Asociat pentru „Journal of Immunoassay and 
Immunochemistry”. Evaluator pentru proiecte naţionale şi internaţionale, evaluator la peste 50 de reviste 
internaţionale. Membru în Editorial board pentru numeroase reviste internaţionale.  

A publicat peste 100 de articole ştiinţifice indexate ISI cu peste 1500 de citări, acumulând un Hirsch index de 
17 (Clarivate), 21 (Google Academics). 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 18.20-18.40 
 
Dana JIANU 
 
Medic primar chirurg plastician,  
Doctor în Științe Medicale, Cercetător științific 

 
 

The treatment of dark circles and facial ageing using simultaneous 
autologous fat graft, Fractional Laser and PRP - a continuous 
validation through clinical results and scientific evidences 

Dana Jianu 
Clinica ProEstetica 

Introduction: Aged looking skin together with dark-circles that print a sad, tired look, is a common cause of 
dissatisfaction for people of both sexes and as a result of requesting aesthetic surgery services. In order to achieve 
good and long-lasting results, it is necessary to address these issues at the level of their substrate, namely aging, 
using methods capable of "setting the clock backwards" through their regenerative properties. 

Methods: In ProEstetica Medical Center, since 2008 over 500 patients underwent single stage regenerative 
closed surgery based on: Autologous Fat Transplant (micrografts since 2008 and nanografts since 2013), 
redefinition by fat removal (fine lipoaspiration), adipocitolysis (lipolysis) with optical fiber (DIODE LASER λ = 980 
nm), fractional CO2 LASER (λ = 10600 nm) for resurfacing and fat graft stimulation and PRP treatment since 2012 
(injections and spreading). 

Results: Closed face surgical regeneration based on adipose fat transfer, fractional CO2 LASER, LASER lipolysis 
of jaw line and neck associated with PRP is a long lasting valuable therapeutic alternative to open face lift surgery 
for rejuvenation, unique for dark circles and good for scars. 
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Conclusions: The concomitant use of regenerative methods, the possibility of repeating these procedures 
along with the low number of complications, make this method a very good option for treating dark-circles and 
aged face. The patients keep their natural appearance, they look younger and more attractive with long term 
stability of results (more than 1,5 years). 

 

SCURT CV 

Medic primar chirurg plastician, Doctor în Științe Medicale, Cercetător științific 

• Co-proprietar la ProEstetica Hospital (din 1994) 

• Vicepreședinte al Asociației Chirurgilor Plasticieni din România (ACPR) 

• CO-Președinte al Societății Internaționale de Medicină și Chirurgie Regenerativă (SIMCR) 

Ediția a VII-a 

• 24-26 Mai, Hotel Unirea Business Center Ia ADEM 

• Președinte al Societății Europene de Chirurgie Estetică Laser (ESLAS) 

• Ex. Președinte al Societății Române de Chirurgie Estetică (SRCE) 

• Secretar Național ISAPS 

• Membru al Consiliului Colegiului Medicilor București 

• Membru al Board-ului Editorial al Jurnalului Oficial ISAPS „Aesthetic Plastic Surgery” Journal. 

Dr. Dana Jianu s-a format ca specialist în chirurgia plastică-estetică, reconstructivă și arsuri în cadrul 
sistemului de educație medicală din România, Spitalul Universitar de Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Arsuri, 
București certificat de Ministerul Sănătății din România (1993). Este Președinte al Societății Române de Chirurgie 
Estetică (SRCE) și Vicepreședinte al Asociației Chirurgilor Plasticieni din România (ACPR) . 

S-a specializat în chirurgie estetică în străinătate cu reputați maeștri: Valeriu Popescu (Hamburg, Germania), 
David Sharp (UK), Giovanni Botti (Salo, Italia), Giorgio Fischer (Roma, Italia), Pierre Fournier, Benjamin Ascher (Paris, 
Franta) și Steven Hoefflin (Santa Monica, USA) . 
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Este preocupată de medicina translatională, de aspecte inovative și de cercetare, de legătură între masa de 
operație, patul pacientului și masa de laborator. Este cercetător științific al Centrului de Cercetare în Medicina și 
Chirurgie Regenerativă al ProEstetica Hospital pe platforma Academiei de Științe Medicale din România și ex. 
profesor asociat al UMF „Carol Davila” București. 

Este membru al Consiliului Colegiului Medicilor București și în Comisia de Specialitate în cadrul Colegiului 
Medicilor din România. Este membru al Board-ului Editorial al Jurnalului Oficial ISAPS „Aesthetic Plastic Surgery” 
Journal. 

Este pionier al chirurgiei estetice în Romania (din 1994). A organizat multiple manifestări științifice – cursuri, 
simpozioane ISAPS, Congrese Internaționale în Romania și străinătate, dintre care amintim Congres SRCE 2007, 
2009, Curs ISAPS 2013 Sinaia, Congres SRCE – ACPR 2016, Co-Director Curs ISAPS Belgrad 2015, Cairo 2016, 
Conferinta SRCE- Școala de vara- Curs ISAPS 2017. 

Este co-proprietar ProEstetica Group (www.proestetica.ro) și coordonatoarea Departamentului de Chirurgie 
Plastică-Estetica în cadrul Centrului Medical ProEstetica. 

Coordonează activitatea Societății Române de Chirurgie Estetică (SRCE) în calitate de Președinte. Are o 
contribuție importanță națională și internațională în chirurgia plastică regenerativă atât ca și chirurg practician cât 
și în calitate de Președinte al Societății Internaționale de Medicină și Chirurgie Regenerativă (SIMCR). Este 
preocupată de performanțele chirurgiei LASER; este Președinte al Societății Europene de Chirurgie Estetică Laser 
(ESLAS). 

Dr. Dana Jianu se concentrează pe chirurgia mamară, primară și secundară și regenerativă - 

postmastectomie, corecția siluetei prin liposculptura, cu un interes special pentru reintinerirea feței și gâtului prin 
metode regenerative chirurgicale fără bisturiu, pe transplant de țesut adipos, lasere și PRP, concomitent. Un 
interes deosebit acordă intervențiilor fără cicatrice vizibile: măriri de sâni cu implante transareolar sau tratamentul 
regenerativ al cicatricelor. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Magnum 18.40-19.00 
 
Martine VIGAN 
 
MD, PhD 
CHU Saint-Jacques, Besançon 

 
 

Atopic Dermatitis: News 

After a long winter, last years have seen a lot of new knowledges about atopic dermatitis (AD). 
Physiopathology better known: The abnormality of Filagrine (FLG) is the most important in the barrier dysfunction 
(BD) and is genetic. Actually, only 50% of the patients with AD have this abnormality. Environmental factors are 
also responsible of the BD that allows allergens penetration, and xerosis.  

The keratinocytes secrete TLSP, favourise TH2 production, and pruritus. TH2 are involved in the AD and secrete 
cytokines: IL4, IL13, and IL 31 the later responsible of pruritus. IL4 and IL13 boost B lymphocytes and IgE secretion 

against allergens or auto reactive. The JAK are also involved. The pathogenicity of staphylococcus aureus (SA) and 
dysbiosis is well established. Patients can have associated allergic contact dermatitis (ACD) but they are not more 
prone than the general population. So AD can be divided into different classes (with and without abnormality of 
FLG, with and without over production of IgE) and must be seen as a chronic disease. Clinical aspects more 
identified: Patients with FLG abnormalities have an earlier and a more severe AD. ACD has to be thought when the 
treatment is not efficient, the localisations are unusual, asymmetric, then patch tests have to be done. Treatments 
adapted to these new knowledges: As in all chronic disease, the therapeutic education makes the patient 
competent to treat his disease. Topical treatments are reinforced: emollients, that restore BD, have been proved 
to be efficient to prevent AD if they are used before it apparition, and to prevent some flares. Topical corticosteroids 

(CS) and calcineurin inhibitors can be used for the flares, and also for preventing them (pro active treatment). CS 
treat colonisation by SA. Antiseptics are not useful.  
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Oral antibiotics are useful only if the infection is clinically evident. As biotherapies appear, ancient systemic 
treatments have been re-evaluated: Cyclosporine is the first line, oral CS may be used for short term rescue therapy, 
and methotrexate has been found to be efficient but it is off label. UV therapy are difficult. Dipilimumab is the first 
injectable biotherapy; it is an anti IL4 IL13 one. it does not work for ACD. It is the first one, but a lot of new molecule 

are arriving either injectable or oral, even topical ones.   

 

SCURT CV 

Functions: Hospital practitioner, PHD 

Titles: Doctor in medicine – Dermato-allergist 

Establishment: CHU Saint-Jacques, Besançon 

Affiliation to a research organization: 

Group of Studies and Research in Dermato-Allergology  
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 08.30-08.50 
 
Aida Corina BĂDESCU 
 
Şef lucr. Dr. 
Disciplina de Microbiologie, Facultatea de Medicină, 
U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Metode moderne de diagnostic în infecțiile cu transmitere sexuală 

Sopul acestei prezentări este acela de a oferi participanților o privire de ansamblu asupra posibilităților 
actulale de diagnostic în infecțiile cu transmitere sexuală. 

Etiologia infecţiilor cu transmitere sexuală a fost lărgită în ultimii ani, fiind incluși în această categorie şi 
patogeni care nu se transmit exclusiv sexual ci recunosc predominant alte căi de transmitere (digestivă, cutanată, 
parenterală, etc). 

Patogenii cu transmitere sexuală veritabilă, microrganisme fragile care nu supravietuiesc în mediul extern și 
care se transmit numai prin contact sexual, ramân însă cei care pun cele mai mari probleme de diagnostic și de 
monitorizare al răspunsului la terapie. Includem în această categorie microorganismele necultivabile (Treponema 
pallidum), pe cele cultivabile numai in condiții speciale, pe culturi de celule sau pe animale de experiență 
(Chlamydia trachomatis, virusuri) sau pe cele dificil de cultivat (mycoplasmele genitale, etc). 

Metodele moderne de diagnostic (hibridizare, amplificare genică - PCR), bazate pe detecția genelor specifice 
microorganismelor patogene, pun la dispoziția laboratorului și implicit a clinicianului un instrument deosebit de 
valoros pentru detecția acestor microorganisme, inclusiv a celor necultivabile sau cu cultivare dificilă. Aceste 
metode au o sensibilitate superioară metodelor clasice de diagnostic și o specificitate maximă, permițănd atât 

depistarea patogenilor urmăriți cât și identificarea lor certă până a nivel de specie și de patotip.   
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În ultimii ani aceste metode au fost îmbunătățite prin realizarea unor paneluri de teste care, printr-o tehnică 
de tip multiplex PCR, permit detecția simultană a mai multor patogeni. Mai mult, panelurile de ultimă generație 
pot realiza și detecția genelor cunoscute ca fiind responsabile de rezistența la antibioticele de elecție utlizate în 
terapie. 

Prezentarea va include o trecere în revistă a testelor de diagnostic molecular existente pe piaţa romanească, 
utile pentru detecția principalilor patogeni cu transmitere sexuală. 

 

SCURT CV 

Şef lucrări Dr. Disciplina de Microbiologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi 

Medic primar Medicină de Laborator - Laboratorul de Biologie Moleculară a Spitalului de Boli Infecţioase ”Sf. 
Parascheva” Iaşi 

Medic primar Microbiologie Medicală 

Doctor în ştiinţe medicale – specialitatea Dermatovenerologie 

 

Membru în societăţi ştiinţifice: 

European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease 

Societatea Română de Microbiologie 

Societatea Română de Imunologie 

Societatea Română de Micologie și Micotoxicologie 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 08.50-09.15 
 
Evelina MORARU 
 
Prof. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
”Grigore T. Popa” Iași 

 
 

Dermatita atopică – necesitatea abordării multidisciplinare  

Dermatita atopică (DA) este o afecţiune cutanată cronică şi recidivantă, mediată imunologic. Interesul actual 
este motivat nu atât de gravitatea manifestărilor clinice, cât mai ales de frecvenţa în creştere (până la 1 din 5 copii 
de vârstă şcolară) şi de impactul social, financiar sau emoţional pe care le implică. Astfel, calitatea vieţii copiilor cu 
DA este afectată de pruritul uneori intens care conduce la tulburări ale somnului, performanţe şcolare scăzute prin 
deficit de concentrare, probleme de comportament, stres şi anxietate, pierderea încrederii în sine.  

Evoluţia bolii în contextul unor perturbări imune importante relaţionează această manifestare cu astmul 

bronşic, rinita alergică şi alergia alimentară, motiv pentru care elucidarea individuală a relaţiei de cauzalitate 
etiopatogenică devine prioritară. Abordarea multidisciplinară, integrative a dermatitei atopice reprezintă condiția 
esențială pentru un management terapeutic efficient, pe termen scurt și lung. 
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SCURT CV 

Evelina MORARU este Profesor Asociat de Pediatrie la Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa 
"din Iași, România și Șef Clinica II Pediatrie – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași. 

A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa "din Iași în 1972, iar în 1993 a obţinut titlul de 
Doctor în Medicină la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, sub îndrumarea Prof. Dr. 
Valeriu Popescu. 

Ca și specializări clinice, este medic primar pediatrie, alergologie și imunologie clinică și specialist 
gastroenterologie, cu specializare în hepatologie. Printre interesele sale ca și clinician se numără implicațiile 
complexe ale sistemului imunitar al copilului în patogeneza diferitelor boli: hepatite virale, boli metabolice, 
patologie respiratorie, imunologică, digestivă și nutrițională. Temele de cercetare includ modulările imune în 

aceste condiții, precum și particularitățile evolutive ale anumitor patologii la copii (ciroză hepatică, steatoză, 
obezitate, malnutriție, malabsorbție). 

Prof. Dr. Evelina MORARU este membră a Academiei Române de Științe Medicale. Ea este autor și coautor al 
mai multor cărți din domeniul pediatriei și hepatologiei și are peste 200 de lucrări științifice publicate în România 
și în reviste științifice internaționale. Este redactor-șef al Pediatru.ro, publicație bine cunoscută în România, 
indexată în mai multe baze de date internaționale și care acoperă toate subspecialitățile din domeniul pediatriei. 

Ca o recunoaştere a activităţii sale ştiinţifice şi de cercetare a primit câteva premii naţionale şi internaţionale 
printre care şi Premiul Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului pentru Contribuţia la Dezvoltarea Literaturii 

Ştiinţifice (2006). Este membră a mai mult de 20 de societăți științifice atât din țară cât și din străinătate. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 09.15-09.30 
 
Gloria SUCIU 
 
Asist. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
"Carol Davila", București 

 
 

Dermatologia și sportul 

Gloria Suciu1,2, Iulia Elena Soare2 
1U.M.F. ”Carol Davila”  
2Spitalul Clinic ”Colentina”, București 

Atât sportivii de performanță, cât și cei amatori pot prezenta variate afecțiuni cutanate, care necesită atenție 
maximă. 

Se întâlnesc afecțiuni infecțioase (fungice, virale, bacteriene), alergice, inflamatorii, traumatice, legate de 
factori de mediu și tumorale. Dermatozele pot fi cauzate direct sau indirect de sport, afecțiunile preexistente pot 
fi agravate. 

Unele afecțiuni pot fi identice cu cele din populația generală, altele prezintă particularități conferite de 
anumite discipline sportive (sportul propriu-zis sau condițiile de mediu în care se desfășoară – de ex sporturile 
acvatice). 

Anumite afecțiuni apar în epidemii (ex. herpes gladiatorum, impetigo), putându-se extinde la întreaga 
comunitate, altele sunt amenințătoare de viață (anafilaxia), alteori vorbim doar de leziuni traumatice de tip distrofie 
unghială, calusuri, bule, care diminuează performanța sportivă. Sporturile practicate în aer liber, mai ales în orele 
de expunere intensă la UV, determină risc crescut pentru melanoame și alte tipuri de cancere de piele sau arsuri 
solare acute. 
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Diagnosticul corect necesită familiarizarea cu aspectele clinice, care uneori sunt bizare/surprinzătoare. 
Recunoașterea, tratarea și prevenirea dermatozelor sportivilor sunt esențiale pentru ca activitatea individuală și a 
echipelor să nu fie perturbate. Varianta ideală este existența unei echipe multidisciplinare (medici, antrenori, 
angajați de sănătate publică). 

 

SCURT CV 

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca 

Asistent Universitar, U.M.F. "Carol Davila", București 

Medic primar dermato-venerolog 

Doctor în medicină, U.M.F. "Carol Davila", București 

Membră a Societătii Române de Dermatologie, Academiei Europene de Dermato-Venerologie 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 09.30-10.00 
 
Liliana LUCA 
 
Psih. 
Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea 
”Dunărea de Jos” Galați 
Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași 

 
 

Psihoeducația - factor marcant în diminuarea stigmatizării 
pacientului cu psoriazis 

Liliana Luca1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Anamaria Ciubară3 

1Psiholog clinician principal, doctorand, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea “Dunărea de 
Jos” Galați 
2Student, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti 
3Prof. univ. dr., Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați 

Stigmatizarea este un proces social care pornește de la atribuirea unui caracter intens de umilire, respingere, 
defăimare a statusului unei persoane sau a unui grup de persoane, de care este foarte greu să scape. Acest fapt ia 
omului dreptul de acceptare deplină socială și aduce prejudicii împotriva persoanei, forțându-l în acest fel să 
ascundă motivul care provoacă această abordare. Pe de altă parte, acțiunile stigmatizante ale mediului social sunt 
adoptate de însăși persoana stigmatizată. Atât stigmatizarea care există în mediul social, cât și auto-stigmatizarea, 
duc la apariția unui stereotip cu privire la unele afecţiunile dermatologice, printre care și psoriazis-ul. 

Stigmatizarea influențează comportamentul individului și a conștiinței sale de sine, diminuează capacitatea 
lor de autonomie şi independența socială și poate să provoace devieri. Pe de altă parte, stigmatizarea este, de 

asemenea, nefastă pentru societate. Etichetarea ameninţă moralitatea socială și atitudinea umană a societății, 
provoacă conflicte în cadrul societății. Stigmatizarea socială și teama de pedeapsă duce la alienare psihologică și 
socială, ceea ce este atât în defavoarea individului, cât și a societății.  
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Conform modelului dramaturgiei sociale, vom studia modalitatea prin care pacienţii îşi construiesc sinele 
social în raport cu cei din jur, adică strategii care se vor dezvolta şi aplica în viaţa lor cotidiană pentru a produce, 
prezerva şi comunica celorlalţi o imagine a unui sine pozitiv. Conform conceptului de stigmat, vom analiza 
strategia pe care o aplică pacienţii pentru a diminua efectul atitudinii negative a celor din jur şi modalitatea prin 

care aceste persoane gestionează vizibilitatea stigmatului lor. 

Psihoeducația reprezintă un element definitoriu în ceea ce privește o bună practică medicală și satisface un 
drept fundament beneficiarilor și aparținătorilor acestora: dreptul de a fi informat și implicat în procesul de 
reabilitare. 

Rolul acesteia este de a crește aderența la acestea și de a întări procesul terapeutic. Psihoeducaţia ajută 
inevitabil relația terapeutică întrucât facilitează găsirea de soluții în ceea ce privește adaptarea la o tulburare 
cronică sau recurentă, oferă soluții pentru copingul cu simptomele acute sau cronice, în consecinţă, îmbunătățește 
calitatea vieţii pacienților. 

 

SCURT CV 

Psiholog clinician Drd , psihoterapeut  

 

Loc de muncă:  

Facultatea de Medicină și Farnacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați 

Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași 

 

Educație: 

Absolventă  a Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iași” 

 Absolventă a programului de Master în Psihologie Clinică 

Competenţă profesională în domeniul expertizei psihologice judiciare 



 
 
 
 
 
 

143 

 

Curs de formare în Psihoterapie Integrativă  

Cursuri postuniversitare de Psihologie aplicată în justiţie și de Bioetică 

Doctorand în domeniul Medicină 

Activitate profesională:  

- membru în comitetele științifice la Conferința Galatia și Primăvara Dermatologică Ieșeană 

- participări cu lucrări stiinţifice şi lector/ speaker la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale de 
psihiatrie, psihoterapie, medicină legală şi dermatologie  

- colaborator la revista Lapsihiatru 

- implicare în proiectele de parteneriat pentru dezvoltarea psihiatriei comunitare, în studii clinice și 
cercetare știintifică ale Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Socola”  

- activitate în domeniul expertizei medico-legale psihiatrice 

Membru fondator al Asociației de Psihologie Clinică și Psihoterapie Integrativă din România. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 10.00-10.15 
 
Georgeta SINIŢCHI 
 
Prof. Univ. Dr. 
Centrul Medical Alergologic Atopia Iași 

 
 

Fotosensibilizarea, plantele, soarele și pielea 

Cuvinte cheie: fotodermatoze, fotosensibilizare, lactone, sesquiterpenice 

Fotosensibilizarea este o reacție de hipersensibilizare imediată sau întârziată (reacții tip I și IV imunologice 
după clasificarea Gell-Coombs). Acțiunea este iniţial ca haptenă, apoi se transformă într-un foto-alergen complet, 
immunogen. Razele ultraviolete produc reacții în prezența unui cromofor de la nivelul pielii. Recațiile pot fi numai 
fotoimunologice (alergice) dar și fotochimice (foto toxice). Plantele pot produce fotosensibilizare, principalele fiind 
lactonele "sesquiterpenice". Activitatea biologică este legată de prezența grupării α metilen-γ – putirol. Familiile de 
plante care conțin lactone sesquiterpenice alergizante sunt: Asteracee, Frunalinacees, Lauracees, magnoliacees. 
Sunt specii leguminoase, ornamentale, medicinale.  

Manifestările cutanate pot fi: lucite, urticarii, dermatite de contact la persoane cu teren alergic personal 
ereditar la contacte repetate și profesionale (agricole, horticole). Diagnosticul necesită anamneză și examen clinic 
atent, alături de exploatări fotobiologice, fototeste, foto patch, bacteria standard în fotodermatoze, examene 
histologice și tratament specific immunologic. În concluzie, colaborarea alergolog-imunolog și dermatolog se 
impune, fotodermatozele impun informare, cunoaștere, prevenție și tratament specific preventiv deoarece 
incidența reală este mai mare decât cea comunicată.  
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SCURT CV 

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T.Popa" Iași, a urcat toate treptele universitare 
până la profesor. Este doctor în medicină ( teme: " Cancer primitiv de ficat", "Alergii respiratorii la polenuri").  

Ca profesor a condus disciplina Medicină internă Ambulator, pe care a transformat-o în catedra de Medicina 
de Familie și a fost șef de catedră.   

Ca practician este medic primar medicină internă, medic primar medicină de familie, medic primar 
alergologie și imunologie clinică, supraspecializare imunologie și alergologie pediatrică, competență 
management sanitar.   

A înființat Staționarul de diagnostic cu profil alergologic pe care ulterior l-a transformat în Clinica Alergologie 
a Spitalului Sf. Spiridon Iași ( 25 paturi) și un Ambulator Alergologic model pe țară .  

A predat medicină Internă ambulator , Alergologie, Pedagogie medicală, Metodică, Docimologie, Medicină 
de familie.   

A organizat Conferințe interjudețene și Naționale de Alergologie, Medicină de Familie, Medicina Călătoriei.  A 
susținut cursuri postuniversitare cu un număr de 13 tematici . A înființat secția Alergologie USSM. Face parte dintre 
fondatorii Alergologiei în România ( 1972 ) A introdus Alergologia în practică în zona Moldovei și  învățământ. Are 
priorități naționale în diagnostic și tratament alergologic.  A introdus Medicina Călătoriei la nivel național: un număr 
de 12 conferințe  interjudețene și opt conferințe naționale. A introdus primele cursuri de Cronopatologie și 
Patologie iatrogenă.  

Este membru a numeroase societăți medicale naționale și internaționale. Este vicepreședinte a Societății 
Academice de medicina familiei. Este vicepreședinte al Societății Academice de Sociologie Chișinău, sucursala Iași.  
Este președinte executiv al Societății academice de Ecologie  Chișinău(R M)   – sucursala Iași, fiind membru titular 
al Academiei de Științe Ecologice (RM). A primit premiul Seropian pentru întreaga activitate  alergologică și 
premiul Spitalului Sf. Spiridon din Iași  pentru întreaga  activitate medicală.   

A fost organizatorul celui de "Al doilea Simpozion al Academiei Naționale de Științe Ecologice RM" sucursala 
Iași, cu  tema "Rolul ecologiei în societatea modernă de azi". Are peste 1000 comunicări științifice în țară și la 

congrese internaționale EAACI ȘI A Uniunii Medicale Interbalcanice și a conferințelor internaționale de infecții 
bronșice , din care 315 lucrări publicate din care un număr de 20 lucrări ISI, un număr de 10 cărți, proiecte de 
cercetare cu Academia Română în număr de 12, un proiect internațional și două granturi. 
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 În ultimii zece ani a predat la Universitatea "Apollonia" din Iași ca profesor asociat Alergologie, Imunologie, 
Medicină Socială, Istoria Medicinei și Pedagogie Medicală.  A efectuat cercetare în cadrul Institutului de Cercetări" 
Academician Ioan Haulică", fiind coordonator a două teme de cercetare : "Relația medic-bolnav "și " Alergologia în 
patologia dentară".    

În ultimii trei ani predă cursuri lunare organizate de Societatea științifică de Plasmafereză în colaborare cu 
Universitatea "Titu Maiorescu " București, sub egida Academiei Române la Biblioteca Centrală  a Academiei 
București, cu tematica "Microbiomul în patologie".  De zece ani conduce Centrul Medical Alergologic "Atopia" Iași. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 12.45-13.15 
 
Simona GEORGESCU 
 
Prof. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
“Carol Davila” București 

 
 

Istoria psoriazisului - Între mit şi realitate 

Psoriazisul este o afecţiune cunoscută încă din antichitate, istoricul său se întinde pe mai mult de 2000 de 
ani. Ultimele decenii au adus descoperiri extraordinare legate de psoriazis, cu toate acestea există încă numeroase 
goluri în elucidarea etiopatogenezei şi încă nu este disponibil un tratament curativ. 

Psoriazisul este definit ca o boală inflamatorie cronică, afectând aproximativ 2% din populaţia lumii, 
caracterizată de apariţia unei erupţii eritemato-scuamoase dispusă în plăci şi placarde, generalizată sau localizată. 
În momentul actual se consideră că psoriazisul este o afecţiune cu o etiologie multifactorială în care moştenirea 

genetică joacă un rol determinant, modulat de acţiunea unor variaţi factori de mediu (Fitzpatrick et al., 2008). 

În contextul în care terapiile biologice moderne au revoluţionat tratamentul psoriazisului, rămâne la fel de 
interesantă istoria afecţiunii, lungul şir de speculaţii şi mituri legate de psoriazis. Pacienţii cu psoriazis sunt încă 
stigmatizaţi iar teama de contagiune persistă în populaţia generală, amintind lumii moderne că în vechime 
psoriazisul era confundat cu lepra. Abia în secolul 19 medicina a facut distincţia între psoriazis şi lepră şi a deschis 
calea unor abordări terapeutice mai eficiente. 

În acest context, prezint o scurtă istorie a psoriazisului din antichitate până în secolul 21, menită să aşeze într-
un cadru mai larg această afecţiune foarte veche, încă incurabilă, cu un impact extrem de important, uneori 

devastator, asupra vieţii bolnavilor, şi să deschidă o poartă către ceea ce ar putea aduce viitorul legat de această 
afecţiune. 
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SCURT CV 

Grad didactic 

Din anul 2011 – Profesor universitar la disciplina Dermatologie a Facultăţii de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol 
Davila” Bucureşti 

Funcţie 

Profesor universitar doctor, şef disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol Davila” 
Bucureşti 

Şef Clinica Dermatologie, Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale ”V. Babeş” Bucureşti 

Competenţe dobândite:  

• dermato-cosmetologie; 

• laser în dermatologie;  

• dermatoscopie. 

Apartenenţă la Societăţi Ştiinţifice: 

• Membru al Societăţii Române de Dermatologie; 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie  EADV; 

• Membru al Societăţii Europene de Cercetare în Dermatologie ESDR; 

• Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti (2004-
prezent); 

• Preşedinte al Consiliului de Administraţie Spitalul Clinic de Dermatologie ”Prof.Dr. S. Longhin” Bucureşti 
(2004-2006, 2010-2011). 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 13.15-13.45 
 
Vasile BENEA 
 
C.Ș. gr. I Dr. 
Clinica Dermatologică ”Victor Babeş” Bucureşti 

 
 

Actualități în dermita atopică 

Dermita atopică este o dermatoză cu evoluţie cronică, frecvent întâlnită în practica medicală, afectând, în 
țările dezvoltate, până la 25% dintre copii și până la 10 dintre adulți. Progresele obținute în înțelegerea 
mecanismelor etiopatogenice au condus la dezvoltarea unor noi terapii țintite. 

Etiopatogenia dermitei atopice este complexă, implicând factori genetici, afectarea arhitecturii cutanate, 
tulburări ale răspunsului imun și modificări ale microflorei cutanate. Mutațiile și polimorfismul genetic determină 
tulburări ale funcției de barieră cutanată care au o importanță deosebită în dermita atopică. La adulții cu dermită 

atopică, faza acută se caracterizează printr-un răspuns imun T helper 2/T helper 22, cu implicarea limfocitelor T 
helper 17, în timp ce în faza cronică se observă o polarizare T helper 1; totuși, răspunsul T helper 2 are și el un rol 
important. La copii se pot evidenția o cantitate mai mare de cytokine induse de limfocitele T helper 17, precum și 
de peptide antimicrobiene. Tegumentele umane sunt colonizate de o varietate de microorganisme (microbiom) 
ce sunt influențate de factori ai organismului gazdă și din mediu; la atopici microbiomul este mai puțin divers, fiind 
dominat de Staphylococcus aureus. 

Pacienții cu dermită atopică au un risc crescut de comorbidități; acest risc este mai mare la cei cu forme 
severe de boală și la fumători. 

Tratamentul standard actual al dermitei atopice este ghidat de severitatea inflamației cutanate și se bazează 
pe tratamentul topic cu corticosteroizi sau inhibitori de calcineurină, terapia cu ultraviolete sau imunosupresoare 
sistemice. Un important pas înainte a fost reprezentat de introducerea, în 2017, a tratamentului biologic cu 
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dupilumab (care se leagă de subunitatea α a receptorului pentru IL-4). De asemenea, se află în studiu o serie de 
noi agenți terapeutici: inhibitori ai IL-13; inhibitori ai Janus-kinazei; inhibitori ai fosfodiesterazei-4; inhibitori ai TRPV1; 
inhibitori ai neurokininei-1; inhibitori ai limfocitelor T; inhibitori ai căii leukotrienelor; noi antihistaminice; 
antagoniști ai 5HT2B etc. 

 

SCURT CV 

Experienţa profesională 

Prezent: cercetător ştiinţific principal gr. I, Laboratorul de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti 

2002 – 2012: cercetător ştiinţific principal gr. I, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de Dermatologie 
“Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti; 

1996: cercetător ştiinţific gr II, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat 
Longhin” Bucureşti; 

1994: medic primar dermato-venerolog, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” Bucureşti; 

1989: cercetător ştiinţific gr III, Centrul Dermato-venerologic, Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat 
Longhin” Bucureşti; 

1989: medic specialist dermato-venerolog; Spitalul Clinic de Dermatologie “Prof. dr. Scarlat Longhin” 
Bucureşti; 

1983: medic-doctor în medicină generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti; 
prerepartiţie în cercetarea clinică medicală la Centrul Dermato-venerologic Bucureşti; 

Coordonator al Laboratorului de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 
„Victor Babeş” Bucureşti 

2009-2012: Manager, Spitalul Clinic de Dermatologie “Scarlat Longhin”, Bucureşti 

2004-2009: Director Medical, Spitalul Clinic de Dermatologie “Scarlat Longhin”, Bucureşti 

1993 – prezent: Şeful Laboratorului de Alergologie, Laboratorul de cercetare dermato-venerologie; 
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Activităţi şi responsabilităţi principale: 

Activitate de cercetare – Laboratorul de cercetare dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti; 

Asistenţă medicală specialitatea dermato-venerologie – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor 
Babeş” Bucureşti; 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş”, Şoseaua Mihai Bravu 281, sector 3, 030303 
Bucureşti 

 

Educaţie şi formare 

2002: cercetător ştiinţific principal gr. I, Academia de Ştiinţe Medicale, România; 

2001: doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti; 

1996: cercetător ştiinţific gr II, Academia de Ştiinţe Medicale, România; 

1994: medic primar dermato-venerolog; 

1989: cercetător ştiinţific gr III, Academia de Ştiinţe Medicale, România; 

1989: medic specialist dermato-venerolog; 

1977-1983: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, medic-doctor în medicină generală, 

1972-1976: Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 15.00-15.20 
 
Anca HĂISAN 
 
Șef Lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie  
"Grigore T. Popa" Iași 

 
 

Urgențe cu risc vital în dermatologie 

Diana Carmen Cimpoeșu, Anca Hăisan 
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa” Iaşi 

Sistemul imun este constant bombardat de substanțe cu profil posibil alergen, în contextul evoluției masive 
a industriilor alimentare, chimice și farmaceutice, dar și cu molecule alergene din natură. Consecința acestor 
expuneri are răspuns clinic variabil, de la reacția alergică topică, izolată, la șocul anafilactic. Evoluția și 
complexitatea simptomelor clinice fac diferența dintre alergie și anafilaxie, cea din urmă cu risc vital imediat. 
Identificarea precoce a pacientului care dezvoltă această reacție sistemică și managementul corect al obstrucției 
de căi aeriene și al șocului distributiv sunt premizele supraviețuirii. 

Deși cu o incidență mult mai mică, sdr. Stevens-Johnson și necroliza epidermică toxică, entități patologice 
similare, ce implică afectarea tegumentară și mucoasă secundară administrării concomitente de mai multe tipuri 
de medicamente în contextul unor cumuli de factori de risc genetici și de patologii simultane, reprezintă urgențe 
medicale care pot pune probleme diagnostice dar și terapeutice. Abordarea rapidă și complexă a acestor pacienți, 
considerându-i “mari arși’’, scad riscul complicațiilor sistemice de tipul sepsisului, insuficienței renale, insuficienței 
multiple de organ. 

Având în vedere aceste patologii, medicul dermatolog are responsabilitatea decelării semnelor și 
simptomelor de gravitate într-o afecțiune cutanată și a începerii promte a tratamentului pentru a evita avalanșa 
de manifestări clinice care pot culmina cu stopul cardiorespirator. 
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SCURT CV 

Șef lucrări la Disciplina Medicină de Urgență din cadrul UMF Gr T Popa Iași 

Doctor în științe medicale 

Medic primar medicină de urgență în cadrul UPU-SMURD Spitalul Sf Spiridon iași 

Formator în medicină de urgență 

Indrumător rezidențiat medicină de urgență 

Full Instructor Advanced Life Support, European Resuscitation Council 

Lector cursuri postuniversitare UMF Iași 

 

Afilieri 

Membru Societatea de Medici și Naturaliști Iași 

Membru European Society of Emergency Medicine 

Membru Consiliul Național Român de Resuscitare 

Membru Colegiul Medicilor din România 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 15.20-15.40 
 
Cristina FURNICĂ 
 
Conf. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
”Grigore T. Popa” Iași 

 
 

Dermatita de stază: aspecte anatomoclinice și management 
chirurgical  

Cristina Furnică, Raluca Ozana Chistol, Lăcrămioara Perianu, 
Alexandra Cristina Rusu, G. Tinică 

Dermatita de stază este o dermatoză inflamatorie care survine în stadiile tardive ale insuficienței venoase 
cronice a membrelor inferioare secundar varicelor superficiale sau post-trombotic (reflux și/sau obstrucție la nivelul 

unor vene profunde insuficient repermeabilizate). Mai rar, afecțiunea complică o insuficiență valvulară primitivă a 
venelor profunde. Hipertensiunea venoasă datorată refluxului sau obstrucției este responsabilă de alterările 
microcirculației care determină anoxie cu suferință tisulară (microangiopatie). La nivel epidermic, suferința tisulară 
se caracterizează prin hiperkeratoză, parakeratoză, acantoză și spongioză ușoară, leziuni observate în dermatita de 
stază necomplicată. Leziunile dermice includ proliferarea vaselor mici la nivelul dermului papilar, fibroză dermică 
de severități variabile, infiltrare limfocitară perivasculară, extravazarea eritrocitelor și prezența de macrofage 
încărcate cu hemosiderină. În stadiile avansate, afecțiunea asociază edem cronic decliv, hiperpigmentare, 
lipodermatoscleroză și ulcerații. Scopul lucrării de față este de a prezenta tabloul anatomoclinic, stadiile evolutive, 
îngrijirea tegumentelor, tratamentul medical, endovascular și chirurgical, prevenția și managementul 

complicațiilor (ulcere, suprainfectare) dermatitei de stază în contextul insuficienței venoase cronice. 
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SCURT CV 

Conferențiar Universitar la Disciplina de Anatomie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Doctor în Medicină, specializarea Chirurgie 

Medic Specialist Medicină Legală la Institutul de Medicină Legală, Iași, România 

Medic Specialist Psihiatrie 

Membră a societăților profesionale de profil: Societatea Română de Anatomie, Anatomische Gesellschaft 

Autoare a 14 cărți și 8 capitole de carte, 23 articole în reviste indexate Thompson Reuters, 29 articole indexate 
în baze de date internaționale 

Lucrări reprezentative: Grigore Tinică, Cristina Furnică (editori). Cordul. Anatomie clinică și chirurgicală 
(Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015) și Tinică G, Furnică C editori. Anatomia chirurgicală a 
sistemului cardiovascular (Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2017) 

Domenii de interes: neuroanatomie – aspecte mezoscopice, funcționale și clinice, anatomie cardiovasculară - 
aspecte mezoscopice, funcționale și clinice, aspecte medico-legale ale practicii medicale, etică și deontologie în 
practica medicală. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 15.40-16.00 
 
Radu Florin POPA 
 
Conf. Univ. Dr. 
Clinica de Chirurgie Vasculară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Ulcerul de gambă din insuficienţa venoasă cronică. De ce încă 
multidisciplinar? 

R.F. Popa, Genoveva Baroi, I. Cazan, Ioana Alexandra Tacu-Suhăreanu, 
Alexandra Grecu, Cătălina Oana Busuioc, Cătălina Filip,  
Cristina Strobescu-Ciobanu 
Clinica de Chirurgie Vasculară U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iaşi 

Ulcerul trofic de gambă reprezintă o problemă majoră de sănătate, afectănd 1%-2% din populaţie, într-un 
anumit moment din viată. Deşi prevalenţa este mai crescută în rândul populaţiei vârstnice, 1/3 din cei care au 
dezvoltat un ulcer de gambă nu au atins încă vârsta de 50 de ani, iar 2/3 dintre pacienţii care prezintă această 
patologie se situează sub pragul de 65 de ani. Ulcerele de origine venoasă sunt cunoscute ca având rata cea mai 
mare de recurenţă, cu 25% recidivă în primul an. Pe o perioada de 5 ani 2014-2018 am avut în clinică un număr de 
75 de pacienţi cu ulcere de gambă din care 6 cu vârste ale ulcerului de peste 6 ani. Fie că au fost ulcere pe sindrom 
posttrombotic (9) fie insuficienţa venoasă cronică (56) tratamentul a necesitat un prim abord dermatologic până 
la sterilizarea ulcerului după care s-a trecut la timpul chirurgical. Rata de recidivă a fost de 2,25%. 
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SCURT CV 

Şef de Secţie Clinica de Chirurgie Vasculară  Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi 

Medic primar de Chirurgie Vasculară  

Medic primar de Chirurgie Generală  

Preşedinte Societatea Română de Chirurgie Vasculară (SRCV) 2018–2019 

Councillor Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară (ESVS) 2012-2015 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 17.30-17.50 
 
Mihail ALECU 
 
Prof. Univ. Dr. 
Universitatea "Titu Maiorescu", București 

 
 

Imunitatea înnăscută în afecţiuni autoimune şi inflamatorii ale pielii 

M. Alecu1,2, Gabriela Coman1, Ionica Rădulecu2, Alina Muşetescu1,2, 
Andreia Oana Coman1,3, Luculescu Mirela Sfârâială1 

1Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Dr. Victor Babeş” Bucureşti 
2Universitatea ”Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti 
3U.M.F. ”Carol Davila”, Bucureşti 

Imunitatea înnăscută constituie una din cele două laturi ale imunităţii generale, fiind totodată prima linie de 
apărare împotriva agenţilor patogeni. Este o imunitate cu care ne naştem, este rapidă, nespecifică, fără memorie, 
independentă de natura antigenului. Principalul mecanism de acţiune, constă în expresia pe suprafaţa unor celule 
(keratinocite, celule NK, celule dendridice, monocite, macrofage), a unei familii de proteine transmembranare (toll 
like receptor), care recunoaşte un patern molecular de pe suprafaţa agentului patogen microbian. Activarea 
acestor receptori induce un semnal de transducţie care produce activarea factorilor de transcripţie (NFkB) cu 
producerea de TNF, IL1, IFNγ şi ROS. Aceste citokine sunt implicate direct sau indirect în distrugerea agentului 
patogen, activarea celulelor inflamatorii, inducerea unei remanieri tisulare, mobilizarea şi activarea celulelor 
componente ale răspunsului/sistemului imun adaptativ. 

Keratinocitele, celulele NK, celulele dendridice, monocitele/macrofagele exprimă pe suprafaţa lor proteine 
transmembranare, membre ale familiei TLR, astfel aceste celule participă atât la distrugerea germenilor patogeni 
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cât şi la celelalte procese, ca inflamaţia, activarea imunităţii specifice, care stau la baza unor afecţiuni precum lupus 
eritematos, pemfigus vulgar, psoriazis.  

În patogenia lupusului eritematos sistemic s-a evidenţiat implicarea masivă a imunităţii înnăscute, astfel atât 

acizii nucleici rezultaţi din distrucţia celulară, cât şi complexele imune circulante pot activa receptroii TLR (TLR7 şi 
TLR9) care se găsesc exprimaţi în exces pe celulele mononucleate din sânge. De asemenea, TLR 7 şi TLR9 sunt 
implicaţi în producţia de autoanticorpi, iar TLR 2 şi TLR 4 sunt implicaţi în reglarea activităţii celulelor dendritice şi 
a limfocitelor Th17, în producţia de IL17. În pemfigusul vulgar s-a evidenţiat o creştere a expresiei TLR4 la nivelul 
keratinocitelor, atât în stratul bazal cât şi în straturile epidermice superioare. În psoriazis, keratinocitelele exprimă 
în exces TLR1, TLR2 şi TLR5, existând diferenţe semnificative între pielea normală şi pielea lezională. Keratinocitul 
din pielea lezională, activat de receptrorii TLR (TLR2, TLR3, TLR4) creşte producţia TNF alpha, IL8 şi a altor citokine 
proinflamatoare. Activarea răspunsului imun înnăscut şi adaptativ, duce la activarea limfocitelor T, Th1 şi în special 
Th17, cu producerea în exces a IL17. Citokinele proinflamatoare în exces ca şi acţiunea peptidei LL37 induce 

proliferarea excesivă a keratinocitelor. Evidenţierea implicării imunităţii înnăscute în patologia cutanată deschide 
noi perspective privind înţelegerea proceselor patogene care stau la baza mai multor tipuri de afecţiuni cutanate, 
în special în faza de iniţiere a acestor procese. 

 

SCURT CV 

Studii:  

Facultatea de Medicină București  Specialitatea: Medicină generală 

 

Titluri didactice, științifice și academice: 

Cercetator științific principal gradul I 

Doctor în medicină cu teza ”Citochinele în tratamentul local al unor tumori maligne cutanate” (1994), UMF București 

Profesor titular de curs Dermato-venerologie, Universitatea Titu Maiorescu, București 

 

Specialitate:  

- medic primar dermato-venerologie; 

 - medic primar alergologie și imunologie clinică. 
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Membru în asociații profesionale, academii: 

 Societatea Româna de Dermatologie 

 Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinica 

 ISIR (Asociația Internațională de Studiu a Interferonului și a citokinelor) 

 EADV (Asociația Europeană de Dermato-Venerologie)  

Distincții : 

Premiul Academiei Române ”Daniel Danielopolu” - 1990 

Premiul Conferinței Interbalcanice de alergologie – Bucuresti – 1995 

Premiul Academiei Române ”Gheorghe Marinescu” – 2001 

 

Încadrarea prezentă și cea anterioară: 

București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” Laboratorul de Imunologie, din 1981 
până în prezent — Conducător Laborator Imunologie  

  

Lucrări științifice publicate: 

- un număr de 100 de comunicări și articole dintre care 25 articole publicate în reviste de specialitate de 
circulație internațională, indexate 

 Monografii:  

”Sarcomul Kaposi” Editura Tehnică, 1998, 230 pagini, unic autor  

”Apoptoza-Moartea celulară programată” Ed. Academiei, 1999, 410 pagini, coautor  

“Reacții alergice la medicamente” Ed. Medicală, 2002, 400 pagini, prim autor  

”Patologia moleculară a pielii” Ed. Medicală, 2006, 495 pagini, unic autor  

”Dermato-Venerologie” Ed. Didactică și Pedagogică 2010, 300 pagini  
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 17.50-18.10 
 
Constantin CĂRUNTU 
 
Conf. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
“Carol Davila” București 

 
 

Noi modalităţi neinvazive în diagnosticul bolilor dermatologice 
inflamatorii 

C. Căruntu1,2, Mihaela Adriana Ilie1, D. Boda1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 
2INDNBM “Prof. N. Paulescu”, Bucureşti 

Prin mecanismele modulatorii complexe implicate dar și prin asocierea cu diverse afecțiuni dermatologice, 

studierea proceselor inflamatorii cutanate suscită un real interes atât din perspectiva cercetării științifice cât și din 
cea a dermatologiei clinice. În cadrul lucrării vor fi prezentate corelații între aspectele clinice ale proceselor 
inflamatorii cutanate, cele dermatoscopice și de microscopie confocală laser - tehnică de investigare imagistică a 
pielii care oferă în timp real informații privind atât elementele microstructurale cutanate cât și procesele dinamice 
care au loc la nivel cutanat. Metodele moderne de investigare imagistică neinvazivă a pielii, precum dermatoscopia 
și microscopia confocală laser, pot constitui tehnici utile în diagnosticul unui spectru larg de afecţiuni inflamatorii 
ale pielii furnizând totodată informaţii utile pentru elucidarea mecanismelor celulare și moleculare ale inflamației 
cutanate. 
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SCURT CV 

Conferențiar universitar, Disciplina Fiziologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București. 

Medic dermatolog la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. N.C. Paulescu".  

Training în tehnici de biologie celulară și moleculară (București, România 2003), microscopie confocală in vivo 
(Modena, Italia 2009 și București, România 2010) și tehnici de imagistică moleculară (București, România 2011). 

Membru în Societatea Română de Dermatologie, International Dermoscopy Society, Societatea Română de Ştiinţe 
Fiziologice. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 18.10-18.30 
 
Laura FLOREA 
 
Șef Lucr. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
"Grigore T. Popa" Iași 

 
 

Boala mixtă de țesut conjunctiv – o entitate distinctă? 

Boala mixtă de țesut conjunctiv (BMTC) este o entitate autoimună, distinctă, ce prezintă manifestări clinice 
caracteristice pentru lupus eritematos sistemic, sclerodermie sistemică, polimiozită și poliartrită reumatoidă. 
BMTC este o boală rară, mai frecventă la femei cu vârste între 20-30 ani. Cauzele nu sunt bine cunoscute. Etiologia 
bolii este multifactorială fiind implicați factori genetici, factori de mediu (expunerea la clorura de vinil și siliciu) și 
factori infecțioși virali. Manifestările BMTC sunt variate. Majoritatea pacienților prezintă sindrom Raynaud, ulcere 
digitale, artralgii, artrite, degete tumefiate, edem al mâinilor, sclerodactilie sau acroscleroză, miozită. Se pot asocia 
hipomotilitatea esofagiană, disfuncția pulmonară, rash, leucopenie, pleurezie, pericardită, hipertensiune arterială 

pulmonară, meningită aseptică, mielită, gangrena degetelor mâinilor și picioarelor, nevralgie de trigemen. Bilanțul 
imunologic relevă titrul crescut al ANA cu aspect pătat in imunofluorescență, cu specificitate împotriva U1-RNP 
(ribonucleoproteine). Criteriile elaborate de Donato Alarcon Segovia constă în titrul crescut al Ac antiU1RNP (≥ 
1:1600) și cel puțin 3 dintre următoarele: tumefierea mâinilor, sinovita, miozita confirmată biologic sau histologic, 
sindromul Raynaud, acroscleroza cu sau fără afectarea sclerodermică proximală. Diagnosticul diferențial se face 
cu sindromul Overlap și boala nediferențiată de țesut conjunctiv. Tratamentul vizează controlul simptomelor și 
menținerea funcțiilor organelor vitale. Monitorizarea complicațiilor, ca hipertensiunea arterială pulmonară și a 
infecțiilor este importantă. Tratamentul trebuie individualizat pentru fiecare pacient, în funcție de atingerea de 
organ și de severitatea bolii. Unii pacienți necesită tratament numai în perioadele de activitate ale bolii, în timp ce 

alții necesită tratament continuu. Educarea pacientului asupra bolii și terapiei este esențială. Cheia succesului este 
abordarea multidisciplinară cu implicarea tuturor specialităților. 
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SCURT CV 

Este medic primar medicină internă şi nefrologie, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Grigore T. Popa” Iaşi, doctor în ştiinţe medicale şi are competenţă în ecografie generală.  

Este coordonator al Compartimentului de Medicină Internă, Spital “Dr. C.I. Parhon” 

A lucrat ca Chef de Clinique la Universitatea Paris VII Denis Diderot. 

A obţinut Attestation de Formation Specialisee de Nephrologie în Franţa (Faculte de Medicine Amiens) şi 
Formation Investigateurs aux Essais Cliniques (Universite Paris VII Denis Diderot). 

Este autor şi coautor a numeroase cărţi, capitole de carte şi articole apărute în reviste naţionale şi 
internaţionale. 

Este membru al Societăţii Române de Nefrologie, Societăţii Române de Dermatologie şi al Societăţii Europene 
de Dializă şi Transplant Renal (ERA-EDTA). 

Domenii de interes: bolile autoimune, patologia cardio-vasculară în populația generală și în boala cronică de 
rinichi, hemodializa, dializa peritoneală. 

Îşi desfăşoară activitatea în Clinica de Medicină Internă - Nefrologie a Spitalului ”Dr. C. I. Parhon”. 
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VINERI, 12 APRILIE 2019 
Sala Colocvium 18.30-18.50 
 
Alexandra JITARU 
 
Asist. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
"Grigore T. Popa" Iași 

 
 

Spectrul manifestărilor cardiovasculare în lupusul eritematos 
sistemic 

Alexandra Jitaru1, Codrina Ancuţa1,2,  
Maria Magdalena Leon-Constantin1,3, Alexandra Mastaleru1,  
Florin Mitu1,3 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore. T. Popa”, Iași 
2Clinica Reumatologie II, Spitalul Clinic de Recuperare Iași 
3Clinica de Recuperare Cardiovasculară, Spitalul Clinic de Recuperare Iași 

Lupusul eritematos sistemic (LES), boală autoimună multifactorială cu numeroase implicații organice, are ca 
substrat fiziopatologic o întreagă cascadă de fenomene inflamatorii ce implică citokine și factori de creștere, care 
determină un turn-over celular accelerat, proliferare celulară și angiogeneză, generând astfel pierderea toleranței 
la self. Studiile arată o prevalență înaltă a factorilor de risc cardiovascular tradiționali (diabet zaharat, hipertensiune 
arterială, fumat, obezitate abdominală, hipercolesterolemie), dar care totuși nu explică incidența crescută a 
evenimentelor ischemice asociate LES; astfel, se demonstrează implicarea directă în creșterea riscului 
cardiovascular a fenomenelor inflamatorii imun-mediate strict legate de boală. Comorbiditățile cardiovasculare 
asociate LES cuprind componenta subclinică (ateroscleroza subclinică, cuantificată prin măsurarea grosimii intime 
medii a carotidei și anomalii de perfuzie miocardică) și spectrul de manifestări clinice reprezentat de boala 
coronariană, miocardita, pericardita și valvulopatii. Ghidurile actuale recomandă calcularea riscului cardiovascular 



 
 
 
 
 
 

166 

 

prin multiplicare cu 1.5 a acestuia la pacienții cu boli autoimune altele decât poliartrita reumatoidă (inclusiv LES), 
în funcție de severitatea și/sau activitatea bolii. Din punct de vedere al datelor statistice, studii recente evidențiază 
faptul că afectarea cardiovasculară reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la pacienții cu o durată a bolii mai 
mare de 5 ani, aceasta survenind mult mai frecvent și mai precoce la pacienții cu LES comparativ cu populația 

generală. Tratamentul LES vizează controlul adecvat al procesului inflamator imun-mediat și recâștigarea 
toleranței la self, cu încetinirea implicită a procesului aterosclerotic. Hidroxiclorochina, una dintre resursele 
terapeutice utilizate frecvent în tratamentul LES, și-a demonstrat rolul protectiv cardiovascular în numeroase 
studii, în special prin acțiunea sa în stadiile subclinice ale afectării cardiovasculare. 

 

SCURT CV 

Asistent universitar în cadrul disciplinei Semiologie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” Iaşi 

Medic specialist Reumatologie 

Doctorand în specialitatea Medicină Internă 

Training în ecografie musculo-scheletală (Cluj-Napoca, România, 2018-2019) 

Domenii de interes: boala cardiovasculară la pacienţii cu patologie reumatismală imun-mediată, aplicaţiile 
ecografiei musculo-scheletale în bolile inflamatorii reumatismale. 

 

  



 
 
 
 
 
 

167 

 

SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 08.30-08.50 
 
Marina GOUMENOU 
 
Toxicologist, PhD 
University of Crete 

 
 

European Cosmetics’ Regulation: Past, Present and Future 

The use of cosmetics has prehistoric origins. Evidence for the use of pigments for the body decoration is 
thought to be 100.000 years old. With the industrialisation of cosmetics production at the beginning of the 20th 
century, the first European directive was enacted in 1976 (Directive 76/768/EC). The thorough re-evaluation of that 
directive, through various amendments, led in 2009 to Regulation (EC) N° 1223/2009,  the main regulatory 
framework for complete cosmetic products on the EU market. This EU-wide Cosmetics Products Regulation covers 
the use of modern technologies, including nanomaterials, and came into force in July 2013. 

A milestone in the development of cosmetics’ regulation was the ban on marketing animal-tested final 
cosmetics products in 1993, further leading during 2003 to the subsequent ban of animals’ testing and coming 
fully into force in 2013. The consequence of addressing the ethics of animal welfare was an increased activity in the 
development of alternative-to-animal testing methods (NAM). These are increasingly proving to be of value in 
other areas of toxicology although the range of tests required to cover toxicological endpoints of regulatory 
importance continues. Further research is required to realise a fully animal-free testing toxicology paradigm. 
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SCURT CV 

Marina holds a Diploma in Chemistry, an MSc in Analytical Chemistry and a PhD in Toxicology. She is a 
European Registered Toxicologist (ERT) with 20+ years of experience working in research institutes (EC DG JRC, 
BPI), regulatory bodies (EFSA, GCSL, BPI), and collaborating with the academy (UoC), in national and international 
level. Due to her multidisciplinary academic background and professional experience see has thorough 
knowledge of the needs between regulators and researchers. 

To date, she authored or co-authored, 31 peer-reviewed articles, 2 book chapters, and over 40 EC/EU Scientific 
opinions and Policy Reports. She also presented 35 scientific presentations in international conferences and 
workshops. She is a guest editor for the Special Issue of Toxicology Letters “Toxicology for Real-Life Risk Simulation” 
and she regularly serves as reviewer of peer review papers for 2 Elsevier Journals of Toxicology meaning Food and 
Chemical Toxicology and Toxicology Letters. 

Areas of expertise: 

- Human health Risk Assessment  

- Mixtures Toxicology 

- Endocrine disruption 

- Adverse Outcome Pathways 

- Designing and monitoring of in vivo toxicological studies 

- Exposure assessment  

- Interpretation of toxicology data and drafting of study reports 

- Derivation of toxicological reference values  

- Ontologies and OHT templates 

- Pesticides, food additives, food enzymes, contaminants, cosmetics 

- Implementation and auditing of ISO17025 

- Development and full validation of analytical methods for pesticides, food additives, and contaminants in 
various substrates 

- Project management 

- Biostatics, chemometrics, and modelling  

- Databases development 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 08.50-09.10 
 
Dragana NIKITOVIC 
 
MD, PhD, ERT 
University of Crete 

 
 

The role of Hyaluronan and TLR4 in Keratinocyte Contact Senzitation 

Allergic contact dermatitis (ACD) is the most frequent among skin diseases and results upon skin contact 
with allergens. This particular type of allergy occurs after the mistaken response of the immune system resulting 
in sterile inflammation. The term “sterile” refers to the type of inflammation caused chemically or by injury and not 
by pathogens. More accurately, contact allergens are low molecular weight chemicals (< 1000kDa) the so-called 
haptens, unable to be recognized by the immune system due to their size. Thus, their absorption by the skin is 
followed by binding to a skin macromolecule, leading to the formation of a complete antigen. Subsequently, innate 
immune cells, likewise keratinocytes, cause maturation and migration of dendritic cells, which are in turn 

implicated at T-cells activation. Keratinocytes are important mediators in all phases of ACD progression. The 
extracellular matrix (ECM) is a complex network of molecules secreted by the cells, consisting of proteoglycans 
(PGs), glycosaminoglycans (GAGs), collagens and laminins. The ECM components participate in a variety of 
biological functions such as proliferation, adhesion, angiogenesis, cell motility, inflammation by activating specific 
signaling pathways, and finally mediating disease progression. Consequently, in all tissues inflammation, 
initialization and propagation can be supported by ECM-derived signals. Indeed, during ECM modification 
Damage Associated Molecular Patterns (DAMPs) are liberated namely, endogenous molecules that trigger and 
sustain inflammation. Skin exhibits high deposition of the glycosaminoglycan hyaluronan (HA) which under 
conditions of stress is degraded to Low molecular weight hyaluronan (LMWHA). Importantly, LMWHA has been 

characterized as DAMP and has been suggested to contribute to ACD through supporting keratinocyte 
sensitization. Toll like 4 (TLR4) is an innate immunity receptor implicated in ACD. Recent advances on contribution 
of TLR4 signaling in mediated by HA keratinocyte senzitation will be discussed. 
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SCURT CV 

Dragana Nikitovic is an Assistant Professor at the School of Medicine, University of Crete (UOC) in Heraklion, 
Greece. She earned BSc in Biochemistry from the Faculty of Natural Sciences, University of Belgrade, Belgrade, 
Serbia in 1992, and earned a half-time PhD diploma in Department of Medical Biochemistry and Biophysics, 
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden in 1998 as well as Doctor of Medical Sciences degree (PhD) from the 
Medical School, UOC in 2008. Dr Nikitovic has carried out pre-doctoral research at Queen Mary and Westfield 
College, University of London, UK in 1993.  

Dr Nikitovic is co-author of 84 original publications or reviews and 5 book chapters. She has acted as Editor 
and Reviewer for numerous International Peer Journals and was member of congress organizing committees. Her 
research interest are the in the areas: Matrix Biology, Tumor Biology and Signal Transduction, Disease Markers, 
Molecular Targets, Inflammation, Biological Testing, Cytotoxicity. Emphasis is given to extracelluar matrix 
components signalling and especially to their implication in tumorigenesis and inflammation.  
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 09.10-09.40 
 
Aristidis TSATSAKIS 
 
PhD, ERT, DSc 
Department of Toxicology & Forensic Science,  
Medical School, University of Crete 

 
 

Real life risk simulations (RLRS) in Safety Toxicology: Another 
Challenge for Precision Medicine 

Risk assessment for human protection is historically and up to nowadays based on some long-established 
practices and assumptions for hazard identification and characterisation, such as a) testing in high doses, b) testing 
only of single chemicals, and c) linear extrapolation to low doses. Though these practices were considered handy 
and useful for many decades, it is now globally recognised that they are not simulated real life conditions. Real life 
risk is coming from the exposure to complex mixtures of many different chemicals and their toxicity in mixtures 

might be altered in relation of their toxicity when studied in isolation. In addition, real life exposure is mainly 
exposure to low doses. However, the assumption that low dose’s toxicity is covered from experimentation in high 
doses because all effects are following a linear and monotonic dose-response curve, is seriously challenged 
through a number of studies of the last three decades. As many of the technical drawbacks of the past are 
nowadays eliminated and new technologies and methodologies are available, we consider that it is time to go 
ahead with toxicology for Real Life Risk Simulation. As more are known in relation to real life combined exposure, 
we focus our research in an area with complete lack of data, meaning the low-dose-long-term toxicity testing of 
complex chemicals’ mixtures that simulates real life exposure. The Toxicology of the 21st century faces with the 
challenge of explain why from epidemiological studies we found that chemicals in doses consider safety are 
important factors that lead to the development of different chronic diseases. Precision medicine approach based 

on metabolome, genome, and microbiome relate data on the effect of toxic exposure to the phenotype. Toxic 
exposure inflicts damage at metabolic, genetic and microbiome levels, increasing thus cellular turnover, telomere 
attrition and the rate of aging. Data from our ongoing research in this direction will be presented.  
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SCURT CV 

Aristides Tsatsakis is the Director of the Department of Toxicology and Forensic Sciences of the Medical 
School at the University of Crete and the University Hospital of Heraklion and also the Chairman of the Division of 
Morphology of the Medical School of the University of Crete in Greece. 

He served as President of the Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology 
(EUROTOX) from 2014 through 2016. Dr. Tsatsakis is a member of the Russian Academy of Sciences (RAS) and a 
member of the World Academy of Sciences (FMWAS). Under his direction, many studies and research projects 
were performed focusing on the development and improvement of new methods for the analysis of xenobiotics, 
biomonitoring and recording of their acute and long-term effects on human health, the use of macromolecular 
systems in nanomedicine and nanotoxicology as carriers for targeting and reducing toxicity and the examination 
of the length of telomeric ends in cellular aging and their association with chronic diseases.  

He is an Emeritus Professor for the Federal Institute of Hygiene and Toxicology in Moscow (2014) and has a 
Doctor Honoris Causa of the D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia (2016), of the Far Eastern 
Federal University (FEFU), Vladivostok 2017 and of the University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” (2017). 
His work consists of over 1000 publications (articles in journals, books and abstracts proceedings), more than 500 
of them in ISI journals, he has given over 200 keynote and plenary lectures in international congresses and has 
been the promoter, organizer and chair of numerous International congresses, symposiums and workshops. As a 
principal investigator (PI) he has coordinated over 60 scientific research and technology projects and has 
established worldwide collaborations.  

He is the holder of numerous patents and has an extensive array of citations (over 11,000 Google Scholar) and 
reads/downloads (over 80,000 Research Gate) of his papers. His current impact factor (IF) index is 51 (GS) and 43 
(ISI) and has a long standing activity as an Editor in toxicology journals. Currently he is the Editor in Chief for 
Toxicology Reports and an editor for Food and Chemical Toxicology and was an editor and guest editor in many 
other journals, i.a. Toxicology, Food and Chemical Toxicology and Toxicology Letters, Experimental Therapeutic 
Medicine.  

His most current significant research approach is based on interpreting “real-life human exposure” scenarios 
based on a long-term, low-dose exposure to chemical mixtures as well as “real-life risk simulation” (RLRS) studies. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 09.40-10.00 
 
Niazi KHUSROW 
 
MD, PhD 
Emory University Atlanta, Georgia, USA 

 
 

When and how to do chemical ablation with Varithena 

Chronic venous insufficiency causing significant symptoms necessitates treatment, with one of the 
modalities being chemical ablation. In our experience we have found this form of treatment very helpful in 
tortuous superficial veins which would be hard to treat with stiff catheters like LASER or Radiofrequency.  Before 
doing the chemical ablation it is essential to identify and mark the perforators to avoid any chemical transiting 
into the deep venous system and resulting in deep venous thrombosis. 

 

SCURT CV 

Dr. Niazi is board certified in Internal Medicine, Cardiovascular Diseases and Interventional Cardiology by the 
American Board of Internal Medicine. He has had extensive experience working in some of the leading institutions 
of the world including USA over the past 25 years. His training in complex coronary interventional work was at 
William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan where he spent 4 years as a cardiology fellow. He presented the 
first in man 100 patient experience with Rotablator atherectomy in coronary arteries at the ACC meeting in 1991. 
He expanded his expertise into peripheral vascular disease after finishing interventional cardiology fellowship.  He 
joined Emory University in 2003.  Besides his interventional cardiology skills he brought many innovations to Emory 
as not too many cardiologists had expertise in PVD. To high light a few: 
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1. Built a nationally recognized peripheral vascular program 

2. Initiated a peripheral research program in cardiology  

3. Established a noninvasive vascular laboratory  

4. Started the first cardiology-run clinic for chronic venous insufficiency in Georgia. He is one of the few 
cardiologists who treat venous disease along with arterial disease 

5. Educated and trained physicians especially cardiologists in how to look for vascular disease outside the 
heart including carotid artery disease peripheral arterial disease and lower extremity venous disease 

6. Active industry consultant and researcher, participated in more than 20 clinical research studies and has 
authored more than 15 clinical articles in peer-reviewed medical journals 

7. Leader in helping patients especially with non-healing wounds to avoid them from having amputations 

Dr. Niazi is a prolific teacher and besides teaching medical students, residents and cardiology fellows, he has 
been invited to give lectures, grand rounds locally, nationally and internationally. He has travelled to many 
countries and has encouraged physicians to not only think of coronary artery disease but also evaluate and treat 
patients for vascular disease. He has done live demonstration cases demonstrating various endovascular 
techniques in different countries.  

He is also a member of the peripheral vascular disease council of the prestigious American College of 
Cardiology (ACC) and has helped the college in growing the awareness of PVD. He continues to share his 

experience with other physicians in advancing the field of cardiovascular diseases. In addition, the ACC this year 
has also invited him to be the member of the ACC Competency Management Committee. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.00-10.20 
 
Riccardo PAMPENA 
 
MD 
Centro Oncologico ad Alta Tecnologia Diagnostica, 
Azienda Unità Sanitaria Locale,  
IRCCS di Reggio Emilia, Italy 
 

 
 

Ex vivo fluorescence confocal microscopy for Mohs surgery of basal 
cell carcinomas 

Frozen histological sections are currently used for intra-operative margin assessment during Mohs surgery. 
Fluorescence confocal microscopy (FCM) is a new tool, which offers a promising and faster alternative to frozen 
histology. 

We prospectively evaluated in a clinical setting, the accuracy of FCM as compared to frozen sections in BCC's 
margin assessment. 

Patients with BCC, scheduled for Mohs surgery were prospectively enrolled. Freshly-excised surgical 
specimens were first examined through FCM and then frozen sections were evaluated. Permanent sections were 
finally obtained, in order to validate our sample technique. A blind re-evaluation was also performed for discordant 
cases between FCM and frozen sections. Sensitivity and specificity levels, as well as positive and negative 
predicting values were calculated and ROC curves were generated. 

A total of 127 BCCs in as many patients (40.2% females) were enrolled. A total number of 753 sections were 
examined. All BCCs were located on the head and neck area. When evaluating the performance of FCM as 
compared to frozen sections 79.8% sensitivity, 95.8% specificity, 80.5% positive predicting and 95.7% negative 

predicting values were found (Area Under the Curve: .88, 95%CI .84-.92; P<.001). A total of 49 discordant cases 
between FCM and frozen sections evaluations were blindly re-evaluated, of which 24 were false positive and 25 
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false negative. The performance of FCM and frozen sections was also evaluated according to the final 
histopathological assessment. 

In conclusion we found high levels of accuracy for FCM as compared to frozen sections evaluation, in intra-

operative BCC's margin assessment during Mohs surgery. Some technical issues still prevent a wide use of this 
technique, but new upcoming devices promise to overcome these limitations. 

 

SCURT CV 

Dr. Riccardo Pampena is a board-certified Dermatologist specialized in the diagnosis and treatment of skin 
cancers. He obtained his degree in Surgery and Medicine from the Medicine University of the Sacred Heart of Rome 
in 2011 with full mark; then, he trained and became a board-certified Dermatologist (full mark) of the Department 
of Dermatology and Venereology of the Sapienza University of Rome, in 2016 defending a thesis on the role of 
Dermoscopy in predicting the efficacy of ingenol mebutate therapy for actinic keratosis. Since 2011 he practices 
research mainly in the field of psoriasis and non-invasive diagnosis in dermato-oncology, paying particular 
attention to the study of melanoma and pigmented skin lesions by means of non-invasive methods, such as 
dermoscopy and confocal microscopy for the in vivo and ex vivo study of cytological and architectural aspects of 
pigmented skin lesions, in correlation with histopathology. Since November 2016, Dr. Pampena has been working 
at the Skin Cancer Unit of the Arcispedale Santa Maria Nuova of Reggio Emilia, which is a third-level referral center 
for skin tumors diagnosis and management and recently became a Board Member of the International 
Dermoscopy Society. Furthermore, he’s actively involved, as a researcher and statistician, in scientific studies and 
was the first author of a meta-analysis on “Nevus associated melanoma” published on the prestigious Journal of 
the American Academy of Dermatology in 2017. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.20-10.35 
 
Simpozion IVATHERM 
 

 

 

CICADERM Spray Regenerator cu Mimosa Tenuiflora - noua opțiune 
pentru vindecarea leziunilor cu pierdere de substanță, pe suprafețe 
mari sau în arii greu accesibile 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu,  
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași,  
Facultatea de Medicină Generală, Clinica de Derma Lux Iași, România 

CICADERM Spray absoarbe exudatul și vindecă rapid. 

CICADERM Spray cu conținut îmbogățit în Mimosa Tenuiflora, și care, prin adăugarea de noi ingredienți activi 
precum și prin noul vehicul utilizat de tip flacon spray, lărgește aria de indicații la leziunile post-intervenții 

dermatocosmetice extinse sau leziuni prin pierdere de substanță, cu zone de macerație, din arii greu accesibile, 
unde cremele sunt dificil de aplicat.  

Mimosa Tenuiflora este un ingredient natural, extras din ”arborele pielii”, cunoscut din practici străvechi. 
Introdus în preparate dermatocosmetice, intervine în toate cele 4 faze ale vindecării având un mecanism de 
acțiune complex: produce hemostaza, reduce inflamația, stimulează proliferarea celulară, accelerează 
reconstructia pielii. Mimosa Tenuiflora precum și adiția de activi noi, cu proprietăți astringente, sicative și 
antiseptice (Smectita, Sulfatul de Cu şi Zn) și Apa Termală Herculane, cu efect anti-inflamator recunoscut, asigură 
rezultate remarcabile produsului CICADERM Spray. 

Studiul efectuat demonstrează o eficiență sporită în vindecarea accelerată, fără riscuri de cicatrice, în 
indicațiile vizate: leziunilor postexcizionale (electrocauterizare, electroexcizie), post-proceduri dermatocosmetice 
(peeling chimic, microneedling), precum și larga acceptabilitate cosmetică relatată de pacienții înrolați.   
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.35-11.05 
 
Simpozion ABBVIE 
 

 

 

"Dialoguri de primăvară" (sesiuni de cazuri clinice de 
psoriazis) 

 

Experiența mea cu Humira: prezentare interactivă de cazuri clinice  
Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

Experiența mea cu Humira: prezentare interactivă de cazuri clinice  
Dr. Carmen Curea 
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Dialoguri de primăvară  

Daciana Brănișteanu, Carmen Curea 

 

Scopul acestui dialog medical de primavară este unul cât 
se poate de interesant și de generos: doi lectori și dermatologi 
practicieni, experimentați în tratamentul sistemic al 
psoriazisului moderat și sever, vor împărtăși din provocările, 
întrebările rezolvate și satisfacțiile legate de tratamentul cu 
adalimumab (Humira). De la emoțiile inerente începutului 
terapiei biologice în România și până la experiența cumulativă 

a conducerii, timp de 10 ani, a terapiei continue cu Humira 
pentru pacienții cu psoriazis eligibili pentru acest tratament a 
fost o cale lungă, dar plină de satisfacții.   

Fie că vorbim despre eficacitatea acestei terapii sau de 
profilul său de siguranță, Humira este terapia biologică la care 
putem astăzi vorbi cu certitudine despre promisiuni 
îndeplinite în viața de zi cu zi a pacienților cu psoriazis, 
deoarece datele din “real life” adunate în cei 10 ani de 
experiență personală și românească sunt în perfectă 
concordanță cu cele obținute din studiile clinice. Și vom 
dovedi acest lucru prezentând o serie  personală de cazuri 
clinice de psoriazis moderat și sever, de la cazuri simple la 
unele foarte complexe, la care această moleculă performantă 
a schimbat cursul vieții pacienților și a oferit satisfacții 
profesionale mari medicului curant.  

Fie că facem referire la curățarea leziunilor de psoriazis, 
la controlul leziunilor articulare sau la gestionarea corectă a 

comorbidităților, Humira este terapia biologică pentru care în 
România avem una dintre cele mai largi și mai convingătoare 
baze de date de control pe termen lung al psoriazisului, în 
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condițiile unui profil de siguranță demonstrat în timp și cu o calitate a vieții incontestabil mai bună la toți pacienții 
tratați . Posibilitatea escaladării dozei, introdusă în ultimul an, nu face altceva decât să aducă un plus de valoare și 
de flexibilitate regimului terapeutic cu Humira, asigurând medicului curant un avantaj suplimentar în gestionarea 
acelor momente dificile din viața pacienților cu psoriazis moderat și sever.  

Va promitem că nu va fi un doar un dialog între doi practicieni dermatologi cu experiență în selectarea și 
corecta gestionare a cazurilor de psoriazis tratate cu 
Humira. Va invităm să participați la acest dialog de 
primăvară prezentându-ne cazurile dumneavoastră 
cele mai interesante și, de ce nu, cele mai solicitante.  

Ne dorim ca în urma acestei prezentări a 
experienței românești cu Humira în psoriazis să se 
nască noi oportunități de a găsi cele mai bune criterii 

de selecție a pacienților pentru aceasta terapie 
biologică care a demonstrat deja tot ceea ce poate fi 
demonstrat în materie de eficacitate și siguranță pe 
termen scurt și lung.  

Va invităm să ne fiți interlocutori, nu doar simpli 
ascultători. Dialogurile de primăvara pot să conducă 
la progres în gestionarea pacienților cu psoriazis! 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 10.35-11.05 
 
Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Univ. Dr. 
titular de curs de dermatologie, Facultatea de 
Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie 
"Grigore T. Popa", Iași 
 

 
 

SCURT CV 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004) 

• Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie "DermaLux", din 2004 până 
în prezent 

• Medic primar dermatovenerolog la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași 

• Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în dermatocosmetologie 

• Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri europene de dermatoscopie, 
boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, injectare de filere, laserterapie etc. 

• Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național Educațional "Patologia 
psoriazisului", participări în calitate de expert la întâlniri internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, 
Geneva etc.), articole publicate în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri 
de lucru și workshop-uri pe tema psoriazisului 
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• Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării naționale cu participare 
internațională "Primăvara Dermatologică Ieșeană"; 

• Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie 

• Membru în Grupul Internațional "Medical Reporter's Academy", pe probleme de flebologie 

• Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de Dermatologie, Societății 
Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, 
Societății de Dermatologie Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de 
Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști  

• Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri postuniversitare 

• Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări științifice, mese rotunde, 
conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie 

• Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie și Venerologie (EADV), 
Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii Internaționale de Flebologie (UIP) 

• Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert dermatolog în soluționarea unor 
cazuri medico-legale 

• Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de recunoaștere a calității de dascăl 

• Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, proiecte naționale și 
internaționale, studii clinice, consultant științific, membru în numeroase advisory board-uri etc.) 

• Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole de cărți de dermatologie 

• Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, promoția 1991 
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Carmen CUREA 
 
Medic primar dermato-venerologie 

 
 

Scurt CV 

Doctor în medicină 

1985 - 1991 - Absolvent - Universitatea de Medicină şi Farmacie- Craiova - Specialitatea Medicină Generală 

1992 - 1995 - Medic rezident - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti 

1996 - 2000 - Medic specialist - Spital Clinic ”Colentina” 

2000 - Medic specialist - Spital Clinic ”Colentina” 

2000 - 2008 Doctor în medicină - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti 

Autor şi coautor articole medicale 

2007 - Prezent Participare Congres EADV, AAD 

2009 - Cursuri chirurgie laser 

2000 - 2018 - Cursuri Cosmetologie 

2009 - 2019 - Aria de interes - Imunologie şi terapie biologică pentru tratamentul psoriazis  

2006 - Salszburg - Cursuri imunofluorescenţă, laser şi IPL 
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Simpozion ISISPHARMA 
 

 

 

Hiperpigmentarea – o expertiză unică pentru rezultate fără pete 

Dana Andreea Molodoi  
Dermatovenerologie, Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Roman, România 

Cuvinte cheie: hiperpigmentaţii, inovaţie, depi-act complex 

Hiperpigmentarea este o afecţiune dermatologică, un dezechilibru al procesului natural de pigmentare, 
constând în acumularea excesivă a melaninei rezultând cu apariţia petelor pigmentare. Hiperpigmentaţiile 
afectează 90% dintre femei, majoritatea cu fototipurile III sau IV. Formele de manifestare pot fi diverse, în funcţie 
de factorii declanşatori: melasma, lentigo actinic, lentigo senil, PIH. Noua expertiză în hiperpigmentaţii propune o 
alternativă dermato-cosmetică a moleculei de referinţă, bazându-se pe trei mecanisme noi care afectează 
procesul normal de pigmentare: pigmentarea palmo-plantară, vascularizaţie şi lumină albastră. Ultimele cercetări 
despre cauzele complexe ce determină apariţia hiperpigmentatiilor au condus la crearea unui complex activ 
sinergic patentat, DEPI-ACT COMPLEX, care acţionează înainte, în timpul şi după sinteza de melanină. DEPI-ACT 
asociază inhibitor de WNT, diacetyl boldin, extract pur de licorice şi niacinamide cu acţiune sinergică în procesul 
de melanogeneză. De asemenea, un rol major în apariţia hiperpigmentațiilor îl are expunerea la radiaţiile 
ultraviolete şi la lumină albastră care favorizează stresul oxidativ şi stimulează sinteza de melanină. Noua abordare 
terapeutică asociază filtrele UVA/UVB cu melanina fracţionată, pentru a inhiba sinteza de melanină. Rezultatele 
excelente ale studiilor clinice au demonstrat că asocierea ingredientelor active reprezintă o soluție inovativă și 
eficientă în tratamentul terapeutic al hiperpigmentațiilor, având de asemenea o toleranță optimă pentru toate 
tipurile de hiperpigmentaţii, pentru toţi pacienţii (inclusiv femei însărcinate sau care alăptează) şi toate tipurile de 
piele, restabilind în acelaşi timp homeostazia pielii. 
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Simpozion LILLY 
 

 

 

Să gândim dincolo de remisiunea clinică în psoriazis  

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Dr. Carmen Curea 

În cazul psoriazisului în plăci moderat-sever, datele din literatură demonstrează existența unei poveri 
semnificative a bolii, ce are legătură atât cu semnele și simptomele cutanate ale acestei afecțiuni, cât și cu 
elemente emoționale, psiho-sociale și funcționale corelate cu „vizibilitatea” specifică suferințelor dermatologice și 
cu localizarea afectării cutanate (scalp, unghii, palmo-plantar, genital).  

Tot din literatură știm ca remisiunea completă sau aproape completă a leziunilor psoriazice este însoțită de o 
ameliorare semnificativă a calității vieții pacienților, iar scorul DLQI continuă să se îmbunătățească la niveluri de 
răspuns peste PASI 75. Așadar atingerea unui astfel de status de „piele curată” ridică în mare parte povara bolii 
acestor pacienți și are implicații evolutive favorabile pe toate planurile. Aceste considerente justifică setarea unor 
ținte terapeutice înalte în controlul psoriazisului și totodată alegerea unor terapii care și-au dovedit eficacitatea în 
psoriazisul moderat-sever,  inclusiv a celui localizat în zone speciale, considerate dificil de tratat.   

Înainte de introducerea terapiilor biologice pentru psoriazis, atingerea unor ținte terapeutice ambițioase, de 
tipul remisiunii complete, era greu de susținut în practica clinică. Astăzi însă, mai multe produse biologice, din 
diferite clase terapeutice, pot induce un nivel de curățare a pielii complet sau aproape complet, iar evaluarea 
eficacității acestora poate fi obiectivată prin scoruri precum PASI, PSSI, NAPSI sau PPASI. 

Inhibitorii IL-17A reprezintă o clasă terapeutică relativ nouă, ce acționează specific asupra reacțiilor 
fiziopatologice din psoriazis și oferă un nivel de răspuns terapeutic înalt, rapid instalat și menținut în timp. Între 
aceste produse, ixekizumab, atât din studiile clinice proprii cât și prin rezultatele din practica clinică curentă (viața 
reală), a demonstrat o eficacitate ridicată pentru majoritatea pacienților cu psoriazis în plăci moderat-sever, 
inclusiv cu afectare palmo-plantară, la nivelul scalpului, unghiilor sau genital. 

PP-IX-RO-0340, aprilie 2019. Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.   
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Rupatadina – Siguranța utilizării!  

Prof. Dr. Alin Laurențiu Tatu 

Rupatadina este o entitate chimică noua, ce prezintă un efect antihistaminic și efect anti PAF prin 

interacțiunea cu receptori specifici și nu prin antagonism fiziologic, cu un profil mai larg asupra proprietăților anti-

inflamatorii(J. Mullol . Allergy 2008; 63 (Suppl 87): 5-28) 

Antihistaminic de generația a doua, antagonist selectiv,pe termen lung al histaminei, cu activitate periferică 

la nivelul receptorilor H1, rupatadina dovedește și efectele clinice de blocare PAF (factor de agregare plachetara) – 

cu efect de peste 1000 ori mai puternic decât histamina în creșterea permeabilității vasculare, asociat cu 

hiperreactivitate bronșică, a cărui activare inițiază faza vasculară a procesului inflamator acut, prin eliberarea 

numeroșilor mediatori ce agravează reacția alergică. 

Rupatadina prezintă nivel maxim de eficiență - fiind cel mai puternic blocant selectiv H1, și cel mai putenic 

blocant PAF,dar și nivel maxim de siguranță! 

Într-un studiu controlat cu placebo efectuat la pacienți cu urticarie idiopatică cronică, rupatadina a fost 

eficace în ameliorarea scorului mediu de prurit față de nivelul de referință, după o perioadă de 4 săptămâni de 
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tratament (modificare faţă de nivelul de referinţă: rupatadină 57,5%, placebo 44,9%) şi scădere a numărului mediu 

de leziuni cutanate (54,3% faţă de 39,7%). 

În studiu comparativ cu levocetirizina, rupatadina a demonstrat superioritatea, atât în reducerea scorului 

mediu al numărului de papule(rupatadina 19.3%,levocetizina 4.3%) și a dimensiunii acestora(19.10% rupatadina, 

17.10% levocetirizina) cât și în reducerea scorului mediu de prurit (32.4%rupatadina, 26.8%levocetirizina), 

ameliorând scorul simptomatologiei totale și îmbunătățind calitatea vieții. 

 

Rupatadina,  prezintă  un  profil  de eficiență  și  toleranță  și  la  pacienții  cu  simptomatologie marcată de    

“Cold Urticaria” dar și la pacienții cu alergie la intepatura de insecte. 

Cele mai frecvente reacții adverse în studiile clinice controlate au fost somnolența (9,5%), cefalea (6,9%) și 

oboseala (3,2%). Majoritatea reacțiilor adverse observate în studiile clinice au fost ușoare până la moderate ca 

severitate și, de obicei, nu au necesitat oprirea terapiei.  
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Siguranța la nivel cardiac a rupatadinei a fost evaluată într-un studiu QT/QT aprofundat, prin urmare, nu ridică 

probleme de siguranţă la nivel cardiac. 

Moleculă inovatoare, cu un mecanism complet și complex, rupatadina nu interferă cu alimentația, se poate 

asocia concomitent cu azitromicina, fluoxetina, lorazepam și alcool, fără a demonstra efecte cognitive negative sau 

psihomotorii (inclusiv capacitatea de a conduce). 
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MD 
Ven Art Clinic – Cluj- Napoca 
 

 

 

Steam ablation of small saphenous vein and popliteal perforators 

Introduction: We have been using since 2008 a thermal technique based on the heat generated when water 
vapor condensates back to liquid: The Steam method. The ability of pressurized steam to flush through bends and 
tortuosity is a significant advantage over more rigid fibers or catheters. 

Material and methods: The steam device comprises a generator, a heating hand-piece and a dedicated 
catheter. Steam temperature is 110 °C. 

Surgical technique is similar to other thermal methods. 

Ultra sound guided vein entrance is obtained by puncture with a 16 G, 48 mm Venflon®. When treating a 
Small Saphenous trunk the entry point is just above the medial posterior perforator to avoid heating the gastro 
cnemian vein. 

The catheter can be safely pushed up to 2 cm from the sapheno popliteal junction. If a common trunk with 
the gastro cnemian vein is found, we place the tip 1 cm from the junction of the two veins. 

Tumescence is then applied around the vein under echo-guidance using Klein’s solution (1). A gaze soaked in 
cold saline is applied around the catheter at the entry point to cool down the skin and avoid any burn. 

300 Joules are delivered on each of the first centimeter’s marks. Then the energy delivered in the vein 
depends on its pre-operative diameter measured on the patient standing. 
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Treating recurrences and Popliteal Fossa perforators may imply several punctions as it is usually not possible 
to negotiate sharp tortuosities. 

Post operative care: All patients are treated for at least 1 week with a Low Molecular Weight heparin, expect 

those who are already under anti coagulation. If this is the case the treatment is not discontinued . 

Patients with a personal and/or family history of thrombo-embolic disease are treated for 20 days. Venous 
trunks which have presented with a superficial venous thrombosis are not a contra-indication for the treatment 
but we wait for 18 months before ablating the vein with steam.  

Results: We have treated 670 Small Saphenous Veins and 243 Popliteal Fossa Perforators between 2010 and 
2016. 98 % of the patients have been controlled at 3/6 weeks to detect complications and check that the vein was 
closed. All the vein were closed on Duplex examination. 

Complications were few: 

--- 3 cases of Deep Vein Thrombosis localized to a calf vein without pulmonary embolism, 

--- Paresthesia of the sural nerve was detected in 3,5% of the patients, it was long lasting in only 0,5% (still 
present at the 1 year control). 

--- No infection was reported.  

--- Skin burns at the entry point were seen in 2% of the patients but were superficial and healed spontaneously 
in 2 or 3 months. 

Long term closure rates are:  94% at 1 year, going down to 88% at 3 years, 65% of patients being followed up 
at this delay. 

In Conclusion; Steam Ablation spares the patient and the surgeon the incision and dissection of the Popliteal 
Fossa, which can be challenging in case of Redo Surgery.   

Discussion: Steam maybe safer in the Small Saphena than other thermal techniques because peri-venous 
necrosis is less then with bare-fiber Tulip® fibers and 1470 nm laser or Venifit® radio-frequency, as suggested by 
S.Tomis’s animal comparative study (2) ,although the small number of cases did not allow full statistic significance.   

We have treated large veins: 8-10 mm without more complications than smaller calibers trunks.  

Steam ablation is most useful when treating recurrences and Popliteal Fossa Perforators. 
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SCURT CV 

Dr. Milleret is a vascular surgeon with a training in electronics. 

He built his own Doppler machines since 1971 and used them to develop new techniques in Phlebology. 

He performed the first deep vein valvuloplasty in Europe (1978), introduced Cryo-fibrosis 

And Cryo-stripping for ablation of Saphenous trunks. When endovenous surgery appeared he devised a 
Steam Ablation technique which allows thermal ablation of tributary veins perforators. 

His current research is focused on Transcutaneous Ultrasonic methods to treat refluxing veins Non-invasively, 
and on Prosthetic venous valves for deep venous insufficiency. 
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Dr.  
Arcadia Spitale şi Centre Medicale Iaşi 

 
 

Manifestări cutanate în diabetul zaharat 

Andreea Dimitriu, Laura Elena Paviliu 
Arcadia Spitale şi Centre Medicale Iaşi 

Diabetul zaharat reprezintă cea mai frecventă afecțiune endocrină reprezentând 8.3% din populația generală 
și dintre aceștia 79.2% prezintă modificări cutanate. Prevalența pare a fi similară la ambele tipuri de diabet zaharat.  

Diabetul poate afecta orice parte a corpului, inclusiv pielea. Uneori, afectarea cutanată poate fi primul semn 
că o persoană are diabet zaharat. Din fericire, multe manifestări tegumentare pot fi prevenite și tratate ușor dacă 
sunt descoperite precoce. 

Diabetul zaharat afectează pielea prin multiple mecanisme. Atingerea valorilor crescute de glicemie conduce 
la formarea produșilor finali de glicozilare avansată prin glicarea proteinelor, lipidelor și acizilor nucleici. Produși 
finali de glicozilare avansată determină multiple complicații asociate cu diabetul zaharat inclusiv, complicații 
cutanate. De asemenea, aceștia reduc flexibilitatea și solubilitatea colagenului contribuind la procesul fibrotic, 
îmbătrânirea cutanată, supresia imună, toate acestea regăsindu-se la diabetici. Supresia imună asociată cu 
diabetul zaharat afectează mecanismele de vindecare determinând disfuncția leucocitelor și a factorilor de 

creștere. 

Manifestările cutanate în diabet pot fi clasificate astfel: manifestări cutanate metabolice (prurit ano-genital, 
xantomatoza eruptivă, prurit generalizat), infecțioase (bacteriene, fungice), vasculare (macroangiopatia, 
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microangiopatia, neuropatia), complicații dermatologice ale tratamentului diabetic (abcese, keloizi, lipoatrofie, 
lipohipertrofie, prurit) și afecțiuni cutanate agravate de diabetul zaharat (acantosis nigricans, acrocordoane, buloza 
diabetică, dermatopatia diabetică, granulom inelar, necrobioza lipoidică, scleredema diabeticorum, vitiligo).  

Severitatea manifestărilor cutanate în diabetul zaharat este variabilă depinzând de patofiziologia de bază.  

Tratamentul precoce al diabetului poate să scadă riscul de  dezvoltare a neuropatiei, a ulcerelor cutanate. 
Educarea pacienților împreună cu conștientizarea importanței unui stil de viață sănătos care să includă sport și 
dietă, joacă un rol important în managementul și prevenția diabetului și a complicațiilor cutanate asociate. 

Tratamentul optim și managementul diabetului zaharat vor îmbunătăți factorii implicați, reducând 
complicațiile de organ, îmbunătătind calitatea vieții.  

 

SCURT CV 

Educație și formare 

Diplomă medic specialist dermato-venerolog (pe baza examenului susţinut în sesiunea noiembrie 2017) 

Medic rezident dermato-venerologie (2012-2017) - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași, 
Clinica de Dermatovenerologie 

Diplomă doctor-medic (2010) - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași - Facultatea de 

Medicină 

Diplomă de bacalaureat (2004) - Colegiul Național, Iași 

Multiple cursuri de pregatire profesională continuă atât naţionale, cât şi internaţionale: EADV Resident Course 
- Dermoscopy; Dermapen’s Training Program - Advanced Class; ”Bazele anatomice pentru injectarea de acid 
hialuronic la nivelul feţei. Rezultatele tratamentelor cu acid hialuronic”; EADV Resident Course - ”Paediatric 
Dermatology”; ”Terapii bazate pe lumina inteligentă”; ”Injectare de plasmă autologă PRP”; Curs postuniversitar de 
Dermatopediatrie, ”Present and future in Dermatocosmetology”; ”Skin ultrasound”; ”Scleroderma at the border 
between specialities”; ”Dermato-allergology”; ”Dermatological surgery - from simple to complex”  etc. 
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Activitatea ştiinţifică: 

Autor a 2 capitole de carte, coautor în 2 lucrări in extenso publicate în reviste cotate ISI Web of Science, 6 
lucrări publicate în rezumat în jurnale indexate ISI, 6 lucrări in extenso în revistă indexată ISI şi BDI,  autor principal 

şi coautor de postere la manifestări naţionale şi internaţionale, comunicări orale. 

 

Membru al unor societăţi ştiinţifice: 

European Academy of Dermatology and Venereology 

Societatea Română de Dermatologie 

Asociaţia Dermatologilor din Moldova 

International Dermoscopy Society 
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Nicolae Iordache IORDACHE 
 
Dr.  

 
 

Intuitiv şi contra-intuitiv în relaţia dermatolog-pacient 

Comunicarea între medic şi pacient este o prioritate scăzută în programa de învăţământ medical din 
România, indiferent că vorbim de facultate sau rezidenţiat. Simultan, pacienţii devin tot mai informaţi, tot mai 
dornici să participe în luarea deciziilor de sănătate care îi privesc şi, în acelaşi timp, tot mai expuşi unor curente şi 
informaţii despre sănătate de o calitate îndoielnică. În România nu există protocoale sau ghiduri care să orienteze 
dermatologii în a comunica cu pacienţii în funcţie de situaţiile cu care aceştia se prezintă în acest context în 
continuă schimbare. 

Această prezentare va demonstra că este nevoie de o abordare nouă, având la bază cercetarea ştiinţifică 
sistematică în domeniul comunicării şi a relaţiei dintre dermatolog şi pacienţi sau aparţinătorii acestora. De 
asemenea, va indica surse de inspiraţie în acest scop celor ce vor să facă pe cont propriu paşi înainte pe calea 
modernizării relaţiei dermatolog-pacient. 
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SCURT CV 

Nicolae Iordache Iordache este deopotrivă consultant, trainer şi autor. 

A absolvit facultatea de medicină în 1995 şi un master în administrarea afacerilor în 2002. Este doctorand în 
Comunicare la SNSPA. 

Are 5 ani de experienţă în managementul ONG-urilor, 11 ani de experienţă directă în industria farmaceutică şi 
10 ani în consultanţă de management şi oferirea de training pentru dezvoltarea angajaţilor companiilor în sfera 
sănătăţii. 

În 2013 a publicat în colaborare cu Olivian Breda cartea “Cine eşti tu, doctore?”,  ghidul medicilor români 
pentru a-şi construi cariera în jurul unui brand propriu respectabil. În mai 2015 a lanasat cartea “Re-Prezintă! - De 
ce şi cum să îmbrăţişezi discursul Schimbării în sănătate”, în care pledează pentru prezentări care să producă 
schimbări în sănătate. Întreţine blogul www.cetd.ro dedicat celor care lucrează în sănătate. Este columnist la Viaţa 
Medicală. 
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Alin Laurențiu TATU 
 
Prof. Univ. Dr. 

 
 

Noi posibile perspective de tratament topic pentru vitiligo cu 
extracte de Piper Nigrum 

Bianca Mihăilă, Rodica Mihaela Dinică, Alin Laurențiu Tatu,  
Olimpia Dumitriu Buzia  
Am realizat un studiu într-o echipă multidisciplinară constând în farmacişti, chimişti şi  medici. Studiul nostru arată 

că Piper nigrum (PN) și principalul său alcaloid, piperina, pot promova proliferarea melanocitelor in vivo, confirmând cele 
câteva observaţii anterioare din literatură. Piperina pură și extractul de fructe PN au fost încorporate în două unguente 
diferite și testate pe subiecți umani afectați de vitiligo după ce a fost obţinut avizul Comisiei de Etică. Au fost tratate zone 
diferite: unele utilizând piperină pură, altele doar extractul, unele doar soluție de travoprost și altele utilizând o asociere 
de soluție de travoprost (analog de prostaglandină F2α) și produsele obţinute de echipa multidisciplinară. În grade 
diferite, pigmentarea a fost obţinută în toate zonele tratate. Extractul a produs rezultate mai rapide și mai importante 
decât piperina pură. Modelul de pigmentare a fost, de asemenea, diferit între cele două substanţe – piperina pură şi 
extractul. Asocierea soluției de travoprost accelerează procesul și modifică modelul de pigmentare, mai ales când este 
asociat cu extractul PN. În acest caz, rezultatele au fost observabile după numai 3 săptămâni de aplicare, în timp ce restul 
plăcilor au necesitat până la 6 săptămâni pentru a obține pigmentare vizibilă. Efectele secundare au fost rare şi au 
constat în senzația de arsură și eritem la nivelul suprafețelor tratate. Prin urmare, extractul de Piper nigrum poate 
reprezenta, în viitor, o nouă opțiune de tratament pentru vitiligo, în special având în vedere efectele secundare ușoare 
ale produselor testate și timpul redus necesar pentru repigmentare. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe studii 
pentru a valida aceste date experimentale. 
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SCURT CV 

Născut în 1968, urmează etapele şcolarizării fiind absolvent al Liceului de Matematică-Fizică ”Vasile 
Alecsandri” Galaţi şi olimpic naţional la matematică. După stagiul militar, studiază apoi la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti. Se formează ca dermatolog în Spitalul Clinic ”Colentina” sub bagheta Prof. 
Dr. Forsea, Prof. dr. Giurcăneanu şi a dr. Smaranda Iosif. Obţine primul loc la examenul de medic specialist susţinut 
la Bucureşti şi de asemenea primul loc la examenul de medic primar susţinut la Timişoara. 

Obţine prin concurs postul de medic dermato venerolog la Spitalul de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi 
şi lucrează în paralel în sistem privat. Se implică în dezvoltarea tematicilor şi programelor noii Facultăţi de Medicină 
şi Farmacie din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi unde susţine iniţial cursuri şi lucrări ca asociat, apoi 
din 2011 ca titular angajat. 

În 2017 susţine Teza de Abilitare şi tot din acel an devine Profesor universitar abilitat al Facultăţii de Medicină 
şi Farmacie din Galaţi. Din 2018 este conducător de doctorat având în coordonare 3 doctoranzi şi susţine cursuri 
de studii doctorale avansate în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Fundamentale şi Inginereşti. A publicat 
numeroase articole de specialitate in extenso indexate ISI, BDI realizând un indice Hirsch 7 la începutul lui 2019. 

Este membru al EADV, AAD, EHRS, ISD, ESDR, ESPD şi al Societăţii Japoneze de Dermatologie Investigativă. 
Este Board Director şi  Vicepreşedinte al Societăţii Internaţionale de Dermatologie–ISD. 

Domeniile de cercetare de interes sunt reprezentate de Demodex Folliculorum, microbiomul cutanat 
asociat/independent de Demodex, Dermoscopia/Entomodermoscopia, Rozacee, inclusiv cea indusă steroidian, 

vitiligo, alterări cutanate asociate tulburărilor endocrine, prurit, durere cutanată, alterări pilare. 
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Boala varicoasă a membrelor inferioare: locul și rolul contenției 
elastice externe 

Claudia Diana Gherman1, Răzvan-Alexandru Ciocan2, Andra Ciocan3 

1Conferențiar, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
2Asistent Universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
3Doctor, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ”Prof. Dr. Octavian Fodor, Cluj-Napoca 

Boala varicoasă a membrelor inferioare se caracterizează prin vene dilatate, cu traiect tortuos și proeminent 
care afectează aproximativ 30% din populația adultă. Dispozitivele de contenție elastică graduală au fost propuse 
ca și măsură de a preveni apariția bolii varicoase și a trombozei venoase profunde.  

Dispozitivele de compresie funcționează prin reducerea suprafeței globale a secțiunii transversale a 
membrelor inferioare și prin urmare a diametrului vaselor de sânge. Această reducere duce la creșterea fluxului 
sangvin la nivelul venelor reducând astfel staza venoasă și riscul de formare a trombilor. 

Există mai multe tipuri de dispozitive de compresie ce se eliberează pe bază de prescripție medicală. Acestea 
includ diferite lungimi (lungimea de la călcâi la nivelul coapsei) și diferite grade de compresie. Standardele 

britanice și europene de clasificare a rezistenței ciorapilor de compresie diferă.  

Clasa III (34-46 mmHg – European standard / 25-35 mmHg – British Standard) de contenție este cea mai 
eficientă, numai că trebuie avută în vedere dexteritatea persoanei care îmbracă ciorapul deoarece sunt greu de 
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îmbrăcat. Cel mai frecvent tip de contenție prescris pentru boala varicoasă este cel de clasă II (23-32 mmHg – 
European standard / 18-24 mmHg – British Standard). Eficacitatea acestui tratament compresiv depinde de 
purtarea ciorapului, prin urmare complianța pacientului și alegerea tipului de ciorap corespunzător, amândouă 
fiind la fel de importante. 

 

SCURT CV 

Chirurg vascular şi generalist la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Medic Șef Secție Clinica 
Chirurgie II, a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca în anul 1990. 

Din anul 2016 este Preşedinta Societăţii Romane de Angiologie şi Chirurgie Vasculară, societate cu peste 25 
de ani de tradiţie în ţara noastră, cu 11 manifestări știinţifice organizate, şi care continuă să reprezinte o societate 
științifică de interes general, cu caracter științific și educațional. 

Pe parcursul activităţii sale în cadrul societăţii a fost preocupată de crearea unui cadru organizatoric adecvat 
pentru toți specialiștii ale căror preocupări au legătura cu angiologia și chirurgia vasculară, în vederea ridicării 
continue a nivelului lor profesional și științific. 

Munca sa a avut ca obiective: susținerea acțiunilor de introducere a unor standarde, ghiduri, tehnici noi (cum 
ar fi cele de abord endovascular), propunerea de noi competențe și specializări din domeniu, precum și dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu organizații internaționale similare și afilierea la acestea. 

Este Membru în Comisia Consultativă de Chirurgie Vasculară a Ministerului Sănătăţii, Membru în Comisia de 
specialitate Chirurgie Vasculară a Colegiului Medicilor România şi Reprezentantul Societăţii Române de Chirurgie 
Vasculară în UEMS Section and Board of Vascular Surgery.  
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Există o legătură între terapia biologică în psoriazis și cancerul de 
organ? 

D. O. Costache1, Alexandra I. Lulache1, Raluca S. Costache1,2 
1Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”, Bucureşti 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”, Facultatea de Medicină Generală  

La baza terapiilor moderne se află doi piloni fundamentali, anume pe de o parte studiile clinice cu număr 

semnificativ de pacienţi, şi pe de altă parte experienţa clinică acumulată pe milioane de pacienţi. 

Prin însumarea acestor doi factori fundamentali se obțin rezultate complexe, nu întotdeauna congruente, dar 
care permit să analizăm în termeni cât se poate de obiectivi atât eficacitatea tratamentului, cât şi siguranţa 
produselor farmacologice utilizate şi, nu în ultimul rând, profilul pacienţilor candidaţi pentru tratament. 

Există frecvent asocieri sau favorizări patologice în afecţiuni precum psoriazis vulgar sau boala Crohn. Astăzi, 
nimeni nu se mai miră atunci când constată la un pacient psoriatic coexistenţa sindromului metabolic, a 
afecţiunilor intestinale inflamatorii, depresiei sau afecţiunilor cardiace inflamatorii, punctul comun al acestora fiind 
inflamaţia necontrolată sistemică declanşată de o cauză necunoscută.  

Ştiută fiind implicarea sistemului inflamator în controlul multiplicării celulare în organism, discuţia despre 
corelaţiile între sindromul inflamator cronic sistemic şi tumorile hematologice sau de organ este absolut firească. 
Există numeroase dovezi referitoare la rolul α-TNF în reglarea promovării şi propagării tumorale, fiind în prezent 
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definite cel puţin şase aspecte caracteristice care oferă celulelor avantaje de supravieţuire in vivo. Aceste aspecte 
sunt: promovarea unor semnale autocrine de creştere celulară, instalarea insensibilităţii la semnalele anti-creştere, 
favorizarea angiogenezei, evitarea căilor apoptozei, favorizarea mecanismelor de invazivitate tisulară şi de 
metastazare, replicarea celulară nerestricţionată. 

Numeroase studii dovedesc implicarea α-TNF în reglarea promovării şi propagării tumorale. 

Tabelul 1: α-TNF în reglarea promovării şi propagării tumorale 

- producţie de NO (alterări ale ADN, promovare tumorală cGMP mediată) 
- creştere autocrină şi factor de supravieţuire pentru celule maligne 
- activarea E6/E7 ARNm în celulele infectate cu HPV 
- activarea Src kinazei 
- remodelare tisulară prin matrix metaloproteinaze 
- controlul infiltrării leucocitare prin modulare citokinică 
- inhibarea E-caderinei, creştere nucleolară de b catenină 
- creşterea motilităţii (invazivităţii) tumorale 
- tranziţie epitelial-mezenchimală 
- inducţie de factori angiogenici 
- pierderea răspunsului la androgeni 
- rezistenţă la medicaţie citotoxică 

 

Datorită acestor efecte deosebit de complexe şi de complementare în acelaşi timp, care arată dincolo de orice 
comentarii că organismul este posesorul unei balanţe extrem de bine reglată în privinţa mecanismelor sale 
inflamatorii de apărare antitumorală, un tratament imunomodulator care să influenţeze titrurile circulante şi 
tisulare de TNF poate pe drept cuvânt să ridice semne de întrebare şi îngrijorări. 

  



 
 
 
 
 
 

205 

 

 

Tabelul 2: α-TNF în combaterea neoplaziei 

- injectarea de TNF intratumoral – oprirea fluxului sanguin, hemoragii intratumorale, 
necroză vasculară 

- colonizare tumorală cu PMN 
- inhibarea creşterii tumorale prin macrofage şi celule NK (Blankenstein, 1991) 
- distrucţie şi rejecţie tumorală NK şi LAK induse (Baxevanis, 2000) 
- imunitate antitumorală şi eliminarea CTL indusă a tumorilor 
- favorizarea apoptozei citocrom c mitocondrial indusă 
- apoptoză c-myc dependentă 
- inhibarea activării NF-kB 

 

Studiile clinice efectuate, metaanalizele, datele din registrele internaţionale, dar şi, nu în ultimul rând, 
experienţa clinică a specialiştilor sunt instrumentele puternice pe care le avem la îndemână atunci când facem 
afirmaţia că până la acest moment nu există niciun fel de date care să arate că terapiile anti α-TNF ar fi incriminate 
în inducţia neoplaziilor, fie ele de organ sau hematologice. Preocupările iniţiale care legau terapia biologică de 
dezvoltarea limfoamelor par, în lumina informaţiilor actuale, desuete. 

Cu toate acestea, ar fi o dovadă de iresponsabilitate să nu admitem că terapia biologică, ca toate formulele 
terapeutice cu un grad de imunosupresie de altfel, nu ar putea să favorizeze dezvoltarea unei neoplazii, fie 
preexistentă fie de novo. Prin tulburarea balanţei mai sus prezentată sumar, terapiile biologice anti α-TNF pot ajuta 
într-o măsură impredictibilă evitarea supravegherii imune de către neoplaziile existente la momentul iniţierii 
tratamentului, dar insuficient dezvoltate pentru a fi depistate cu metodele disponibile în prezent. 

Supravegherea vigilentă post marketing a produselor medicamentoase este vitală, datorită circumstanţelor 
studiilor clinice, care fac să se ajungă la situaţia că în practica curentă se utilizează medicamente inclusiv la 
categorii de pacienţi care au fost excluşi explicit în studiile clinice şi faţă de care în consecinţă datele privind 
siguranţa sunt relativ incomplete, dacă există cât de cât. Metaanalizele suplinesc o serie din aceste dezavantaje ale 
studiilor clinice, în primul rând numărul limitat de pacienţi. Durata de expunere individuală la moleculele active 
însă nu se modifică, deşi datele sunt comunicate sub formă statistică de tip pacient-ani de expunere... 
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O metaanaliză pe 9 studii clinice  arată un risc de 3 ori mai mare (OR 3,3 cu CI 95%) de a dezvolta o malignitate 
la pacienţii trataţi cu anti α-TNF faţă de martor, riscul fiind proporţional cu doza administrată. Nota bene, în studiul 
menţionat rata de neoplazii în braţul de control a fost anormal de scăzută... 

Pentru a ilustra această realitate prezentăm un caz clinic, ilustrativ pentru riscurile la care sunt expuşi în 
acelaşi timp şi pacienţii dar şi medicii, în ciuda bunei credinţe a ambilor. 

 

SCURT CV 

Medic primar dermatovenerologie 

Doctor în ştiinţe medicale - Studiul microcirculaţiei sanguine în patologia cutanată 

Coordonator activitate de cercetare, studii clinice la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol 
Davila”, Bucureşti. 

Editor executiv, Romanian Journal of Military Medicine, revistă editată de Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor 
Militari din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" București. 

Delegat Ministerul Apărării Naţionale în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România 

Activitate clinică şi de cercetare în cadrul departamentului de Dermatologie al Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”, Bucureşti. 

Competenţă în evaluarea microcirculaţiei. 

Competenţă în electrochirurgie şi laser chirurgie în dermatologie. 

Formator de formatori în dermatocosmetologie 
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Tratamentul de desensibilizare la agenți biologici 

Irena Nedelea1,2, Diana Deleanu1,2,3 

1Disciplina Alergologie și Imunologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
2Ambulatorul de Alergologie, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ”Prof. Dr. Octavian 
Fodor”, Cluj-Napoca 
3Departamentul de Medicină Internă, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ”Prof. Dr. 
Octavian Fodor”, Cluj-Napoca  

Desensibilizarea la medicamente este indicată atunci când acestea sunt indispensabile schemei terapeutice, 
la indivizi cu reacții de hipersensibilitate la preparatul vizat. Aceasta reprezintă administrarea unor doze progresiv 
crescătoare din medicamentul incriminat, până la atingerea dozei terapeutice, cu scopul inducerii toleranței 
imunologice.  

Actual, desensibilizarea la medicamente este utilizată cu succes pentru antibiotice, aspirină, chimioterapice, 
precum și pentru agenți biologici.  

Desensibilizarea este eficientă la indivizii cu reacţii de hipersensibilitate imediată, IgE-mediată la 
medicamente, însă date publicate în literatură susțin eficacitatea acesteia și în reacții de hipersensibilitate tardivă, 
de tipul IV. Adeseori, un medicament induce reacții adverse mediate prin mecanisme imunologice diferite și 
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intricate. În această categorie sunt incluși anticorpii monoclonali. Reacțiile adverse față de aceștia se abat de la 
regula reacțiilor de hipersensibilitate clasificate de Gell și Coombs. Întrucât statusul de toleranță este tranzitor și 
menținut doar în contextul administrării zilnice a medicamentului, desensibilizarea la agenți biologici cu alt ritm 
de administrare, precum cel săptămânal, reprezintă o adevarată provocare pentru clinician și pacient deopotrivă. 

Reacțiile alergice din cursul desensibilizării rămân un obstacol redutabil. O mai bună înțelegere a mecanismelor 
patologice ale reacțiilor de hipersensibilitate la medicamente, precum și a celor care stau la baza desensibilizării 
sunt premisele succesului acestei metode.  

Lucrarea de față este o punere la punct în tema desensibilizării la agenți biologici și expune mecanismele prin 
care se induce toleranța imunologică, protocolul, indicațiile, contraindicațiile, posibilele reacții adverse și evoluția 
după desensibilizare, alături de prezentarea unor cazuri de desensibilizare la agenți biologici, realizate în 
Departamentul de Alergologie al Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie “Prof. Dr. Octavian 
Fodor”, Cluj-Napoca.  

 

SCURT CV 

Grad didactic: Asistent Universitar 

Funcţie: Medic specialist  

Loc de muncă: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Institutul Regional de 
Gastroenterologie şi Hepatologie ”Prof. Dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca 

Specializări: Alergologie şi Imunologie Clinică  

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: membru Societatea Română de Alergologie şi Imunologie Clinică, 
membru EEACI 
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Repere în managementul riscului cardiovascular în boala psoriazică 

Artropatia psoriazică (APS) rămâne prin excelență o entitate heterogenă, multifațetată, caracterizată prin 
inflamație cronică locală (sinovială, entezitică, cutanată) și sistemică, acompaniată de damage tisular specific, în 
principal leziuni distructive și proliferative articulare periferice și axiale.  

În fapt, conceptul de boală psoriazică depășește granițele componentei articulare și cutanate, presupunând 
manifestări sistemice polimorfe, de la cele extra-articulare, concept-related (uveita, boala inflamatorie intestinală), 
la complicații și comorbidități de tipul bolii cardio-vasculare (CV), factorilor de risc CV și sindromului metabolic, cu 

implicații prognostice și terapeutice.  

Rata înaltă de morbiditate și mortalitate CV corelată cu activitatea și severitatea APS, incidența ridicată a 
factorilor tradiționali (obezitate, HTA, diabet, hiperlipidemie, sindrom metabolic) și evenimentelor CV (boală 
coronariană, cerebro-vasculară, periferică vasculară), inclusiv a celor majore (infarct, stroke, moarte CV), alături de 
riscul crescut de boală coronariană subclincă (markeri surogat – indicele intima-medie carotidian, plăci de aterom) 
sunt recunoscute deopotrivă în artropatia psoriazică și psoriazisul cutanat. Mai mult, overlap-ul dinamic între 
factorii tradiționali CV, inflamația sistemică, ateroscleroza precoce accelerată și boala reumatismală per se respectă 
modelul patobiologic clasic de afectare CV în patologia inflamatorie cronică imună.  

Recomandările EULAR, European League Against Rheumatism, 2016, aduc în atenție direcțiile principale în 
evaluarea riscului CV în suferințele reumatismale cu determinism imun, sensibilizând asupra necesității controlului 
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optimal al bolii (diagnostic precoce, strategia ¬treat-to-target, utilizarea dinamică a remisivelor sintetice și 
biologice, TNF si non-TNF) și importanței managementului non-farmacologic al factorilor de risc.  

Excesul de boală CV, strategia optimă de identificare și stratificare a riscului CV, selecția medicației raportat 

la cardiotoxicitate constituie coordonate esențiale în managementul riscului CV în boala psoriazică. 

 

SCURT CV 

Conferenţiar universitar, Disciplina Reumatologie, Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi. 

Medic primar reumatologie şi reabilitare, şef clinică Reumatologie 2, Spitalul Clinic Recuperare Iaşi  

Coordonator Centru EUSTAR 162, afiliat reţelei EUSTAR (European Scleroderma Trials and Research Group) 

Coordonator Centru Capilaroscopie – Network of imaging training center 2016-2021 (EULAR) 

Training in capilaroscopie (Paris, Franţa, 2004), ecografie musculoscheletală (Paris, Franta, 2004; Barcelona, 
Spania, 2008); osteodensitometrie DXA (Bucureşti, România, 2006). 

Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale: EUSTAR, IASP (International Association for the Study of Pain) şi 
Special Interest Group Musculoskeletal Pain, SLEuro (European Lupus Society)  

Domenii de interes: terapia biologică în patologia reumatismală imun mediată, orphan disease (Sclerodermia 
sistemică, miopatii inflamatorii idiopatice), sarcina şi patologia reumatismală imun mediată. 
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Tomografia în coerență optică și glaucomul 

Glaucomul reprezintă principală cauză ireversibilă de orbire la nivel mondial şi este cea mai comună cauză de 
pierdere permanentă a vederii la persoanele peste 40 de ani, după degenerescența maculară legată de vârstă. S-
a demonstrat că diagnosticul precoce și tratamentul glaucomului reduc rata de progresie a bolii și îmbunătățesc 
calitatea vieții pacienților. Tehnologiile imagistice precum tomografia în coerență optică (OCT) joacă un rol 
important în diagnosticul glaucomului, monitorizarea progresiei bolii și cuantifică afectarea structurală. OCT este 
o metodă imagistică non-invazivă și non-contact care furnizează imagini secționale de înaltă rezoluție ale 
țesuturilor oculare (retina, nerv optic și segment anterior). 

Studii recente au arătat că spectral domain optical OCT (SD-OCT) poate măsura grosimea stratului fibrelor 
nervoase retiniene peripapilare (SFNR) și poate fi util în detectarea glaucomului în stadiul pre-perimetric. Apariția 
SD-OCT-ului a readus interesul pentru potențialul utilizării imagisticii maculare în glaucom datorită capacității 
acestuia de a măsura mai bine individual straturile retinei. 

Swept-source OCT (SS-OCT) poate evalua SFNR și grosimea maculară, dar poate să vizualizeze mai clar 
structurile oculare profunde precum coroida și lamina cribrosa. Swept-source OCT poate scana la viteze mai mari 
și poate obține scanări de înaltă calitate care conțin o suprafață mare a polului posterior incluzînd atât discul optic 
cât și macula. Swept-source OCT permite repetabilitatea măsurării amplitudinii unghiului camerular  precum 
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distanța de deschidere a unghiului, spațiul trabeculo-irian, unghiul trabeculo-irian și este capabil să înregistreze 
imagini ale camerei anterioare la rezoluții extreme. 

Detectarea progresiei bolii rămâne o provocare în glaucom datorită naturii variabile și progresiei lente a bolii, 

a variabilității masurătorilor perimetriei automate standard (SAP), ale dispozitivelor imagistice și lipsa unei 
standardizări comun acceptate. Unii ochi prezintă modificări structurale ale discului optic sau SFNR înainte ca 
orice indicație a afectării glaucomatoase să poată fi detectată cu SAP. Unele rapoarte au arătat că utilizarea 
parametrilor SD-OCT SFNR a fost folositoare în detecția progresiei glaucomului. 

Progresia structurală în TD-OCT (time-domain OCT) a fost asociată cu progresia funcțională preperimetrică, 
iar ochii glaucomatoși și ochii cu progresie semnificativă SAP au rate mult mai mari ale subțierii SFNR-ului 
compratativ cu ochii fără progresie. 

În concluzie, OCT-ul s-a dovedit a fi modalitatea imagistică de bază în diagnosticarea și evaluarea progresiei 

și de asemenea OCT-ul este utilizat la scară largă în managementul de rutină a pacientului glaucomatos, furnizând 
imagini de rezoluție înaltă ale microstructurilor oculare și cuantificarea obiectivă a modificărilor tisulare. 

 

SCURT CV 

Sunt absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T Popa” Iaşi, România din 1985.  

În perioada 1990-1994 am urmat rezidenţiatul în Specialitatea Oftalmologie, Spital ”Sf. Spiridon”, Iaşi unde îmi 
continui activitatea ca medic primar şi în prezent.  

În perioada 1987-1990, am fost Asistent Universitar, la Disciplina Histologie, iar între 1991–1999 la Disciplina 
Oftalmologie, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi. Între 1999 – 2007 am fost Şef de lucrări iar din 2007 sunt Conferenţiar la 
Disciplina Oftalmologie, U.M.F. Iasi, Spital ”Sf. Spiridon” Iaşi.  

Din 2017 sunt Coordonatorul activităţii didactice la Disciplina Oftralmologie, Departamentul Chirurgie II. 

În 1999 am susţinut Doctoratul în Medicină, specialitatea Oftalmologie, cu tema: “Cercetări clinice privind 
echilibrul presor intraocular la Normali, Hipertensivi şi Glaucomatoşi. 

Am avut Burse de cercetare şi de lucru în: Köln - Germania (1994); Kfar-Saba Israel (1997); Louisville Kentucky 
(1997); Regensburg - Germania (1994). Între 2007-2012, am fost Directorul Medical din Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. 
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Spiridon” Iaşi, iar între 2012-2016, Deputat în Parlamentul României, şi membră a Comisiei pentru Sănătate şi 
Familie. 

Sunt membră în bordul de conducere al Societăţii Române de Oftalmologie, vicepreşedinta Societăţii 

Române de Oftalmopediatrie şi Strabism, membră a Societăţii Române de Lentile de Contact, membră a 
Academiei Europene de Ortokeratologie. 

Sunt autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice la Congrese din România precum şi Internaţionale, a 17 
publicaţii ştiinţifice ISI şi 36 BDI, precum şi a 15 cărţi în oftalmologie. 

Subiecte preferate: Oftalmopediatrie, Ambliopie, Ortokeratologie, Lentile de Contact, Low-Vision. 

 

  



 
 
 
 
 
 

214 

 

 
SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
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Daniel Constantin 
BRĂNIȘTEANU 
 
Șef Lucr. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
"Grigore T. Popa" Iași 
  

 

Manifestări oculare în infecțiile virale cutanate 

Daniel Constantin Brănișteanu1, Cătălina Ioana Brănișteanu2, Andrei 
Bîlha3  
1Disciplina Oftalmologie - Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Retina Center, Iași 
2Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 
3Disciplina Fiziologie - Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Platinum Optic, Iași 

Multipli agenti patogeni virali determină afectare dublă cutanată și oculară.  

Herpesul ocular. Boala herpetică oculară este o cauză frecventă de orbire în țările subdezvoltate. Cea mai 
frecventă manifestare oculară dată de HSV este keratita herpetică superficială, ce însumează aproximativ 80% din 
totalul afectărilor oculare cauzate de HSV. Pacienții cu keratită herpetică superficială prezintă ochi roşu dureros, 
acuitate vizuală scăzută, fotofobie, lăcrimare. Examenul biomicroscopic evidenţiază leziuni corneene ulcerative cu 
aspect dendritic (figura 1), punctiform sau geografic, pozitive la testul cu fluoresceină sau roz Bengal. Sensibilitatea 
corneană este redusă.  

Zona zoster oftalmică. Manifestările clinice caracteristice zonei zoster oftalmice sunt reprezentate de leziuni 
veziculare dureroase la nivelul tegumentului dermatomului afectat, iar semnul Hutchingson (interesarea aripii sau 
bazei nasului) avertizeaza asupra iminentei afectări oculare, cel mai frecvent corneană. 
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Infecțiile oculare datorate virusului Papiloma uman. Sunt afectate frecvent conjunctiva (papiloame) dar şi 
suprafața oculară (pterigion, papilomul scuamos conjunctival, neoplazia intraepitelială conjunctivală și neoplazia 
scuamoasă a suprafeţei oculare). 

Conjunctivita virală. Este cel mai frecvent produsă de adenovirus şi se manifestă prin disconfort local 
important, congestie conjunctivală moderată sau severă şi secreţie apoasă. Fotofobia şi scăderea acuităţii vizuale 
sunt consecinţa afectării corneene (cheratoconjunctivita epidemică). Infiltratele subepiteliale corneene pot avea 
un impact negativ asupra funcţiei vizuale pe termen lung şi permit diagnosticul retrospectiv. Rash-ul cutanat 
asociat apare în special la pacienții imunodeprimați. 

Molluscum contagiosum. Leziunile de tip nodular sunt cel mai frecvent localizate la nivelul pleoapelor. În 
general evoluția lor este benignă, cu remisiunea spontană într-o perioadă de 6-18 luni de zile. Conjunctivita 
foliculară cronică este consecinţa reacţiei antigenice sau toxice de la nivelul filmului lacrimal indusă de proteina 
virală. 

 

Figura 1. Cheratită herpetică superficială pe grefon cornean 
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SCURT CV 

Titluri profesionale:  

• Şef de Lucrări şi Titular de Curs la Disciplina Oftalmologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
”Grigore T. Popa” Iaşi 

• Specialist în Retinologie, Şeful Clinicii ”Retina Center” Iaşi, România  

• Membru fondator şi membru în Comitetul de Conducere a Societăţii Române Retina 

• Membru în Consiliul de conducere a Societăţii Române de Oftalmologie 

• Titlu onorific de FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology) acordat în 2014 pentru 
merite profesionale şi contribuţia adusă şcolii de retinologie româneşti 

• Editor Asistent şi membru în Comitetul Editorial Naţional al “Romanian Journal of Ophthalmology” 

• Membru Euretina (European Society of Retina Specialists)  
 

Calificări:   

• Titlu de Doctor Medic a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi, 1991 

• AFSA în oftalmologie, specializarea retină, la Universitatea Claude Bernard, Lyon, France 

• Medic primar oftalmolog din 2000 

• Doctor în Știinţe Medicale din 2006 datorită Lucrării în Retinologie 

• Stagii de pregătire în patologia medicală şi chirurgicală a retinei în departamente de specialitate din 
Lyon, Franta; Louisville, SUA; Gent, Belgia; Frankfurt, Berlin şi Wurzburg, Germania 

 

Contribuţii ştiinţifice şi profesionale: 

• Crearea primului centru de retină medicală, laser şi chirurgicală într-un spital public din zona 
Moldovei în 1997  

• Implicarea constantă în promovarea şi implementarea de noi metode diagnostice, tratamente 
medicale şi chirurgicale în patologia retinei 

• Cooperare ştiinţifică şi implicare activă în 7 studii clinice internaţionale 

• Peste 50 de articole şi capitole de carte publicate 

• Peste 150 de prezentări ştiinţifice la Congrese Naţionale şi Internaţionale 

• Speaker invitat la Conferinţe şi Congrese de specialitate  
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Aspecte fiziopatologice şi perspective terapeutice ale utilizării 
compușilor fenolici în afecţiuni dermatologice 

Manuela Ciocoiu1, Iuliana Hunea2, Codruţa Bădescu3 

1Disciplina de Fiziopatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 
2Drd. Disciplina de Fiziopatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi  
3Departamentul Specialităţilor Medicale I, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: compuşi fenolici, inflamaţie, carcinogeneză 

Dovezile existente indică faptul că polifenolii pot aduce beneficii pacienților cu alopecie, acnee vulgară, infecții 
fungice, hiperpigmentare sau piele îmbătrânită de soare. Răspunsurile antiinflamatorii exercitate de polifenoli 
implică scăderea secreţiei de IL-1ß şi activităţii NF-kB. Unii polifenoli au caracteristici sinergistice cu agenții 
chimioterapeutici împotriva cancerului. Astfel, o combinație adecvată a polifenolilor cu medicamentele 
chimioterapeutice existente va conduce la reducerea efectelor secundare fără a scădea efectele agenților 
chimioterapeutici. Administrarea compușilor fenolici a determinat o protecţie semnificativă faţă de 
fotocarcinogeneză în termeni de indice tumoral, multiplicitate tumorală şi creştere tumorală. Aplicaţia topică de 
(-) -epigalocatechin-3-galat (EGCG), un chemoprotector major, a dus la inhibarea creşterii tumorilor cutanate 

induse de radiaţiile ultraviolete. Administrarea de polifenoli are efecte antiangiogenetice puternice şi are 
potenţialul de a controla creşterea, sau determina regresia tumorală prin acest mecanism. Inhibarea antigenului 
nuclear al proliferării celulare (PCNA) în micromediul tumoral sprijină conceptul că proliferarea celulelor tumorale 
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este suprimată de compușii fenolici. Polifenolii acţionează la nivele diferite ale semnalizării intracelulare, sugerând 
astfel ideea că o asociere de polifenoli ar inhiba mai eficient evoluţia tumorală decât anumiţi constituienţi 
polifenolici separat. Compuși fenolici precum EGCG, epicatechina, quercetina, myricetina şi naringinina, în 
condiţiile unui pH neutru sau alcalin, suferă degradări structurale care determină o creştere remarcabilă în 

inhibarea telomerazei. Abilitatea compușilor fenolici de a acţiona prin aceste mecanisme le conferă o caracteristică 
suplimentară benefică faţă de terapia utilizată în prezent. Polifenolii naturali, sau scheletele lor moleculare, pot 
reprezenta punctul de plecare în dezvoltarea de noi medicamente, concepute special pentru combaterea stărilor 
inflamatorii cronice şi cancerogenezei. 

 

SCURT CV 

Profesor universitar la Disciplina Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Coordonator al activităţii didactice la Disciplina de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Medic primar Medicină Internă 

Vicepreşedintele Societăţii Române de Fiziopatologie 

  



 
 
 
 
 
 

219 

 

 
SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala Magnum 17.55-18.10 
 
Sanda Mirela CHERCIU 
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Tendinţe în estetică în 2019 

Aspectul fizic a constituit întotdeauna o preocupare majoră, un subiect ”fierbinte”, datorită impactului 
deosebit asupra încrederii, stimei de sine și atractivităţii unei persoane. 

Tehnologia și cercetarea medicală urmează dorința consumatorului, astfel că devin din ce în ce mai 
interesante intervenţiile non-invazive, cu rezultate rapide și timp de recuperare cât mai scurt. 

Acestor deziderate li se adaugă preferinţa și tendinţa de a apela la procedurile regenerative, care utilizează 

capacitatea proprie de refacere, a organismului, vorbind aici în special de PRP (platelet rich plasma) și terapia cu 
celule stem, derivate din adipocite. 

O altă tendinţă se referă la estetica masculină, în creştere în ultimii ani, dar și la scăderea vârstei medii la care 
pacienții doresc începerea procedurilor estetice preventive sau conservative. 

Dispozitivele laser, ablative sau non-ablative, ocupă o parte importantă a ofertei estetice, cu intervenţii atât la 
nivel facial și zonă cervicală, cu efecte asupra ridurilor, tonusului cutanat, problemelor specifice (roşeaţă, 
pigmentaţii, cicatrici), dar și pentru terapiile corporale ce urmăresc definirea musculaturii, eliminarea excesului de 
grăsime, în cure cât mai scurte și cu rezultate cât mai durabile. 

Liftingul nechirurgical cu ajutorul firelor revine în vogă, cu indicaţii precise și efecte rapide, preferabile 
variantei chirurgicale    
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Microneedlingul sau terapia de inducţie cu microace se bucură de succes în continuare, în tratamentul 
imperfecţiunlor cutanate, dar și pentru cearcane, vergeturi sau alopecie. 

Într-o piață tot mai ofertantă de servicii estetice, dacă ne referim la produsele injectabile, tendinţa 

profesioniştilor este de a evita supra-corecţia și de a păstra un aspect natural, echivalentul ”celei mai bune versiuni” 
ale pacientului. 

Viitorul sună ofertant, iar dacă procedurile estetice din top sunt dublate de cercetarea medicală a siguranţei 
și eficienţei lor, nu ne rămâne decât să ne bucurăm și să explorăm această lume fascinantă a esteticii medicale. 

 

SCURT CV 

Cursuri postuniversitare: 

2019: - The 7`th European School of Dermato-Oncology, EADO, Berlin, Germania 

2017: - Dermoscopy Excellence Masterclass, Roma, Italia 

2016: - Skin Cancer Workshop, Bucuresti, România 

2016: - Vascular Malformations, EADV Course, Malmo, Suedia 

2015: - Workshop in Aesthetic Medicine: ENDOPEEL, Milano, Italia 

2014: - Basics and Advanced in Dermoscopy, Bucureşti,  România 

2013: - Skintech Products and Techniques, Bucureşti,  România 

2013: - Special Approaches in Reshaping with Hyaluronic Acid for Eyes Area, Bucureşti,  România 

2013: - Certificate in Dermato-Cosmetology, România 

2013: - Berlin Dermatology Day, Germania 

2012: - Skin Surgery Workshop, Bristol, UK   

2012: - The Role and The Place of Hyaluronic Acid in Aesthetetic Procedures, Bucureşti, Romania 
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2011: - International Short Course of Dermoscopy, Graz,  Austria 

2010: - Moderne strategies in esthetic medicine: ART therapy, Iaşi, România 

2010: - READY Course -Remicade Academy in Dermatology – Biologic Therapies, Paris, France 

2010: - Training course for Candela Laser, Iaşi, România 

2010: - Training course for Pulsar IPL System 

2010: - AHA peels - applications in dermatology, Iaşi, România 

2010: - Phototherapy - applications in dermatology, Iaşi, România 

2010: - Applications of botullinum toxine in dermatology, Bucharest, România 

2008: - Lasers in dermatology, EADV Paris, France 

2008: - Dermatoscopy Course, EADV Paris, France 

2008: - Autoimmunity and psoriasis, Berlin, Germany 

Afilieri: Societatea Română de Dermatologie, EADV, EADO, International Society of Dermoscopy  
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Tegumentul: Oglindă a malignității organelor interne 

Magda Bădescu1, Manuela Ciocoiu1, B.M. Diaconescu1,  
Codruța Bădescu2 

1Disciplina Fiziopatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 
2Disciplina Medicină Internă, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

Cuvinte cheie: metastaze cutanate, tipare histologice 

Introducere: Tegumentul se comportă ca o oglindă pentru diferite afecțiuni subiacente, în special tumori 
maligne. Leziunea cutanată poate fi uneori singurul simptom al bolii de bază.  

Material şi metodă: Câteva studii diferite ce cuprind un total de 712 de pacienți cu tumori maligne interne, 
care au fost internați pe o perioadă de 5 ani. Au fost examinate și diagnosticate toate metastazele cutanate.  

Rezultate: Metastazele cutanate apar la 1%-9% din toți pacienții cu cancer intern. Cele mai frecvente 
metastaze ale pielii dintr-o tumoră primară necunoscută anterior provin din rinichi, plămâni, tiroidă sau ovar și 
sunt localizate cel mai frecvent (75%) la cap, gât și trunchiul superior. Carcinoamele metastatice sunt, de obicei, 
diferențiate de carcinoamele primare ale pielii datorită tiparelor histologice tipice ale acestora. În cazul în care 
distincția dintre tumorile tegumentare metastatice și cele primare este dificilă, este utilă o varietate de panouri 
imunohistochimice de colorare. Pozitivitatea pentru citokeratin 7 (CK 7) (GCDFP), receptorul de estrogen (ER) și 
receptorul de progesteron (PR) indică proveniența mamară, în timp ce pozitivitatea factorului 1 de transcripție 
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tiroidiană (TTF-1) evocă adenocarcinomul pulmonar ori tiroidian primar și nu este prezent în tumorile cutanate 
primare. P63 este un marker pozitiv numai al tumorilor cutanate primare și negativ în metastaze.  

Concluzii: Metastazele cutanate reprezintă o oportunitate de a detecta un cancer potențial tratabil înainte de alte 

dovezi ale prezenței sale, de a modifica terapia după caz în stadiul tumorii sau de a folosi leziunea cutanată ca 
sursă de celule tumorale ușor accesibile pentru terapie specifică. 

 

SCURT CV 

Medic primar medicină internă 

Membru a 15 societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

Autor a unui număr de 16 manuale didactice şi a unui număr de 6 monografii, dintre care menţionez: 

• Zincul, o speranţă pentru diabetici (monografie) Magda Bădescu, Casa Editorială "Demiurg" Iaşi, 1997. 

• Elemente Fiziopatologice de limbaj intercelular (Monografie), Manuela Ciocoiu,  Magda Bădescu; 
Editura “Terra Nostra”, ISBN 973-85547-4-8, 2001. 

• FIZIOPATOLOGIE. Insuficienţa marilor sisteme funcţionale, Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu. 
Editura Junimea, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-37-1465-1 

• Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Laurenţiu Bădescu. Natural polyphenols intake in experimental 
diabetes mellitus, LAP LAMBERT Academic Publishing 2012, ISBN-13: 978-3659211287 

• Compendu de Fiziopatologie Generală; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Editura Vasiliana, ISBN 
973-8148-23-5, Iaşi, 2001. 

• Compendu de Fiziopatologie Specială; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu; Editura Vasiliana, ISBN 
973-8148-32-4, Iaşi, 2001. 

• FIZIOPATOLOGIE SPECIALĂ, Editura “Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi, 2011, coord. Magda Bădescu, ISBN 978-
606-544-055-5 
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Activitatea ştiinţifică se materializează în: 

• 31 lucrări ISI publicate în ultimii 10 ani 

• 66  lucrări BDI publicate în ultimii 10 ani 

• 37 lucrări în alte reviste, în volumele unor conferinţe cu ISBN sau ISSN 

• 11 programe de cercetare + 20 teze de doctorat finalizate si confirmate. 

H-index Web of Science Core Collection = 7 

Factor de impact cumulat (pentru toate articolele) = 34,28 

 

Teme de cercetare de interes, cu aplicabilitate pentru studiile doctorale: 

• Patogenia complicațiilor diabetului zaharat precum și prevenția și terapia acestora prin derivați 
naturali (microelemente, polifenoli). 

• Posibilități de limitare a complicațiilor hipertensiunii arteriale prin derivați naturali. 

• Aspecte genetice și epigenetice în diagnosticul și tratamentul cardiopatiei ischemice. 

• Aspecte celulare și moleculare în etiopatogenia și terapia neoplazică. 

• Metode de diagnostic precoce și terapie în bolile degenerative. 
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Actualități și perspective în managementul melanomului malign 

Gabriela Stoleriu1,5, Cătălina Maria Voicu2,  
Florina Mihaela Filip-Ciubotaru3,5, Nicuța Manolache1,6,  
Daciana Elena Brănișteanu4,5 

1Departamentul Științe Farmaceutice, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” 
din Galați 
2Derma Clinique, Iași 
3Disciplina Medicină de Familie Adulți U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași 
4Disciplina Dermatovenerologie, U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași 
5Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași 
6Spitalul Municipal ”Anton Cincu”, Tecuci 

Melanomul malign este o tumoră malignă cutanată care are o incidență în continuă creștere în ultimii ani, 
dispusă cu predilecție pe ariile fotoexpuse. Dacă pacientul se prezintă la dermatolog la debut, excizia chirurgicală 
totală a tumorii poate duce la vindecare completă, dar în cazul apariției metastazelor prognosticul este sumbru. 
Rolul dermatologului și al dermoscopiei sunt esențiale în diagnosticarea corectă și rapidă a melanomului. Studiul 
nostru, realizat pe o perioadă de 12 ani, pe un lot de peste 6000 pacienți internați în secții de dermato-venerologie, 

chirurgie plastică și reparatorie, oftalmologie, ORL, ortopedie, dar și gastro-enterologie, chirurgie vasculară. Rolul 
abordării interdisciplinare a carcinoamelor cutanate este evidențiat de buna colaborare a medicilor din diferite 
secții și supraviețuirea pe termen lung a pacienților tratați. Cunoștințele actuale din domeniul medicinei 
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moleculare și genomice au determinat noi valențe în diagnosticarea corectă, selecția tratamentului adecvat, 
conduita terapeutică și monitorizarea tratamentului carcinoamelor cutanate. Atât strategiile terapeutice 
chirurgicale, cât și cele oncologice trebuie luate în considerare deoarece asocierea exciziei cu tratamentele cu țintă 
oncogenă și imună sunt eficace în multe cazuri, cu efectul pozitiv al creșterii ratei de supraviețuire. 

 

SCURT CV 

Șef lucrări Dr. Departamentul Științe Farmaceutice, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea 
”Dunărea de Jos”, Galați, urmând cariera universitară de 20 ani. 

Medic primar dermatovenerolog Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași 

Doctor în Medicină 

Competență în Dermato-Cosmetologie 

Formator în dermato-cosmetologie 

Medic rezident alergologie și imunologie clinică Centrul Universitar Galați 

 

Colaborări: 

Derma Clinique, Iași 

MedLife, Galați 

 

Afiliere profesională: 

Societatea Română de Dermatologie (SRD) 

Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN) 

Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM) 
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Societatea Româna de Dermato-Oncologie (SRDO) 

European Academy of Dermato-Venerology (EADV) 

International Dermoscopy Society (IDS) 

World Academy of Medical Sciences (WAMS) 

American Academy of Dermatology (AAD) 

Membră a Comitetului Național al World Academy of Medical Sciences (WAMS) – Republica Moldova 

Membră a WAMS General Council (The World Medical Sciences Council) 

 

Coautor și colaborator a numeroase cărți de specialitate: Interdisciplinaritatea în dermatologie la superlativ, 
„Provocări de diagnostic și tratament” – Cazuri clinice, „Patologia dermatologică la granița dintre specialități”, „Noi 
frontiere în dermatologie”, „Îngrijiri medicale calificate pentru asistenții medicali”, „Frontiere interdisciplinare în 
dermatologie”, „Dermatologia la interfața cu alte specialități”, vol. I, „Ghid pentru practica medicului de familie”, vol. 
III, „Medicina de familie – simptom, sindrom și boală”, „Ghid pentru practica medicului de familie”, vol. II, 
„Dermatology and sexually transmitted diseases”, „Factori de risc în bolile cronice și medicul de familie”. 

 

Membră în colectivul de redacție: Revista Buletinul Medicina Familiei 

Membru organizator manifestări științifice: 

- 1999-2014: Consfătuirea Regională de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase” (până în 2000) și, din anul 2001, 
denumită Conferinţa de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași, Câmpulung Moldovenesc 

- 2014-2019: Primăvara dermatologică ieșeană, Iași 

- 2015: A XI-a ediție a Conferinței Naționale ”Medicina de familie – prima linie în asistența medicală”, Brăila 

- 2018: Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală ”Galatia 2019”  
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 08.45-09.00 
 
Mihaela VIDAN POPA 
 
Dr. 
MedLife București 
 

 
 

Un caz rar de epiteliom bazocelular gigant - Perspective terapeutice 

Epiteliomul bazocelular mai mare de 30 cm în diametru este extrem de rar, tratamentul fiind adesea dificil, 
mortalitatea crescând dramatic proporțional cu dimensiunea suprafeței tumorale. Prezentăm un caz al unui 
bărbat de 71 de ani diagnosticat cu EBCG pe toată aria spatelui. Terapia cu Vismodegib poate fi o opțiune curativă 
pentru pacienții din România care au suport financiar propriu. Un alt inhibitor al căii Hedgehog a fost încercat "off-
label” ca alternativă terapeutică pentru pacientul nostru, perspectiva nivelului de eficiența cu acest tratament fiind 
promițătoare. 

 

SCURT CV 

Dermatology – Venereology Practitioner Physician, Ph.D 

Name and address of employer: MedLife București 

Main activities and responsibilities: 

Therapeutic Dermatology: physical examination of the patients, management of laboratory investigation, 
diagnosis (including dermoscopy), treat (medically, surgically) and periodical follow up 



 
 
 
 
 
 

229 

 

Cosmetic Dermatology: evaluation of the face aging, soft tissue augmentation, botulinum toxin treatment, 
chemical peelings, Laser & Lights treatments - 3D skin rejuvenation, mesotherapy, biorevivication, Fractional 
rejuvenation with micro-needling device, PDO/ Aptos thread lifting 

Dermatological research studies 

Office management 

 

Postgraduate courses and degrees: 

04/2005: “Surgical dermatology and cosmetic” practical course - Cluj Napoca 

10/2005: “Cosmetic and Laser Dermatology” - workshop 

10/2005: “Skin Resurfacing Including Chemical Peels” - workshop 

10/2005: “Botulinum Toxin and Fillers” - workshop 

09-11/2006: “Hospital management” course - Bucharest 

03/2008: „Intelligent light - Therapeutic actualities” - workshop 

12/2009: "Practical Dermoscopy" course - Bucharest 

01/2010: “Laser applications” – Spiral Med/ Bucharest 

06/2012: “Dermato-aesthetic summer school” - Bucharest 

10/2012: “Radiesse filler Injection tehnique” - Bucharest 

11/2012: Dermatology (Salzburg medical seminar) taught by Richard Granstein, MD/ Georg Stingl, MD/ Joseph 
L. Jorizzo, MD/ Mario E. Lacouture. MD 

08/2013: Practical Platelet Rich Plasma Course - Bucharest 

03/2015: Diagnostic Dermatopathology Course accredited by Royal Collage of Pathologists London 

06/2016: MD degree, Bucharest 



 
 
 
 
 
 

230 

 

Technical skills and competences: 

Working experience with CO2 laser 

MoleMax II: Clinical - Video dermoscopy system 

FotoFinder-Systems: Dermoscope 

Palomar laser 

Cutera laser: (Fractional + ablative, non-ablative, hair removal, vascular, genesis, titan, IPL treatments) 

E Matrix (fractionated bipolar radio frequency technology) 

Isolaz – photopneumatic therapy for acne 

Criotherapy system 

Dermapen device 

 

Member of: 

SRD (Romanian Society of Dermatology) 

SRDO (Romanian Society of Dermato-Oncology) 

EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) 

AMAA (Association of Anti-Aging Medicine) 

EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology) 

EADO (European Association of Dermato-Oncology) 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 09.00-09.15 
 
Laura Elena PAVILIU 
 
Dr. 
Arcadia Spitale și Centre Medicale, Iași 

 
 

Tricoscopia - indicii de diagnostic în patologiile părului și scalpului 

Uneori, diagnosticarea patologiilor scalpului reprezintă o adevărată provocare. Examinarea firului de păr și a 
scalpului se poate realiza prin diverse tehnici: non-invazive (anamneză, examinarea fizică, pull test, cântărirea 
părului căzut, fotografierea globală a scalpului, examinarea morfologică, tricoscopia, fototricograma, microscopia 
electronică etc), semi-invazive (tricograma) și invasive (biopsia cutanată).  

Tricoscopia este o tehnică neivazivă, modernă, rapidă, complet nedureroasă, prin intermediul căreia se 
evaluează caracteristicile părului și scalpului pentru acuratețea diagnosticului, stabilirea prognosticului și 

managementul diferitelor afecțiuni ale părului și scalpului. Tricoscopia permite examinarea firelor de păr, a 
orificiilor foliculare, a epidermului perifolicular, a vascularizației locale.  

Aceasta se realizează cu ajutorul dermatoscopului clasic, ce permite o mărire a imaginii de 10  ori, sau a  
videodermatoscopului, cu o putere de magnificare între 20-160 de ori. Tricoscopia digitală permite înregistrarea 
computerizată a imaginilor, fiind eficientă în follow-up-ul patologiei și a răspunsului la tratament. 

Fototricograma (tricoscanul) este o alternativă neinvazivă, nedureroasă a metodei convenționale de analiză a 
firelor de păr, tricograma. Oferă informații calitative și cantitative cu privire la firele de păr. Permite măsurarea 
densității firelor de păr pe cm2 și stabilește raportul dintre faza anagen și telogen prin analiza automată a imaginii 

digitale. 
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Dermatoscopul este stetoscopul dermatologului. Cu ajutorul acestui dispozitiv pot fi vizualizate aspecte 
specifice pentru nu¬meroase afecţiuni dermatologice, pornind de la cancerul de piele şi până la bolile inflamatorii 
cutanate. Utilizarea dermatoscopului ar trebui să fie indispensabilă în practica medicală dermatologică, crescând 
acuratețea diagnosticării. 

 

SCURT CV 

Studii: 

1 Mar. 2017 - prezent Medic specialist Dermatovenerolog, Arcadia Spital și Centre medicale, Iași 

Ian. 2017 Certificat de medic specialist dermatovenerolog 

1 Ian. 2013 - 31 Dec. 2016 medic rezident dermatovenerolog, Spitalul ”Sf. Spiridon”, Iași 

1 Oct. 2006 - 31 Iun. 2012 Facultatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

1 Sept. 2002 - 31 Iun. 2006 Liceul “Miron Costin”, profil matematică-informatică, Iași 

 

Formare profesională: 

29 Nov. - 1 Dec 2018 Cosmetic Dermatology for Beginners, Brussels  

5 Oct. – 6 Oct. 2018 Paediatric Dermatology, Lausanne  

24 Aug. – 26 Aug. 2018 National Dermatology Summer Symposium, Bucharest   

23 Aug. 2018 Cryosurgery Course, Bucharest   

18 Mai – 19 May 2018 Botulinum Toxin-Fostering Specialist Course EADV, Athens  

26 Apr. – 28 Apr. 2018 Laser and Alternative Light Sources for Pigmentary Skin Alterations, Trieste 

5 Oct. – 7 Oct. 2017 Dermoscopy, Prague   

13 Iun. – 14 Jun. 2017 Dermatoscopy Course University of medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu", Cluj  
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23 Nov. 2016 – 25 Nov. 2016 Advanced STIs, Amsterdam   

14 Oct. 2016 – 15 Oct. 2016 Bridging Dermatology and Reumathology, Jesi  

28 Sep. 2016 – 2 Oct. 2016 ELY-LILLY GRANT 25th EADV CONGRESS, Vienna   

20 Mai 2016 Master Class-Medical Imaging in Dermatology 13th EADV Spring Symposium, Athens 

1 Feb. – 31 Apr. 2016 Nailfold Capillaroscopy–Post Graduate Course University of Medicine and Pharmacy, Iasi 

24 Apr. 2016 Intelligent light based therapies-Workshop Cutera, Iași 

4 Apr. – 6 Apr. 2016 Intermediate/Advanced Surgery, Brussels 

6 Nov. – 7 Nov. 2015 Advanced Paediatric Dermatology, Budapest   

Feb. 2015 Basic Surgical Skills University of medicine and Pharmacy, Iași  

Iun. 2014 – Sep.  2014 Pediatric Dermatology - Post Graduate Course University of Medicine and Pharmacy 
"Grigore T. Popa", Iași  

23 Apr. 2012 – 5 Mai 2012 Dermatooncology Scolarship Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

 

Afilieri: 

Membru al Societății Române de Dermatologie (SRD) 

Membru al Societății Române de Dermato-Oncologie (SRDO) 

Membru al European Association of Dermatovenerology (EADV) 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 09.15-09.30 
 
Irinel NEDELCU 
 
Dr. 
Institutul Dermato Estetic 

 
 

Abordarea medicală și chirurgicală complexă a afecțiunilor părului 

Prezenţa părului nu este vitală pentru specia umană, dar importanţa psiho socială a acestuia, în special la 
nivelul scalpului și feţei, face necesară o abordare medicală complexă, corectă, plecând de la stabilirea unui 
diagnostic, a prognosticului bolii și a terapiei adecvate. 

Abordarea superficială duce la greșeli diagnostice și terapeutice care pot agrava evoluția afecțiunii, de aceea 
susținem considerarea afecțiunilor părului în cadrul celor cu impact semnificativ asupra calității vieţii pacientului. 

 

SCURT CV 

Din 1997 Conducătorul primei clinici de tricologie şi implant de păr propriu din România. 

Din 2003 Experienţa în tratamente Laser şi IPL, cu rezultate remarcabile publicate şi apreciate la conferinţe 
de specialitate. 

Membru al Comitetului Director al Societăţii Române de Dermatologie. 

Vicepreşedintele Societăţii Române de Lasere în Medicină şi Chirurgie. 

Institutul Dermato Estetic 
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Institutul dermato estetic Dr. Irinel Nedelcu, centru de excelenţă în dermatologie, dermato estetică, implant 
de păr şi tratamente laser chirurgicale şi estetice încununează 20 de ani de activitate în domeniu. 

Dr. Irinel Nedelcu, reprezentant al elitei dermatologiei româneşti, asociază activitatea clinică din cadrul 

spitalului Colentina cu domeniul dermato-estetic şi al tratamentelor anti- aging din cadrul institutului pe care-l 
conduce alături de soţia sa, Ana Maria Nedelcu. 

În activitatea ştiinţifică şi de cercetare, Dr. Irinel Nedelcu a elaborat lucrarea de doctorat cu tema “Diagnosticul 
şi tratamentul afecţiunilor părului”, este membru în comitetul de conducere a Societăţii Române de Dermatologie, 
membru al Academiei Europene de Dermato-Venerologie şi al Societăţii Internaţionale de Chirurgie pentru 
Restaurarea Părului. 

Din anul 1997, în cadrul primei clinici de tricologie din România, dezvoltă tehnici de diagnostic şi tratament al 
afecţiunilor părului, complexe şi precise. Implantul de păr propriu, efectuat în urma evaluării pacientului şi stabilirii 

prognosticului pe termen lung, se efectuează prin metoda unităţilor foliculare şi asigură rezultate definitive 
excelente, cu aspect identic natural. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 09.30-09.45 
 
Claudia ARTENIE 
 
Dr. 
Arcadia Hospital, Prolife Clinics Iași 

 
 

Dermatita periorală - de ce apare şi cum o putem trata 

 Dermatita periorală este o afecţiune papulo-pustuloasă facială, periorificială, predominant în jurul cavităţii 
bucale. Apare mai frecvent la femeia tânără. Etiologia exactă nu este cunoscută, dar afecţiunea apare mai ales la 
persoane care au utilizat perioade lungi de timp creme cu corticosteroizi.  

Alţi factori favorizanţi sunt: infecţiile bacteriene, candidozice, prezenţa Demodex foliculorum, infecţia cu 
Helicobacter pylori, utilizarea unor substanţe alergice de contact pe bază de fluor în pasta de dinţi, apa de gură, 
şerveţele parfumate, unii conservanţi din produse cosmetice, expunerea la UV şi nu în ultimul rând factorul 

hormonal. Diagnosticul pozitiv este în primul rând clinic. Diagnosticul diferenţial se face cu rozaceea, acneea, 
dermatita seboreică, tinea facies, dar şi cu afecţiuni granulomatoase faciale, sarcoidoza. Tratamentul este de cele 
mai multe ori cu antibiotic topic şi sistemic.  

Pacientul foloseşte de asemenea produse dermatocosmetice pentru piele sensibilă. Utilizarea 
corticosteroizilor topici perioade scurte de timp, şi doar la indicaţia medicului de specialitate, poate preveni apariţia 
dermatitei periorale. 
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SCURT CV 

Studii: 

Iunie 2013 - primariat în dermato-venerologie 

Octombrie 2008 – specialist în dermato-venerologie  

Ian. 2002 – dec. 2008 rezident în dermato-venerologie Spitalul ”Sf. Spiridon” Iaşi 

Ian. 2001 – dec. 2001 - an de stagiu clinic postuniversitar obligatoriu Spitalul ”Sf. Spiridon” Iaşi 

1994 - 2000 Universitatea de Medicină ”Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de medicină generală 

1990 - 1994 Liceul Teoretic ”Petru Rareş” Piatra Neamţ, secţia matematică–fizică 

 

Experienţa profesională: 

2012 - prezent –  Prolife Iaşi, Centrul de dermatologie şi estetică medicală Arcadia Hospital  

2007 - 2012 medic dermatovenerolog –  Roderma Iaşi 

 

Afilieri profesionale: 

Asociaţia Dermatologilor din Moldova 

Societatea Română de Dermatologie 

Societatea Română de Dermatooncologie 

European Academy of Dermatovenerology 

International Dermoscopy Society 

European Society for Pediatric Dermatology 

 

Activitate ştiinţifică: 

Prim autor şi coautor a unor articole şi postere prezentate la congrese naţionale şi internaţionale: EADV Viena 

2016, ESPD Paris 2016, EADV Copenhagen 2015, ISA Munchen 2015, Iaşi 2014, EADV Amsterdam 2014, EADV Istanbul 
2013, EADV Praga 2012, Iaşi 2012, EADV Lisabona 2011, Bucureşti 2010, EADV Gotheborg 2010, Iaşi 2010, EADV Berlin 
2009, Sinaia 2007, Bucureşti 2006, Iaşi 2002, EADV Barcelona 2003, EADV Praga 2002.  
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 09.45-10.05 
 
Daniel BODA 
 
Conf. Univ. Dr. 
Președintele Asociației Române de  
Imuno-Dermatologie 

 
 

Impactul factorilor stilului de viață asupra evoluției dermatitei 
atopice: o abordare alternativă 

Dermatita atopică (AD) este o boală inflamatorie cronică multifactorială cu o etiopatogenie incomplet 
înțeleasă. Cu un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților, AD a atras interesul multor studii de cercetare 
care urmăresc să investigheze mecanismele celulare și moleculare complexe și să identifice noi căi terapeutice. 
Diferite studii s-au axat pe teoria imunologică, subliniind implicarea stresului, definită ca răspuns general al 
organismului la provocările externe sau interne din AD. 

Factori precum stilul de viață și activitățile de petrecere a timpului liber pot schimba comportamentul 
celulelor imune în AD, cu un impact puternic asupra evoluției bolii. Mai mult, aderența slabă a pacienților cu AD la 
abordarea standard de tratament a dus la necesitatea combinării diferitelor terapii în domeniul medicinii 
complementare și alternative. Deși nu există încă date suficiente pentru a concluziona că terapiile adjuvante sunt 
eficiente într-un sens convențional, există deja rezultate promițătoare care sugerează că strategiile terapeutice 
alternative ar putea fi un subiect principal al unor cercetări ulterioare. 
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SCURT CV 

Loc de muncă: 

Funcţia: Cercetator ştiinţific grad I, conferenţiar universitar 

Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România 

Facultatea de moaşe şi Asistenţă Medicală; Laboratorul de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie 

 

Experienţa profesională: 

1. Aprilie 2009 – Septembrie 2011 – Preşedinte, Agenţia Natională a Medicamentului 

2. 1999-prezent – Preparator universitar, asistent universitar, cercetator ştiinţific gr.II, coordonator Laborator 
de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, U.M.F. ”Carol Davila” 

3. Octombrie 2008-prezent, Medic primar dermato-venerolog – INDBNM „N Paulescu” Bucureşti, 
Compartimentul Dermatolgie 

 

Educaţie şi formare 

Octombrie 2000-Martie 2003 – Doctorat 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti 

1999-2008 – Rezidenţiat, Specialitate şi Primariat 

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, Clinica Dermatologie II 

1991-1998 – Licenţă 

Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea Medicina Generală 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 10.05-10.20 
 
Anca Oana DOCEA 
 
PhD, ERT  
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova 

 
 

Efectele dermatologice ale extractului de Centella asiatica de la 
utilizare tradițională la dovezi științifice 

Centella asiatica este o plantă medicinală utilizată de sute de ani în medicina tradițională ca ‘panaceu’. 
Proprietățile sale terapeutice sunt determinate de amestecul de acid mandecasic, acid asiatic, asiaticoside și 
madecasoside din compoziție. Pornind de la dovezile oferite de medicina tradițională, în ultimii ani o serie de 
cercetători au început să studieze in vitro și in vivo efectele extractelor de centella asiatica în procesul de vindecare 
a rănilor, a cicatricilor hipertrofice și a arsurilor. Alte studii au asociat utilizarea unguentelor cu extract de Centella 

asiatica cu un efect benefic în tratarea formelor ușoare spre moderate de dermatită atopică. În ceea ce privește 
mecanismul de acțiune a extractului de Centella asiatica, studiile au arătat că acesta stimulează proliferarea 
fibroblastelor și crește sinteza de colagen și conținutul de fibronectină intracelulară și reduce faza inflamatorie a 
cicatricilor hipertrofice. Dovezile științifice au arătat că extractul de Centella asiatica poate fi utilizat cu succes în 
diferite afecțiuni dermatologice cu efecte adverse minime.        
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SCURT CV 

Dr. Anca Oana Docea is pharmacist, specialist in Clinical Pharmacology and MSc in Pharmacology and 
Toxicology. From January 2018 she has the title of ERT (European Registered Toxicologist).   She performed her 
PhD in „Pathogenic Implications of EGF and TGF growth factors as well as their receptors in gastric carcinomas”. 
She specialised in vivo toxicological animal testing, neurobehavioral testing, biochemical and 
immunohistochemically analysis. In the last years her research has been focused on the nanotoxicology and the 
safety evaluation of amphiphilic poly-N-vinyl-2-pyrrolidone nanosized carriers and long term low dose toxicity 
studies simulating real life exposure. She specialized in clinical toxicology in Toxicology Department – Faculty of 
Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, computational methods for the analysis of transcriptome datasets at 
King’s College London, Faculty of Life Sciences & Medicine, Department of Medical & Molecular Genetics and in 
new models for evaluation of neurotoxicity of xenobiotics at Albert Einstein College of Medicine, Department of 
Molecular Pharmacology, New York, USA. Currently, she is Habilitated Lecturer Professor in the department of 
Toxicology, University of Medicine and Pharmacy Craiova, Faculty of Pharmacy. In the last 8 years she has 
published 38 articles indexed in Web of Science journals and has a h-index 15 (Clarivate Analytics). Dr. Docea wined 
in the last 3 years 12 prices from UEFISCDI (Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development 
and Innovation) for the published articles. She was leading 1 research project and 3 Research mobility projects 
funded by UEFISCDI.   
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 12.35-12.55 
 
Florina FILIP-CIUBOTARU 
 
Șef Lucr. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
"Grigore T. Popa" Iași 

 
 

Lectura semnelor cutanate 

Florina Filip-Ciubotaru1, Gabriela Stoleriu2, Daciana Brănișteanu3, 
Carmen Manciuc4, Liliana Foia5, Ana-Maria Holicov6 

1Șef lucrări Dr. Disciplina Medicină de Familie Adulți U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași 
2Șef lucrări Dr. Departamentul Științe Farmaceutice, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea 
”Dunărea de Jos” din Galați 
3Profesor Dr. Disciplina Dermatologie și Venerologie, U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași 
4Conferențiar Dr. Disciplina Boli Infecțioase U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași 
5Profesor Dr. Disciplina de Biochimie generală și orală, Departament Chirurgie Facultatea de Medicină 
Dentară 
6Asistent universitar, Disciplina Medicină de Familie Adulți UMF ”Grigore T. Popa”, Iași 

Cuvinte cheie: leziuni cutanate, diagnostic clinic de boală 

Tegumentul rămâne un teritoriu plin de expresivitate pentru afecțiuni care îl privesc exclusiv, dar și pentru 
maladii la distanță, care se pot exprima prin leziuni cutanate; examenul clinic complet și riguros poate, din această 
perspectivă, oferi un diagnostic clinic, sau leziuni înalt sugestive pentru unele afecțiuni. Astfel, rashul cutanat 
(roșeață cutanată), poate fi tranzitoriu, și, neînsoțit de alte semne sau simptome, poate trece ca un eveniment 

anodin. Permanentizarea sa ori asocierea cu febră, semne din partea altor aparate și simptome poate căpăta o 
greutate diagnostică specială. Am întâlnit rash cutanat în infecții virale (virus hepatitic C, HIV). Uneori, însoțește 
tratamentul cu medicamente calcium blocante, mai ales cele dihidropiridinice, cu rol vasodilatator, inclusiv la nivel 
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tegumentar. Pruritul cutanat poate avea cauze complexe, fie de cauză locală, caz în care apar leziuni evidente ale 
pielii, sau cauze interne, cel mai adesea fără o exprezie cutanată sugestivă, ci doar cu semne de grataj. Cunoașterea 
acestui limbaj câștigă timp în precizarea unui diagnostic clinic. 

 

SCURT CV 

Șef lucrări U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași - Disciplina Medicină de Familie Adulți 

Medic primar Medicină Internă 

Medic primar Medicina Muncii 

Medic specialist Medicină de Familie 

Doctor în Științe Medicale 

Competență în Ecografie Generală 

Membru al Societății de Medici și Naturaliști, Iași 

Membru al Societății de Gastroenterologie și Hepatologie, Iași 

Autor principal/co-autor 15 cărți cu subiect medical 

Lector program Erasmus-Socrates la Universitățile din Freiburg și Lübeck 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 12.55-13.10 
 
Liviu OPREA 
 
PhD, MD, MA 
Universitatea de Medicină şi Farmacie  
"Grigore T. Popa" Iaşi 

 
 

Vulnerabilitatea în Legea Sănătăţii şi impactul asupra Practicii 
Medicale 

Populaţiile vulnerabile sunt mai predispuse la a dezvolta probleme de sănătate ca urmare a expunerilor la 
riscuri pentru sănătate sau să aibă o stare mai precară de sănătate decât populaţia generală. Această situaţie 
conduce la inegalităţi în sănătate şi la nerespectarea drepturilor pacienţilor aparţinând acestor grupuri. Legea 
sănătăţii precum şi legea drepturilor pacienţilor nu conţin menţiuni sau prevederi care să protejeze persoanele 
aparţinând grupurilor vulnerabile. Mai mult anumite prevederi conduc la accentuarea vulnerabilităţii acestor 

persoane. Vor fi prezentate mecanismele prin care legarea statutului de asigurat de calitatea de angajat, precum 
şi limitarea nejustificată a competenţei profesionale ale unor categorii de medici conduc la afectarea 
preponderentă a grupurilor de pacienţi vulnerabili. Această situaţie conduce nu numai la probleme semnificative 
de sănătate publică, povara bolilor cazând preponderant asupra acestora, cât şi la probleme etice semnificative 
legate de speranţa de viaţă mai scăzută a acestora comparativ cu populaţia generală. Vor fi discutate modificări 
legislative ce ar putea minimiza aceste consecinţe negative. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 13.10-13.30 
 
Gabriela UNGUREANU 
 
Dr. 
Spitalul de Urgenţă Bacău 

 
 

Rolul testării cutanate şi serologice în bolile alergice cutanate şi 
respiratorii 
Alergologia este o boală cronică de sistem cu manifestări clinice diferite în funcţie de afectarea: cutanată, 

respiratorie, gastro-intestinală, orl, de aceea diagnosticul şi conduita terapeutică implică o muncă în echipa 
multidisciplinară alergolog, dermatolog, pneumolog, orl. Testarea cutanată alergologică este realizată doar de 
medicul în specialitatea alergologie -imunologie clinică, capabil să interpreteze sensibilitatea şi specificitatea 
testelor, ca şi valoarea predictivă, putând oferi un prognostic pe termen lung, în funcţie de agentul etiologic 
implicat. Testarea serologică poate fi recomandată şi de celelalte specialităţi, dar interpretarea rezultatelor 
obţinute, fiabilitatea metodei de laborator, şi relaţia cauză-efect va fi stabilită prin consult alergologic-imunologic 
în context clinico-funcţional. Paleta manifestărilor clinice este variată implicând afectarea cutanată: dermatita 
atopică, dermatita de contact alergică, eczema; respiratorie: rinita alergică, astm bronşic alergic şi alte boli cu 
determinism imunologic ce implică o testare serologică extensivă. 
 

SCURT CV 

Medic Primar Alergologie Imunologie Clinică, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Secţia Dermato-Venerice, 
Compartiment Alergologie - Imunologie Clinică 

Master în Managment Sanitar 

Rezident Dermato-Venerologie  

Membru: Academia Europeană de Alergologie Imunologie Clinică, Academia Americană de Astm Alergologie 
Imunologie, Societatea Română de Alergologie Imunologie Clinică. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 15.00-15.25 
 
Nicuța MANOLACHE 
 
Șef Lucr. Dr. 
Facultatea de Medicină şi Farmacie,  
Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi 
  

 

Rolul bolilor cronice în declanșarea şi evoluția BVC - studiu personal 

Nicuța Manolache1, Daciana Elena Brănișteanu2, Gabriela Stoleriu1 

1Facultatea de Medicină și Farmacie, U.D.J. Galați 
2Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași 

Boală cronică, inflamatorie, cu evoluţie progresivă, care afectează întreg sistemul venos al membrelor 
inferioare sau doar un anumit teritoriu anatomic, al cărei element fiziopatologic primordial este hipertensiunea 
venoasă, boala venoasă cronică a membrelor inferioare (BVC) reprezintă  o patologie complexă multidisciplinară, 
o problemă de sănătate publică comparabilă cu cancerul, diabetul zaharat sau insuficiența cardiacă, în care un rol 
important îl au și afecțiunile cronice ale altor aparate și sisteme. 

Lucrarea de față prezintă rezultatele unui studiu personal realizat pe un număr de 1064 de persoane, bărbați 
și femei cu vârste între 18 și 85 de ani, din mediul rural și urban, lotul examinat fiind alcătuit din pacienţi internaţi 
în Serviciul de Dermatologie din cadrul Spitalului ”Anton Cincu” din Tecuci, bolnavi internaţi în secţia de Medicină 
Internă, din cadrul aceluiaşi spital, persoane dintr-o unitate industrială care lucrau în condiţii de efort fizic şi 
ortostatism static prelungit, persoane sedentare și subiecţi sănătoşi cu un stil de viaţă pozitiv. 

Pentru cercetarea rolului pe care bolile cronice îl au în declanșarea și evoluția BVC, am studiat   frecvenţa 
bolilor cronice la pacienţii diagnosticați cu BVC a membrelor inferioare şi frecvenţa BVC la bolnavi cu aceleaşi boli 
cronice, analizând momentul apariției primelor semne de decompensare a circulației de întoarcere de la nivelul 
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membrelor pelvine și evoluția lor raportat la  momentul dignosticării afecțiunilor cronice, comparând rezultatele 
obținute la datele din literatura de specialitate. 

Din studiul efectuat am concluzionat că boala venoasă cronică a membrelor inferioare are o frecvenţă ridicată 

la bolnavii cu afecțiuni cronice, acestea influențăndu-i evoluția în grade şi intervale de timp diferite. Bolile 
sistemului osteo-articular al membrelor pelvine (artropatiile şi fracturile) au favorizat cel mai mult apariţia BVC, pe 
locul doi ca frecvenţă situându-se diabetul zaharat, iar bolile hepatice (hepatitele cronice, ciroza şi steatoza) şi cele 
cardiovasculare, au influențat dezvoltarea BVC în mod aproximativ egal. 

 

SCURT CV 

Locul de muncă 

Spitalul ”Anton Cincu”, Tecuci 

Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi 

 

Educaţie şi formare 

1981–1987: Facultatea de Medicină Generală, I.M.F. Iaşi 

1987–1991: Stagiatură – Spitalul Judeţean Galaţi 

1991–1994: Rezidenţiat – Clinica ”Scarlat Longhin”, Bucureşti 

1994: Obţinerea titlului de medic specialist dermatovenerolog 

1998: Obţinerea gradului de medic primar dermatovenerolog 

2007: Obţinerea titlului de doctor în medicină 

 

Calificare 

Medic primar dermatovenerolog 

Doctor în medicină 

Șef lucrări 
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Competenţe 

Homeopatie 

Atestat dermato – cosmetologie 

Dermatoscopie 

 

Membru al asociaţiilor profesionale: 

Societatea Română de Dermatologie 

Asociația Dermatologilor din Moldova. 

Asociația Română de Dermato-Pediatrie  

Asociația Română de Imuno-Dermatologie 

European Academy of Dermatology and Venerology 

 

Lucrări ştiinţifice elaborate, prezentate şi publicate 

Teza de doctorat: ”Rolul factorilor favorizanţi în insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare” 

Conducător ştiinţific:  Prof. dr. Dumitru Iustin Diaconu 

Articole publicate în reviste de specialitate 

Comunicări la conferinţe naţionale, mese rotunde 

Participări la cursuri de formare profesională 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 15.25-15.45 
 
Daniela RADU 
 
Conf. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
„Victor Babeș” Timișoara 
 

 
 

Modalități de instruire a flebologilor europeni 

Introducere: Nici până astăzi nu au fost implementate în Europa modalitățile și recomandările curriculare în 
domeniul Flebologiei și nu există o standardizare a modului de instruire, calificare și curriculă pentru acreditare. 
Aceasta depinde de faptul că această disciplină, care se ocupă în principal cu tratamentul afecțiunilor venoase și 
limfatice, deși pe deplin recunoscută, nu beneficiază de cursuri specifice de specializare în majoritatea statelor 
membre; din contră, educația și instruirea în domeniul flebologic sunt incluse în cursuri de interes general. 

Scop: Vom crea prima clasificare și caracterizare a deprinderilor, cunoștințelor teoretice necesare și 

competențelor în domeniul Flebologiei în Europa. Aceste calificări vor fi realizate printr-o nouă curiculă europeană 
bazată pe rezultatele învățării, cu metode transparente și recunoscute. 

Metodă: Mai multe țări sunt reprezentate în acest proiect de către colegi cu activități specifice în domeniul 
Flebologiei și vor demara primele studii în cadrul proiectului pentru aprobare la nivelul Comisiei Europene: 
Societatea Română de Flebologie, Registro Europeo dei Flebologi, Hellenic Society of Dermatologic Surgery, 
Europe Vein Center, Associazione Flebologica Italiana, PR.A.IT Soc.Coop., Europartners S.R.L., European Health 
Chamber. 

Concluzii: Acest proiect contribuie la definirea primelor modalități de instruire și acreditare europeană pentru 

doctorii care practică Flebologia. Pentru prima dată va fi lansată o standarizare europeană a instruirii ce va  încadra 
și armoniza fragmentarea actuală precum și pașii necesari pentru recunoașterea formală a flebologului în cadrul 
profesiei  medicale. 
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SCURT CV 

Director Medical, Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara  

Conferențiar Universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara  

Medic primar Chirurgie Generală  

Președinte Executiv Societatea Română de Flebologie  

Membru fondator al Balkan Venous Forum  

Adresa: str Zurobara nr. 2 Timișoara, România  

Email: daniela_radu@hotmail.com  

Tel. mob: +40722241037  

 Născută la Sibiu in 09.05.1960. Absolventă a Facultății de Medicină Generală din Timișoara, (promoția 1986). 
După absolvire stagiară la Spitalul Județean Sibiu. Din 1991 specializarea în chirurgie generală la Clinica 1 Chirurgie 
a UMFVB Timisoara. Asistent universitar din 1994, apoi șef de lucrări (2008) și conferențiar universitar din 2017. 
Doctor în Ştiinţe Medicale, la Universitatea de Medicină “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca in 2001 cu titlul „cum laudae” 
pentru teza "Aspecte anatomo-clinice ale vagotomiei tronculare în ulcerul duodenal complicat" sub conducerea 
ştiinţifică a regretatului Prof. Dr. Duca Sergiu. Membră a Comitetului Internațional de Organizare UIP Chapter 
Meeting Seoul 2015, membră în Comitetele de organizare a 8 Congrese Române de Flebologie cu participare 

internatională (1996-2018), președinte a 2 comitete de organizare (2008 și 2011), vicepreședinte în 2013 și 2014. 
Președintă a Societății Române de Flebologie (2011-2014), Membră a următoarelor asociații profesionale: Societatea 
Română de Flebologie-Președinte Executiv; Balkan Venous Forum- Membru fondator;  

Societatea Naţională de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice, Membră de Onoare  

(1996), Asociația Română de Chirurgie Endoscopică (ARCE), European Venous Forum, Union Internationale of 
Phlebology (UIP), Member of the International Union of Angiology (IUA), Member of the European Digestive 
Surgery (EDS), Member of European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S). Premii: Diplomă de Excelenţă 
pentru merite deosebite în promovarea chirurgiei laparoscopice in Romania in 2002.  

Premiul Academiei Române “Alexandru Radulescu/2011” pentru Științe Medicale, Flebopatologie, 2 Diplome 
de Excelență pentru contribuția și  promovarea Angiologiei și Chirurgiei Vasculare în România (2010, 2011).  
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Conferințe: "XI International Congress of  CEVF; II Meeting of the Multinational Chapter of IUA; XXVIII Congress 
of MLAVS Advances in Cardiovascular Diseases Palermo Italy 2018; UIP-Chapter meeting 14-17 aprilie Rome Italy 
2016; UIP-chapter meeting, Seoul Koreea 27-29 august 2015; Central European Vascular Forum,  Rome, Italy 
October 16-18, 2014; 5th Balkan Venous Forum, Sofia Bulgary October 9-12, 2014; AFI Sclerotherapy, Florence Italy 

28-29 March 2014; Balkan Venous Forum Belgrad Serbia 2013; Balkan Venous Forum Istanbul Turkey 2012; 2nd 
Balkan Venous Forum, Athens, Greece 2011  

Publicații ca prim autor: 11 cărți, capitole și ghiduri pentru studenți; 102 studii în reviste și volume congrese.   

Priorități în cercetarea științifică, chirurgia digestivă si flebologia.  
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 15.45-16.10 
 
Isabela SÂRBU 
 
Asist. Univ. Dr. 
Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Incontinentia pigmenti 

Incontinentia pigmenti (IP) este o afecţiune cu transmitere dominantă X-linkată care, în peste 95% dintre 
cazuri, afectează nou-născuţi de sex feminin. Boala este în general letală la sexul masculin încă din perioada 
intrauterină, excepţie făcând băieţii cu sindrom Klinefelter (XXY) şi cei cu mozaicism somatic. Este o boală rară, cu 
o prevalenţă de 1/50 000 de cazuri în populaţia generală. Genodermatoza este complexă, manifestările cutanate 
fiind asociate cu un sindrom oculo-dento-cerebral, patogeneza sa fiind legată de susceptibilitatea celulelor care 
prezintă mutaţii ale unei gene situate în regiunea Xq28 de pe cromozomul X faţă de apoptoza determinată de 
factorul de necroză tumorală.  Din punct de vedere clinic, boala prezintă patru stadii de evoluţie: stadiul vezicular 

sau inflamator, stadiul verucos, stadiul de hiperpigmentare şi stadiul de hipopigmentare. Aceste stadii se suprapun 
însă frecvent. 

Prezentăm cazul unui nou-născut de sex feminin, rezultat dintr-o sarcină cu evoluţie normală, care încă de la 
naştere avea o erupţie alcătuită iniţial din macule eritematoase, ulterior vezicule şi bule, diseminate la nivelul 
trunchiului şi membrelor. În a doua zi de viaţă pacienta a prezentat crize convulsive tonico-clonice generalizate 
tratate cu diazepam. La prezentarea în clinica de dermatologie, la vârsta de 14 zile, s-au observat macule de culoare 
maronie cu pattern reticular, precum şi vezicule, bule şi leziuni verucoase.  

Prezentăm un caz complex de IP în care abordarea interdisciplinară a pacientului cu implicarea medicului 

dermatolog, neurolog, oftalmolog, radiolog, pediatru dar şi genetician, dentist şi medicului de familie, este 
deosebit de importantă. Deşi medicul dermatolog are un rol central în gestionarea cazurilor, prognosticul 
afecţiunii este dependent de severitatea manifestărilor extracutanate. 



 
 
 
 
 
 

254 

 

SCURT CV 

Grad didactic 

Din anul 2016 – asistent universitar la disciplina dermatologie a Facultăţii de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol 
Davila” Bucureşti 

Funcţie 

Asistent universitar la disciplina dermatologie, Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

Medic specialist dermato-venerologie 

Doctorand în Medicină 

Apartenenţă la Societăţi Ştiinţifice 

• Membru al Societăţii Române de Dermatologie  

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie  EADV 

• Membru al Academiei Europene de Dermato-oncologie EADO 

• Membru al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie Clinică EAACI 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 16.10-16.30 
 
Gyula László FEKETE 
 
Conf. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
Târgu-Mureș România 

 
 

Metastaze cutanate nodulare multiple, ca prim semn clinic al unui 
carcinom gastric cu celule în inel cu pecete – prezentare de caz 

Metastazele cutanate al unui carcinom gastric cu celule în inel cu pecete sunt mai puțin frecvente. Prezentăm 
cazul unui bărbat în vârstă de 35 de ani care a prezentat un istoric de trei luni, cu apariţia mai mulor noduli 
asimptomatici, indurați, de culoare roz, cu dimensiuni între 2,5-4 cm, fără simptome locale și generale. Biopsia unui 
nodul a scos la iveală un carcinom cu celule de inel cu pecete. Gastroscopia și biopsia au confirmat un carcinom 
gastric cu celule inel de pecete ăn stadiu tardiv. Prezentarea descrie cazul clinic neobișnuit al unui pacient tânăr, 

diagnosticat cu metastaze cutanate înainte de detectarea carcinomului său gastric. 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 16.30-16.50 
 
Raluca COJOCARIU 
 
Dr. 
Spitalul Arcadia Iaşi 

 
 

Urticaria şi angioedemul induse de stres  

Pielea este unică din multe puncte de vedere,  fiind cel mai mare organ al nostru și reprezentând prima linie 
de apărare a organismului în interacțiunea cu diverse elemente din mediu. Stresul apare ca adaptare la răspunsul 
“fight or flight” (luptă sau fugi) secundar diverselor circumstanțe încărcate psiho-emoțional.  

  

Imag.1 Angioedema stress- induced personal archive Imag.2. Urticaria stress-induced personal archive 
 

Semnalele de stres acționează la nivelul axului hipotalamo-hipofizar și a sistemului nervos simpatic rezultând 

o descărcare de hormoni și mediatori ce pot induce sau declanșa exacerbări ale afecțiunilor cutanate ce au la bază 
un mecanism mediat imun. Urticaria reprezintă o patologie cutaneo-mucoasă frecventă cu debut brusc prin 
apariția de papule eritematoase de diferite dimensiuni, pruriginoase, edematoase, uneori dureroase sau dând 
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senzația de arsură, ce se remit spontan (caracter fugace) în mai puțin de 24 de ore și pot să reapară în altă zonă 
decât cea inițială, fiind însoțite sau nu de angioedem. În timp ce urticaria acută se remite în mai puțin de 6 
săptămâni, urticaria cronică (> 6 săptămâni) conduce la o alterare semnificativă a calității vieții atât pe plan social 
cât și professional. Un aspect important în diagnosticarea corectă este discriminarea între urticarial afecțiune și 

urticaria simptom ce acompaniază bolile infecțioase, patologiile autoimune, anafilaxia, angioedemul ereditar, 
patologiile oncologice, reacțiile secundare testelor cutanate, sindroamele de activare mastocitară etc. 

 

SCURT CV 

Professional experience                                     

2014-present 

MD allergy and clinical immunology department, Arcadia Hospital Iasi  

 

Work carried out: 

Diagnosing, treating and monitoring patients (adults and children) who are addressing Arcadia Medical 
Centers 

Respiratory and food allergen skin prick tests; intradermal tests for therapeutic substances, local / general 

anesthetics, contrast agents; epicutaneous patch tests to assess sensitization to metals, dental materials, 
cosmetics, medicines; drug challenge tests 

Specific immunotherapy with standardized extracts  

 

2009-2013 

Resident doctor of allergy and clinical immunology 

Emergency Hospital "St.Spiridon" Iasi 

Departament of Clinical Allergy and Immunology 
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Education and Training 

2013 Certificate of specialist physician allergy and clinical immunology 

2009-2013 Residency in Clinic Allergy and Immunology Department, Emergency Hospital "St. Spiridon" Iasi, 
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi  

2000-2008 University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, General medicine  

 

Affiliation 

European Academy of Clinical Allergy and Immunology (EAACI) 

The Romanian Society of Allergy and Clinical Immunology (SRAIC) 

Association of Dermatologists from Moldova 

World Organization for Clinical Allergy and Immunology (WAO) 
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SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2019 
Sala COLOCVIUM 17.00-17.20 
 
Sonia BĂDULICI 
 
Dr. 
Spitalul Clinic Colentina, București 

 
 

Best of dermato-allergologie 2019  

Lucrarea de față reprezintă o selecție a celor mai valoroase articole din domeniul dermato-alergologiei, 
publicate în cursul anului precedent.   

Primul dintre ele se referă la calcipotriol, un tratament foarte utilizat în psoriazis dar responsabil de iritație 
cutanată [1]. Articolul demonstrează că acesta poate fi și un alergen. Șase pacienți sub tratament cu calcipotriol, în 
asociere sau nu cu un dermatocorticoid, prezentând agravarea dermatitelor prexistente, au fost testați cu 
preparatele utilizate și/sau cu ingredientele acestora. În toate cazurile, preparatele comerciale, ca și calcipotriolul 

ca atare, s-au dovedit responsabile de alergie de contact; pacienții sensibilizați la calcipotriol au putut să tolereze, 
însă, tratamentul topic cu alți analogi ai vitaminei D. În concluzie, atunci când tratamentul topic cu calcipotriol nu 
reușește să amelioreze, sau chiar agravează, leziunile cutanate existente, o alergie de contact ar trebui să fie 
suspectată, dar și o eventuală reactivitate încrucișată.  

Se pot face sau nu teste epicutanate la pacienții sub tratament cu methotrexat (MTX)? Aceasta este 
întrebarea la care vor răspunde autorii celui de-al doilea articol trecut în revistă [2], care descriu cazul unei paciente 
în vârstă de 39 de ani ce primise pentru eczema sa palmo-plantară hiperkeratozică un tratament cu MTX, cu 
substituția acidului folic. Testele epicutanate efectuate în timpul acestui tratament au pus în evidență reacții intens 
pozitive (+++), pertinente, la sulfat de nichel și hidroperoxizi de linalool; în paralel, s-a constatat o ameliorare vizibilă 

a leziunilor de dermatită atopică, sub MTX, după un an de tratament. Concluzia acestui articol, respectiv a bilanțului 
alergologic, a fost aceea că MTX poate bloca doar faza de sensibilizare a hipersensibilității de contact, reconfirmând 
existența unor procese fiziopatologice diferite în dermatita atopică și dermatita alergică de contact.  
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Proteinele de grâu hidrolizate (PGH) pot fi responsabile de reacții de hipersensibilitate imediată la angajații 
din industria cosmeticelor. Aceasta a fost ipoteza de lucru a autorilor articolului următor[3], ce raportează cazul 
unui tehnician care a prezentat două astfel de reacții de hipersensibilitate la interval de un an una față de cealaltă, 
la cinci minute după ce a curățit un rezervor ce conținea o pudră de TritisolTM 12% (compus mai ales din PGH). 

Prick-testele pozitive pentru Tritisol și extractul de grâu, ca și IgE-urile specifice, în concentrații foarte înalte, pentru 
produsul cosmetic, Tritisol, PGH și gluten dezamidat, au confirmat atât rolul PGH în declanșarea celor două 
manifestări de hipersensibilitate, dar și caracterul de profesionalitate al acestui caz (primul descris în literatura de 
specialitate). Limitarea concentației PGH în cosmetice la un maximum de 1,7% ar trebui să împiedice astfel de 
reacții.  

Revenind la dermato-alergologia de contact, deși cromul hexavalent (bicromatul de potasiu) este considerat 
alergenul major al cromului, cromul trivalent poate provoca de asemenea dermatite de contact alergice, așa cum 
au demonstrat autorii celui de-al patrulea articol [4]. Cuantificarea cantității de Cr (III) depusă pe tegument, ca și 

identificarea celei mai slabe concentrații responsabilă de o reacție vizibilă, au fost efectuate pe o populație 
compusă din 10 subiecți alergici la crom și 22 de martori utilizând diluții seriate de Cr (III) și de Cr (VI), ca și 
eșantioane de piele tăbăcită sau nu cu crom. Un test de extracție a cromului, patch-teste înainte de includerea în 
studiu și un test de utilizare (Fig. 1: a, b, c, d) au fost realizate. Doar cromul trivalent a fost eliberat din pielea tăbăcită 
cu crom, dar acesta a provocat reacții la concentrații semnificativ mai înalte decât cromul hexavalent. Cum 
expunerea prelungită și repetată la pielea tăbăcită cu crom a condus la o eliberare mai ales a cromului trivalent, 
este recomandat să fie limitată și eliberarea acestuia, nu doar a cromului hexavalent.  

Părăsind, în final, domeniul alergiei cutanate, o abordare multiparametrică a iritației cutanate in vivo [5] analizează 
efectele expunerii repetate la iritanți diferiți (sodiu lauril sulfat - SLS, hidroxid de sodiu - NaOH,  n-propanol, acid 

acetic) asupra a 8 voluntari adulți sănătoși. Referitor la eritem, pierderea de apă transepidermică și hidratarea 
cutanată, SLS a fost cauza unor diferențe importante în raport cu valorile de bază, nivelurile factorilor hidratanți 
naturali au fost semnificativ reduse de către SLS, NaOH și n-propanol, iar prezența de fibre alungite și de nano-
obiecte circulare  (indexul de textură dermică) a fost constatată după expunerea la n-propanol și SLS (Fig. 2: A, B. 
C). Diferențe semnificative ale răspunsului barierei cutanate la iritanții hidrosolubili curenți au fost demonstrate, 
dependente de natura lor intrinsecă; acestea trebuie să fie luate în considerație în diferențierea dermatitei de 
contact iritative de cea alergică.   

  



 
 
 
 
 
 

261 

 

  
Fig. 1 Fig. 2 
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Natura prin ochi de dermatolog 

Dermatologia este o disciplină integrativă, întrucât pielea reprezintă adesea ecranul pe care se proiectează 
scene și scenarii de patologie internă. De aceea dermatologii, pe lângă cunoștiințele de profil, trebuie să aibă și o 
vioiciune asociativă a minții, care să le permită corelarea unor subtile indicii cutanate cu patologiile interne, uneori 
deosebit de importante și grave, permițând demascarea la timp a unor boli invalidante sau mortale. 

Cu astfel de deschidere a minții în fața unor corelații imperceptibile omului de rând, plimbările în natură pot 
deveni pentru un dermatolog prilejul de a se reîntâlni cu meseria îndrăgită și de a reinventa, cu un surâs, natura 

înconjurătoare în termenii dermatologiei. 

Fiindcă noi, dermatologii, nu suntem chițibușari și posaci, ci amuzanți și creativi. 
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Muco-cutaneous Ulceration Associated with EBV in the Setting of 
immunosuppression with methotrexate 

Herein, we report a case of a 74 years old lady suffering from Rheumatoid Polyarthritis and thus treated by 
Methothrexate since 2008.  

In October 2018, her hairdresser observed an asymptomatic purple plaque on the vertex. The lesion rapidly 
grew in to a 4 cm ulcerated nodule. 

A skin biopsy of the lesion was therefore performed. It showed diffuse infiltration of the dermis and 
hypodermis by large immunoblasts. The lesion was ulcerated. There was obvious necrosis in the lesion due to the 
angiocentrism of the infiltrate and vascular thrombosis. 

The immunoblasts were B cells expressing CD20+, PAX5+, OCT2+, CD30+. We noted an Eber expression of 
RNA using the Fish technique.  The ki67 proliferation index was about 70%. The PCR techniques demonstrated a 
rearrangement of kappa B and gamma T gene receptor. 

We thereby proposed the diagnosis of muco-cutaneous ulceration associated with EBV in the setting of 
iatrogen immunosuppression with methotrexate. 

It is a new entity described first in 2018 (OMS). The lesion regressed completely when the treatment was 
discontinued. 
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Terapiile sistemice actuale în melanomul malign cutanat 

Prognosticul pacienților cu melanom cutanat metastatic este în general nefavorabil. Până de curând, 
melanomul malign metastatic a fost considerat istoric o boală dificilă de tratat, cu o rată de supraviţtuire de 10 ani 
mai redusă de 10%. Chimiotrapia citotoxică cu dacarbazina a fost considerată timp de peste de trei decenii 
tratamentul standard al formelor de melanommalign  metastatic. 

Recent, noile clase de medicamente (de exemplu, inhibitorii de checkpoint și terapii moleculare ţintite au 
ameliorat semnificativ prognosticul pacienţilor cu melanom malign. Recunoașterea BRAF ca o oncogenă - driver 

tumorală importantă în melanom a condus la dezvoltarea de terapii ţintite precum dabrafenib şi vemurafenib cu 
o îmbunătățire semnificativă a ratei de răspuns, durata controlului bolii și supraviețuirea globală pentru pacienții 
cu melanom metastatic pozitiv cu mutație BRAF. Terapiile moleculare ţintite anti BRAF (dabrafenib, vemurafenib) 
şi anti MEK (trametinib) sunt eficace şi trebuie utilizate numai la pacienţii cu mutaţia BRAF V600. Asocierea dintre 
inhibitorii BRAF şi MEK determină ameliorarea rezultate mai bune faţă de monoterapia cu inhibitori BRAF. 

În același timp, imunoterapia a evoluat, conducând la dezvoltarea inhibitorilor ”checkpoint”.  Primul inhibitor 
imun checkpoint aprobat în 2011 a fost ipilimumab, un anticorp IgG1 monoclonal complet umanizat, care inhibă 
CTLA-4. PD-1, proteina de moarte celulară programată 1, este un regulator negativ al activității celulelor T și este 

exprimată prin celule T cu expunere excesivă la antigene. Ligandul său, PD-L1, este exprimat frecvent în celulele 
canceroase și în limfocitele infiltratoare ale tumorii (TIL). Alt  ligand, PD-L2, este exprimat în principal pe celule care 
prezintă antigen (APC). Alţi  inhibitori,  anticorpi anti-PD-1 - nivolumab și pembrolizumab. Au fost testate multiple 
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vacinuri antitumorale pentru tratarea melanomului avansat. Vaccinurile vizează obținerea răspunsului imun la 
antigene exprimate de celulele tumorale de melanom, cum ar fi antigenele asociate tumorii (TAA) sau antigenii 
derivați din mutații (neoantigeni). Administrarea de ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, combinația dintre 
ipilimumab și nivolumab este considerată actual un standard terapeutic de tratament în linia I-a indiferent de 

status–ul BRAF.  

Utilizarea inhibitorilor checkpoint determină răspunsuri durabile la mulți pacienți cu melanom metastatic, iar 
tratamentele actuale pot îmbunătăți supraviețuirea pentru mulți pacienți cu melanom metastatic.   

 

SCURT CV 
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Biomateriale folosite ca dispozitive temporare terapeutice pentru 
reepitelizarea plăgilor 

C.V. Macarel, V. Rotaru, C.D. Radu  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, 
Departamentul de Inginerie Chimică 

Cuvinte cheie: celuloză bacteriană, cheratină, hidrogel, plagă 

Lucrarea explorează capacitatea unor compuși polimerici de structură celulozică sau proteică de a forma 

suporturi care să structureze o barieră între mediul ambiant și plagă, de suprafață mare. Sunt considerate condițiile 
de creștere microbiană ale celulozei, pe baza microorganismelor Acetobacter Xilinum. Sunt evaluate condițiile de 
creștere bacteriană în regim static și dinamic. Performanțele reologice, dimensionale și gradul mediu de 
polimerizare specifice biomaterialului obținut sunt evaluate comparativ cu cele ale celulozei din bumbac sau din 
altă sursă de masă vegetală. Structura și caracteristicile de bicompatibilitate și respectiv antibacteriene  ale 
celuozei bacteriene sunt considerate critic. 

Se prezintă și studiul exploratoriu efectuat asupra modului de obținere în laborator a cheratinei din părul 
uman pentru formarea unui compozit din celuloză bacteriană și cheratină cu destinația suport de dezvoltare 
tisulară prin implantare de celule stem. Sunt considerate subcomponentele proteice ale cheratinei care participă 
la formarea mugurilor de creștere într-o plagă de suprafață mare. Sunt prezentate condițiile de obținere a unui 
hidrogel din cheratina umană. Sunt comunicate o serie de teste realizate pe un biomaterial din celuloză bacteriană 
și în hidrogelul cheratinic. 
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medicale.  
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Boala mixtă de țesut conjunctiv 

Georgiana Anton¹, Andreea Tucaliuc¹, Georgiana Ciobanu¹, Daciana Elena Brănișteanu¹,² 
1Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași, România 
2Disciplina de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: lupus eritematos sistemic, fenomen Raynaud, anticorpi anti U1-RNP 

Introducere: Boala mixtă de țesut conjunctiv ca și entitate clinică distinctă reprezintă un subiect intens 
dezbătut de către specialiștii în domeniu, întrucât pacienții prezintă o constelație de trăsături clinice și serologice 
ale unor afecțiuni precum sclerodermia, polimiozita, poliartrita reumatoidă sau lupus eritematos sistemic. 

Cel mai frecvent se manifestă cu simptome cutanate, care includ fenomen Raynaud, tumefacție la nivelul 
mâinilor, sclerodactilie, la care se adaugă artralgii, miopatii, tulburări de motilitate esofagiană și hipertensiune 
pulmonară, simptome care se întâlnesc și în alte boli autoimune ale țesutului conjunctiv. Însă prezența unui titru 
ridicat de anticorpi Ig G anti-U1 RNP în serul pacienților este caracteristică și mandatorie pentru diagnosticul 
pozitiv. 

Caz clinic: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 62 ani care se află în evidență medicală din 2007 cu 
diagnosticul de lupus eritematos sistemic, confirmat anatomo-patologic, pentru care a urmat tratament cu 
hidroxiclorochină 400 mg/zi și metilprednisolon în doze descrescânde. În 2018 se adresează clinicii noastre pentru 
persistența unei erupții cutanate formată din macule și plăci eritemato-scuamoase, bine delimitate, unele rotunde, 
altele cu margini neregulate, atrofice central, acoperite de scuamă gri, aderentă, dispuse la nivelul obrajilor, 
trunchiului și membrelor, plăci alopecice multiple, cu atrofie albă, centrală și zone eritematoase, acoperite de 
scuamă albă, la nivelul scalpului, la care asociază mialgii la nivelul membrelor superioare, artralgii la nivelul 
articulațiilor mici ale mâinilor și fenomen Raynaud. Profilul ANA extins relevă anticorpi anti U1-RNP, anti SS-A, anti 
Ro-52, anti protein P ribozomală intens pozitivi, ceea ce orientează diagnosticul către o boală de țesut conjunctiv, 
dar și supoziția de dermatomiozită. S-a introdus azatioprină la schema de tratament și s-a efectuat biopsie 
musculo-cutanată în vederea confirmării sau nu a diagnosticului de dermatomiozită. 

Concluzii: Pacienta noastră prezintă diagnosticul cert de lupus eritematos sistemic, dar în evoluție dezvoltă 
și alte manifestări clinice și serologice care necesită o schimbare de diagnostic și de strategie terapeutică. 
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Mixed connective tissue disease 

Georgiana Anton¹, Andreea Tucaliuc¹, Georgiana Ciobanu¹, Daciana Elena Brănișteanu¹,² 
1Dermatology Clinic, Hospital of ”St. Spiridon” Iasi, Romania 
2University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Discipline of Dermatology, Iasi, Romania 

Keywords: systemic lupus erythematosus, Raynaud’s phenomenon, anti-U1snRNP autoantibodies 

Introduction: Mixed connective tissue disease as a distinct clinical entity is a debated topic as patients present 
a constellation of clinical and serological features of disorders such as scleroderma, polymyositis, rheumatoid 
arthritis or systemic lupus erythematosus. 

The most common symptoms are cutaneous signs, including Raynaud's phenomenon, swollen hands, 
sclerodactyly. Most of them are accompanied by arthralgia, myositis, esophageal dysmotility and pulmonary 
arterial hypertension, which are also common in other autoimmune diseases of the connective tissue. However, 
the presence of a high titer of IgG anti-U1 RNP antibodies in the patient's serum is characteristic and mandatory 
for the positive diagnosis. 

Clinical case: We present the case of a 62-year-old female patient who has been diagnosed with systemic 
lupus erythematosus since 2007 and who followed treatment with hydroxychloroquine 400 mg per day and 
methylprednisolone in decreasing doses. In 2018, the patient is addressing to our clinic for the persistence of a rash 
of macula and erythematosquamous plaques, well-defined, some rounded, others with irregular, central, atrophic 
edges, covered by  grey, adherent scales, under the cheeks, trunk and limbs, multiple alopecia plaques with white, 
central atrophy and erythematous areas, covered by a white scale, on the scalp, associated with myalgia in the 
upper limbs, arthralgia in the small joints of the hands and Raynaud's phenomenon. The extended ANA profile 
reveals anti-U1-RNP antibodies, anti-SSA antibodies, anti-Ro-52 antibodies, anti-ribosomal protein P antibodies 
positive, which guides the diagnosis to a connective tissue disease, but also to the supposition of dermatomyositis. 
Azathioprine was introduced to the treatment scheme and musculocutaneous biopsy was performed to confirm 
the diagnosis of dermatomyositis. 

Conclusions: Our patient presents a certain diagnosis of systemic lupus erythematosus, but during the time, 
she develops other clinical and serological manifestations requiring a diagnostic change and therapeutic strategy. 
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Alegerea agenților biologici în cazuri particulare de psoriazis 
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Cuvinte cheie: psoriazis, agenți biologici, psoriazis cu afectare specială 

Introducere: Înțelegerea avansată a patogeniei psoriazisului a condus la dezvoltarea mai multor opțiuni 
terapeutice pentru formele moderate și severe de psoriazis. 

Obiective: Selectarea eficientă a agenților biologici conform ghidurilor, în cazuri particulare de psoriazis. 

Materiale și metode: Căutare în literatura de specialitate. 

Rezultate: Toate moleculele biologice au rezultate extraordinare, însă în ceea ce privește cazurile particulare, 
pe baza studiilor clinice efectuate până în prezent, doar anumite molecule au viză de recomandare. 

Psoriazis în populația pediatrică: anti TNF-a (etanercept > 6 ani și adalimumab > 4 ani) și anti IL12/23 
(ustekinumab > 12 ani), care nu este aprobat în România în prezent. 

Ixekizumab (anti IL 17) este în prezent singurul medicament aprobat FDA care menționează în mod specific 
psoriazisul genital. 

Pacienții cu boală inflamatorie intestinală (BII) ar putea beneficia de anti IL12/23 sau anti TNF-a. Se recomandă 
evitarea agenților anti IL-17 la pacienții cu istorie BII, deoarece ar putea experimenta activarea sau agravarea bolii. 
Cei cu istoric de scleroză multiplă concomitentă pot primi anti IL 12/23. Se evită administrarea de anti TNF-a.  

Concluzii: Există diferențe între agenții biologici din aceeași clasă în ceea ce privește utilizarea lor eficientă. 

Terapia biologică personalizată - în alegerea agentului biologic se ține cont de disponibilitatea 
medicamentului, comorbiditățile pacientului, așteptările acestuia și de aderența sa la tratament. 

Deși agenții biologici au demonstrat eficacitate și siguranță extraordinară în studiile clinice, farmacovigilența 
este fundamentală, iar dermatologii servesc un rol-cheie în prevenirea și detectarea potențială a evenimentelor 
adverse în timp. 
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Introduction: Advanced understanding of the pathogenicity of psoriasis has led to the development of 
several therapeutic options for moderate and severe forms of psoriasis. 

Objectives: Effective selection of biological agents according to guidelines in particular cases of psoriasis. 

Materials and methods: Search in the literature. 

Results: All biological molecules have extraordinary results, but with regard to particular cases, based on 
clinical trials conducted so far, only certain molecules have a referral visa. 

Psoriasis in the pediatric population: anti TNF-α (etanercept> 6 years and adalimumab> 4 years) and anti IL12 
/ 23 (ustekinumab> 12 years), which is currently not approved in Romania. 

Ixekizumab (anti IL17) is currently the only FDA approved drug that specifically mentions genital psoriasis. 

Patients with intestinal inflammatory disease (BII) could benefit from anti IL12 / 23 or anti-TNF-α. It is advisable 
to avoid anti-IL-17 agents in patients with BII history, as they may experience activation or worsening of the disease.  

Those with a history of concomitant multiple sclerosis may receive anti IL 12/23. Avoid the administration of 
anti-TNF-α. 

Conclusions: There are differences between biological agents in the same class in terms of their effective use. 

Personalized biological therapy - In choosing the biological agent, the availability of the drug, the patient's 
comorbidities, his expectations and his adherence to treatment are taken into account. 

Although biological agents have shown tremendous efficacy and safety in clinical trials, pharmacovigilance 

is fundamental, and dermatologists play a key role in preventing and potentially detecting adverse events over 
time. 
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Aspecte dermatologice în insuficienţa cardio-respiratorie 
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Cuvinte cheie: insuficienţă cardiacă, anasarcă, piele, cord pulmonar cronic, diabet zaharat 

Introducere: Cordul pulmonar cronic reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, cu o frecvenţă în 
creştere a evenimentelor acute însoţite de progresia bolii, cu dezvoltarea congestiei sistemice şi un risc crescut de 
mortalitate. Insuficienţa cardio-respiratorie are largi implicaţii dermatologice. Leziunile interesează concomitent 
pielea şi ţesutul subcutantat. 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 47 de ani, fost fumător (30 pachete-ani), 
consumator de etanol, cu antecedente de tuberculoză pulmonară și importante leziuni de fibroză pulmonară post-
tuberculoză, hipertensiv, coronarian, diabetic, insulinotratat, aflat în stadiul complicațiilor micro- și macrovasculare, 
necesitând oxigenoterapie la domiciliu, cu multiple spitalizări în serviciile de medicină internă, cardiologie, 
pneumologie pe fondul decompensării cardiace şi al unei relative aderenţe la tratament, care se internează în stare 
deosebit de gravă în anasarcă. 

Rezultate: Evaluarea complexă obiectivează poliserozita cu determinare predominantă pleuro-pericardică ce 
evoluează pe un teren aterosclerotic, diabetic şi inflamator sistemic. Sub tratament suportiv, evoluţia clinică a fost 

lent favorabilă cu menţinerea unei stări satisfăcătoare a calităţii vieţii şi obţinerea autonomiei minime necesare în 
interiorul unei patologii severe pluridisciplinare. 

Concluzii: Orice suferinţă cutanată, fiind accesibilă privirii, este observată uşor de medic şi, uneori, alarmează 
bolnavul şi impresionează anturajul. Evoluţia cordului pulmonar cronic este influențată de comorbiditățile 
asociate. Educația pacienților privind complianța terapeutică are un impact important asupra mortalității. 
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Introduction: Chronic cor pulmonale is a major public health issue with an increasing frequency of acute 
events accompanied by progression of disease, with the development of systemic congestion and an increased 
risk of mortality. Cardio-respiratory insufficiency has extensive dermatological implications. The lesions also affect 
the skin and subcutaneous tissue. 

Material and method: We present the case of a 47-year old, a smoker (30 packs-year), an ethanol consumer, 
with a history of pulmonary tuberculosis and major lesions pulmonary fibrosis post-tuberculosis, hypertensive, 
coronary, diabetic, insulin-treated, at the stage of micro- and macrovascular complications, requiring home 
oxygen therapy, with multiple hospitalizations in internal medicine, cardiology, pneumology on the background 
of cardiac decompensation and relative treatment adherence, which is in particularly serious state in the anasarca. 

Results: The complex evaluation aims at polyserosity with predominant pleuro-pericardial development 
evolving on atherosclerotic, diabetic and systemic inflammatory field. Under supportive treatment, clinical 
development was slowly favourable with maintaining a satisfactory quality of life and achieving the minimum 

necessary autonomy within a severe multidisciplinary pathology. 

Conclusions: Any skin pain, being accessible to sight, is easily noticed by a doctor, and sometimes alarm the 
patient and impress entourage. The evolution of chronic cor pulmonale is influenced by associated comorbidities. 
Patient education on therapeutic compliance has an important impact on mortality. 
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Eritem nodos indus de Yersinia enterocolitica – prezentare de caz 

Răzvan Cornia1, Alexandru Sebastian Stoian1, Alice Rusu1, Vasile Benea1,  
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Eritemul nodos este cel mai frecvent tip de paniculită acută, caracterizându-se prin apariția unor noduli 
indurați, dureroși, eritematoși, simetrici, localizaţi la nivelul membrelor inferioare şi, mai rar, pe coapse, fese și 
extremitățile superioare. Are o incidenţă maximă la 18-34 ani, predominând la sexul feminin. Se consideră că 
eritemul nodos este rezultatul unei reacții de hipersensibilitate întârziată față de antigene variate (medicamente, 
agenți infecțioși) sau în asociere cu afecțiuni sistemice (sarcoidoză, boli reumatologice, boli inflamatorii intestinale, 
afecțiuni autoimune, tumori maligne etc.); în unele cazuri boala este idiopatică. 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 35 ani care s-a adresat clinicii pentru apariția unor plăci rotund-
ovalare și noduli eritematoși, dureroși, indurați, localizați pe fața anterioară a gambelor, bilateral, precum și pe fața 
dorsală a antebrațelor. Manifestărilor cutanate li s-au asociat artralgii la nivelul articulațiilor mari. Simptomatologia 
evolua de o săptămână, fiind precedată de un episod de diaree acută. Pacienta a urmat tratament la domiciliu cu 
amoxicilină-acid clavulanic, 2 g p.o. pe zi și antiinflamatoare nesteroidiene, dar fără rezultate semnificative.  

Investigațiile de laborator au evidențiat leucocitoză, creșterea VSH-ului și a proteinei C reactive, iar 
coprocultura Yersinia enterocolitica. Celelalte investigații (radiografia pulmonară, IDR la tuberculină, ASLO, 
examenul bacterilogic faringian) au fost în limite normale. 

Sub tratament cu ciprofloxacină, 1 g/zi p.o. timp de o săptămână, antiinflamatoare nesteroidiene, local cu 
corticosteroizi și repaus la pat evoluția a fost favorabilă, simptomatologia remițându-se rapid. 
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Erythema Nodosum is known as the most common type of acute panniculitis and it typically presents an 
eruption of tender, erythematous, subcutaneous nodules frequent in the pretibial areas bilaterally and unusual on 
thighs, buttocks and upper limbs. It has a peak incidence of 18-34 years and is more common among women. 

Erythema nodosum has been considered a delayed hypersensitivity response to a variety of antigenic stimuli 
(drugs, infectious agents) or in combination with systemic disease (sarcoidosis, rheumatologic diseases, 
inflammatory bowel disease, autoimmune diseases, malignant tumors); in some cases the disease is idiopathic. 

We present the case of a patient of 35 years old who addressed to our clinic for the appearance of round-oval 
plaques and erythematous nodules, painful, hardened, located on the front of the legs, bilateral and dorsal of the 
forearms. Skin lesions were associated with arthralgia in the large joints. Symptoms have been developed for the 
last week and were preceded by an episode of acute diarrhea. The patient received treatment at home with 
amoxicillin-clavulanic acid, 2 g PO per day and the NSAIDs, but without significant results. 

The laboratory investigations showed leukocytosis, increased VSH and CRP and on stool analysis Yersinia 
enterocolitica. Other investigations (chest X-ray, tuberculin test, ASO, bacteriogical examination of pharyngeal) 
were in normal limits. 

Under ciprofloxacin 1g/day po for one week, NSAIDs, local corticosteroid and bed rest, the evolution was 
favourable and the symptoms improved. 
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Eficiența terapiei cu presiune negativă (NPWT) în tratamentul 
diferitelor tipuri de plăgi infectate 
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Cuvinte cheie: presiune negativă, țesut de granulație, infecție 

Introducere: Scopul lucrării este de a prezenta rezultatele utilizării NPWT în leziuni de părți moi infectate și 
de a sublinia avantajele acestei tehnici. 

Material și metodă: Studiul se bazează pe un lot de 28 pacienți cu plăgi infectate, localizate la nivelul 
membrului inferior în 12 cazuri (7 pacienți cu ulcere trofice și 5 cu leziuni posttraumatice), la nivelul mâinii, 
pumnului și antebrațului în 13 cazuri (5 cazuri de leziuni posttraumatice, 2 tromboflebite complicate post-
cateterism venos periferic și 6 cazuri de etiologii diferite). Ultimele 3 cazuri sunt reprezentate de artrită septică de 
pumn cu evoluție fulminantă. 

În toate cazurile, după debridarea chirurgicală a plăgilor, am aplicat NPWT, menținută până la dezvoltarea 
țesutului de granulație. În artritele septice de pumn, boală favorizată de asocierea cu diabetul, am utilizat NPWT 
cu lavaj continuu. Tratamentul chirurgical a continuat cu reconstrucția defectului.  

Rezultate: În toate cele 28 cazuri, NPWT a permis reducerea semnificativă a timpului de vindecare cu 
formarea unui pat granular de calitate, protejând elementele nobile (nervi, tendoane etc.). De asemenea, a redus 
durerea pacientului prin scăderea numărului de pansamente necesare și evitarea anesteziilor repetate. Confortul 
pacientului a fost îmbunătățit. Complicațiile s-au limitat la un singur caz de reacție alergică perilezională, la care s-
a întrerupt tratamentul pentru o perioadă scurtă de timp.  

Concluzii: NPWT este o soluție de primă intenție în plăgile infectate datorită reducerii timpului de vindecare.  
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Introduction: This presentation aims to evaluate the results using NPWT in infected soft tissue lesions. Also, 
we highlight the advantages of this technique. 

Material and methods: Our study is based on 28 patients with infected wounds, located in the lower and 
superior limbs: 12 cases of infected soft tissue defects in the lower leg (7 patients - trophic ulcers and 5 with 
posttraumatic lesions), 13 patients with lesions in the hand, wrist and forearm (5 cases of posttraumatic lesions, 2 
of complicated thrombophlebitis due to peripheral catheter and 6 cases with different etiologies). The other 3 
cases were wrist septic arthritis with fulminant evolution.  

In all cases, we applied NPWT immediately after the surgical debridement of the wounds and maintaining it 
until the development of the granulation tissue. In wrist septic arthritis, diabetes-favoured disease, we used NPWT 
with continuous lavage. The surgical treatment continued with reconstruction of the defect.  

Results: In all 28 cases, NPWT allowed a significant reduction of the healing time with the formation of a good 
quality granulation wound bed protecting the exposed noble elements (nerves, tendons etc.). Also, it decreased 
the patient pain by reduction of the number of the necessary dressings and avoiding the risks of repeated 
anesthesia. The patient’s comfort was increased. The complications have been limited to a single case of a 
perilesional allergic reaction which required short-term interruption of the treatment.  

Conclusions: NPWT is a first intention solution in infected skin wounds due to the reduction of the healing 
time. 
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Tumori benigne rare la nivelul mâinii şi al degetelor – aspect clinice, 
paraclinice şi histopatologice 
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Cuvinte cheie: lipom, chist de incluziune, neurofibrom 

Introducere: Scopul prezentării este de a aduce în atenţie posibila existenţă la nivelul mâinii şi a degetelor a 
unor formaţiuni tumorale rare, care pun probleme de diagnostic clinic şi la care numai explorarea paraclinică de 
tip RMN şi examenul histopatologic sunt cele care orientează şi stabilesc diagnosticul. 

Material și metodă: Studiul se bazează pe un lot de 10  pacienţi, care au inclus 7 cazuri de lipoame cu localizare 
atât la nivelul eminenţei tenare, în 6 cazuri, cât şi la nivel mediopalmar într-un caz, toate cu dimensiuni peste 5 cm 
(gigante), cel mediopalmar cu dimensiuni de 9,5/5/3,5 cm şi o greutate de 137 de grame. În 2 cazuri, formaţiunile 
tumorale fiind situate supraiacent proiecţiei nervului median, examenul RMN pune diagnosticul de formaţiune 
chistică fără a putea da alte detalii, chirurgia şi apoi examenul histopatologic pun diagnosticul de chist de 
incluziune epidermală la nivelul palmei. Un caz de tumoră de pat ungveal la care examenul histopatologic şi 
imunohistochimia confirmă diagnisticul de neurofibrom. În toate cazurile, tratamentul chirurgical a urmărit excizia 
completă a leziunilor. 

Rezultate: În toate cazurile s-a practicat ablaţia tumorilor cu rezultate bune. Reintegrarea socio-profesională 
a fost completă şi rapidă, rezultatele funcţionale şi estetice fiind foarte bune.   

Concluzii: În cazul prezenţei unei formaţiuni tumorale la nivelul mâinii trebuie să ne gandim şi la posibila 
existenţă a unui lipom sau chist de incluziune epidermală, deşi sunt tumori rare. În cazul leziunilor tumorale de pat 
ungveal nu trebuie uitată posibilă existenţa a unui neurofibrom. 
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Rare benign tumors in the hand and fingers – clinical, paraclinical 
and histopathological aspects 
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Introduction: This presentation aims to highlight the possible existence of rare tumors in hand and fingers. 
Clinical diagnosis can be difficult in these cases. Only paraclinical examinations, such as MRI and histopathology, 
can orient and establish the diagnosis. 

Material and method: Our study is based on a group of 10 patients. In 7 cases, the tumor was a lipoma. Their 
localization was the thenar eminence in 6 cases and mid-palm region in 1 case. All tumors were over 5cm, the sizes 
of the mid-palm one being 9.5/5/3.5 cm. In other two cases, the fact that the tumor was overlying the median nerve, 
the MRI established the diagnosis of cystic formation, but it did not give other details, surgery and 
histopathological examination established the diagnosis of epidermal inclusion cyst. One case of nail bed tumor, 
in which the histopathological examination and immunohistochemistry confirmed the diagnosis of nail bed 
neurofibroma tumor. In all our cases, the treatment consisted in surgery with complete excision of the lesions. 

Results: In all cases, the ablation of tumors was performed with good results. Socio-professional reintegration 

was complete and fast, functional and aesthetic results were very good.  

Conclusions: In the presence of a tumor in the hand we have to think about the possibility of a lipoma or an 
epidermal inclusion cyst, even though their localization at this level is rare and very rare. In front of a nail bed tumor, 
we should not forget the possible diagnosis of a neurofibroma. 
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Coexistența sclerodermiei, psoriazisului și mycosis fungoides – 
studio de caz 
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Cuvinte cheie: mycosis fungoides, sclerodermie, psoriazis, radioterapie 

Introducere: Mycosis fungoides (MF) este cea mai comună formă a limfomului cutanat non-Hodgkin de 
celule T, cu aspect clinic heterogen, cu evoluție variabilă și etiopatogeneză încă neclară. 

Material și metodă: Pacientă în vârstă de 68 de ani se adresează Departamentului de radioterapie din cadrul 
I.R.O. Iași în noiembrie 2018, cu diagnosticul cu limfom cu celule T cutanate (MF) în stadiul incipient II B (T3 N0 M0 
B0), cu recomandarea echipei multidisciplinarede a începe radioterapie și PUVA.  

Pacienta este cunoscută cu leziuni cutanate maculoeritematoase psoriazice și sclerodermie sistemică de 13 
ani, confirmate histopatologic, pentru care a urmat tratament cu corticoizi topic și sistemic.  

La examinare, pacienta prezintă multiple plăci eritematoase, bine delimitate, cu scoame psoriaziforme 
localizate la nivelul toracelui anterior, posterior, abdomen, extremități superioare și inferioare și o tumoare 
ulcerativă localizată pe fața posterioară a gambei stângi, cu un diametru de aproximativ 3/2 cm, asociată cu 

numeroase formațiuni pseudotumorale locoregionale. 

Rezultate: S-a administrat radioterapie externă curativă la acceleratorul liniar Clinac iX într-o doză totală de 
24 Gray/12 fracții / 2 Gray/fracție/ PTV T cutanat gambă stângă, cu ameliorarea semnificativă a leziunilor. 

Concluzii: Radioterapia este cel mai eficient agent unic pentru tratamentul MF, în ceea ce privește atât 
răspunsul complet, cât și durabilitatea acestui răspuns. 
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A case report 
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Introduction: Mycosis fungoides (MF) is the most common form of cutaneous non-Hodgkin T-cell lymphoma, 
with heterogeneous clinical aspect, variable course and still unclear ethiopathogenesis. 

Material and methods: A 68-year-old woman, was referred in November 2018 to Radiotherapy department 
of IRO Iasi, recently diagnosticated with cutaneous T-cell lymphoma (MF) in early stage II B (T3 N0 M0 B0), following 
the multidisciplinary team recommendation to start radiotherapy and PUVA.  

The patient had a past medical history significant for psoriasiform plaques and systemic scleroderma (with 
histopathological confirmation) for 13 years, treated with topical and systemic corticosteroids. 

Upon examination, the patient had multiple indurated, well-demarcated erythematous plaques with thick 
psoriasiform scales all over her chest, abdomen, back, upper and lower extremities and one ulcerative tumour 
localized at the posterior side of the left leg, with a diameter of about 3/2 cm associated with numerous 

locoregional pseudotumoral formations. 

Results: The patient received external curative radiotherapy in a total dose of 24 Gray/12 fractions/2 
Gray/fraction/PTV T cutaneous left leg, with the significant improvement of lesions. 

Conclusions: Radiotherapy is the most effective single agent for the treatment of MF, regarding the complete 
response and the durability of this response. 
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Microbiota cutanată: o sursă de boală sau de apărare? 

Ioana Florina Mihai1, Alexandra Georgiana Lăcătușu1, Mihaela Cătălina Luca1,2,  
Carmen Manciuc1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: microbiota, piele, antibiotice, ecosistem 

Pielea umană adăposteşte un ecosistem bacterian bogat şi variat. Constituit din agenți patogeni, potențiali 
agenți patogeni sau organisme simbiotice inofensive, rezidente în condiții optime la nivel cutanat, se pare cã ar 
modifica imunitatea, influențând starea de sănătate a pielii. 

Diferitele regiuni ale pielii sunt considerate a avea populații diferite de microbieni. Numărul coloniilor de 
bacterii aerobe din zonele umede (spațiile axilice sau la nivelul piciorului), poate atinge 107 de bacterii pe cm2, în 
timp ce zonele uscate (antebrațul sau trunchiul), pot conține 102 sau mai puține bacterii pe cm2. 

Factorii externi, precum factorii de mediu (temperatura, umiditatea, salinitatea și expunerea la lumină) pot 
modifica ecosistemul pielii, având ca rezultat schimbări în populațiile microbiene. De asemenea, factorii gazdă 
(vârsta, sexul, starea imună, utilizarea medicamentelor (antibiotice, steroizi), utilizarea de săpunuri și cosmetice și 
prezența traumelor) pot fi implicați. 

Conservarea intactă a tegumentului reprezintă prima barieră de apărare împotriva unei infecții. Aceasta 

depinde de un echilibru delicat între celulele epiteliale şi bacteriile/microbii ce trăiesc la suprafaţa pielii. Iritația, 
existența unei plăgi sau înțepături, constituie porți de intrare pentru infecție. 

Prin stilul de viațã, terapia antimicrobiană în exces, igiena și multe alte practici ale omului modern, microbiota 
pielii este perturbată, fiind necesarã o reîntoarcere la echilibru. O metodă poate fi chiar terapia cutanată cu 
probiotice, terapie ce necesită mai multe cercetări și o abordare individuală. Suntem entități unice și se pare că 
această unicitate ne este conferită și de materialul genetic non-self pe care îl purtăm și pe care trebuie să îl păstrăm 
într-un permanent echilibru. 

  

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/tegument_2458
http://www.sfatulmedicului.ro/Prim-ajutor/patologie-traumatica-plagi-si-contuzii_959
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Skin microbiota: a source of disease or defence? 

Ioana Florina Mihai1, Alexandra Georgiana Lăcătușu1, Mihaela Cătălina Luca1,2,  
Carmen Manciuc1,2 
1“St. Parascheva” Clinical Hospital of Infectious Diseases 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 

Keywords: microbiota, skin, antibiotics, ecosystem 

Human skin harbours a rich and varied bacterial ecosystem. Composed of pathogens, potential pathogens or 
harmless symbiotic organisms residing under optimal skin conditions, it appears to alter immunity, affecting the 
health of the skin. 

Different regions of the skin are considered to have different populations of microbes. The number of colonies 
of aerobic bacteria in wet areas (axillary or foot) can reach up to 107 per cm2, while dry areas (the forearm or trunk) 
may contain 102 or fewer bacteria per cm2. 

External factors such as environmental factors (temperature, humidity, salinity and exposure to light) can 
alter the skin ecosystem, resulting in changes in microbial populations. Also, host factors include age, gender, 
immune status, use of drugs (antibiotics, steroids), use of soaps and cosmetics, and the presence of trauma can be 
involved. 

Intact skin preservation is the first barrier to protection against infection. It depends on a delicate balance 

between epithelial cells and bacteria / microbes that live on the surface of the skin. Irritation, the existence of a 
wound or sting, are gateways for infection. 

Through lifestyle, excessive antimicrobial therapy, hygiene and many other modern human practices, the skin 
microflora is disrupted, and a return to balance is needed. One method can be skin probiotics, therapy that requires 
more research and an individual approach. We are unique entities and it seems that this uniqueness is also 
conferred on us by the non-self genetic material we carry and that we must keep in a permanent balance. 
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Pitiriazis Rozat Gibert – Caz clinic 

Mădălina-Elena Palcău, Andreea-Elena Irofte, Aniela-Luminița Rugină 
Clinica I Pediatrie, Spitalul Clinic De Urgență Pentru Copii Sfânta Maria, Iași, România 

Cuvinte cheie: pitiriazis rozat, infecție respiratorie, erupție nepruriginoasă 

Introducere: Pitiriazisul rozat Gibert este o dermatoză eritemato-scuamoasă cu caracter eruptiv, produsă de 
obicei de virusuri din familia Herpesvirus sau Parainfluenza tipurile I, II şi III. Este întâlnit la toate grupele de vârstă, 
cu precădere în intervalul de vârstă 10–35 ani. Apare de obicei la 2-3 săptămâni după o infecție respiratorie, 
contagiozitatea afecţiunii fiind mică, motiv pentru care pacienţii nu necesită izolare. Afecțiunea debutează în 80% 
din cazuri printr-o maculă eritematoasă situată de obicei pe trunchi, constituind placa sau medalionul ”mamă”, 
care ajunge în câteva zile la 3-5 cm diametru. Tratamentul este adaptat extensiei erupţiei cutanate și simptomelor. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unui adolescent în vârstă de 13 ani ce a dezvoltat o erupție maculo-
eritemato-scuamoasă nepruriginoasă, pentru care a primit la domiciliu tratament antihistaminic, însă fără 
ameliorare, motiv pentru care s-a internat. Erupția a apărut în afebrilitate și la distanță de o infecție respiratorie, 
inițial sub forma unei plăci eritematoase la nivel toracic anterior, ulterior având loc diseminarea acesteia pe trunchi, 
rădăcinile membrelor, gât și fața medială a brațelor. Diagnosticul de certitudine nu a necesitat efectuarea unei 
biopsii cutanate, iar evoluția a fost favorabilă sub corticoterapie. 

Concluzii: Pititriazisul rozat este o dermatoză ce poate fi ușor confundată cu o reacție alergică 
postmedicamentoasă sau cu psoriazisul, însă anamneza, examenului clinic și cel dermatologic au exclus aceste 

afecțiuni. 
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Pityriasis Rosea Gibert – Clinical case 

Mădălina-Elena Palcău, Andreea-Elena Irofte, Aniela-Luminița Rugină 
Pediatric Clinic I, Emergency Clinical Hospital for Children ”St. Mary”, Iasi, Romania 

Keywords: Pityriasis rosea, respiratory infection, nonpruriting rash 

Introduction: Pityriasis Rosea Gibert is an erythemato-squamous dermatitis rash, usually produced by the 
viruses from the Herpesvirus family or Parainfluenza I, II or III type. It is encountered in all of the age groups, 
especially in the age range of 10-35 years. It usually occurs 2 or 3 weeks after a respiratory infection, but patients do 
not require isolation because of the low degree of contagiousness. The disease onset in 80% of cases by an 
erythematous macula usually located on the torso, which will reach 3-5 cm in diameter in a few days. The 
treatment is adapted to the extension of the rash and symptoms.  

Material and Method: We present the case of a 13 years old teenager who developed a nonpruriting macular 
erythemato-squamous rash, for which he received antihistamine treatment at home, but without any 
improvement, which is also the reason why he was admitted. The rash occurred in afebrility and distant from a 
respiratory infection, initially in the form of an erythematous plaque, followed by its dissemination on the trunk, 
neck, roots of the limbs and arms. The certain diagnosis hasn’t required a skin biopsy, and the evolution was 
favourable with corticotherapy. 

Conclusions: Pityriasis Rosea is a dermatosis that can easily be misdiagnosed with a post-medication allergic 
reaction or psoriasis, but the anamnesis, clinical and dermatological examination excluded these conditions. 
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Sindrom Stevens-Johnson după administrarea de etocoxib 

Ana-Maria Pîrvan1, Carmen Elena Condrat1, Maria-Isabela Sârbu2, Cristina-Iulia Mitran2, 
Mădălina-Irina Mitran2, Rodica Trifu1, M. Tampa2, Simona Roxana Georgescu2 
1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”, București, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România 

Cuvinte cheie: sindrom Stevens-Johnson, etoricoxib, erupție postmedicamentoasă 

Sindromul Stevens-Johnson (SSJ) este o afecțiune rară, acută și severă care afectează tegumentul și 
mucoasele, cea mai frecventă cauză fiind administrarea de medicamente. Statistic, SSJ afectează în principal 
femeile, iar prognosticul acestuia depinde de rapiditatea diagnosticului, perioada de timp în care a fost administrat 
medicamentul și tratamentul instituit. 

O pacientă în vârstă de 69 de ani s-a prezentat la secția de dermatologie pentru o erupție diseminată pe 
trunchi și a membre, alcătuită din plăci purpurice, pruriginoase, însoțite de exulcerații orale, cu o stare generală 
moderat alterată și subfebrilitate. Pacienta a relatat faptul că leziunile au debutat cu 3 zile înainte de internare și 
la 7 zile după urmarea unui tratament cu etoricoxib. 

Examenul clinic a evidențiat o erupție ce se întindea pe întregul corp, alcătuită din macule și papule cu 
tendința la confluare, alături de vezicule cu lichid limpede. La nivelul mucoaselor orale și linguale se puteau observa 
ulcerații care erau dureroase, afectând deglutiția. 

Testele de laborator au relevat o citopenie ușoară, fără sindrom inflamator. Testul de transformare limfocitară 
a fost pozitiv pentru etoricoxib. 

Pe parcursul spitalizării, pacienta a fost tratată cu corticosteroizi sistemici, antibiotice și antifungice, iar local 
cu dermatocorticoizi, unguente antibacteriene și antifungice. Remisia completă a leziunilor s-a instalat în 4 - 5 
săptămâni. 

Acest caz este remarcabil datorită rarității sindromului, aspectului clinic dramatic dar și a evoluției favorabile 
sub tratament. 
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Stevens-Johnson syndrome after etoricoxib 

Ana-Maria Pîrvan1, Carmen Elena Condrat1, Maria-Isabela Sârbu2, Cristina-Iulia Mitran2, 
Mădălina-Irina Mitran2, Rodica Trifu1, M. Tampa2, Simona Roxana Georgescu2 
1“Dr. Victor Babeș” Clinical Hospital for Infectious Diseases, Bucharest, Romania 
2“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 

Keywords: Stevens-Johnson syndrome, etoricoxib, drug eruption 

Stevens-Johnson Syndrome (SJS) is a rare, acute and severe condition which affects the skin and mucous 
membranes, the most common cause being drugs. Statistically, SJS mainly affects women and its prognosis 
depends on the quickness of diagnosis, the time period that the drug had been administered and treatment. 

A 69-year-old patient arrived at our dermatology department with a disseminated eruption on the upper 
body and limbs composed of purpuric, pruritic plaques, accompanied by exulcerations on the mouth and lingual 
mucosa, with a moderately altered general condition and subfebrility. The patient stated that the lesions had 
occurred 3 days before admission and 7 days after etoricoxib treatment. 

Clinical examination revealed an eruption covering the whole body, consisting of macules and papules that 
had a coalescing tendency, along with clear liquid blisters. Ulcerations could be observed on the oral and lingual 
mucosa, which were painful and affected deglutition. 

Laboratory tests showed mild cytopenia and no inflammatory syndrome. The lymphocyte transformation test 

was positive for etoricoxib. 

During hospitalization, the patient was treated with systemic corticoids, antibiotics and antifungal agents, 
and locally with dermatocorticoids, antibacterial and antifungal ointments. Complete remission occurred within 4 
to 5 weeks. 

This case is remarkable due to the rarity of syndrome, the complex and dramatic clinical setting and the 
favourable evolution under treatment. 
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Particularități capilaroscopice în sindromul Crest 

Cristina Pomîrleanu1,2, Valentina Șorgot1, Codrina Ancuța1,2 

1Clinica de Reumatologie 2, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași 
2U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași 

Cuvinte cheie: sindrom CREST, videocapilaroscopie, capilare gigante 

Introducere: Sindromul CREST (C calcinoză, R fenomen Raynaud, E dismotilitate esofagiană, S sclerodactilie, 
T telangiectazii) este o entitate distinctă de sclerodermie sistemică cutanat limitată. 

Obiective: Obiectivul principal al studiului a fost analiza videocapilaroscopică a capilarelor periunghiale în 
sindromul CREST. 

Metodă: Am avut în atenție 7 pacienți cu sindrom CREST incomplet (fără sclerodactilie), diagnosticate și 
dispensarizate în serviciul de reumatologie (centrul EUSTAR 162). Toți pacienții au fost evaluați conform unui 
protocol standard ce a inclus datele demografice și variabile legate de boală (durata bolii, prezența fenomenului 
Raynaud, profilul autoanticorpilor, activitatea și severitatea bolii). 

Evaluarea capilaroscopică a fost efectuată de același evaluator, cu videocapilaroscopul Optilia 200x, conform 
unui protocol ce a urmărit distribuția și orientarea anselor capilare, forma, densitatea, dimensiunea acestora; 
distanța intercapilară, prezența hemoragiilor, depozitelor de hemosiderină, a ariilor avasculare și a 
neoangiogenezei. 

Rezultate: Cele mai frecvente modificări capilaroscopice identificate au fost: reducerea numerică a anselor 
capilare (4-5/mm), capilare gigante frecvente, depozite de hemosiderină prezente, rare capilare ramificate. În plus, 
a fost obiectivat un aspect morfologic particular al capilarelor gigante (dilatație omogenă cu diametru între 66-195 
μm) în toate cazurile analizate. 

Concluzii: Aspectul morfologic particular al anselor capilare în relație cu acest fenotip clinico-serologic de 
sclerodermie sistemică cutanat limitată ridică întrebarea dacă în patogenia vasculopatiei intervin și alți factori 
înafara celor clasici recunoscuți. 
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Nailfold videocapillaroscopy features in Crest syndrome 

Cristina Pomîrleanu1,2, Valentina Șorgot1, Codrina Ancuța1,2 
1Rheumatology 2 Department, Clinical Rehabilitation Hospital Iasi 
2”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Keywords: CREST syndrome, videocapillaroscopy, giant capillaries 

Background: CREST syndrome (Calcinosis, Raynaud's phenomenon, Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, 
and Telangiectasia) is a distinct entity of limited cutaneous systemic scleroderma. 

Objective: The main objective of the study was the videocapilaroscopic (NVC) analysis of nailfold capillaries in 
CREST syndrome. 

Material and methods: Cross-sectional study in seven patients classified as having incomplete CREST 
(without sclerodactyly), attending the outpatient rheumatology department (EUSTAR 162 center). 

All subjects were evaluated according to a standardized protocol including demographics and SSc-related 
variables (disease duration, Raynaud phenomenon, antibody profile, disease activity and severity). 

NVC assessment of microvascular damage was performed by the same trained examiner using an Optilia 
200x capillaroscope, tracking morphological alterations such as the distribution and orientation of capillary, shape, 
density and size, inter-capillary distance, hemorrhages, hemosiderin deposits, avascular areas and 
neoangiogenesis. 

Results: The most common capillaroscopic findings were moderate loss of capillaries (4-5/mm), frequent 
giant capillaries, hemosiderin deposits, as well as mild ramified capillaries.  

Moreover, we systematically identified the same significant structural irregularities of the capillaries, 
respectively a specific morphological aspect of a giant capillaries - a homogenous dilatation with the diameter 
between ranging between 66-195μm. 

Conclusions: The particular NVC pattern with giant capillaries described in incomplete CREST without 
sclerodactyly may suggest the intervention of different factors than classical ones in the pathobiology of peripheral 

vasculopathy. 
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Febra Chikungunya - dificultăți de diagnostic 

Ana-Maria Relenschi, Maria Obreja, Claudia Pleșca, Diandra Miftode, Egidia Miftode 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași, România  
Universitatea de Medicină şi Farmacie”Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: erupție, diagnostic diferențial, febra Chikungunya 

Introducere: Febra Chikungunya este o boală virală transmisă prin înțepătura de țânțar (specia Aedes) care 
se manifestă predominant prin febră, mioartralgii, cefalee, rash maculo-papulos, dureri retro-orbitare. Endemică 
în Africa, în ultimele decade infecția determinată de virusul Chikungunya a fost raportată tot mai mult în Europa. 

Caz clinic: Pacientul L.L., sex masculin, 30 ani, se prezintă pentru febră, mioartralgii, cefalee, erupție 
maculoeritematoasă la nivelul membrelor superioare și trunchi, de aproximativ 4 zile. Pacientul a călătorit în urmă 
cu două săptămâni în Thailanda. Examenul clinic: stare generală ușor influențată, febril (T=39,2), erupție 
maculoeritematoasă pe trunchi și membrele superioare, cefalee. 

Paraclinic: leucopenie, trombocitopenie, hepatocitoliză minimă. Hemoculturi negative. 

Discuții: S-au luat în considerare atât infecții bacteriene cât și virale. Pacientul a fost investigat pentru rujeolă, 
rubeolă și infecție cu Mycoplasma pneumoniae (serologii negative), infecție streptococică sau stafilococică - 
exsudatul faringian și nazal negative. Având în vedere existența mioartralgiilor s-a considerat posibilitatea unei 
bruceloze (Ig M Brucella negativ). Datorită călătoriei în Thailanda s-a ridicat suspiciunea de malarie și febră Denga 
(serologii negative). Ulterior, s-a ridicat suspiciunea de febră Chikungunya (ziua 14 de boală) confirmată prin Ig M 
Chikungunya pozitiv. 

Evoluția a fost favorabilă cu remisiunea erupției și dispariția mioartralgiilor, pacientul primind tratament 
suportiv, antihistamice și antibiotice până la excluderea prin culturi a unor infecții bacteriene. 

Concluzii: Cazul prezintă interes din perspectiva emergenței unor boli infecțioase pe teritoriul României 
odată cu dezvoltarea medicinei călătorului precum și a dificultăților de diagnostic diferențial, în special când 
apariția anticorpilor se face progresiv (Ig M Chikungunya pozitiv > 15zile de boală). 
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Chikungunya fever - diagnostic difficulties 
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University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania 

Keywords: rash, differential diagnosis, Chikungunya fever 

Introduction: Chikungunya fever is a viral disease transmitted by the mosquito bite (Aedes species), which is 
predominantly manifested by fever, arthralgia, myalgia, headache, maculo-papular rash, retro-orbital pain. 
Endemic in Africa, the infection caused by Chikungunya virus has been reported more and more in Europe over 
the last decades. 

Clinical case: Male LL, 30 years of age, presents for fever, arthralgia, myalgia, headache, maculo-eritemata 
rash in upper limbs and trunk for approximately 4 days. The patient travelled two weeks ago to Thailand. Clinical 
examination: slightly influenced general condition, febrile (T = 39.2), maculo-eritemata rash on the trunk and upper 
limbs, headache. 

Paraclinic: leukopenia, thrombocytopenia, minimal hepatocytolysis. Negative hemoculsions. 

Discussions: Both bacterial and viral infections have been considered. The patient was investigated for 
measles, rubella and Mycoplasma pneumoniae infection (negative serology), streptococcal or staphylococcal 
infection - pharyngeal and nasal exudate. Considering the existence of arthralgia and myalgia, the possibility of a 
brucellosis (IgM Brucella negative) was considered. Due to the trip to Thailand, there was a suspicion of malaria 
and fever Denga (negative serologues). Subsequently, suspicion of Chikungunya fever (14th day of disease) 
confirmed by Ig M Chikungunya positive. 

Evolution was favourable with remission of the eruption and disappearance of mioartralgia, the patient 
received supportive treatment, antihistamics and antibiotics until cultures excluded bacterial infections. 

Conclusions: The case is of interest from the perspective of the emergence of infectious diseases on the 
territory of Romania with the development of the travellers medicine as well as with the difficulties of differential 
diagnosis, especially when the occurrence of antibodies is progressive (Ig M Chikungunya positive> 15 days of 
illness). 
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Erizipelul o realitate în patologia borderline boli infecţioase – 
dermatologie 

Manuela Ştefan1, Cristina Vasilescu2, Ionela Lăcrămioara Şerban1, Carmen Manciuc1 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi  
2Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi 

Cuvinte cheie: erizipel, diabet zaharat, neoplasm, insuficienţă venoasă cronică 

Scopul studiului: De a releva prezenţa pregnantă a unei patologii borderline boli infecţioase – dermatologie, 
privind infecţiile streptococice cutanate – erizipelul. 

Material şi metodă: Am analizat foile de observaţie ale pacienţilor internaţi în Clinica de Boli Infecţioase cu 
dignosticul de erizipel, in perioada 01.01-31.12.2018. 

Rezultate: Au fost internaţi, 58 de pacienţi cu diagnosticul de erizipel, ceea ce reprezintă 0.5% din totalul 
cazurilor, 11719 pacienţi; au totalizat 731 zile de spitalizare, media fiind de 12,6 zile per caz. Grupele de vârstă cele mai 
afectate au fost peste 45 de ani, 60.3%; a predominat sexul feminin, 52%, şi mediul de provenienţă urban, 63,8%. 
Localizarea în ordine descrescătoare a frecvenţei: membre inferioare - 55%, membre superioare - 14%, faţă - 12%, 
alte localizări - 19%. Bolile asociate cele mai frecvent întâlnite au fost diabetul zaharat, neoplasm de sân, insuficienţa 
venoasă cronică. Testele de inflamaţie au fost argumentate în concordanţă cu diagnosticul. Tratamentul a constat 
în administrarea de betalactamine de tipul penicilinei G, la care s-a asociat clindamicina, 48%, ciprofloxacina, 23%, 

rifampicina, 10%. Evoluţia a fost favorabilă. Nu s-au înregistrat decese. 

Concluzii: Erizipelul, odată cu îmbătrânirea populaţiei şi creşterea incidenţei bolilor cronice de tipul diabetului 
zaharat, patologiei oncologice, insuficienţei venoase cronice cu sau fără ulcer varicos, pune probleme de diagnostic 
pozitiv/diferenţial şi terapie, atât specialiştilor dermatologi cât şi specialiştilor de boli infecţioase. 
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Erysipelas, a reality in the borderline pathology of infectious 
diseases - dermatology 
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1University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 
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Key words: erysipelas, diabetes mellitus, neoplasm, chronic venous insufficiency 

Aim of the study: To highlight the significant presence of a borderline pathology of infectious diseases - 
dermatology, regarding streptococcal skin infections - erysipelas. 

Material and method: We retrospectively studied the patient’s files admitted with Erysipelas, hospitalized 
during 01.01-31.12.2018. 

Results: A number of 58 patients were diagnosed with Erysipelas, representing 0.5% of all cases (11719 
patients); totalizing 731 days of hospitalization, averaging 12.6 days per case - over 45 year old group of age was the 
main involved (60.3%); predominating the female gender  (52%) and urban area (63.8%). The location in decreasing 
order of frequency: lower members - 55%, upper limbs - 14%, face - 12%, other locations - 19%. The most commonly 
associated diseases were diabetes, breast cancer, chronic venous insufficiency. Inflammatory tests were argued in 
accordance with the diagnosis. The treatment consisted in penicillin G, associated with clindamycin (48%), 
ciprofloxacin (23%), rifampicin (10%). The evolution was favourable. There were no deaths. 

Conclusions: With the population aging and increasing the incidence of chronic diseases such as diabetes, 
oncology pathology, chronic venous insufficiency with or without varicose ulcer, Erysipelas poses a positive / 
differential diagnosis and therapy problem for both dermatologists and infectious diseases specialists. 
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Complicațiile cutanate ale sindromului metabolic 

A. Străinu, G. Andriescu, A. Clim, R. Rusu, M. Piscuc, B. Dmour, N. Dima, C. Rezuș,  
D.E. Brănișteanu  
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Clinica III Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridonˮ, Iași, România 

Cuvinte cheie: sindrom metabolic, complicații cutanate, lifedem 

Introducere: Sindromul metabolic este un cumul de factori de risc – obezitatea abdominală, dislipidemia, 
intoleranța la glucoză și hipertensiunea arterială, care contribuie la dezvoltarea ulterioară a problemelor de 
sănătate. Se estimează că aproximativ 25% din populația generală este afectată de sindromul metabolic. Pielea 
este unul dintre principalele organe afectate de sindromul metabolic printr-o interacțiune complexă a hormonilor, 

adipokinelor și factorilor mecanici.  

Material și metodă: Au fost înrolați în studiu 83 de pacienți cu diferite grade ale obezității, de ambele sexe, 
atât din mediul urban cât și din mediul rural, internați în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
”Sf. Spiridon” din Iași în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017. Aceștia au fost incluși succesiv pe măsura 
adresării lor către serviciul medical. 

Rezultate: Din punct de vedere socio-demografic, 75% dintre pacienți au fost de sex feminin și 25% de sex 
masculin. Majoritatea pacienților prezintă obezitate de gradul II, dar a fost mare și numărul pacienților cu obezitate 
de gradul I. Dintre pacienții selectați, 46% au insuficiență venoasă periferică. Dintre aceștia, majoritatea pacienților 

au fost încadrați în clasa a 3-a a acestei patologii. 

Concluzii: Obezitatea și sindromul metabolic sunt tulburări metabolice multiple asociate cu diferite boli ale 
pielii de etiologii diferite. Incidența obezității precum și a comorbidităților asociate sunt în creștere la nivel mondial. 
Conștientizarea importanței obezității și a factorilor de risc asociați pot preveni complicațiile sale, reducând astfel 
morbiditatea și mortalitatea. 
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Skin complications of metabolic syndrome 
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Introduction: The metabolic syndrome is a cumulative of risk factors - dyslipidemia, glucose intolerance, 
abdominal obesity and hypertension - that contributes to developing health problems. It is estimated that it affects 
25% of general population. Skin is one of the main organs affected by metabolic syndrome, through a complex 
interaction of hormones, adipokines and mechanical factors. 

Methods: We conducted a study which includes 83 patients with different degrees of obesity, both genders, 
admitted to The Third Medical Clinic of “St. Spiridon” Hospital in Iasi, during January 1st 2017 to December 31st 2017. 
They were addressed successively to the medical service.  

Results: From a socio-demographic point of view, 75% of the patients were females and 25% males. Most 
patients had grade II obesity, but the number of patients with grade I obesity was high. Of the patients selected, 
46% had peripheral venous insufficiency. Of those, most patients were in the third stage of this pathology. 

Conclusions: Obesity and metabolic syndrome are associated with multiple skin conditions of different 

etiologies. The incidence of obesity and its associated comorbidities as well is increasing worldwide. Raising 
awareness of the importance of obesity and associated risk factors can prevent its complications, thus reducing 
morbidity and mortality rates. 
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Riscul de dezvoltare a limfomului în cazul pacienţilor cu psoriazis 

Andreea Tucaliuc, Georgiana Anton, Georgiana Ciobanu, Daciana Elena Brănişteanu 
Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi 
 

Psoriazisul este o boală cronică, inflamatorie care afectează aproximativ 2%-3% din populația adultă. Un rol 
major in patogeneza il reprezintă răspunsul imun alterat mediat de limfocitul T, în special limfociteleT helper (Th) 
1/Th17 și citokinele. Natura imunologică a psoriazisului a ridicat îngrijorarea că fiziopatologia sa poate fi asociată cu 
un risc crescut de limfom. Fiziopiologia psoriazisului implică un răspuns imun anormal caracterizat prin activitatea 
crescută a celulelor T, prezentarea antigenului (de exemplu, celulele dendritice) și citokinele Th-1.  

 
Studierea riscului de limfom la pacienții cu psoriazis este o provocare deoarece limfomul este statistic rar și, 

prin urmare, trebuie studiate eșantioane mari pentru a obține rezultate solide. Patogeneza în dezvoltarea și 
întreținerea modificărilor cutanate asociate psoriazisului implică supraproducția factorului de necroză tumorală 
(TNF) -α și interleukina (ILs) -23 și -17. Un studiu de cohortă efectuat în Danemarca între anii 2008-1012, în cadrul 
Departamentului de Dermatologie și Alergie, Herlev și Spitalul Gentofte, Universitatea din Copenhaga, Hellerup, 
Danemarca, publicat în British Journal of Dermatology (2018), a identificat 58 138 pacienți cu psoriazis și un grup 
control de 4 303 731 oameni din populaţia generală. S-au observat valori mai mari ale IR pentru pacienții cu 
psoriazis comparative cu populația generală pentru cele mai multe rezultate. În urma studiului s-a constatat un 
risc crescut de LNH la pacienții cu psoriazis sever. Cea mai marcată asociere a fost găsită pentru CTCL la pacienții 
care primesc tratamentul sistemic pentru psoriasis. 
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The risk of lymphoma in patients with psoriasis.  

Andreea Tucaliuc, Georgiana Ciobanu, Georgiana Anton, Daciana Elena Brănişteanu 
“St. Spiridon” Hospital, Iasi 
 

Psoriasis is a chronic, inflammatory disease that affects approximately 2%–3% of the adult population. There 
have been concerns about cancer as a potential comorbidity of psoriasis. T-cell related dysregulation of the 
immune response, particularly T-helper (Th)1/Th17 cells and cytokines, plays a major role in the pathogenesis. The 
immunologic nature of psoriasis has raised concern that its pathophysiology may be associated with an increased 
risk of lymphoma. The pathophysiology of psoriasis involves an abnormal immune response characterized by 
increased activity of T cells, antigen presenting (e.g., dendritic cells), and Th-1 cytokines.   

 
Studying the risk of lymphoma in psoriasis patients is challenging because lymphoma is statistically rare, and 

therefore large sample sizes need to be studied to yield robust findings. Pathogenesis in the development and 
maintenance of psoriasis-associated skin changes involves overproduction of tumor necrosis factor (TNF)-α, and 
interleukin (ILs)-23 and -17 A cohort study conducted in Denmark between 2008-1012 in the Department of 
Dermatology and Allergy, Herlev and Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Hellerup, Denmark , published 
in British Journal of Dermatology (2018), identified 58 138 patients with psoriasis and 4303731 general population 
controls .The baseline prevalence of lymphoma was 0.5% and 0.3%, among participants with psoriasis and controls, 
respectively, and these participants were censored for further analyses. Higher IRs were observed for patients with 
psoriasis compared with the general population for most outcomes. In adjusted models, psoriasis was associated 

with an increased risk of HL albeit the results were nonsignificant in stratified analyses of severe psoriasis. They 
only found increased risk of NHL in patients with psoriasis with severe disease. The most marked association was 
found for CTCL in patients with psoriasis receiving systemic treatment. 
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Psoriazis – Terapia biologică adaptată pacientului obez 

Raluca-Elena Alexa 
Student – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: psoriazis, terapie biologică, obezitate 

Psoriazisul este o afecțiune cronică mediată imun, caracterizată prin leziuni cutanate eritematoase, precis 
delimitate, care se pot asocia cu prurit sau durere locală, acoperite de o scuamă alb-sidefie, ce se detașează ușor. 
Leziunile apar predominant la nivelul coatelor, genunchilor, scalpului și regiunii lombo-sacrate. Este o boală 
sistemică, cu implicații psihologice, cardiovasculare și articulare, ce afectează calitatea vieții. 

Psoriazisul este rezultatul interacțiunii dintre factorii genetici și factorii de mediu. Studiile au demonstrat o 

asociere mai frecventă a psoriazisului cu genele de tip HLA-Cw6, în special la pacienții tineri. Dintre factorii exogeni 
declanșatori reținem stresul psihologic, radiațiile UV, medicamentele de tipul betablocantelor și 
antiinflamatoarelor non-steroidiene, agenți biologici de tipul interferonului. Mecanismele fiziopatologice 
reprezentate în special de inflamație cronică, stres oxidativ și disfuncție endotelială, explică asocierea dintre 
psoriazis și sindromul metabolic sau afectarea cardio-vasculară.  

Relația bidirecțională dintre psoriazis și obezitate, susținută de substratul fiziopatologic și genetic comun a 
făcut subiectul mai multor studii, evaluându-se eficiența terapiei biologice administrate pacienților cu psoriazis 
moderat-sever. 

Terapia biologică indicată în psoriazis este reprezentată de inhibitorii TNF alfa (Etanercept, Infliximab, 
Adalimumab), antagonistul IL-12/Il-23 (Ustekinumab), inhibitori de IL-17 (Secukinumab, Brodalumab, Ixekizumab), 
inhibitorul IL-23 (Guselkumab).  

Studiile și experții în domeniu recomandă administrarea de anti-TNF-alfa (INFLIXIMAB) și anti-IL-12/IL-23 
(USTEKINUMAB) datorită dozelor ajustabile la greutatea pacientului și eficienței terapeutice observată la pacienții 
obezi. Inhibitorii de IL-17 sunt eficienți și la pacienții obezi, însă concentrațiile serice scad odată cu creșterea 
greutății corporale. 
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Psoriasis – Biologic therapy suited to obese patient 
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Psoriasis is a chronic disease, immune-mediated, characterized by precisely erythematous skin lesions, which 
may be associated with pruritus and local pain, and covered by a white scale, that easily detach. Lesions appear 
predominantly on elbows, knees, scalp and lumbosacral region. It’s a systemic disease, with psychological, 
cardiovascular and articular implications which affects the quality of life.  

Psoriasis is the result of the interaction between genetic and environmental factors. Studies have shown a 

more frequent association of psoriasis with HLA-Cw6 genes especially in young patients. Most frequent exogenous 
triggers are stress, UV radiations, beta blockers, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and interferon-like drugs. 
The pathophysiological mechanisms represented in particular by chronic inflammation, oxidative stress and 
endothelial dysfunction explain the association between psoriasis and comorbidities (metabolic syndrome, 
cardiovascular diseases).  

The bidirectional relationship between psoriasis and obesity, sustained by a pathophysiological and genetic 
substrate, has been the subject of several studies evaluating the effectiveness of biological therapy administrated 
to patients with moderate and severe psoriasis.  

The biological therapy recommended in psoriasis is represented by TNF-ALFA blockers (Infliximab, 
Adalimumab, Etaercept), IL-12/IL23 blocker (Ustekinumab), IL-17 blockers (Secukinumab, Brodalumab, 
Ixekizumab), IL-23 blocker (Guselkumab).  

Studies and experts recommend the administration of TNF-alfa blockers (INFLIXIMAB) and IL-12/IL-23 blocker 
(USTEKINUMAB) due to adjustable doses to the patient’s weight and the therapeutic efficacy observed in obese 
patients. IL-17 blockers are also effective in obese patients, but serum concentration decrease with the increase of 
body weight. 
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Cuvinte cheie: ihtioza vulgară, hiperkeratoza, absența tratamentului curativ 

Ihtioza vulgară reprezintă o boală ereditară, caracterizată prin afectarea descuamării pielii care are aspect de 
“solzi” de pește. Mutația genetică are ca rezultat un deficit de profilagrină sau filagrină ce conduce la absența 
descuamării stratului cornos cu acumularea scuamelor la suprafața pielii. Debutul este până la vârsta de 5 ani când 
apar următoarele: piele acoperită de scuame mici, fine, neregulate, de culoare albă sau maronie, localizate în 
special la nivelul spatelui, membrelor superioare și inferioare, palme și plante. Sunt prezente și simptome precum 
xerodermie, prurit, anhidroză, hiperkeratoză la nivelul palmelor și plantelor. Diagnosticul se stabilește prin 

examenul clinic și biopsie cutanată. 

Nu există tratament curativ ci doar simptomatic, iar acesta are ca scop evitarea complicațiilor și reducerea 
morbidității. Se preferă produsele topice pe bază de alfa-hidroxi acizi sau uree, dar și retinoizii topici și sistemici.  

Persoana cu pielea de “solzi” de pește nu are o durată mai scurtă de viață, dar calitatea vieții este afectată 
semnificativ. Depresia și tendința la izolare sunt consecințele directe ale marginalizării, iar afectarea funcției de 
protecție a pielii are ca și efect apariția unor infecții locale sau chiar sistemice. Bolnavul trebuie să folosească zilnic 
produsele topice, uneori de mai multe ori pe zi și trebuie să evite atât mediile cu aer uscat, rece sau poluat cât și 
materialele sintetice. 

În concluzie, evoluția pacientului cu ihtioză vulgară depinde atât de starea fizică cât și de cea psihică și din 
acest motiv este preferabilă o abordare interdisciplinară.  
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The psycho-social consequences of the ichthyosis vulgaris 
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Ichthyosis vulgaris is an inherited disease characterized by “fish skin” that results from skin failing to shed. 
Genetic mutations determine an absent or reduced expression of the profilaggrin and filaggrin and the body 
cannot shed skin cells as it should. The older skin cells build up on the skin’s surface causing the scaling and tissue 
thickening. It appears during childhood, before the age of 5 with symmetrical scaling skin. Scales are small, fine, 
irregular; scaling occurs on the back, upper and lower extremities, palms and soles. Other symptoms include: 
anhidrosis, dry and itchy skin, hyperkeratosis on palms and soles. It can be clinically diagnosed or by skin biopsy. 

No curative treatment is available today, only a supportive one which focuses on avoiding complications and 
reducing morbidity. Products containing alpha-hydroxy acids or urea seem to help, as well as topic or systemic 
retinoids. 

The person with “fish skin” has a normal lifespan but the quality of life is greatly affected. Social 
marginalization leads to depression and the patient tends to isolate himself/herself. Supportive treatment is for life 
and focuses on avoiding complications and reducing morbidity. Different lotions must be used daily and the 
patient has to use cotton fabrics and also avoid cold, dry or high polluted environments. Impact on skin’s main 
functions determine a high risk of local or systemic infection. 

Concluding, besides the physical health, the psychological health of the patient with ichthyosis vulgaris must 
be considered, therefore the treatment requires an interdisciplinary approach. 
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Manifestările cutanate în cadrul patologiei tiroidiene 

Daiana Boghean, Roxana Cazan 
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Cuvinte cheie: hipertiroidie, hipotiroidie, hipercheratoză, mixedem pretibial, alopecia areata, vitiligo 

Pielea este organul la nivelul căruia este exprimată activitatea metabolică, circulatorie şi vegetativă a 
organismului. Patologia tiroidiană înregistrează o prevalenţă tot mai înaltă în ultimii ani şi unul din organele asupra 
căruia se manifestă disfuncţia ei este pielea. Hormonii tiroidieni sunt implicaţi în menţinerea homeostaziei pielii, 
fanerelor, glandelor sebacee etc. Manifestările cutanate apar ca urmare a acțiunii directe a hormonilor tiroidieni 
asupra stratului cornos al epidermului, celulelor stromale ale dermlui, păr și unghii. Hormonii tiroidieni determină 
expresia genetică a keratinocitelor. 

O gamă largă de semne clinice cutanate pot însoți stările de hipo-/hipertiroidie, fiind întâlnite la aproximativ 
84,3 % din pacienți cu hipertiroidie și la 78% dintre cei cu hipotiroidie. Tegumentele fine/catifelate, hiperhidroza și 
pruritul apar în tireotoxicoză și intensitatea lor depinde de gradul de compensare al acesteia. Hiperpigmentarea 
pielii și cea perioribitală apare ca rezultat al implicării ACTH-ului. Mixedemul pretibial poate apare, însoțit sau nu 
de alte fenomene autoimune. În cazul insuficienţei hormonilor tiroidieni epidermul este subţiat, cu prezenţa 
hipercheratozei şi exfolierii, închiderea foliculilor piloşi. Evidenţierea semiologiei tegumentare patologice de cele 
mai multe ori orientează spre un diagnostic endocrinologic corect. În patologiile cu substrat autoimun precum 
alopecia areata și vitiligo, manifestările cutanate pot fi atribuite nivelelor de hormoni tiroidieni circulanți în sine sau 

asociate anomaliilor limfocitelor B și/sau T. 

În majoritatea cazurilor, rezolvarea patologiei de bază duce la remiterea/ameliorarea simptomatologiei 
cutanate. 
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Skin is the organ where metabolic, circulatory and vegetative activities of the organism are expressed. Thyroid 
pathology has a higher prevalence during the last years and one of the organs where its dysfunction manifests is 
the skin. Thyroid hormones are involved in the maintenance of skin’s homeostasis, as well as in the homeostasis of 
the skin annexes and of the sebaceous glands etc.  

Emphasizing the pathologic skin semiology frequently leads to a correct endocrinologic diagnosis. Skin 

manifestations occur as a result of the direct action of thyroid hormones on the corneal layer of the epidermis, 
dermal stromal cells, hair and nails. Thyroid hormones determine the genetic expression of the keratinocytes. 

A wide range of clinical signs may accompany hypo-/hiperthyroidism, occurring in approximately 84.3% of 
patients with hyperthyroidism and 78 % of those with hypothyroidism. Fine/softened skin, hyperhidrosis and 
pruritus occur in thyreotoxicosis and their intensity depends on the degree of compensation. Hyperpigmentation 
of the skin and periorbital area appears as a result of the involvement of ACTH. Pretibial myxedema may appear, 
wheatear it is or not accompanied by other autoimmune phenomena. In the case of thyroid hormone insufficiency, 
the epidermis is thinned, with the presence of hyperkeratosis and exfoliation, the closure of hair follicles.  

The highlighting of pathological skin semiology most of the time leads to a correct endocrinological 
diagnosis. In the pathologies with an autoimmune background such as alopecia areata and vitiligo, cutaneous 
manifestations may be related either to thyroid hormone levels themselves or to the associated T and/or B cell 
abnormalities. Most of the cases, treatment of the underlying thyroid disorder leads to the remission/improvement 
of the skin problems. 
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Psoriazisul artropatic este artrita ce apare la persoanele cu psoriazis, în contextul acestuia, lipsind factorii 
reumatoizi. Peste 30% din persoanele cu psoriazis suferă și de probleme articulare, în cazurile medio-severe 
declansându-se artrita psoriazică. Deși poate apărea la orice vârstă, s-au remarcat rate mai ridicate de debut la 
persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani și peste 40 de ani. Ambele sexe sunt afectate în aceeași măsură, 
însă în cele mai recente cercetări s-a constatat o componentă ereditară a psoriazisului. Pentru diagnostic, este 
nevoie de un examen fizic, de analize și de radiografii. Se va stabili și diagnosticul diferențial. Evoluția bolii variază 

de la pacient la pacient, întrucât problemele pielii și ale articulațiilor pot alterna, sau se pot manifesta concomitent. 
De asemenea, un factor crucial în evoluția bolii îl reprezintă factorul psihologic.  

Tratamentul psoriazisului artropat are scopul de a încetini evoluția bolii și trebuie adaptat pentru fiecare 
pacient. Acesta este atât medicamentos, cât și psihoterapeutic. Tratamentul medicamentos poate consta în 
administrarea de analgezice, inhibitori selectivi sau medicamente modificatoare de fond. Pentru componenta 
dermatologică se recomandă tratamentul cutanat. În cazurile de psoriazis artropat, calitatea vieții pacientului se 
diminuează drastic datorită stigmatizării. În acest sens, este recomandată psihoterapia pentru pacienții ce suferă 
de psoriazis, în scopul dezvoltării unei conduite compliante și a diminuării percepției negative asupra durerii 

cauzate de boală, fie aceasta fizică sau psihică.  

În concluzie, ameliorarea stării pacientului depinde de buna colaborare a dermatologului, radiologului, și 
psihoterapeutului.  
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Psoriatic arthritis is the arthritis that affects people suffering of psoriasis. Over 30% of the patients with 
psoriasis also suffer of articular afflictions, in severe cases ending up in psoriatic arthritis. Even if it can be triggered 
at any age, it has been observed a higher rate of start for people with ages between 20 and 30 years and over 40. 
Both sexes are affected, but the latest studies showed a hereditary component of the disease.  

For diagnosis, a physical exam, blood tests and radiographies are needed. In the case of psoriatic arthritis, the 

rheumatoid factors cannot be found in the blood, therefore the rheumatism is excluded as a diagnosis. The 
evolution of the disease varies from patient to patient, as the skin and articular issues can either alternate or 
manifest at the same time. The psychological state of the patient has a very important role in the evolution of the 
disease. Pharmacological treatment can consist of analgesics, selective inhibitors, or background-changing 
medication. For the dermatological component of the disease, cutaneous treatment is recommended. In the case 
of psoriatic arthritis, stigmatization has an impact in the worsening of the condition.  

Therefore, psychotherapy is recommended for patients, with the purpose of developing a coping mechanism 
and an easier way to deal with the pain caused by the affliction. In conclusion, psoriatic arthritis depends on the 
good collaboration between the dermatologist, the radiologist and the psychotherapist. 
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Introducere: Psoriazisul este o boală inflamatorie sistemică, cronică, mediată autoimun. La nivel cutanat se 

prezintă sub formă de leziuni eritemato-scuamoase.  

S-a demonstrat faptul că pacienții cu psoriazis prezintă o prevalentă mai ridicată a factorilor de risc 

cardiovasculari clasici.  

Fiziopatologie: Mecanismul prin care cele două afecțiuni s-ar afla în relație de cauzalitate nu a fost pe deplin 

elucidat. Se consideră că inflamația cronică asociată psoriazisului determină activarea limfocitelor T-helper ce vor 

produce citokina IL-17A dar și o creștere a numărului neutrofilelor LDGs (low density granulocytes), ambele având 

rol în disfuncția endotelială și în apariția plăcilor coronariene necalcificate, cu rol important în bolile 

cardiovasculare.  

Factorii de risc cardiovascular în psoriazis: Pacienții cu psoriazis prezintă o creștere a incidenței următorilor 

factori de risc cardiovasculari: obezitate, sindromul metabolic, diabet zaharat tip 2, modificări ale lipidogramei 

(hipertrigliceridemie și reducerea nivelului plasmatic al HDL - High Density Lipoprotein), hipertensiune arterială și 

modificarea glicemiilor bazale. 

S-a demonstat și o creștere a incidenței bolii ischemice, al infarctului miocardic şi al accidentelor vasculare 

cerebrale. 

Tratamentul psoriazisului moderat-sever cu Metrotrexat și Inhibitori de TNF (Tumor Necrosing Factor) este 

asociat cu reducerea riscului cardiovascular prin reducerea inflamației sistemice. 

Concluzii: Inflamația cronică sistemică de intensitate scăzută din psoriazis pare să fie principalul factor 

implicat în patologia cardiovasculară.  
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Tratamentul adecvat al afecţiunii duce la scăderea inflamației și la scăderea consecutivă al riscului 

cardiovascular.  

Abordarea multidisciplinară și screeningul riguros al factorilor de risc cardovasculari trebuie asigurate tuturor 

paciențior diagnosticaţi cu psoriazis, pentru a crește speranța de viață și calitatea vieții.  
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Introduction: Psoriasis is a systemic, chronic, autoimmune disease. Skin lesions are characterised by 
squamous and erythematous plaques. It was demonstrated that patients suffering from psoriasis have a higher 
prevalence of classical cardiovascular risks factors. 

Physiopathology: The precise mechanism that links the two separate conditions has not been found. It is 
believed that the chronic inflammation associated with psoriasis activates T-helper lymphocytes, which in turn, 
will produce higher levels of IL-17A. Also, inflammation will increase a special type of neutrophils-LDG (low density 
granulocytes). The mentioned factors play a crucial role in the endothelial dysfunction and in the formation of non-
calcified coronary plaques.  

Cardiovascular risk factors in psoriasis: Patients with psoriasis have been shown to have an increased 
prevalence of the following cardiovascular risk factors, such as: obesity, cardiometabolic syndrome, diabetes 
mellitus type 2, lipid profile abnormalities (hypertriglyceridemia and an increased plasma level of HDL - high 
density lipoprotein), systemic hypertension and impaired fasting glucose. 

Psoriasis is also linked with an increased incidence of ischemic heart disease, myocardial infarction and 
cerebral vascular disease. 

Treatment of moderate and severe psoriasis with Methotrexate and Tumor Necrosing Factor Inhibitors 
(Infliximab) reduces the overall cardiovascular risk by decreasing systemic inflammation. 

Conclusions: Low intensity systemic inflammation associated with psoriasis is linked with the increased 
cardiovascular risk. Appropriate treatment reduces inflammation and was shown to decrease the overall 
cardiovascular risk. A multidisciplinary approach and a thorough screening for risk factors must be offered to all 
patients diagnosed with psoriasis in order to increase life expectancy and quality of life. 
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Pemphigus is a group of life-threatening autoimmune disorders that can be classified in 5 different 
categories: pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, immunoglobulin A (IgA) pemphigus, paraneoplasic 
pemphigus and neonatal pemphigus. This condition is defined by acantholysis that lead to intraepithelial blisters, 
which affect the mucosal regions of the body and the skin. It manifests itself by the same clinical features but can 
have different etiologies and diagnostic methods: clinical assessments, histologic, immunopathologic and 
serologic findings. Related rate is between 0.1 and 0.5 per 100 000 people per year. However, in some populations, 
such as in the Ashkenazis’ Jewish, Indians, Southeast Europe and the Middle East populations, the prevalence is 
higher than in other parts of the world. 

There are different line treatment options for these diseases with systemic glucocorticoid with or without an 
adjuvant immunosuppressant and also monoclonal antibody use, intravenous immune globulin, 
immunoadsorption, plasmapheresis or in extreme cases cyclophosphamide. In addition to such treatments we 
can improve patients’ life conditions through skin care and management of oral symptoms. 
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Androgenetic alopecia (AGA), also known as male and female pattern hair loss, is a highly prevalent disorder 
that affects every society. 

Traditionally, pharmacologic treatment of AGA targets decreasing dihydrotestosterone and stimulating hair 

follicles through the use of 5-alpha reductase inhibitors or minoxidil; however, new therapies are exploring 
inhibition of Janus kinase and the use of platelet-rich plasma (PRP). Other therapies include laser therapy, 
microneedling, hair mesotherapy, and hair transplantation. 

Minoxidil is a vasodilator that was initially used as an oral antihypertensive agent and it has become a first-
line treatment for AGA. Its mechanism for increasing hair growth has not been fully elucidated; however, it may 
lead to vasodilation, increase angiogenesis, enhance cell proliferation and DNA synthesis, open potassium 
channels, or mediate immunity. Microneedling has gained popularity and has been found to be beneficial in 
stimulating hair regrowth in alopecia. It was previously used for cosmetic purposes and is now used to improve 

topical drug delivery. This may be something for providers to consider in those patients in whom traditional topical 
therapy has been ineffective. Injecting autologous PRP into the scalp is a new therapy for the treatment of AGA. 
Platelets release growth factors that are involved in the stimulation of endothelial and stem cells. 

For the treatment of AGA, the pharmacologic products such as Minoxidil, who have been widely studied and 
have provided positive outcomes, should be considered as first-line therapies. In addition, PRP and microneedling 
are fewer common options that provide promising outcomes.  
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Tratamentul cu penicilină al psoriazisului gutat.  
Mit sau revoluție terapeutică? 
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Introducere: Psoriasisul gutat se caracterizează printr-un atac acut, papule de 1-10 mm în diametru, 
eritemato-rozacee. Este frecvent întâlnit pe trunchi, extremități proximale putând însă să se manifeste și printr-o 
distribuție generalizată.  

Este mult mai frecvent întâlnit la persoanele cu vârsta sub 30 de ani. Infecții ale tractului respirator superior 

cu streptococ hemolitic de grup A preced frecvent erupțiile cu 2-3 săptămâni. 

Material si metodă: Analiza sistematică a trei articole ce au analizat trialuri randomizate privitoare la 
intervenția tratamentului antistreptococic la pacienții cu Psoriasis gutat. Publicațiile au fost extrase din National 
Center for Biotechnology Information, Cochrane Library și Medscape. 

Toate cele trei articole au fost publicate în luna martie a anului 2019 și au cuprins trialuri publicate din 2000 
până în ianuarie 2019. 

Rezultate: Un trial (N = 43) a administrat penicilină (50000U (IU)/kg/ziX3) versus eritromicină (250 mgX4/zi) 

versus fără tratament. Nu s-a înregistrat nicio modificare tegumentară. 

Un alt trial (N = 20) a administrat penicilină (16 milU im/zi) versus fără tratament. Nu s-a înregistrat nicio 
diferență semnificativă statistic (RR 2.00, 95%, CI 0.68 to 5.85). 

Un alt trial (N = 20) a administrat rifampicină (300 mg2x/zi) versus placebo, niciun rezultat nu a fost revizuit. 
Aceste trialuri nu au măsurat proporția participanților cu PASI 75 sau PGA 1, 2. 

Concluzii: Niciunul dintre trialurile randomizate nu au măsurat rezultatele de interes. Rezultatele fiind și 
nesatisfăcătoare calitativ. Sunt studii cu un bias mult prea mare fiind necesare realizarea unor studii suplimentare 

și mai riguroase. Astfel există o incertitudine privind siguranța și eficiența tratramentului antistreptococic la 
pacienții cu psoriasis gutat. 
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Introduction: Guttate psoriasis is characterized by the acute onset of small, 1-10 mm diameter, droplike, 
erythematous-to-salmon-pink papules, usually with a fine scale. This variant of psoriasis primarily occurs on the 
trunk and the proximal extremities, but it may have a generalized distribution. Guttate psoriasis is more common 
in individuals younger than 30 years. An upper respiratory tract infection from group A beta-hemolytic streptococci 

often precedes the eruption by 2-3 weeks.  

Material and methods: The systematic review of three articles who analysed randomised controlled trials 
assessing antistreptococcal treatment in people with clinically diagnosed guttate psoriasis. The publications 
where extracted from National Center for Biotechnology Information, Cochrane Library and Medscape. All three 
of them where published in March 2019 and included trials published from 2000 to January 2019. 

Results: One trial (N = 43) assessed penicillin (50,000 (IU)/kg/dayX3) versus erythromycin (250 mg4x/day) 
versus no treatment. Adverse events and the proportion of participants achieving clear or almost clear skin were 
not measured. 

One trial (N = 20) assessed penicillin (1.6 MU im/day) versus no treatment. There was no statistically significant 
difference between the two groups in the proportion of participants with clear or almost clear skin (RR 2.00, 95% 
CI 0.68 to 5.85). 

One trial (N = 20) assessed rifampicin (300 mg2X/day) versus placebo, none of the review outcomes were 
measured. These trials did not measure the proportion of participants achieving PASI 75 or PGA 1 to 2. 

Conclusion: None of the randomized trials did not measure any of the outcomes of interest. There was very 
low-quality evidence for the outcomes that were measured. The included trials were at unclear or high risk of bias. 

Further trials assessing the efficacy are needed. 
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Introduction: Sézary syndrome is an aggressive form of cutaneous T cell lymphoma which is a group of 
disorders that occur when T cells become cancerous and affect the skin , a small percentage of cases of Sezary 
syndrome are associated with human T lymphotropic viruses type 1 and 2, the underlying cause of most cases is 
currently unknown Symptoms: Although Sezary syndrome can affect people of all ages, it is most commonly 
diagnosed in adults over 60. It is characterized by a widespread red rash that may cover most of the body, the 
presence of cancerous T-cells (called Sezary cells) in the blood, and abnormally enlarged lymph nodes. Other signs 

and symptoms may include intense itchiness, scaling and peeling of the skin, fever, weight loss, hair loss, ectropion, 
palmoplantar keratoderma, malformation of the nails and hepatosplenomegaly. 

Treatment: First-line therapies for SS include the following: extracorporeal photopheresis (ECP); 
subcutaneous interferon-α (IFN-α); oral bexarotene; and low-dose oral, subcutaneous, or intramuscular 
methotrexate (MTX; ≤ 100 mg per week). Many combination regimens are possible, including the following: 
bexarotene and IFN-α; bexarotene and ECP; IFN-α and ECP; bexarotene, IFN-α, and ECP; IFN-α and low-dose MTX; 
and IFN-α, low-dose MTX, and ECP. One group recommends chlorambucil and prednisone as a first-line therapy. 
The combination of MTX and bexarotene is avoided due to the potential for hepatotoxicity. Systemic therapy may 

also be combined with skin directed therapy, including the following: psoralen plus ultraviolet A (PUVA) with 
bexarotene, IFN-α, and ECP; low-dose MTX and topical nitrogen mustard; PUVA and bexarotene; and total skin 
electron beam therapy (TSEBT) may be combined with ECP, IFN-α, and bexarotene. Because it is a radiosensitizer, 
MTX is not administered at the same time as TSEBT. Topical corticosteroids may be used in combination with any 
systemic therapy. Second-line therapies for SS include single-agent chemotherapy (liposomal doxorubicin, 
gemcitabine, low-dose pralatrexate, pentostatin, chlorambucil, etoposide, cyclophosphamide, temozolomide, and 
high-dose MTX), HDACi (oral vorinostat and intravenous romidepsin), multiagent chemotherapy (fludarabine and 
cyclophosphamide; cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone [CHOP]), or targeted 
immunotherapy including brentuximab (anti-CD30), alemtuzumab (anti-CD52), and mogalumizumab (anti-
CCR4). Allogeneic BMT is a potentially curative treatment option; however, it is associated with high morbidity and 
mortality and is currently only considered in young, relatively healthy patients with advanced disease 
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Clinical case: A 65-year-old woman presented with a 4-year history of progressive refractory diffuse pruritus. 
She had been diagnosed 4 months earlier with cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) stage I (mycosis fungoides). 
After being treated unsuccessfully with PUVA (psoralen and ultraviolet A) for 31 sessions, she was eventually 
diagnosed with CTCL stage IVA2 (Sézary syndrome) on the basis of severe worsening pruritus, erythroderma, 

palmoplantar keratoderma with skin ulcerations causing cellulitis (Fig, on the left), left eye ectropion, 
lymphadenopathy, positive skin biopsy and left inguinal lymph node biopsy, raised lactate dehydrogenase, Sézary 
cells over 1000/µL with positive clonality, CD4/CD8 ratio: 12.5, and CT chest, abdomen and pelvis showing inguinal 
and axillary lymphadenopathy with no visceral involvement. With bexarotene, IFN alfa and extracorporeal 
photopheresis, her keratoderma stabilized  

Conclusion: Sézary syndrome is a rare condition, although its prevalence is unknown, It is the second most 
common form of cutaneous T-cell lymphoma after mycosis fungoides, it most often occurs in adults over age 60 
and usually progress rapidly, historically, affected individuals survived an average of 2 to 4 years after development 

of the condition, although survival has improved with newer treatments. 
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Acne Vulgaris is one of the most common skin disorders which dermatologists have to treat. It mainly affects 
adolescent, though may present at any age. Most dermatologists agree that the choice of agents used to treat 
acne involves the integration of multiple factors such as the severity of lesions present, duration of disease, past 
and present response to therapy, and tendency for scarring and postinflammatory pigmentation.  

Therapy is therefore tailored to the individual patient depending on the nature and severity of their acne. In 

recent years, due to better understanding of the pathogenesis of acne, new therapeutic modalities and various 
permutation and combinations have been designed. In topical agents; benzoyl peroxide, antibiotics, retinoids, etc 
are the mainstay of treatment; can be given in combinations. While systemic therapy includes oral antibiotics, 
hormonal therapy, and isotretinoin, depending upon the need of patients it has to be selected.  

Physical treatment in the form of lesion removal, photo-therapy is also helpful in few of them.  

Successful management of acne needs careful selection of anti-acne agents according to clinical 
presentation and individual patient needs. 
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Keratosis pilaris (KP) is a common inherited disorder of follicular hyperkeratosis It is characterized by small, 
folliculocentric keratotic papules that may have surrounding erythema. The small papules impart a stippled 
appearance to the skin resembling gooseflesh.  

The disorder most commonly affects the extensor aspects of the upper arms, upper legs, and buttocks. 
Patients with KP usually are asymptomatic, with complaints limited to cosmetic appearance or mild pruritus. 

When diagnosing KP, the clinician should be aware that a number of diseases are associated with KP such as 
keratosis pilaris atrophicans, erythromelanosis follicularis faciei et colli, and ichthyosis vulgaris.  

Treatment options vary, focusing on avoiding skin dryness, using emollients, and adding keratolytic agents 
or topical steroids when necessary. 
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Manifestări neurologice în Xeroderma pigmentosum  

Gianina Elena Matei  
Profesor Coordonator: Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu 
Disciplina Dermatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi 
   

Xeroderma pigmentosum este o boală ereditară rar întâlnită cu transmitere autosomal dominantă. Aceasta 
este caracterizată de fotosensibilitate, schimbări pigmentare, îmbătrânire prematură a pielii precum și prin 
dezvoltarea tumorilor maligne. Cele mai evidente sunt schimbările dermatologice, acestea ducând și la stabilirea 
diagnosticului. Defectele de bază ale xerodermei pigmentosum sunt prezente în repararea exciziei nucleotidelor 
(NER), ceea ce va duce la o reparare deficitară a ADN-ului deteriorat de radiațiile UV.   

În mod tipic, boala prezintă 3 stagii. De obicei, prima etapă a bolii apare după vârstă de 6 luni, caracterizându-
se prin zone eritemice difuze și pigmentare crescută. A două etapă este caracterizată de poikiloderma. A treia 
etapă este anuntată de apariția numeroaselor afecțiuni maligne, incluzând carcinoamele cu celule scuamoase, 
melanomul malign. Fotosensibilitatea trebuie suspectată și evaluată la orice pacient cu anomalii intermitente sau 
persistente în zone expuse la lumină.  

Prezența anomaliilor neurologice se corelează cu gradul de defect al reparării NER; pacienții cu cea mai mare 
afectare a reparării ADN sunt mai predispuși la dezvoltarea neurodegenerării. La unii pacienți care au fost afectați 
neurologic, s-a raportat o degenerare selectivă a neuronilor dopaminergici. Peste 50% dintre pacienții cu XP-D 
(Xeroderma pigmentosum-Grup D) manifestă deteriorări neurologice, cum ar fi: retard mintal, spasticitate, ataxie 
și polineuropatie.  

Xeroderma pigmentosum este o afecțiune progresivă cu o incidentă crescută a tumorilor cutanate precum 
și tumori ale organelor interne. Se poate produce deteriorarea neurologică progresivă, iar speranța medie de viată 
este redusă cu 30 de ani, neoplasmele fiind de obicei cauza decesului.  
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Xeroderma pigmentosum is a rare disorder transmitted in an autosomal recessive manner. It is characterized 
by photosensitivity, pigmentary changes, premature skin aging, and malignant tumor development. 
Dermatologic changes are the most conspicuous findings and are mandatory for the diagnosis. The basic defect 
in xeroderma pigmentosum is in nucleotide excision repair (NER), leading to deficient repair of DNA damaged by 
UV radiation. 

The disease passes through 3 stages. Typically, the first stage appears after age 6 months, is characterized by 
diffuse erythema, scaling, and frecklelike areas of increased pigmentation. The second stage is characterized by 
poikiloderma. The third stage is heralded by the appearance of numerous malignancies, including squamous cell 
carcinomas, malignant melanoma. Photosensitivity should be suspected and evaluated in any patient with 
intermittent or persistent abnormalities on light-exposed areas. 

The presence of neurologic abnormalities correlates with the degree of NER repair defect; patients with the 
greatest impairment of DNA repair are more prone to develop neurodegeneration. Selective degeneration of 
dopaminergic neurons has been reported in some patients who were affected neurologically. As many as 50% of 
patients with XP-D (Xeroderma pigmentosum-Group D) manifest neurologic deterioration, like: mental 
retardation, spasticity, ataxia and polyneuropathy. 

Xeroderma pigmentosum is a progressive condition with a high incidence of cutaneous and inner organ 
tumors. Progressive neurologic deterioration may occur. The average life expectancy is reduced by 30 years, and 
neoplasms are usually the cause of death. 
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Melanogeneza, etapa cheie a pigmentării pielii 
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Cuvinte cheie: melanogeneză, melanocite, pigment, melanină 

Introducere: Pielea, cel mai mare organ de simț al omului, deține un rol primordial ca și barieră împotriva 
stimulilor externi, contribuind astfel la menținerea homeostaziei. Aceasta este compusă din trei straturi care de la 
exterior spre interior sunt: epiderm, derm si hipoderm (țesut celular subcutanat). Principalele celule componente 
ale pielii sunt: melanocitele, keratinocitele si fibroblastele. Elementul cheie care stă la baza bunei funcționări al 
acestui organ de simț este melanogeneză, proces esențial al pigmentării tegumentului. 

Materiale și metode: Prezentarea include articole de cercetare indexate PubMed, redactate în limba engleză 
și disponibile pe Internet. Ele pot fi găsite prin căutarea următoarelor cuvinte cheie: melanogeneză, melanocite, 
pigment, melanină.  

Rezultate: Melanogeneza are loc în melanocite, în organite specializate numite melanozomi. Aceștia 
sintetizează și stochează melanina înainte să fie distribuită spre keratinocitele vecine. Pentru maturare și 
capacitatea de a produce melanină, melanozomii au nevoie de enzime specifice și proteine structurale. Sinteza de 
melanină este inițiată de tirozinază, enzima care catalizează oxidarea L-tirozinei la dopaquinonă. În acest proces 
mai sunt implicate si proteinele asociate tirozinei-TRP1 și TRP2. Astfel, sunt produse 2 tipuri de melanină: 
feomelanina, polimer insolubil și eumelanina, polimer solubil. 

Concluzie: Melanogeneza este un proces complex care implică diferite etape, de la proliferarea și 
diferențierea melanocitelor, până la transferul melanozomilor către keratinocite. Rolul fiecărei etape este esențial, 
întrucât apariția erorilor poate altera procesul de pigmentare tegumentară. 
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Introduction: The skin, the greatest human sense organ, plays a primordial role as a barrier against external 
stimuli, contributing in this way to the maintenance of homeostasis. It is composed of three layers that from the 
outside to the inside are: epidermis, dermis and hypoderm (subcutaneous cellular tissue). The key element which 
sustains the function of this sense organ is melanogenesis, an essential process of the skin pigmentation. 

Materials and methods:  This poster include PubMed indexed research articles, written in English and 

available on the Internet. They can be found by searching the following terms: melanogenesis, melanocytes, 
pigment, melanin. 

Results: Melanogenesis takes place in melanocytes, in specialized organelles called melanosomes. They 
synthesize and store melanin before being distributed to neighbouring keratinocytes. In order to maturate and 
produce melanin, melanosomes need specific enzymes and structural proteins. The synthesis of melanin is 
initiated by tyrosinase, the enzyme that catalyses the oxidation of L-tyrosine to dopaquinone. In this process, 
proteins associated with tyrosine-TRP1 and TRP2 are also involved. Therefore, two types of melanin are synthesized: 
feomelanin, insoluble polymer and eumelanin, soluble polymer. 

Conclusion: Melanogenesis is a complex process which involves different stages, from the proliferation and 
differentiation of melanocytes to the transfer of melanosomes to keratinocytes. The role of each step is essential, 
because the skin pigmentation process could be altered by errors which appear during this process. In conclusion, 
we emphasize that the skin has a vital role in the function of the human body. 
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Molecular monitoring of pyrethroid resistance in Sarcoptes scabiei  

Mejai Oussama  
U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” - Faculty of Medicine  

Keywords: sarcoptes scabiei, resistance, knockdown resistance, mutation, voltage dependent sodium channel  

Introduction: Study adopted the possible emergence of resistance of Sarcoptes Scabiei to permethrin and 
other synthetic pyrethroids is very frequented. To study this resistance, we chose patients who develop scabies in 
a region in France by highlighting hypotheses for the results obtained after an investigate the presence of the 
G733D mutation, associated with knockdown resistance (kdr) or other point mutations in the voltage-dependent 
sodium channel gene.  

Materials and methods: Squams were obtained from lesions characteristic of scabies in consecutive patients 
consulting in 2 hospitals. The adult sarcoptes and/or larvae were kept at -20 ° C until to their individual extraction 
of DNA.  

Results and hypotheses: The complete sequence of the 2 domains was obtained for 40 sarcoptes Some 
hypotheses can explain these results:  

- All the sarcoptes in our series were sensitive to synthetic pyrethroids  

- One or more polymorphisms were present but not in the regions that we have sequenced. However, we 

chose to sequence the domains where most of the polymorphisms associated with kdr resistance in S. scabiei or 
other arthropods were detected.  

- Resistance to synthetic pyrethroids can not be detected by studying the kdr gene.  

Conclusion: It is important to monitor the emergence of S. scabiei resistance to pyrethroids. The absence of 
kdr mutant observed in our series may establish a baseline for future S. scabiei surveillance studies in the region. 
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Manifestări cutanate endometriozice 

Iulia-Oana Roată, Maria-Magdalena Hanu 
Medicină generală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: endometrioză, nodulul lui Villar, endometriom 

Introducere: Endometrioza este o patologie benignă definită prin prezența țesutului endometrial în afara 
cavității uterine, care apare la 8-15% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă. Etiopatogenia endometriozei este 
încă în curs de elucidare, însă există numeroase ipoteze privind diseminarea ectopică a celulelor endometriale: 
menstruația retrogradă, resturi embrionare uracale, metaplazia celomică, precum și diseminarea directă, limfatică 
sau hematogenă. 

Endometrioza cutanată: Formele clinice extrapelvine includ endometrioza cutanată, o entitate patologică 
care poate afecta pielea în 5,5% din cazuri și poate fi clasificată într-o formă primară (spontană) – nodulul Villar și 
una secundară – cicatriceală, post-cezariană. 

Prezentare clinică și investigații: Manifestările clinice includ durere ciclică și sângerări sporadice, precum și 
prezența unei formațiuni tumorale palpabile, având aspectul unei papule, a unui nodul unic sau multilobulat, de 
culoare roșie, brună, albastră sau violacee. Dermatoscopic, leziunile prezintă un spectru polimorf, dependent de 
localizarea leziunii, profunzimea și și variațiile ciclice lunare: aspect polipoid violaceu, arii amorfe de culoare brună, 
hemoragii active. 

Tratament: Conduita terapeutică presupune excizia chirurgicală locală largă cu scopul de a evita o 
reimplantare iatrogenă a celulelor endometriale. Analiza histopatologică a piesei de rezecție confirmă 
diagnosticul, prin relevarea prezentei unei structuri glandulare de tip endometrial înconjurată de stromă 
endometrială. 

Concluzii: Endometrioza cutanată este o entitate patologică rară, dar care trebuie luată în considerare la 
femeile aflate la vârsta reproductivă, care se prezintă cu formațiuni tumorale dureroase, hemoragice, corelate cu 
perioada menstruală. 
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Cutaneous presentation of endometriosis 

Iulia-Oana Roată, Maria-Magdalena Hanu 
General Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi Romania 

Keywords: endometriosis, Villar’s nodule, endometrioma 

Introduction: Endometriosis is a benign pathology defined by the presence of endometrial tissue outside the 
uterine cavity and it appear in 8-15% of the women at the reproductive age. The endometriosis pathogeny is yet to 
be establish, although there are several hypotheses regarding the ectopic dissemination of the endometrial cells: 
retrograde menstruation, embryonic urachus remains, celomic metaplasia, and also the direct dissemination 
through lymphatic and vascular pathways. 

Cutaneous endometriosis: The extra-pelvic presentations include the cutaneous endometriosis, a pathologic 
entity which can affect skin in 5,5% of the cases and it is classified as a primary (spontaneous) form - Villar’s nodule 
and a secondary form – on caesarian scar. 

Clinical presentation and investigations: The clinical manifestations include cyclic pain, sporadic bleeding, 
and also a palpable tumoral mass, which can have different shapes: papule, single or multilobulate nodule and 
different colours: red, brown, blue or purple. Dermoscopic finding exhibit a polymorph spectrum dependent on 
the occurrence site of the lesion, depth, and monthly cyclical variability: violaceus polypoid projections, dark spots 
area and active bleeding. 

Treatment: The therapeutic approach involves a wide local surgical excision aiming to avoid an iatrogenic 
reimplantation of the endometrial cells. Histopathologic analysis of the resected specimen confirms the 
diagnostic, demonstrating the presence of endometrial gland and stroma.  

Conclusions: Cutaneous endometriosis is a rare pathological entity, that should be considered as a differential 
diagnosis in women at reproductive age presenting with different painful tumoral, hemorrhagic masses, 
symptomatology correlated with menstrual cycle. 
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Rolul retinoizilor topici în tratamentul acneei 

Elena Corina Șpaiuc, Maria Enea 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: acnee, retinoizi, tratament 

Introducere: Acneea vulgară este una dintre cele mai comun întâlnite patologii dermatologice. Retinoizii 
topici (tretinoin, isotretinoin, adapalenă, tazaroten) participă în tratamentul acneei prin inhibarea formării de 
microcomedoane și prin reducerea leziunilor inflamatorii și non inflamatorii. 

Material și metodă: Au fost sintetizate datele esențiale cu privire la tratamentul acneei prin utilizarea 
retinoizilor topici din o serie de publicații științifice. 

Rezultate: Tretinoin este eficient în tratarea acneei comedoniene și inflamatorii. Isotretinoin este un 
stereoizomer al tretinoinului. Acesta are eficiență similară tretinoinului și este recomandată combinația cu 
eritromicină pentru o eficacitate superioară a tratamentului. Adapalena este un retinoid sintetic mai puțin fotolabil 
decât tretinoinul și cu o lipofilitate crescută, ce determină o penetrare mai rapidă la nivelul foliculilor. Faţă de 
tretinoin, acțiunea terapeutică a fost reportată ca fiind mai rapidă și iritația locală mai redusă. Eficiența terapeutică 
crește în asocierea cu peroxid de benzoil sau cu clindamicină. Terazoten este mai eficient decât adapalena dar este 
mai iritant. Toți retinoizii sunt iritanți, fotolabili și este recomandată aplicarea nocturnă, asociată cu utilizarea de 
protecție solară ziua. La începutul terapiei trebuie alternate zilele de aplicare, evitate produsele cu potențial iritant, 
reducerea concentrației de retinoizi timp de câteva săptămâni dacă iritația locală este problematică. Retinoizii au 

potențial teratogen și sunt contraindicați în sarcină și pe perioada alăptării. 

Concluzii: Acnee vulgară este o condiție serioasă care poate afecta situația psihosocială a pacienților. 
Retinoizii reprezintă un element major în tratamentul acneei, dar din cauza efectelor secundare și al potențialului 
teratogen, aceștia trebuie prescriși cu atenție. 
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Topical retinoids in the treatment of acne 

Elena Corina Șpaiuc, Maria Enea 
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi 

Keywords: acne, retinoids, treatment 

Introduction: Acne vulgaris is one of the most common dermatological pathologies. Topical retinoids 
(tretinoin, adapalene, tazarotene, and isotretinoin) aid in the treatment of acne by inhibiting the formation of 
microcomedones and by reducing the inflammatory and noninflammatory lesions.  

Material and methods: We are presenting an overview of the essential data regarding the use of topical 
retinoids in the treatment of acne, found in a series of scientific publications. 

Results: Tretinoin is efficient in treating comedonian and inflammatory acne. Isotretinoin is a stereoisomer of 
tretinoin. The latter has a similar efficiency to tretinoin and a combination with erythromycin is recommended for 
improved results. Adapalene is less photolabile and more lipophilic than tretinoin, which enables better follicular 
penetrability, with more rapid onset of therapeutic action and less skin irritation. The association of benzoyl 
peroxide or clindamycin increases therapeutic efficiency. Terazotene is more effective than adapalene but also 
more irritating. All retinoids present photolability, can produce irritation and they should be applied at night, in 
association with strict sun protection. The reduction of retinoid concentration, alternate day application and the 
avoidance of irritating products are recommended early in therapy if skin irritation is problematic. Retinoids have 
teratogenic effects and they are contraindicated in pregnancy and during breastfeeding. 

Conclusions: Acne vulgaris is a serious condition that affects the psychosocial health of the patients. Retinoids 
have been a major help in the treatment of acne but because of their side effects and teratogenic potential, they 
must be prescribed with care. 
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Sindromul ovarelor polichistice și acneea 

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

Cuvinte cheie: sindromul ovarelor polichistice, acnee, hiperandrogenism 

Sindromul ovarelor polichistice (PCOS) este cea mai frecventă patologie endocrină întâlnită în rândul femeilor 
de vârstă fertilă. Este caracterizat prin prezența hiperandrogenismului, anovulației cronice și a ovarelor polichistice. 
Femeile diagnosticate cu PCOS prezintă manifestări dermatologice ale hiperandrogenismului care includ 
hirsutism, acnee vulgară și alopecie androgenică.  

Acneea afecteză până la 15%-25% dintre paciente și rezultă prin formarea de comedoane, ca urmare a 

acumulării sebumului și a celulelor epiteliale foliculare descuamate ce permit colonizarea bacteriană. Hormonii 
androgeni favorizează formarea acneei prin amplificarea producerii de sebum la nivelul unității pilo-sebacee. În 
urma examenului clinic, la pacientele cu PCOS se poate decela achantosis nigricans, hipertensiune arterială și 
ovare mărite de volum sub forma unor mase abdominale.  

Sindromul ovarelor polichistice este diagnosticat frecvent cu ajutorul dozărilor de laborator. Raportul dintre 
valoarea hormonului foliculostimulant și a hormonului luteinizant mai mare de 2.5 este util pentru diagnostic. 
Ultrasonografia transvaginală, CT și RMN pelvin sunt investigații imagistice utilizate în diagnosticul PCOS. 
Schimbarea stilului de viață constituie tratamentul de primă intenție în cazul acestei patologii.  

Terapia farmacologică de primă linie este reprezentată de contraceptivele orale, utilizată cu scopul de a obține 
menstruații regulate. Dacă simptomatologia precum hirsutismul sau acneea nu sunt controlate cu ajutorul 
pilulelor contraceptive, se adaugă în schema terapeutică un agent anti-androgenic. PCOS se estimează a fi cauza 
infertilității anovulatorii în 80% din cazuri, iar tratamentul chirurgical al acestei patologii are scopul de a permite 
apariția ovulației. 
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Polycystic ovary syndrome and acne 

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

Keywords: polycystic ovary syndrome, acne, hyperandrogenism 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in reproductive aged women. It 
is typically characterized by hyperandrogenism, chronic anovulation, and polycystic ovaries. Women with PCOS 
often experience dermatologic manifestations of hyperandrogenism, including hirsutism, acne vulgaris, and 
androgenic alopecia.  

Acne affects 15% to 25% of PCOS patients and it results from the formation of comedones, due to sebum 

accumulation, along with desquamated follicular epithelial cells, which allows colonization by the bacterium. 
Androgens may worsen acne formation by increasing sebum production within the pilosebaceous unit. On 
examination, findings in women with PCOS may include acanthosis nigricans, hypertension, enlarged ovaries. 
Polycystic ovaries are most often diagnosed by means of laboratory studies.  

The ratio of the Follicle stimulating hormone level to the Luteinizing hormone level >2.5 is useful in the 
diagnosis. Ovarian ultrasonography, preferably using transvaginal approach and Pelvic CT scan or MRI are used in 
the evaluation of PCOS. Lifestyle modifications are considered first-line treatment for women with this pathology. 
First-line medical therapy usually consists of an oral contraceptive to induce regular menses. If symptoms such as 
hirsutism and acne are not sufficiently alleviated, an androgen-blocking agent may be added. It is estimated that 

PCOS is responsible for 80% of cases of anovulatory infertility and surgical management of this disorder is aimed 
mainly at restoring ovulation. 
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Alopecia 

Hiba Taybi 
Medicine general, student, 6th year, University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa”, Iasi, Romania  

Keywords: alopecia, hair loss, baldness, hair transplant  

Alopecia is a medical term for hair loss leaving the skin partially or completely bare. 

The term comes from ancient Greek, alôpex means "fox". Alopecia recalls the significant loss of hair that the 
fox undergoes each year, at the beginning of spring. 

Alopecia may be due to different causes: 

- Hormonal causes 

- Nutritional causes 

- Toxic causes 

- Pelade 

- A state of chronic stress. 

Although hair loss is benign, it can be poorly experienced, cause low self-confidence, and be difficult to accept. 

To effectively treat alopecia, it is important to first determine the causes and then start treatments to 
stimulate regrowth or limit the fall. 

However, be aware that the result is not always satisfactory. Hair transplant can then be the last resort. 
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Discoide Lupus erythematosus 

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

DLE is an uncommon skin rash, usually made worse by exposure to sunlight. The term ‘lupus erythematosus’ 
is applied to a range of related disorders. ‘Discoid’ lupus erythematosus is confined to the skin and is not associated 
with symptoms from other organs. A more severe form is called ‘systemic’ lupus erythematosus, which can affect 
internal organs.  
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Wednesday, April 10th, 2019 
Colocvium Conference Room 

Master Classes, Part A 

08:00 
08:40 

Theoretical Introduction and Clinical applications in Laser Hair Removal 
Spiros Vlachos (10 min Q&A) 

08:50 
09:30 

Cosmetic facial anatomy 
Peter Velthuis (10 min Q&A) 

09:40 
10:20 

Theorethical Introduction in Ablative and Fractional Lasers; Clinical Application of Fractional 
Co2 Laser in Soft Tissues’ Regeneration 
Dana Jianu (10 min Q&A) 

10:30 
11:10 

Theoretical Introduction and Clinical Applications in Laser Vascular Lesions’ Treatment 
Harry Moseley (10 min Q&A) 

11:20 
11:40 

Coffee Break and Exhibition Visit 

11:40 
12:20 

Theoretical Introduction and Clinical Applications of Energy Based Devices for Facial 
Enhancement 
Claudia van der Lugt (10 min Q&A) 

12:30 
13:50 

Laser resurfacing: where we were and where are we now, including fractional treatments in 
ablative and non-ablative modes Laser pearls 
Mario Trelles, Vishal Madan (10 min Q&A) 

14:00 
15:30 

Lunch & Exhibition Visit 

15:30 
16:10 

Theoretical Introduction on Specific Lasers and Clinical Applications in Chronic Venous Disease 
Ştefan Jianu (10 min Q&A) 
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Wednesday, April 10th, 2019 
Colocvium Conference Room 

Master Classes, Part A 

16:20 
17:00 

Theoretical Introduction on Lasers for Vascular Lesions and Clinical Applications 
Sanjay Rajpara (10 min Q&A) 

17:10 
17:50 

Minimal invasive treatments for skin rejuvenation 
Peter Velthuis (10 min Q&A) 

18:00 
18:40 

Laser safety 
Tom Lister (10 min Q&A) 

 

19:30 Dinner 
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Thursday, April 11th, 2019 
Colocvium Conference Room 

Master Classes, Part B 
08:00 
08:40 

Theoretical Introduction of laser and EBD (energy based devices) with clinical application on 
tissue tightening 
Katharina Russe Wilflingseder (10 min Q&A) 

08:50 
09:30 

Theoretical Introduction and Clinical Applications on Pigment Specific LASERS in Dermatology 
Vishal Madan (10 min Q&A) 

09:40 
Closing Master Classes 
Opening ESLAS Conference 

09:45 – 17:15   |   Keynote lectures 

09:45 
10:00 

European regulation in fillers after 2020 
Peter Velthuis 

10:00 
10:15 

The management of treating complications of permanent fillers using LBD and EBD 
Claudia van der Lugt 

10:15 
10:30 

Emergency protocol /Use of hialuronidase 
Peter Velthuis 

10:30 
10:45 

Coffee Break and Exhibition Visit 

10:45 
11:00 

Lasers for Leg Veins 
Sanjay Rajpara 
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Thursday, April 11th, 2019 
Colocvium Conference Room 

09:45 – 17:15   |   Keynote lectures 
11:00 
11:15 

Lasers in Scar Management 
Andrei Martin 

11:15 
11:30 

A round-up of Laser Technologies 
Harry Moseley 

11:30 
11:45 

Possibilities and limitations in the laser treatment of varicose veins 
Eduard Ursuleanu 

11:45 
12:00 

Laser and EBD for body contouring – skin, fat, cellulite 
Katharina Russe Wilflingseder 

12:00 
12:15 

The role of Nd Yag laser in the treatment of hemangiomas and telangiectasia 
Daciana Branisteanu, Gabriela Stoleriu 

12:15 
12:45 

Invited special guest, Lecturer Gen. Prof. Marius Opran Romanian Space Agency 
“Lasers in Space Technology” 

12:45 
14:30 

Lunch & Exhibition Visit ELA AGM 

14:15 
14:30 

Laser treatment of scars – overview and options 
Katharina Russe Wilflingseder 

14:30 
14:45 

Facial skin tightening & resurfacing by using a triple technique, combining LBD and EBD 
Claudia van der Lugt 

14:45 
15:00 

Laser assisted cartilage reshaping 
Spiros Vlachos 

15:00 
15:15 

Laser and regenerative autologous factors – a winning combination in the cure of dark circles 
Dana Jianu, Ioana Ghiurco, Oltjon Cobani 
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Thursday, April 11th, 2019 
Colocvium Conference Room 

09:45 – 17:15   |   Keynote lectures 
15:15 
15:45 

GLO PRP Symposium 

15:45 
16:00 

Coffee Break and Exhibition Visit 

16:00 
16:15 

Ophthalmic Laser Therapy: Past, Present and Future 
Daniel Branisteanu, C.I. Branisteanu, A. Bilha 

16:15 
16:30 

Nd:YAG laser beam interaction with Polidocanol foam: physical background for the treatment 
of small veins 
Adriana Smarandache, Angela Staicu, V. Nastasa, J. Moreno-Moraga, J. Royo de la Torre, M. Trelles, M.L. Pascu 

16:30 
16:45 

Longterm clinical experience and indications in treatment of varicous and spider veins 
Ştefan Jianu 

16:45 
17:00 

Laser on scars and hair removal 
Tom Lister 

17:00 
17:15 

Radio Frequency and treatment of scars 
Mario Trelles 

17:15 Closing remarks 

17:25 
18:25 

General Assembly ESLAS 

 

19:00 
20:00 

Official Opening Ceremony of Iasi Dermatological Spring (PDI 2019) 
(Magnum Conference Room) 
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