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Distinși colegi, 
Dragi prieteni ai Primăverii Dermatologice Ieșene, 

Anul 2020 va rămâne în istoria omenirii drept un an de mare cumpănă, un an în 
care cursul firesc al istoriei a fost colabat și apoi a luat o turnură dramatică. Viața 
noastră, a tuturor locuitorilor acestei planete, a fost întoarsă pe dos. 

Declararea pandemiei cu SARS-CoV-2 ne-a surprins cu 3 săptămâni înaintea 
deschiderii celei de-a 9-a ediții a PDI. Am simțit că timpul stă pe loc, că viața noastră a 
înghețat și, odată cu ea, întreaga noastră activitate socială și profesională. 
Amenințarea era atât de mare, încât singura dominantă era supraviețuirea… 

După câteva luni de bătălie aprigă cu noul coronavirus, în care comunitatea 
medicală a trăit clipe pendulând între agonie și extaz, viața își cere drepturile. Eroi sau 
nu ai societății, medicii, la fel ca și ceilalți locuitori ai Planetei, au decis să încerce să-și 
recapete drepturile asupra propriei existențe. Și noi, familia PDI, odată cu ei! 

Organizarea online a celei de-a 9-a ediții a PDI este rezultatul firesc al îndârjirii 
familiei de lectori, participanți și parteneri ai Primăverii Dermatologice Ieșene, de a nu 
capitula în fața amenințărilor acestei pandemii. 

După luni întregi de eforturi de a schimba formatul Conferinței, din offline în 
online, vă invităm să ne fiți alături în această  nouă aventură științifică - PDI 2020 
online. 

Pentru cei peste 2700 de participanți, peste 85 de lectori naționali și 
internaționali, peste 25 de companii farmaceutice partenere și 7 societăți științifice 
partenere, am pregătit o scenă online spectaculoasă, reprezentată de o platformă 
online profesională, cu facilități moderne, multiple. 

Astfel, reputații lectori ai PDI 2020, nume de rezonanță ale medicinei și 
dermatologiei românești și internaționale, vor avea un cadru optim de a-și susține cele 
peste 110 cursuri, workshop-uri și prelegeri. 

Mulțumim pentru susținerea științifică și interumană tuturor președinților, 
vicepreședinților, membrilor comitetului de organizare și celui științific! 

Fără dumnealor nu ar fi fost posibilă cea de-a 9-a ediție online a PDI! 

Mulțumim și conducerii U.M.F. Iași, domnului Rector Prof. Dr. Viorel Scripcariu și 
doamnei Decan Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, pentru susținerea și încrederea 
acordată! 

 Partenerii noștri din industria farmaceutică au dovedit, o dată în plus, că relația 
cu medicii și farmaciștii este prioritară în activitatea lor și au demonstrat acest lucru 
prin fapte. Le mulțumim! 
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 Suntem norocoși să avem susținerea unor reputați speakeri internaționali, mulți 
dintre dumnealor revenind pe scena PDI: Prof. Dr. Razvigor Darlenski (Bulgaria), Prof. 
Dr. Parshad Devinder (India), Prof. Dr. Niazi Khusrow (S.U.A), Prof. Dr. Torello Lotti 
(Italia), Prof. Dr. Andrew Nicolaides (U.K.), Prof. Dr. Dragana Nikitovic (Grecia), Prof. Dr.  
Agnieszka Owczarczyk-Saczonek (Polonia), Prof. Dr. Iulia Popescu (S.U.A.), Prof. Dr. 
Stanislava Tzaneva (Austria), Dr. Krisztian Gaspar (Ungaria), Dr. Marina Goumenou 
(Grecia), Dr. Riccardo Pampena (Italia), Dr. Roxanna Sadoughifar (Iran). 

Anul acesta îi vom avea alături de noi și pe Prof. Dr. Călin Giurcăneanu, 
Președintele SRD, și pe Dr. Alin Nicolescu, Secretarul General al SRD. 

 Cu alte cuvinte, aventura medicală științifică continuă: în 2020 PDI online va fi, 
cu siguranță, un succes, la realizarea căruia o contribuție substanțială a avut-o și 
echipa EVENTER. 

 Vă așteptăm cu drag la cel mai elitist eveniment medical național de până acum! 

  

Prof. Dr.  
Daciana Elena BRĂNIŞTEANU 

Co-Preşedinte PDI 
Preşedinte ADEM 

Prof. dr. 
Simona GEORGESCU 

Co-Preşedinte PDI 
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Organizatorii PDI 2020 doresc să mulţumească următoarelor companii farmaceutice 
pentru sprijinul acordat:  
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Organizatorii PDI 2020 doresc să mulţumească următoarelor companii farmaceutice 
pentru sprijinul acordat:  
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Organizatorii PDI 2020 doresc să mulţumească următoarelor societăţi şi parteneri media 
pentru sprijinul acordat: 
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Comitete 
COMITETUL DE ORGANIZARE PDI 2020 

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.  
Niazi 

Khursow  
(S.U.A.) 

Prof. Dr.  
Călin 

Giurcăneanu  
(România) 

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) 

Conf. Dr.  
Daniel Boda  
(Bucureşti) 

 

    
Şef Lucr. Dr.  

Daniel Constantin 
Brănişteanu  

(Iaşi) 

Dr.  
Alin Nicolescu  

(Bucureşti) 

Dr.  
Daniel Costache  

(Bucureşti) 

Dr.  

Dana Mihaela Jianu  
(Bucureşti) 

SECRETAR ȘTIINŢIFIC 

Prof. Dr. 

Camelia Margareta Bogdanici 
(Iaşi) 

Conf. Dr.  
Gabriela Stoleriu  

(Galaţi) 

MEMBRI 

Șef Lucr. Dr. Aida Bădescu (Iași) 

Șef Lucr. Dr. Nicuța Manolache 
(Galaţi) 

Dr. Andreea Molodoi (Roman) 

Dr. Daniela Vasiluţ (Vatra 
Dornei) 

 

Dr. Georgiana Mihăilă (Bârlad) 

Dr. Andreea Dimitriu (Iași) 

Dr. Georgiana Ciobanu (Iași) 

Dr. Georgiana Anton (Iași) 

Dr. Doru Dăogaru (Iași) 

Dr. Teodora Jescu (Iași) 

Dr. Diana Lazăr (Iași) 

Dr. Ana Maria Pop (Iași) 

Dr. Roxana Râtan (Iași) 

Dr. Felicia Trofin (Iași) 
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC PDI 2020 

Prof. Dr. Razvigor Darlenski (Bulgaria) 

Prof. Dr. Parshad Devinder (India) 

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

Prof. Dr. Torello Lotti (Italia) 

Prof. Dr. Andrew Nicolaides (U.K.) 

Prof. Dr. Dragana Nikitovic (Grecia) 

Prof. Dr. Agnieszka Owczarczyk-
Saczonek (Polonia) 

Prof. Dr. Iulia Popescu (S.U.A.) 

Prof. Dr. Stanislava Tzaneva (Austria) 

Dr. Krisztian Gaspar (Ungaria) 

Dr. Marina Goumenou (Grecia) 

Dr. Riccardo Pampena (Italia) 

Dr. Roxanna Sadoughifar (Iran) 

Prof. Dr. Robert Ancuceanu 

Prof. Dr. Codrina Ancuța 

Prof. Dr. Magda Bădescu 

Prof. Dr. Camelia Bogdănici 

Prof. Dr. Daciana Brănişteanu 

Prof. Dr. Constantin Căruntu 

Prof. Dr. Diana Cimpoeșu 

Prof. Dr. Manuela Ciocoiu 

Prof. Dr. Anamaria Ciubară 

Prof. Dr. Diana Deleanu 

Prof. Dr. Doina Drăgănescu 

Prof. Dr. Simona Georgescu 

Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

Prof. Dr. Monica Hăncianu 

Prof. Dr. Cătălina Luca 

Prof. Dr. Lucian Miron 

Prof. Dr. Evelina Moraru 

Prof. Dr. Antoniu Petriș 

Prof. Dr. Lenuța Profire 

Prof. Dr. Alin Laurențiu Tatu 

Prof. Dr. Sabina Zurac 

C.Șt. gr. I Dr. Vasile Benea 

C.Șt. gr. I Dr. Monica Neagu 

Conf. Dr. Daniel Boda 

Conf. Dr. Laura Endreș 

Conf. Dr. Gyula László Fekete 

Conf. Dr. Cristina Furnică 

Conf. Dr. Claudia Gherman 

Conf. Dr. Simona Ianoși 

Conf. Dr. Boris Nedelciuc 

Conf. Dr. Viviana Onofrei 

Conf. Dr. Liviu Oprea 

Conf. Dr. Daniela Opriș-Belinski 

Conf. Dr. Radu Florin Popa 

Conf. Dr. Cătălin Popescu 

Conf. Dr. Cristina Preda 

Conf. Dr. Gabriela Stoleriu 

Șef lucr. Dr. Livia Genoveva Baroi 

Șef lucr. Dr. Aida Corina Bădescu 

Șef lucr. Dr. Daniel Brănișteanu 

Șef lucr. Dr. Florina Filip Ciubotaru 

Șef lucr. Dr. Laura Florea 
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Șef lucr. Dr. Nicuța Manolache 

Șef lucr. Dr. Camelia Tamaș 

Asist. Univ. Dr. Elena Camelia Berghea 

Asist. Univ. Dr. Irina Jemnoschi Hreniuc 

Asist. Univ. Dr. Dan Cristian Moraru 

Asist. Univ. Dr. Irena Nedelea 

Asist. Univ. Dr. Mihaela Panduru 

Asist. Univ. Dr. Antonia Radu 

Asist. Univ. Dr. Gloria Suciu 

Dr. Sonia Bădulici 

Dr. Mirela Cherciu 

Dr. Carolina Constantin 

Dr. Daniel Costache 

Dr. Carmen Curea 

Dr. Iulia Deac 

Dr. Oana Diaconu 

Dr. Andreea Dimitriu 

 

 

 

Dr. Costel Dobre 

Dr. Toni Feodor 

Dr. Nicolae Iordache Iordache 

Dr. Bogdan Iosip 

Dr. Dana Jianu 

Dr. Ștefan Jianu 

Dr. Andreea Molodoi 

Dr. Irinel Nedelcu 

Dr. Alin Nicolescu 

Dr. Diana Plăcintescu 

Dr. Clara Larisa Popa 

Dr. Mihaela Popa Vidan 

Dr. Alexandra Radu 

Dr. Angela Tecuceanu 

Dr. Gabriela Ungureanu 

Dr. Daniela Vasiluț 

Psih. Liliana Luca 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE STUDENȚI PDI 2020 

Cătălina Ioana Brănișteanu 

George Iulian Brănișteanu 

Alina Andreea Bombea 

  Ana Cătălina Chiroșcă 

  Ana Maria Ghineț 

  Ioana Tamaș 
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Informații generale 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE 

 

 

 

 
SITE-UL OFICIAL AL PDI 2020 

www.primaderma.ro 

LIMBILE OFICIALE 

Limba română şi limba engleză 

 
 
ORGANIZATORI 

 

 

MANAGEMENT EVENIMENT 

Str. Anastasie Panu nr. 13,  Iaşi, România 
Tel: +40.332.40.88.00 / 04 / 05;     Web:  www.eventernet.ro 

 

SECRETARIATUL PDI 2020 
Informații detaliate despre eveniment puteţi primi pe întreaga durată a 

evenimentului de la operatorul logistic, compania Eventer.Net (telefon:  
0332-408800/04/05, email: contact@eventernet.ro). 

DESCHIDEREA OFICIALĂ A PDI 2020 
Deschiderea oficială a PDI 2020 va ave aloc luni, 13 iulie 2020, începând cu ora 18.00. 

  

http://www.eventernet.ro/
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PLATFORMA ONLINE PDI 2020 
După autentificarea în platformă, veți putea: 

• vizualiza informațiile generale despre eveniment; 
• vizualiza programul și lectorii evenimentului; 
• accesa o hartă dinamică a expozanților, puteţi discuta cu ei prin live chat 

pentru a stabili întâlniri, a cere informații despre produse sau pentru a 
schimba date de contact; 

• accesa secțiunea "Transmisie live”, pentru a urmări prezentările și pentru a 
interacționa real-time cu lectorii (modulul Q&A poate fi folosit pentru a 
adresa întrebări lectorilor); 

• vizualiza lista tuturor participanților înscriși și, eventual, să luați legătura cu ei 
folosind opțiunile "Write message", "Video Call" sau "Send business card". 

PREZENTĂRILE ORALE (TRANSMISIE LIVE) 
Prezentările lectorilor vor fi transmise live, conform orelor din program. Acestea 

vor putea fi vizualizate accesând secțiunea/pagina “Transmisie Live”, apoi butonul 
"View Presentation". 

CREDITARE & CERTIFICATE DE PARTICIPARE 
Certificatele de participare se vor elibera post eveniment pe adresa de email 

furnizată la înregistrare. 

Colegiul Medicilor din România a creditat lucrările PDI 2020 cu 30 credite EMC. 

Colegiul Farmaciştilor din România a creditat lucrările PDI 2020 cu 30 credite EFC. 

OAMGMAMR va credita conferința post-eveniment, prin logarea pe platforma 
www.oamr.eu și vizualizarea înregistrărilor din cadrul PDI. La finalul evenimentului, 
organizatorul va trimite o informare către toți asistenții medicali înregistrați la 
conferință, cu privire la detalii privind logarea pe platforma www.oamr.eu 

Studenţii vor primi certificatele de participare prin email doar dacă sunt prezenţi 
la cel puţin două sesiuni pe zi.  

EXPOZIŢIA MEDICALĂ VIRTUALĂ 

Expoziţia medicală va fi disponibilă pe toată perioada evenimentului in secțiunea 
“Zona expo” din cadrul platformei online. Aici veți putea vizualiza standurile 3D ale 
companiilor participante, informații despre produsele si profilul companiei și veți putea 
contacta reprezentanții firmei. 

MODIFICĂRI ÎN PROGRAM 

Organizatorul evenimentului nu îşi asumă responsabilitatea pentru modificările 
din program datorate unor circumstanțe externe sau neprevăzute. 
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Luni 
13 iulie 2020 

Interval  Prezentare Coordonator 

12.00  
12.40 

Workshop studenți și rezidenți 
Excizia unei tumori superficiale a pielii și 
reconstrucția defectului rezultat folosind grefe 
de piele “toată grosimea” - partea I 

Șef Lucr. Dr. Camelia Tamaș 

Pauză 

12.50  
13.30 

Workshop studenți și rezidenți 
Excizia unei tumori superficiale a pielii și 
reconstrucția defectului rezultat folosind grefe 
de piele “toată grosimea” - partea a II-a 

Șef Lucr. Dr. Camelia Tamaș 

Pauză 

15.00 
15.40 

Workshop medici 
Excizia unei formațiuni tumorale mici, 
superficiale și rezolvarea defectului de părți moi 
rezultat cu grefă de piele toată grosimea sau 
lambou local - partea I 

Șef Lucr. Dr. Camelia Tamaș 

Pauză 

15.50 
16.30 

Workshop medici 
Excizia unei formațiuni tumorale mici, 
superficiale și rezolvarea defectului de părți moi 
rezultat cu grefă de piele toată grosimea sau 
lambou local - partea a II-a 

Șef Lucr. Dr. Camelia Tamaș 
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Luni 
13 iulie 2020 

ABC în dermatologie 
eveniment satelit organizat cu sprijinul companiei Antibiotice 

 

Interval  Prezentare Lector 

14.00 
14.45 

Introducere în dermatologie. Abordarea 
pacientului cu acnee 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

14.45  
15.30 

Beneficii pentru piele, păr și unghii prin formule 
inovatoare. 
Recomandarea suplimentelor alimentare 
pacienților cu afecțiuni dermatologice 

Prof. Dr. Monica Hăncianu 

15.30 
16.00 

Importanța integrității barierei hidrolipidice 
cutanate. 
Particularități specifice vârstei 

Dr. Daniela Vasiluț 

16.00  
16.30 

Trusă de vacanță: antibacteriene topice și 
cicatrizante 

Dr. Andreea Molodoi 

16.30  
17.00 

Este patologia dermatologică sezonieră? 
Campanii educaționale pentru reducerea 
incidenței micozelor cutanate 

Conf. Dr. Cătălin Popescu 

17.00 
17.15 

Q & A Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

 

   

18.00 DESCHIDEREA OFICIALĂ A PDI 2020 
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Marţi 
14 iulie 2020 

Interval  Prezentare Lector 

10.00  
10.20 

Psoriazisul indus medicamentos – certitudini și 
necunoscute 

Prof. Dr. Robert Ancuceanu 

10.20  
10.50 

Sclerotherapy and foam sclerotherapy of varicose 
veins 

Prof. Dr. Tzaneva Stanislava 

10.50  
11.20 

Gut Microbiota and the Alteration of Immune 
Balance in Skin Diseases: From Nutraceuticals to 
Fecal Transplantation 

Prof. Dr. Torello Lotti 

11.20  
11.40 

Noutăţi în lupusul eritematos sistemic: Criteriile 
de clasificare ACR/EULAR 2019 şi o comparaţie cu 
criteriile anterioare 

Conf. Dr. Daniela Opriș-
Belinski 

11.40  
12.00 

Abordări diagnostice şi terapeutice 
convenţionale şi moderne: lupusul eritematos 
sistemic 

Conf. Dr. Gabriela Stoleriu 

12.00  
12.20 

Manifestări cardiovasculare în lupusul eritematos 
sistemic:  actualizare critică 

Conf. Dr. Viviana Onofrei 

12.20  
12.40 

Simpozion Uriage: Bariesun 100 – Inovația 
Uriage concepută pentru pielea sensibilă la soare 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

12.40  
13.00 

Boala Kawasaki în contextul epidemiologic 
actual 

Prof. Dr. Evelina Moraru 

13.00  
13.20 

Tumorile unghiale  Dr. Andreea Dimitriu 

13.20  
13.40 

Manifestări cutanate în imunodeficiențele 
primare 

Asist. Univ. Dr. Irena 
Nedelea 

Pauză 

15.00  
15.20 

Cald și Rece în Dermatologie Asist. Univ. Dr. Gloria Suciu 
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Interval  Prezentare Lector 

15.20  
15.40 

Manifestări dermatologice în tulburările de 
somatizare 

Prof. Dr. Anamaria Ciubară 

15.40  
16.10 

Psoriasis and obesity – analysis of a bad 
friendship 

Dr. Krisztian Gaspar 

16.10  
16.55 

Simpozion Eli Lilly - “Două perspective, aceeași 
soluție: Taltz” 
Moderator: Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu, Conf. Dr. 
Daniela Opriș-Belinski 

16.55  
17.15 

Provocări în managementul artritei psoriazice. 
Noile recomandări EULAR 2019 

Prof. Dr. Codrina Ancuța 

17.15  
17.35 

308 nm Excimer Laser in Psoriasis management Prof. Dr. Alin Laurențiu Tatu 

17.35  
18.00 

Simpozion Sandoz: Dovezi științifice etanercept 
biosimilar Sandoz 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu, Dr. Alin 
Nicolescu 

18.00  
18.20 

Psoriazisul și sarcina Asist. Univ. Dr. Mihaela 
Panduru 

18.20  
18.50 

Simpozion La Roche-Posay: Microbiomul 
cutanat și rolul cheie în managementul sănătății 
cutanate 

Dr. Sanda Mirela Cherciu 

18.50  
19.10 

Manifestările cutanate în sindromul de ovar 
micropolichistic 

Conf. Dr. Cristina Preda 

19.10  
19.30 

Rigorile societății moderne – dismorfofobia Psih. Liliana Luca 
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Miercuri 
15 iulie 2020 

Interval Prezentare Lector 

10.00  
10.20 

Cel mai ieftin diagnostic Șef Lucr. Dr. Florina-
Mihaela Filip-Ciubotaru 

10.20  
10.40 

Cancerul cutanat şi factorii neuro-endocrini –  
o nouă faţetă a unei vechi istorii 

Prof. Dr. Constantin 
Căruntu 

10.40  
11.00 

Angioedemul ereditar – o provocare medicală Dr. Gabriela Ungureanu 

11.00  
11.20 

Reacţii cutanate adverse severe Prof. Dr. Diana Deleanu 

11.20  
11.50 

Simpozion Bioderma: Atoderm intensive gel-
crema saving skin and more 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

11.50  
12.10 

Dispărută în misiune: compasiunea în sistemul 
de sănătate 

Dr. Nicolae-Iordache 
Iordache 

12.10  
12.30 

Simpozion Galenica: Rupatadina – interfața între 
specialități – alergologie și farmacologie 

Prof. Dr. Doina Drăgănescu 
Conf. Dr. Elena Camelia 
Berghea 

12.30  
12.50 

Psihoreologia – cât este de importantă? Prof. Dr. Doina Drăgănescu 

Pauză 

15.00  
15.20 

Abordarea afecțiunilor părului Dr. Irinel Nedelcu 

15.20  
15.40 

Între medicina bazată pe dovezi și dovezile 
experienței clinice. Decizia medicală împărtășită 

Dr. Daniel Costache 

15.40  
16.00 

Erupție cutanată post fast-food sau o urgență cu 
risc vital 

Prof. Dr. Diana Cimpoeșu 
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Interval Prezentare Lector 

16.00  
16.20 

Simpozion Sandoz: Comunicarea experienței 
clinice cu terapia biologică biosimilară în 
dermatologie 

Conf. Dr. Simona Ianoși,  
Dr. Alexandra Radu 

16.20  
16.40 

Frumusețea – tinerețe fără batrânețe și viață fără 
de moarte 

Dr. Mihaela Vidan Popa 

16.40  
17.10 

Serious adverse reactions after aesthetic 
medicine procedures 

Prof. Dr. Agnieszka 
Owczarczyk-Saczonek 

17.10  
18.10 

Simpozion Novartis: Cosentyx - Boala psoriazică 
trece dincolo de piele 
Date clinice la 5 ani în indicațiile aprobate: 
psoriazis, artrita psoriazică și spondilita 
anchilozantă 
Dincolo de datele din studiile clinice: Importanța 
datelor din registrele de pacienți 

 
 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănişteanu 
 
Dr. Carmen Curea 

18.10  
18.40 

Vascular Causes of Leg Ulcers to be considered 
by Dermatologists 

Prof. Dr. Niazi Khusrow 

18.40  
19.25 

Simpozion Servier: Pacientul cu boală venoasă 
cronică: prinde-ma dacă vrei! 
Moderator: Dr. Iulia Deac 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu, Dr. Toni 
Feodor 

19.25  
19.45 

Complicațiile tratamentului cu laser endovenos 
în boala varicoasă 

Dr. Ștefan Jianu 
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Joi 
16 iulie 2020 

Interval  Prezentare Lector 

10.00  
10.20 

Influenţa compuşilor polifenolici în procesele 
fiziopatologice la nivelul pielii 

Prof. Dr. Manuela Ciocoiu 

10.20  
10.40 

Efectul antitumoral al unor peptide citotoxice 
antimicrobiene, cu aplicabilitate în neoplaziile 
tegumentului 

Prof. Dr. Magda Mariana 
Bădescu 

10.40  
11.00 

Nevus-associated melanoma: diagnosis and 
biological implications 

Dr. Riccardo Pampena  
 

11.00  
11.20 

Abordări contemporane în managementul 
serviciilor de medicină estetică 

Conf. Dr. Boris Nedelciuc 

11.20  
11.40 

Impactul și metodele chirurgiei regenerative 
asupra învelișului corpului uman 

Dr. Dana Jianu 

11.40  
12.00 

Traficul de ființe umane și bolile cu transmitere 
sexuală 

Conf. Dr. Cristina Furnică 

12.00  
12.45 

Simpozion AbbVie: Posibilități și perspective în 
psoriazisul moderat-sever  
Moderator: Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

Dr. Alin Nicolescu 
Conf. Dr. Cătălin Popescu 

12.45  
13.05 

Actualităţi despre Demodex! Cum se poate 
trata? 

Prof. Dr. Camelia Margareta 
Bogdănici 

Pauză 

15.00  
15.20 

Potențialul cicatrizant al unor noi hidrogeluri pe 
bază de chitosan-acid hialuronic 

Prof. Dr. Lenuța Profire 

15.20  
15.50 

Simpozion AbbVie: Humira – DermaPartener 
Managementul pe termen lung al pacientului cu 
psoriazis 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 
Dr. Carmen Curea 
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Interval  Prezentare Lector 

15.50  
16.20 

Nanotechnology in Cosmetics: health or just 
beauty? 

Dr. Marina Goumenou 

16.20  
16.40 

Implicațiile PUFA in sănătatea pielii  Prof. Dr. Monica Hăncianu 

16.40  
17.00 

Actualităţi terapeutice în angioedemul ereditar C.Șt. gr. I Dr. Vasile Benea 

17.00  
17.30 

Actualități privind reacțiile adverse rare sau 
severe ale antibioticelor 

Prof. Dr. Cătălina Luca 

17.30  
18.30 

Simpozion Janssen: Mecanismul inhibării IL-23 
în psoriazis – o călătorie începută de 
ustekinumab, o promisiune susținută de 
guselkumab 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu, Dr. Carmen 
Curea, Prof. Dr. Călin 
Giurcăneanu 

18.30  
18.50 

Efecte secundare dermatologice ale terapiilor 
sistemice la pacienții oncologici 

Prof. Dr. Lucian Miron 
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Vineri 
17 iulie 2020 

Interval Prezentare Lector 

10.00  
10.20 

Serie de cazuri clinice cu abordare 
pluridisciplinară a ulcerelor de cauză arterială 

Șef Lucr. Dr. Livia 
Genoveva Baroi 

10.20  
10.40 

Manifestări cutanate în piciorul diabetic Prof. Dr. Simona 
Georgescu 

10.40  
11.00 

Tratamentul cu aspirație negativa al ulcerelor 
venoase 

Conf. Dr. Radu Florin Popa 

11.00  
11.30 

Psychodermatology - the link between the 
psyche and the skin 

Prof. Dr. Razvigor Darlenski 

11.30  
11.50 

Femeie, 50+. Cum abordăm menopauza din 
perspectivă dermatologică? 

Dr. Diana Plăcintescu 

11.50  
12.20 

Simpozion Sanofi Genzyme: Dupilumab: un nou 
standard în tratamentul dermatitei atopice 
moderate și severe 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

12.20  
12.40 

Actualități în terapia vasculitelor sistemice 
asociate cu ANCA 

Șef Lucr. Dr. Laura Florea 

12.40  
13.25 

Simpozion AbbVie: Noi orizonturi în psoriazis Dr. Carmen Curea 
Conf. Dr. Cătălin Popescu 
Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

13.25  
13.45 

Analiza imunohistochimică a produsului de 
peroxidare lipidică în leziunile melanocitare 

Asist. Univ. Dr.  
Antonia Radu 

Pauză 
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15.00  
17.20 

Sesiune COVID-19 
 

 

Imunitatea în infecţia cu SARS-CoV-2 C.Șt. gr. I Dr. Monica Neagu 

Testele de biologie moleculară, o nouă frontieră 
în diagnosticul bolilor infecțioase 

Șef Lucr. Dr. Aida Corina 
Bădescu 
 

Infecția oculară cu virusul SARS-CoV-2 – Ce știm 
până acum? 

Șef Lucr. Dr. Daniel 
Constantin Brănișteanu 

Pandemia cu SARS-CoV-2: fațetele ascunse ale 
patologiei dermatologice 

Prof. Dr. Daciana Elena 
Brănișteanu 

Dificultăți în managementul dermatozelor 
buloase pe timpul pandemiei COVID 19 

Conf. Dr. Laura Maria 
Endres 

Aspecte lezionale identificate necroptic în COVID-
19. Experiența Spitalului Clinic Colentina 

Prof. Dr. Sabina Zurac 

Datoria medicilor de a îngriji pacienții în timpul 
pandemiei COVID-19 

Conf. Dr. Liviu Oprea 

17.20  
18.05 

Simpozion Alfasigma: Venele în era digitală 
Moderator: Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

Covid-19 - efectele adverse vasculare și 
tromboembolismul venos 

Prof. Dr. Andrew 
Nicolaides 

Provocări practice în tromboza venoasă profundă: 
recurențele TVP și sindromul post-trombotic 

Prof. Dr. Antoniu Petriș 

18.05  
18.35 

How to do chemical ablation of tortuous varicose 
veins 

Prof. Dr. Niazi Khusrow 

18.35  
18.55 

Aftoze recurente la copil  Conf. Dr. Daniel Boda 

18.55  
19.15 

Infecția cu virusul papiloma uman (HPV) - mesaje 
cheie 

Conf. Dr. Daniel Boda 
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Sâmbătă 
18 iulie 2020 

Interval Prezentare Lector 

10.00  
10.40 

Q&A  

10.40 
11.00 

Pansamente și agenți topici în tratamentul 
plăgilor complexe 

Conf. Dr. Claudia Gherman 

11.00  
11.20 

Vasculita leucocitoclastică cutanată asociată 
tratamentului cu erlotinib, prezentare  de caz și 
revizuirea literaturii 

Conf. Dr. Gyula László 
Fekete 

11.20  
11.40 

Factori genetici în alergia la tiomersal: studii de 
caz 

Dr. Sonia Bădulici 

11.40  
12.00 

Activitatea profesională și stilul de viață în boala 
venoasă cronică 

Șef Lucr. Dr. Nicuța 
Manolache 

12.00  
12.20 

Abordări proteomice pentru biomarkeri circulanţi 
în cancerul de piele 

Dr. Carolina Constantin 

12.20  
12.50 

Low molecular weight hyaluronan 
(LMWHA)/TLR4/NF-κB signaling axis contributes 
to contact allergen (PPD and DNCB)-induced 
keratinocyte sensitization 

Prof. Dr. Dragana Nikitovic 

12.50  
13.20 

Vitiligo Treatment in Year 2020: The Journey So 
Far! 

Prof. Dr. Davinder Parshad 

13.20  
13.50 

Trichotilomania   Dr. Roxanna Sadoughifar 

13.50  
14.20 

Short Telomere – Short CMV Immunity in IPF 
Lung Transplant 

Prof. Dr. Iulia Popescu 

14.20  
16.30 

Q&A  
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Workshop  
Studenţi şi Rezidenţi – PDI 2020 
 

Excizia unei tumori superficiale a pielii și reconstrucția 
defectului rezultat folosind grefe de piele “toată 
grosimea” 

Traineri: 

Șef de Lucrări Dr. Camelia Tamaș Dr. Angela Tecuceanu 
Asist. Univ. Dr. Dan Cristian Moraru Dr. Clara Popa 
Asist. Univ. Dr. Irina Jemnoschi Hreniuc Dr. Oana Diaconu 
Dr. Costel Dobre Dr. Audrey Clebant 
Dr. Bogdan Iosip Stud. Ioana Tamaș 
 

PARTEA I 
Manevre chirurgicale de bază: incizie, excizie, disecție, noduri și suturi 

OBIECTIVE:  

1. Pregătirea medicului și a pacientului pentru o intervenție chirurgicală; tehnica efectuării 
nodurilor chirurgicale  

2.Manevre chirurgicale de bază: incizie, excizie, disecție, noduri și suturi 

 

ETAPE PRINCIPALE 

1. Pregătirea medicului: îmbrăcarea măștii și a bonetei, spălarea chirurgicală a mâinilor, 
îmbrăcarea halatului steril și a mănușilor sterile. 

2. Pregătirea pacientului: consimțământul informat, poziționarea și monitorizarea 
pacientului, testarea reacției la administrarea de anestezic local, izolarea câmpului operator 

3. Pregătirea mesei de instrumentar chirurgical înainte de operație 

4. Manipularea instrumentarului chirurgical: incizie și excizie 

5. Manipularea instrumentelor chirurgicale: disecție 

6. Noduri chirurgicale (placa Ethicon) și principii de bază în suturi 

7. Sutura simplă, continuă (simplă, blocată, intradermică) și dermică profundă 
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PARTEA a II-a 
Excizia unei tumori superficiale a pielii urmată de sutură sau  
reconstrucția defectului rezultat  folosind grefe de piele “toată 
grosimea”. 

 

OBIECTIVE:  

1. Pregătirea mesei chirurgicale pentru o excizie și biopsie cutanată, excizia unei tumori 
mici și superficiale a pielii urmată de sutura cutanată  

2.Excizia unei tumori cutanate superficiale ,recoltarea unei grefe de piele “toată 
grosimea”, degresarea acesteia, aplicarea grefei de piele în defectul postexcizional, sutură, 
pansament 

 

ETAPE PRINCIPALE 

1. Excizia chirurgicală paralel cu  liniile Langer, manipularea corectă a probei histologice 
,sutura cutanată. 

2. Excizia unei formațiuni tumorale superficiale, de dimensiuni medii sau mari, care nu 
permit realizarea suturii directe postexcizional 

3. Recoltarea și prepararea unei grefe de piele toată grosimea ,sutură la zona donatoare 
de grefă, pansament 

4. Reconstrucția defectului postexcizional utilizând o grefă de piele toată grosimea 
expandată manual, cu lama de bisturiu, sutura grefei de piele 

5. Tehnica pansamentului tip tie-over 

 

Rezultat final: Obținerea cunoștințelor și experienței practice necesare exciziei unei 
tumori cutanate superficiale, urmată de examen histologic, şi rezolvarea defectului rezultat 
prin sutură directă sau reconstrucție folosind grefe de piele toată grosimea. 
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Workshop  
Medici Specialiști Dermatologie – PDI 2020 
 

Excizia unei formațiuni tumorale mici, superficiale  și 
rezolvarea defectului de părți moi rezultat cu grefă de 
piele toată grosimea  sau lambou local 

Instructori: 

Șef de Lucrări Dr. Camelia Tamaș Dr. Bogdan Iosip 
Asist. Univ. Dr. Dan Cristian Moraru Dr. Angela Tecuceanu 
Asist. Univ. Dr. Irina Jemnoschi Hreniuc Dr. Clara Larisa Popa 
 

PARTEA I 
Abilități chirurgicale de bază-incizie, excizie, disecție, noduri și suturi 

 

OBIECTIV:  

Câștigarea capacității de a pregăti pacientul și masa chirurgicală pentru o excizie și 
biopsie tumorală,urmată de sutura pielii .  

 

ETAPE 

1. Pregătirea medicului: îmbrăcarea măștii și a bonetei, spălarea chirurgicală a mâinilor, 
îmbrăcarea halatului steril și a mănușilor sterile. 

2. Pregătirea pacientului: consimțământ informat, igienizare preoperatorie, poziționare și 
monitorizare a pacientului, testarea reacției la administrarea de anestezic local, izolarea 
câmpului operator. 

3. Pregătirea instrumentarului chirurgical pe masa chirurgicală înainte de operație. 

4. Manevrarea instrumentarului chirurgical: incizia și excizia 

5. Manevrarea instrumentarului chirurgical: disecția 

6.Noduri chirurgicale (placa Ethicon), principii de bază în sutura cutanată 

7.Sutura cutanată simplă,sutura continuă,sutura dermică profundă și sutura intradermică 

8.Excizia unei formațiuni tumorale cutanate de mici dimensiuni, urmând liniile Langer, 
manevrarea corectă a piesei bioptice, sutura cutanată 
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Rezultate finale: Acumularea de experiență în pregătirea pacientului și a mesei de 
instrumentar înainte de excizie, efectuarea exciziei tumorii și sutura pielii. 

 

PARTEA a II-a 
Excizia unei tumori cutanate superficiale ale căror dimensiuni 
impune reconstrucția defectului postexcizional cu grefă de piele 
toată grosimea sau lambou local 

 

OBIECTIV:  

1. Dobândirea capacității de a  realiza o excizie și biopsie tumorală, urmată de recoltarea 
unui fragment de piele, prepararea acestuia ca grefă de piele toată grosimea, aplicarea și 
sutura în defectul de părți moi, sutura zonei donatoare 

2. Dobândirea capacității de a realiza o excizie și biopsie tumorală, urmată de realizarea 
unui lambou local, translarea lamboului în defectul de părți moi, sutura cutanată 

 

ETAPE 

1. Excizia unei tumori cutanate superficiale ale căror dimensiuni nu permite sutura directă 
postexcizional 

2.Recoltarea unui fragment cutanat și prepararea acestuia ca grefă de piele toată 
grosimea, sutura zonei donatoare 

3. Aplicarea și sutura grefei de piele în defectul de părți moi 

4.Pansamentul grefei, tip “tie-over” 

5. Realizarea unui lambou local, translarea lamboului în defectul de părți moi, sutura 
cutanată 

 

Rezultate finale: Dobândirea abilității de a exciza o formațiune tumorală superficială  și 
rezolvarea defectului de părți moi rezultat cu grefă de piele toată grosimea sau lambou local  



 
 
 
 
 
 

63 
 

Camelia TAMAȘ  
 
Medic primar Chirurgie plastică, 
reconstructivă și estetică Arcadia - 
Spitale și Centre Medicale 
 
Şef de Lucrări Chirurgie Plastică şi 
Reconstructivă Universitatea de 
Medicină și Farmacie "Grigore T. 
Popa", Iași 

 
 

Educație: 

• 2000 - Medic Primar Chirurgie Plastică şi Reconstructivă Examen de Primariat 
(Promovat cu media 9,88) 

• 1991 - 1998 - Doctor în medicina Teza de doctorat "Microanatomia vascularizaţiei 
nervilor periferici", specializarea Anatomie 

• 1994 - Medic Specialist Chirurgie Plastică şi Reconstructivă 

• 1992 - 1993 - Verona, Italia - Stagiu de pregătire practică la Clinica de Chirurgie Plastică 
şi Arsuri 

• 1991 - 1994 - Medic Rezident Chirurgie Plastică şi Reconstructivă Clinica de Chirurgie 
Plastică şi Reconstructivă a Spitalului de Urgenţe Iaşi 

• 1989 - 1991 – Medic stagiar Clinica de Obstetrică şi Ginecologie, Maternitatea ”Cuza-
Vodă” Iaşi, îndrumător prof. dr. Aldea Marie-Jeanne Clinica de Chirurgie Plastică şi 
Reconstructivă Iaşi, îndrumător prof. dr. Ştefan Luchian 

• 1983 - 1989 - Facultatea de Medicină Generală Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 

 

Competențe și aptitudini 

• Chirurgia oncoplastică a sânului/senologie chirurgicală (cursuri organizate de 
U.M.F. Iasi şi Institutul Oncologic Milano 23 – 24 ianuarie 2009, U.M.F. ”Victor Babeş” 
Timişoara și Scuola di Oncologia Chirugica Ricostruttiva Milano, mai 2008 şi aprilie 
2007, Centrul de Cercetare în Chirurgia Oncologică şi Training în Chirurgia Generală 
UMF Iaşi și The Royal College of Surgeons of England 15 – 17 iunie 2005). 

• Microchirurgie reconstructivă (curs organizat de U.M.F. Iaşi, martie 2005). 

• Reconstrucţie orbitară şi facială (cursuri organizate de U.M.F. Iași în colaborare cu 
European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, mai 2007 - noiembrie şi martie 
2005). 

• Asistenţă medicală de urgenţă şi managementul politraumatismelor (cursuri 
organizate de UMF Iaşi şi Colegiul Medicilor Iaşi). 
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• Prevenţia transmiterii HIV în practica medicală şi Profilaxia post-expunere 
profesională şi neprofesională la HIV (cursuri organizate de U.M.F. "Carol Davila" 
Bucureşti şi Institutul "Matei Balş", octombrie - noiembrie 2006, august 2007). 

 

Activitate științifică 

Peste 80 de articole științifice publicate în reviste cotate ISI, BDI sau în volumele unor 
conferințe științifice naționale și internaționale. Membru în comitetul de organizare a 8 
conferinţe/congrese. 

Desfășurarea de proiecte de cercetare (membru în echipă/director de proiect). 
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A B C în dermatologie  
Curs satelit al PDI 2020 destinat farmaciştilor şi 
asistenţilor de farmacie 

Organizat cu sprijinul companiei Antibiotice  

 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu Dr. Andreea Molodoi 
Prof. Dr. Monica Hăncianu Dr. Daniela Vasiluţ 
Conf. Dr. Cătălin Popescu  
 

Dermatologia la interfața cu alte specialități este firul roşu al ediţiei PDI 2020. 

Aderenţa pacientului la tratament este dezideratul echipei medic-farmacist, aceasta 
având ca obiectiv succesul schemei terapeutice recomandate. Farmacistul, ca specialist în 
domeniul medicamentului, joacă un rol foarte important în consilierea pacientului cu afecţiuni 
dermatologice. Ca reper în cadrul asistenţei primare de sănătate, programele educaţionale 
desfăşurate în farmacii, reprezintă un instrument prin care se asigură accesul la informaţie de 
specialitate pacienţilor, referitor la siguranţa şi eficacitatea tratamentelor. 

În cadrul cursului satelit ABC în dermatologie, cadre didactice ale U.M.F. ”Grigore T. Popa” 
Iaşi şi U.M.F. ”Carol Davila” (Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu, Prof. Dr. Monica Hăncianu, 
Conf. Dr. Cătălin Popescu) precum și medici practicieni dermatologi cu o deosebită experienţă 
clinică (Dr. Andreea Molodoi, Dr. Daniela Vasiluţ) vor împărtăşi participanţilor noţiuni precum: 
introducere în dermatologie,  abordarea pacientului cu acnee, beneficii pentru piele, păr şi 
unghii prin formule inovatoare, recomadarea suplimentelor alimentare pacienţilor cu afecţiuni 
dermatologice, importanţa integrităţii barierei hidrolipidice cutanate, trusa de vacanţă – 
antibacteriene topice şi cicatrizante, campanii educaţionale pentru reducerea incidenţei 
micozelor cutanate.  
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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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Monica HĂNCIANU 
 
Profesor universitar 
Disciplinele Farmacognozie-
Fitoterapie, Biologie vegetală şi 
animală modul II, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „GrigoreT. Popa” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

Experienţă profesională: 

2009 - prezent: Profesor universitar–Disciplinele Farmacognozie-Fitoterapie, Biologie 
vegetală şi animală modul II, Universitatea de Medicină şi Farmacie „GrigoreT. Popa” Iaşi 

• 2004 - 2009: Conferenţiar universitar–aceeaşi disciplină 

• 2000 - 2004: Şef lucrări–aceeaşi disciplină 

• 1996 - 2000: Asistent universitar-aceeaşi disciplină  

• 1992 - 1996: Preparator universitar-aceeaşi disciplină 

• 1991 - 1992: Farmacist-Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Iaşi 

 

Membru în: 

• Colegiul Farmaciştilor din România-Societatea de Medici şi Naturalişti –Iaşi 

• Societatea Internaţională de Istorie a Farmaciei/International Society for the History 
of Pharmacy 

• Asociaţia pentru Plante Medicinale şi Aromatice a Ţărilor din Sud-Estul 
Europei/Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European 
Countries (AMAPSEEC) 

• Societatea pentru Studiul Plantelor Medicinale şi a Produselor Naturale/Society for 
Medicinal Plant Research and Natural Product Research(GA) 

• Societatea de Fitochimie din Europa/Phytochemical Societyof Europe 
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Daniela Nicoleta 
VASILUŢ 
 
Medic primar dermato - venerolog 

 
 

SCURT CV 

Competenţe profesionale dobândite 

• „Întinerirea pielii – metode unice şi combinate” (Curs de perfecţionare, Sinaia, 22-25 
septembrie 2004); 

• „Conduita Medicului Dermato – Venerolog in Infectiile Transmisibile Sexual” (Curs de 
perfectionare, Sinaia, 25 septembrie 2004); 

• „Substante de umplere in medicina estetica” 31 mai - 1 iunie 2008; 

• „Dermatoscopie cutanata” septembrie 2010; 

• „Curs Toxina Botuluinica „ – aplicatii in estetica octombrie 2009 

• „Rolul chimioterapiei in tratamentul tumorilor cutanate”(Curs de chimioterapie 
dermato-oncologica, U.M.F.”GR.T.POPA” Iasi 9 – 11 octombrie 2011)”. 

• Atestat de studii complementare in Dermato-Cosmetologie - ianuarie 2013  

• Aplicatiile Terapiei Laser si IPL in Practica Dermatologiei Estetice. 

• „Obiective terapeutice in managementul pacientului cu psoriazis sever”, simpozion 
Bucuresti 15 noiembrie 2013. 

• Principii de baza si avansate in dermatoscopie,simpozion organizat in colaborare cu 
Societatea Internationala de Dermatoscopie (Bucuresti, 28.02 – 01. 03. 
2014,coordonator de program Prof.Dr.Giuseppe Argenziano). 

• Injectare cu acid hialuronic si tratamente cu microneedeling –atelierul See Try Buy, 
Bucuresti 21 octombrie 2015. 
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Membru al urmatoarelor asociaţii profesionale: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD); 

• European Academy of Dermatology and Venerology (EADV); 

• Asociatia dermatologilor din Moldova 

 

Granturi de cercetare: 

Membră în personalul de cercetare al Proiectului din partea U.M.F.”Grigore T. Popa” Iaşi –
CEEX 192/2006 intitulat „Textile cu eliberare controlată a medicamentelor în tratamentul unor 
afecţiuni dermatologice”, acronim „DERMACTIVTEX”, elaborat în colaborare cu Universitatea 
Tehnica”Gh. Asachi” Iaşi şi Institutul de Chimie Macromeleculară „Petru Poni” Iaşi 2006-2008. 
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Andreea MOLODOI 
 
medic primar dermatovenerologie cu 
studii complementare în dermato-
cosmetologie   

 
 

Loc de muncă:  

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman  
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Cătălin POPESCU 
 
Conf. Dr. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Scurt CV 

Experienţă profesională: 

• 1991 - 1994: secundariat în dermatovenerologie, preparator universitar 

• 1994 - 1999: Asistent universitar, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

• 1999 - 2006: Şef de lucrări, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti  

• 2006 - prezent: Conferenţiar, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti  

 

Studii 

• Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Medicină, 1989 

• Medic specialist dermatovenerolog, 1994 

• Medic primar dermatovenerolog, 1998 • PhD “cum laudae”, 2004   

 

Lucrari publicate 

• Popescu CM, Popescu R, Williams HC, Forsea D. Community validation of the UK 
diagnostic criteria for atopic dermatitis in Romanian schoolchildren. Br J Dermatol 
1998; 138; 436-442. 

• Popescu R, Popescu CM, Williams HC, Forsea D. Prevalence of skin conditions in 
Romanian school-children. Br J Dermatol 1999; 140: 891-896. 

• Popescu CM, Popescu R. What is the role of topical calcipotriol in the treatment of 
moderate to mild chronic plaque psoriasis? [editorial]. Arch Dermatol 2000; 136: 
15471549. 

• Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. The Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2003. • Popescu CM, Popescu R. Effectiveness of oral ivermectin 
and malathion lotion for difficult-to-treat head lice. Arch Dermatol. 2011 Jan;147(1):98-
100 
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• Popescu CM, Popescu R. Isotretinoin therapy and inflammatory bowel disease. Arch 
Dermatol. 2011 Jun;147(6):724-9. 

• Popescu CM, Popescu R. Efficacy and safety of spinosad cream rinse for head lice. 
Arch Dermatol. 2012 Sep;148(9):1065-9. 

• Garner SE, Eady A, Bennett C, Newton JN, Thomas K, Popescu CM.Minocycline for 
acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 
15;8:CD002086. 

• Popescu CM, Bigby M. The weight of evidence on the association of isotretinoin use 
and the development of inflammatory bowel disease. JAMA Dermatol. 2013 
Feb;149(2):221-2.2 

• Sladden M, Zagarella S, Popescu C, Bigby M. No survival benefit for patients with 
melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy: critical appraisal of the 
Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial-I final report. Br J Dermatol 
2015;172:566-571. 

• Compendiu de dermatologie si venerologie. Bucuresti, 1996 (retiparit 1997, 1998), 415 
pagini 
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Robert ANCUCEANU  
 
Prof. Dr. 
U.M.F. “Carol Davila”, Bucureşti 

 
 

Psoriazisul indus medicamentos – certitudini și 
necunoscute 

R. Ancuceanu, Mihaela Dinu 
Facultatea de Farmacie, U.M.F. ”Carol Davila“, București, România 

Cuvinte cheie: psoriazis, medicamente, inhibitori ai enzimei de conversie, beta-blocanți, anticorpi 
monoclonali 

Introducere: Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie complexă, caracterizată prin 
alterarea homeostaziei epidermice, manifestată prin hiperpoliferare și tulburări ale diferențierii 
keratinocitelor. O serie de factori care pot declanșa sau agrava psoriazisul au fost identificați în 
literatura medicală, printre care și unele medicamente. Care sunt medicamentele care au fost 
asociate cu inducerea sau agravarea psoriazisului? 

Materiale și metode: S-au analizat toate rezumatele caracteristicilor produsului (RCP) din 
“electronic medicines compendium” (https://www.medicines.org.uk/emc/) care conțin 
termenul ”psoriazis“ și s-au identificat medicamentele pentru care există atenționări, precauții 
sau contraindicații referitoare la posibila declanșare sau agravare a afecțiunii. S-a realizat şi o 
interogare computerizată Medline în același scop.  

Rezultate și discuții: S-au identificat 47 de medicamente pentru care RCP-ul informează 
asupra posibilității de inducere sau agravare a psoriazisului. Cele mai mari clase terapeutice 
sunt reprezentate de beta-blocante (15 molecule),  inhibitorii enzimei de conversie (6 
molecule), interferoni (3 molecule) și un mic număr de şapte anticorpi monoclonali (avelumab, 
cemiplimab, golimumab, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, ustekinumab). Literatura 
științifică publicată indică mai multe alte medicamente care au fost asociate cu psoriazisul 
indus medicamentos, chiar dacă acestea nu sunt incluse în RCP (de exemplu există cel puțin 
14 rapoarte care asociază blocanții receptorilor angiotensinei cu psoriazisul, plus 89 de rapoarte 
identificate în baza de date privind farmacovigilența din Franța). Alte medicamente al căror 
RCP nu include informații despre psoriazisul indus medicamentos, dar menționate în 
literatură, includ sunitinib, sorafenib, panitumumab, cetuximab ș.a.  
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Concluzii: pentru medicul curant (și pentru pacienți) este importantă cunoașterea 
(co)medicației care ar putea declanșa sau agrava psoriazisul, iar informațiile din RCP nu sunt 
întotdeauna suficiente. 

 

Drug-induced psoriasis – certainties and unknowns 

R. Ancuceanu, Mihaela Dinu 
Faculty of Pharmacy,”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 
Romania 

Keywords: psoriasis, drugs, ACE inhibitors, beta-blockers, monoclonal antibodies 

Introduction: Psoriasis is a complex, chronic inflammatory autoimmune disease, 
characterized by changes in epidermal homeostasis. A series of factors that can trigger or 
aggravate psoriasis have been identified in the medical literature, among which a number of 
medicinal products. What are the drugs associated with inducing or aggravating psoriasis?  

Materials and methods: Summary of product characteristics (SmPCs) from the 
“electronic medicines compendium” (https://www.medicines.org.uk/emc/) containing the 
“psoriasis“ term were analysed and the medicines for which there warnings and precautions 
are available referring to the possible triggering or aggravation of the disease. A Medline 
computerized search was performed for the same purpose.  

Results and discussions: 47 medicinal products were identified for which the SmPC 
informs on the possibility of inducing or aggravating psoriasis. The largest therapeutic classes 
are represented by beta-blockers (15 molecules), ACE inhibitors (6 molecules), interferons (3 
molecules), and seven monoclonal antibodies (avelumab, cemiplimab, golimumab, 
ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, ustekinumab). The published scientific literature 
indicates more medicinal products associated with drug induced psoriasis, although they are 
not included in the SmPC (for instance there are at least published 14 reports associating the 
angiotensin receptor blockers with psoriasis, plus 89 reports identified in the French 
pharmacovigilance database). Other medicines for which the SmPC does not include drug 
induced psoriasis, but discussed in the literature, include sunitinib, sorafenib, panitumumab, 
cetuximab ș.a.  

Conclusions: for the treating physician (and for the patients) it is important to know the 
(co)medications that could trigger or aggravate psoriasis, and the information from SmPC may 
not be always sufficient.   
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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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Stanislava TZANEVA 
 
Assoc. Prof. PD Dr. med. 
Medical University of Vienna University 
Clinic of Dermatology Austria 

 
 

Sclerotherapy and foam sclerotherapy of varicose veins 

Stanislava Tzaneva 
Medical University of Vienna University Clinic of Dermatology Austria 

 

Foam sclerotherapy is a safe and effective method of treating varicose veins. 
Sclerotherapy may be performed in patients with contraindications for operative procedures. 
It can be used for the treatment of all vein types. Special indications are spider veins, reticular 
veins, recurrent varicose veins, pudendal varicose veins and varicose veins feeding venous leg 
ulcers. In this workshop the basics of sclerotherapy will be explained. Indications, 
contraindications, practical implementation with clinical examples, evidence, side effects and 
how to deal with them will be discussed in detail. The participants will have the opportunity to 
prepare a foam themselves. 

 

Short CV 

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

Institution: Medical University of Vienna, Austria 

Training: 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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Torello LOTTI 
 
Prof. Dr.  
University of Studies Guglielmo 
Marconi, Roma, Italia 

 
 

Gut Microbiota and the Alteration of Immune Balance in 
Skin Diseases: From Nutraceuticals to Fecal 
Transplantation  

Torello Lotti  
University of Rome “Guglielmo Marconi”, Rome, Italy  

Keywords: microbiota, Cytokines, treatment, inflammatory, skin diseases, immunology 

The P.N.E.I. (Psycho-Neuro-Endocrine-Immunology) approach is represented by the 
interdisciplinary concept of bidirectional cross-talk between the psycho-neuro-endocrine and 
immune systems, which can influence the immune response. The well-known Gut-Brain Axis 
and the Gut-Skin Axis can be merged in a bigger network- the Gut-Brain-Skin Axis, with 
complex regulation by cytokines, neuro-peptides, neuro-hormones and another messenger 
(signaling) molecules and maybe the most important modulator of the Gut-Brain-Skin Axis/ 
the gut microbiota. The role of gut bacterial homeostasis is very important, and the 
homeostatic imbalance of the immune response may be a relevant etiologic/pathophysiologic 
factor for extra-intestinal and intestinal inflammatory, allergic and autoimmune diseases. The 
Low Dose Cytokines Medicine (LDM) is an innovative therapeutic approach. It is based on the 
most advanced knowledge in molecular biology and low dose pharmacology with the primary 
outcome. The SKA (Sequential Kinetic Activation) technology, codified and standardized by 
GUNA S.p.a. -Italy- makes the low doses of signaling molecules able to be active even below 
the minimum dose classically considered as effective and the significative efficacy of orally 
administered low-dose signaling molecules is the most representative aspect of LDM. The 
Physiologic Nutraceuticals and the Low Dose Medicine are two of the most promising 
approaches for the treatment of skin diseases based on the rebalance of the immune response 
and the recovery of gut dysbiosis. 
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Short CV 

Prof. Lotti is Full Professor and Chairman of Dermatology and Venereology at University 
of Rome Guglielmo Marconi, Rome, Italy. He is President of the World Health Academy, 
Dermatology since 2013. Director, Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare Rigenerativa 
(CSRMR), of the University of Rome “G. Marconi”, Rome, Italy, since 2015. 

He is Honorary Professor of Dermatology – China Medical University Shenyang (2011), 
Lecturer at the New York Academy of Sciences “Howard Fox Memorial Lecture” (14 March 2012 
– New York, NY – USA), and Chair, Executive Scientific Committee Vitiligo Research Foundation, 
New York, NY USA. He has been Full Professor of the Dermatology and Venereology Division 
at University of Florence School of Medicine, Florence, Italy, from 2006 to 2010. He is Visiting 
Professor in six International Universities worldwide, and Key Note Lecturer in several 
international dermatology Societies. 

His activities in serving Dermatology have been numerous: President of the Italian Society 
of Dermatology and Venereology (SIDeMaST, 2009-2011) and President of the International 
Society of Dermatology ( ISD, 2009-2011), President of the European Society for Cosmetic and 
Aesthetic Dermatology (2003-2004), Editor in Chief of the Journal of the European Academy 
of Dermatology and Venereology (1992-2002), Editor “Therapeutic Hotline”- Dermatologic 
Therapy (2007-) and served as Editor in Chief of the Giornale Italiano di Dermatologia in the 
period of presidency of the Societa’ Italiana di Dermatologia (2009-2011). 

He is Ordinary Member of the main Scientific Societies worldwide (EADV, SIDEV, ESDR, 
ISD, AAD, SID) and Honorary Member of several Scientific Societies of the Dermatology field. 

Moreover, he is a Scientific reviewer of ten sectorial journals, among which are the British 
Journal of Dermatology, Journal of Investigative Dermatology, Journal of the American 
Academy of Dermatology, Dermatologic Therapy. 

Professor Lotti is presently Editor in Chief of Dermatologic Therapy by Wiley-Blackwell 
(Oxford U.K, Chicago IL). 

Professor Lotti is Full Professor of Dermatology of the 1st Medical Univeristy of Moscow, 
since January 2020 and Full Professor and Chairman of Dermatology at Univeristy of Rome G. 
Marconi, Rome, Italy. 

He has been invited as Keynote Speaker in 2.136 international and national Congresses 
and has served as Congress President or Chair of a Scientific session in 827 Congresses. 

Prof. Lotti has authored 3.507 scientific publications (629 peer-reviewed articles, 388 book 
chapters, 3.650 abstracts and has edited or co-edited 59 books in the field of Dermatology and 
related fileds. 
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Daniela  
OPRIŞ-BELINSKI 
 
Conf. Dr.  
Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, U.M.F. 
“Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Noutăți în lupusul eritematos sistemic: Criteriile de 
clasificare ACR/EULAR 2019 și o comparație cu criteriile 
anterioare 

Daniela Opriş-Belinski 
Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” 
U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti 
 

Lupusul eritematos sistemic (LES) este o boală inflamatorie cronică caracterizează prin 
pierderea toleranței la self și existența fenomenelor autoimune. Apariția de autoanticorpi 
determină distrugeri celulare și tisulare prin reacția de citotoxicitate sau prin apariția de 
complexe imune circulante. Toate acestea induc o heterogenitate marcată a manifestărilor 
clinice și paraclinice fapt care asociază necesitatea existenței unor criterii de clasificare validate 
cu sensibilitate şi specificitate foarte înalte. 

De-a lungul timpului au existat mai multe criterii de clasificare, dintre care s-au remarcat 
criteriile ACR din 1982 revizuite în 1997, apoi criteriile SLICC din 2012 și, ultimele apărute, 
criteriile societăților americană și europeană de reumatologie “ACR/EULAR 2019”. La fel ca și 
celelalte două criterii anterioare şi în cazul acestora din urmă există un sistem pe bază de scor 
care evaluează atât modificările clinice înalt sugestive cât și pe cele de laborator. Fiecare dintre 
elementele incluse în cele 7 grupe de manifestări clinice, hematologice și histologice (nefrita 
lupică) și 3 imunologice cântăreşte diferit (scor de la 2 la 10). Remarcăm faţă de precedentele 
introducerea manifestărilor constituţionale (febra), rezultatului la puncţia biopsie renală dar şi 
menţinerea hipocomplementemiei, introdusă pentru prima data în criteriile SLICC. Un pacient 
poate fi clasificat ca şi LES numai dacă anticorpii anti nucleari sunt pozitivi (criteriu obligatoriu) 
şi scorul cumulativ total este mai mare sau egal cu 10 puncte. Evaluarea cohortei de validare a 
acestor noi criterii a dus la o sensibilitate de 96,1% şi o specificitate de 93,4%.  

 

 



 
 
 
 
 
 

81 
 

What’s new in systemic lupus: European League 
against Rheumatism/American College of 
Rheumatology classification criteria for Systemic Lupus 
Erythematosus 

Daniela Opriş-Belinski 
“St. Mary” Clinical Hospital 
U.M.Ph. ”Carol Davila” Bucharest 
 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory disease characterised by 
loss of self-tolerance and autoimmune manifestations. The appearance of autoantibodies 
produces tissue damage by both cytotoxicity reaction and type 3 immune complex reaction. 
Due to the marked heterogenicity of clinical and paraclinical features, the necessity of high 
specificity and sensibility classification criteria is very high.  

Since 1982, with the first ACR criteria that were revised in 1997, we had SLICC criteria in 
2012 and now, the new joint American and European EULAR/ACR criteria. It uses a more 
complex scoring system that evaluates high suggestive clinical and paraclinical features. Every 
element that is included in the seven clinical, hematological, histological (lupus nephritis) and 
in the three immunologic domains is differently weighted according to importance (from 2 to 
10). As compared to previous criteria we remark the inclusion of constitutional manifestations 
(fever) and the positive renal biopsy. Low complement levels that were first introduced in 
SLICC, were preserved. Patients accumulating ≥ 10 points are classified, but only if anti-nuclear 
antibodies are positive (obligatory entry criterion). In the validation cohort, the new criteria had 
a sensitivity of 96.1% and specificity of 93.4%. 

 

Scurt CV 

Dr. Daniela Opris-Belinski a absolvit în anul 2000  Universitatea de Medicină și Farmacie 
Carol Davila din București. Este medic primar medicină internă şi reumatologie. Din anul 2015, 
după parcurgerea prin concurs a anterioarelor trepte ierarhice,  a devenit conferentiar la 
aceeași universitate. Interesele sale de cercetare includ în special bolile inflamatorii 
reumatologice artrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic, sindromul Sjőgen și câteva 
forme de vasculită. Este  autor şi co-autor a peste 100 de lucrări de specialitate publicate în 
reviste naţionale şi internaţionale. A publicat şi coordonat mai multe cărţi dar şi capitole de 
carte. A fost investigator principal şi subinvestigator în studii clinice internaționale de fază a II-
a și a III-a în domeniul reumatologiei și, de asemenea, coordonatorul român al unui grant 
internaţional Horizon 2020. 

Dr. Opris-Belinski este membru al Consiliului Editorial al Jurnalului Român de 
Reumatologie, al mai multor reviste internaţionale,  membru activ al Societății Române de 
Reumatologie,  Societății Române de Medicină Internă și al mai multor societăți internaționale. 
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Gabriela STOLERIU 
 
Conf. Univ. Dr.  
Facultatea de Medicină şi Farmacie, 
Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi 

 
 

Abordări diagnostice şi terapeutice convenţionale şi 
moderne: lupusul eritematos sistemic 

Gabriela Stoleriu1, Daciana Elena Brănișteanu2,  
Florina-Mihaela Filip-Ciubotaru3, Anamaria Ciubara1, Nicuța Manolache4, 
Mădălina Nicoleta Matei5 
1Departamentul Clinic, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea ”Dunărea de 
Jos”, Galaţi 
2Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi 
3Disciplina Medicină de Familie Adulţi, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi 
4Departamentul Ştiinţe Farmaceutice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, 
Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi 
5Departamentul Medicină Dentară, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea 
”Dunărea de Jos”, Galaţi 

 

Lupusul eritematos sistemic (LES) este o afecțiune autoimună caracterizată prin anticorpi 
împotriva antigenelor nucleare și citoplasmatice, inflamații multisistemice, manifestări clinice 
cu interesare cutanată şi a altor organe și sisteme, care afectează persoane de diferite vârste, 
în special femei în perioada fertilă. LES are o evoluţie cu exacerbări şi remisiuni, prognosticul 
fiind marcat de afectarea organelor majore (rinichi, SNC, cord), dar un tratament care să-l 
vindece este încă necunoscut.  

Pacientul cu LES poate fi întâlnit atât în serviciile de dermatologie, cât şi de medicină 
internă, reumatologie, nefrologie, cardiologie, gastro-enterologie etc.  

Suspiciunea de LES şi depistarea rapidă a afectării diverselor sisteme şi aparate sunt 
importante pentru evaluarea corectă a stadiului bolii şi pentru instituirea unui tratament 
corespunzător, care întârzie evoluţia fatală a acestei afecţiuni. 

În ultimul timp s-au elucidat o serie de probleme şi s-au conturat concepte noi, iar 
aspectul clinic, histologic şi biologic al LES este bine definit în prezent. 
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Noile paneluri de biomarkeri serici sunt promițătoare pentru diagnosticarea lupusului 
eritematos sistemic (SLE) și pentru diagnosticul diferențial cu alte boli reumatologice 
autoimune. 

Terapia convenţională a LES este reprezentată de: antimalarice, corticoterapie sistemică, 
medicamente antireumatice modificatoare ale evoluţiei bolii (MARMB) non-biologice şi 
antiinflamatoare nesteroidiene. Tratamentul actual poate include şi MARMB biologice: 
belimumab, rituximab, anifrolumab, obinutuzumab. 

Din cauza imposibilităţii diagnosticării rapide şi cu certitudine a LES pe baza unui singur 
test sau a unei explorări care să valabile pentru toate cazurile clinice, rezultă importanţa 
recunoaşterii acestei boli de către orice medic practician și inițierea imediată a terapiei 
corespunzătoare. 

 

Conventional and modern diagnostic and therapeutic 
approaches: systemic lupus erythematosus 

Gabriela Stoleriu1, Daciana Elena Brănișteanu2,  
Florina-Mihaela Filip-Ciubotaru3, Anamaria Ciubara1, Nicuța Manolache4, 
Mădălina Nicoleta Matei5 
1Clinic Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of 
Galati 
2Dermatology Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi 
3Family Medicine Department, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 
Iasi 
4Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea 
de Jos” University of Galati 
5Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” 
University of Galati 

 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease characterized by 
antibodies that act against nuclear and cytoplasmic antigens, multisystemic inflammation, 
clinical manifestations on the skin and other organs and systems which affect people of all 
ages, but especially women of childbearing potential. SLE evolves with exacerbations and 
remissions, the prognosis being marked by damage being dealt to the major organs (kidneys, 
CNS, heart). A possible treatment is still unknown. 

The patient with SLE can be found undergoing treatment in the services of dermatology, 
as well as in internal medicine, rheumatology, nephrology, cardiology, gastroenterology, etc. 

Suspicion of SLE and rapid detection of damage to various systems and organs are 
important for the correct assessment of the stage of the disease and for initiating the 
appropriate treatment, which delays the fatal evolution of this disease. 

Recently, a number of queries have been elucidated and new concepts have emerged, 
and the clinical, histological and biological aspect of SLE is well defined today. 
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The new panels of serum biomarkers are promising for the diagnosis of systemic lupus 
erythematosus (SLE) and for the differential diagnosis with other autoimmune rheumatic 
diseases. 

Conventional therapy for SLE includes: antimalarials, systemic corticosteroids, 
nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs (Nonbiologic DMARDS) and nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAID: eg, ibuprofen, naproxen, diclofen). Current treatments may 
also include Biologic DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs): belimumab, 
rituximab, anifrolumab, obinutuzumab. 

Due to the impossibility of quickly and certainly diagnosing SLE based on a single test or 
exploration that is valid for all clinical cases, it is important for any practitioner to recognize this 
disease and immediately initiate appropriate therapy. 

 

Scurt CV 

• Medic primar dermatovenerologie 

• Doctor în Medicină 

• Competență în Dermato-Cosmetologie 

• Formator în dermato-cosmetologie 

 

Colaborări: 

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași 

Derma Clinique, Iași 

 

Afiliere profesională: 

• Societatea Română de Dermatologie (SRD) 

• Societatea de medici și Naturaliști – Iaşi (SMN) 

• Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM) 

• 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) 
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Membră a Comitetului Național al World Academy of Medical Sciences (WAMS) – 
Republica Moldova 

Membră a WAMS General Council (The World Medical Sciences Council) 

Membră în colectivul de redacție: Revista Buletinul Medicina Familiei 

Recenzor (peer-review-er): Experimental and Therapeutic Medicine (ISI Impact Factor: 
1.448) 

Autor și coautor: 14 cărți de specialitate medicală, 18 articole in extenso in reviste cotate 
ISI Thomson Reuters, 26 articole in extenso în BDI și reviste recunoscute CNCSIS categoria B+, 
96 articole în rezumat. 

Membru în colectiv internațional sau național pentru realizarea a 40 proiecte 
educaționale și de formare medicală continuă. 

Prezentări invitate în plenul unor manifestări științifice naționale și internaționale: 26. 

Membru organizator manifestări științifice: 

• 1999-2000: Consfătuirea Regională de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași 

• 2001-2014: Conferinţa de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași/ Câmpulung 
Moldovenesc 

• 2014-2020: Primăvara Dermatologică Ieșeană, Iași 

• 2015: A XI-a ediție a Conferinței Naționale „Medicina de familie – prima linie în 
asistența medicală”, Brăila 

• 2018-2020: Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia”, Galați 

• 2019: a 3-a Conferință a Asociației de Imuno-Dermatologie și a 48-a Conferință a 
Societății de Imunologie din România, București  
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Viviana ONOFREI 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Grigore T. Popa”, Iași 
Spitalul Județean Clinic de Urgențe, 
Secția Cardiologie, Iași, România 

 
 

Manifestări cardiovasculare în lupusul eritematos 
sistemic: actualizare critică 

Viviana Onofrei 
U.M.F. ”Grigore T. Popa” 
Spitalul Județean Clinic de Urgențe, Secția Cardiologie, Iași, România 

Cuvinte cheie: lupus eritematos sistemic (LES), boli cardiovasculare (CV), răspuns imun, inflamație, 
biomarkeri 

Introducere: Acest subiect interdisciplinar este de actualitate având în vedere morbi-
mortalitatea semnificativă prin boli CV în LES. Înțelegerea patogenezei evenimentelor CV este 
foarte importantă, dar problema este incomplet elucidată. 

Material și metodă: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente și experiența 
noastră clinică, expunerea subliniază aspecte noi legate de fiziopatologie, noi biomarkeri 
moleculari, rolul metodelor imagistice de evaluare a aterosclerozei, tratamente potențiale 
pentru bolile CV în LES. 

Rezultate: Bolile CV au incidență proporțional crescută în LES comparativ cu populația 
generală, tind să fie clinic silențioase pentru o perioadă lungă de timp, dar sunt potențial fatale. 
Există multiple rezultate contradictorii referitoare la factorii de risc în LES. Alți factori legați de 
boală ca injuria endotelială, inflamația cronică, adaptarea răspunsului imun, efectul 
protector/nociv al diferitelor tipuri de medicație, ar putea fi mai importanți decât factorii 
convenționali de risc pentru ateroscleroză. Date recente demonstrează că injuria tisulară este 
mai degrabă cauza complicațiilor CV decât  inflamația. Este incomplet cunoscut dacă LES 
posedă un risc general crescut de boli CV sau bolile CV reprezintă un fenotip întâlnit la anumite 
subgrupuri de pacienți. 

Concluzii: LES are o patogeneză multifactorială și o relație intricată cu bolile CV. Nivelul 
actual al cercetării fundamentale este incomplet. Este o nevoie stringentă de studii 
prospective care să transpună informațiile în modalități eficiente de abordare terapeutică.  
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Cardiovascular manifestations in systemic lupus 
erythematosus: a critical up-date 

Viviana Onofrei 
”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 
”St. Spiridon” Emergency Districtual Clinical Hospital, Cardiology Department, Iasi, 
Romania 

Keywords: systemic lupus erythematosus (SLE), cardiovascular (CV) disease, immune response, 
inflammation, biomarkers 

Introduction: This interdisciplinary topic is up to date because of the significant morbi-
mortality related to the CV involvement in SLE.  Understanding the pathogenesis of CV events 
is very important but it is incompletely understood. 

Material and method: Based on the systematic review of recent literature and our clinical 
experience, the topic highlights the modern aspects on the physiopathology, new molecular 
biomarkers, imaging methods of atherosclerosis assessment, and the potential treatments of 
CV disease in SLE. 

Results: CV disease have a proportionally higher incidence in SLE compared to general 
populations, tend to be clinically silent for long periods, but are potentially fatal. There are 
several conflicting results regarding lupus-related risk factors. Other disease-related factors 
may be more important than conventional atherosclerotic risk factors, namely, the endothelial 
damage, chronic inflammation, adaptive immune responses and the protective/harmful effect 
of several drugs. There are also recent findings which argue that tissue injury rather than 
inflammation may be the cause of CV complications in SLE. It is incompletely defined whether 
SLE have a general elevated risk of CV disease or CV disease is a phenotype occurring in some 
subgroups of patients. 

Conclusions: SLE has a multifactorial pathogenesis and an intricate relationship with CV 
disease. The current state of fundamental research remains incomplete. There is a great need 
for prospective studies to translate the information into effective approaches of treatment.   
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Scurt CV 

Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, promoția 1991 

Experienţa profesională: 

• Conferențiar universitar, Disciplina Medicină Internă (Cardiologie), Facultatea de 
Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași 

• Activitate didactică curiculară și extracuriculară continuă din 1996 

• Medic primar cardiologie și medicină internă la Clinica de Cardiologie, USTACC, 
Spitalul Județean Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași 

• Doctor în științe medicale, teza de doctorat ”Disfuncția endotelială în hipertensiunea 
arterială”, 2006 

• Competențe în Ecocardiografie Generală și Ultrasonografie Generală 

• Masterat “Bazele nutriţiei clinice”, 2011 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: 

• Membră în Societatea Română de Cardiologie 

• Membră în Societatea Europeană de Cardiologie 

• Membră în Societatea Europeană de Hipertensiune 

• Membră în American Heart Association/American College of Cardiology) 

Distincții: 

• European Hypertension Specialist 

• Diplomă de excelență din partea Societății Române de Hipertensiune 

• Fellow of European Society of Cardiology 

 

Domenii de interes ştiinţific: 

Afectarea cardiovasculară în patologia medicală, hipertensiunea arterială, disfuncţia 
endotelială şi rigiditatea arterială, insuficienţa cardiacă, bolile vasculare, boli metabolice. 

Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, 
coinvestigator în studii clinice multicentrice internaționale, colaborator în registre naționale și 
europene de specialitate) 

Metode de investigaţie sau tratament originale introduse în premieră națională (studiul 
comparativ şi integrat al disfuncţiei endoteliale în hipertensiunea arterială prin metoda 
Complior şi ecografie vasculară (2001), tromboliza ghidată pe cateter în trombozele venoase 
profunde (echipa Prof. Dr. Datcu – 2004) 

Editor de cărți de specialitate cu colectiv național, manuale, peste 100 lucrări științifice în 
reviste ISI și BDI 
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Bariesun 100 – Inovația Uriage concepută pentru pielea 
sensibilă la soare 

Prof. Dr. Daciana Brănișteanu 
 

Esențial în viață, soarele are beneficii numeroase, dar pe lângă aspectele pozitive el poate 
fi și foarte periculos pentru piele: razele UV pot cauza îmbătrânire celulară, arsuri și chiar cancer 
de piele. 

În 2020, Uriage aduce un produs inovator care răspunde acestor nevoi: piele sensibilă, 
afecțiuni cutanate agravate de razele UV. 

De la arsuri solare la degradări ale ADN-ului este doar un pas. 

Pielea se protejează de efectele soarelui prin sinteza de melanină, care determină apariția 
bronzului. Această protecție este diferită pentru fiecare fototip, ceea ce explică de ce soarele 
nu determină aceleași degradări pentru toți. 

Lumina vizibilă și razele infra-roșii contribuie la îmbătrânirea cutanată dar au efecte 
limitate asupra sănătății pielii, în timp ce razele UV ajung la nivelul ADN-ului celulei cauzând 
numeroase efecte negative printre care arsuri solare, distrugerea fibrelor de elastină și colagen 
(îmbătrânirea pielii) și degradări ale ADN-ului (legate de cancerul de piele). 

Bariésun 100 Fluid protecție extremă SPF50+ oferă protecție UV cu SPF măsurat 100. 
Conține filtre organice, care asigură obținerea unei unei fotoprotecții foarte înalte într-o 
textură lejeră și toleranța excelență.  

Combinația celor 2 polimeri PVP + Polyquaternium (patentat de Uriage) limitează 
penetrarea filtrelor în straturile superioare ale pielii și optimizează fotoprotecția. 

Extractul de alge albastre-verzi conținut în patentul exclusiv Uriage - Telomers protect 
reduce degradările determinate de razele UV la nivelul celulelor, limitând formarea telomerilor 
scurți.  

De asemenea conține un complex antioxidant format din Vitamina C & E, aquaspongine 
și polidecene, prevenind deshidratarea.  

Apa termală Uriage lupta împotriva radicalilor liberi cauzați de razele UV. 

Sunt prezente în gamă și produse specifice (matifiante, colorate, cu filtre minerale, creme, 
stik-uri cât și produse pentru copii). Adăugând în gamă și Bariésun 100 SPF50+ Fluid protectie 
extremă, Uriage oferă o gamă completă de produse solare adaptate oricărei nevoi. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

92 
 

Evelina MORARU 
 
Prof. Dr. 
 
Boala Kawasaki în 
contextul epidemiologic 
actual 

 
 

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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Andreea DIMITRIU  
 
Dr.  
Spitalul ARCADIA 

 
 

Tumorile unghiale 

Andreea Dimitriu, Laura Elena Paviliu 
Arcadia Spitale şi Centre Medicale Iaşi 
 

Modificările unghiale sunt un motiv  frecvent de a solicita un consult dermatologic. 
Acestea pot să apară la orice vârstă. Aproximativ jumătate din afecţiunile unghiale sunt de 
origine infecţioasă, 15% se datorează afecţiunilor inflamatorii sau metabolice, iar 5% sunt ca 
urmare a unor tumori maligne şi modificărilor de pigment.  Diagnosticul diferenţial este 
esenţial şi adesea, pune probleme. 

Unitatea unghială este o structură foarte vasculară, fiind o localizare comună pentru 
multiple tumori. Tumorile unghiale sunt frecvent diagnosticate greşit sau diagnosticate tardiv 
deoarece lama unghială poate acoperi orice leziune/tumoră de bază care simulează o boală 
inflamatorie sau infecţioasă.   

Tumorile unghiale sunt clasificate în:  tumori benigne (fibrom, onicomatricom, chist 
mixoid digital, granulom piogenic, tumoră glomică, exostoză subunghială, onicopapilom, nev 
unghial), maligne (boala Bowen, carcinom scuamocelular, melanomul) şi metastaze.  

Semnele clinice ale tumorilor se pot datora atât prezenţei unei mase tumorale, cât şi 
distrucţiei unghiale. Simptomele pot fi sau nu prezente. Exostozele subunghiale şi chisturile 
mixoide digitale pot provoca deformări ale unghiilor.  Unele tumori precum, tumora glomică 
sunt dureroase. Marginea proximală unghială este o localizare tipică pentru chistul mixoid 
digital, care îşi are originea din capsula articulară interfalangiană distală. Unele dintre aceste 
tumori sunt specifice unghiilor, cum ar fi onicomatricom. Leziunile melanocitare sunt 
clasificate: hipermelanoză, lentigo, nevi şi melanomul.  

De regulă, leziunile benigne respectă arhitectura generală a aparatului unghial, în timp 
ce cele maligne sunt distructive. 

O inspecţie amănunţită a unghiilor este necesară în timpul examinării generale, putând 
dezvălui anomalii ale unghiilor localizate care trebuiesc tratate. 
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Tumors of the nails 

Andreea Dimitriu, Laura Elena Paviliu 
Arcadia Hospitals and Medical Centers Iasi 
 

Nail disorders are a common reason for a dermatologic consultation.  Nail disorders can 
arise at any age. About half of all nail disorders are of infectious origin, 15% are due to 
inflammatory or metabolic conditions, and 5% are due to malignancies and pigment 
disturbances. The differential diagnosis of nail disorders is often an area of uncertainty. 

The nail unit is a very vascular structure, which is a very common site for many tumors. 
Nail unit tumors are frequently misdiagnosed or diagnosed at a later stage because the nail 
plate can cover any underlying lesion/tumor simulating an inflammatory or infectious disease. 

The nail unit tumors can be classified as benign (fibroma, onychomatricoma, digital 
myxoid cyst, pyogenic granuloma, glomus tumor, subungual exostosis, onychopapilloma, nail 
matrix nevi), malignant (Bowen’s disease, squamous cell carcinoma, melanoma) or metastatic. 
Usually, there is involvement of a single digit. 

Signs of nail tumors may be due to the presence of a mass and to the damage to the nail 
components. Symptoms may or not be present. Subungual exostoses and mucoid 
pseudocysts can cause nail deformities. Painful types of nail tumor include glomus tumor. The 
proximal nail fold is a typical localization of digital myxoid cyst, which arises from the distal 
interphalangeal joint capsule. Some of these tumors are unique to the nail, such as 
onychomatricoma. Melanocytic lesions of the nail unit are traditionally classified as follows: 
melanocytic activation (hypermelanosis), lentigo, nevi, and melanoma.  

 As a general rule, benign lesions respect the general architecture of the nail apparatus, 
whereas malignant ones are destructive. 

A thorough inspection of the finger-nails and toenails during the physical examination 
may reveal localized nail abnormalities that should be treated.  

 

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 
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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. 

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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Irena NEDELEA  
 
Asist. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

 
 

Manifestări cutanate în imunodeficiențele primare 

Irena Nedelea1,2, Carmen-Teodora Dobrican1,2, Adriana Muntean1,2,  
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 
”Profesor Doctor Octavian Fodor”, Cluj-Napoca 
3Departamentul de Medicină Internă, Institutul Regional de Gastroenterologie și 
Hepatologie ”Profesor Doctor Octavian Fodor”, Cluj-Napoca  
 

Imunodeficiențele primare sau defectele înnăscute ale imunității cuprind un grup 
hererogen de afecțiuni caracterizate prin funcționarea deficitară sau chiar absentă a unuia sau 
a mai multor componente ale sistemului imun, exprimate printr-o susceptibilitate crescută 
pentru boli infecțioase, afecțiuni autoimune, autoinflamatoare, boli alergice și/sau neoplazii.  

Anul 2020 aduce ultima clasificare a erorilor înnăscute ale imunității/imunodeficiențelor 
primare, elaborată de International Union of Immunological Societies Expert Committee. 
Conform acesteia, grupul Imunodeficiențelor Primare umane cuprinde 416 de afecțiuni 
distincte, la baza cărora, alături de cele 320 de mutații genetice moștenite identificate până la 
clasificarea precedentă, din anul 2018, se adaugă încă 64 de defecte genetice decoperite în 
ultimii doi ani.  

Manifestările cutanate, infecțioase și ne-infecțioase sunt frecvent întâlnite la pacienții cu 
imunodeficiențe primare. Acestea pot fi manifestările inaugurale ale unei imunodeficiențe. 

Lucrarea de față pornește de la date generale privind imunodeficiențele primare și 
expune manifestările cutanate asociate acestor afecțiuni.  

Cunoașterea asocierii dintre imunodeficiențele primare și anumite manifestări cutanate 
este importantă pentru diagnosticul corect și precoce de boală, ca premisă a unei abordări 
terapeutice eficiente.  
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Skin manifestations in Primary Immunodeficiences 

Irena Nedelea1,2, Carmen-Teodora Dobrican1,2, Adriana Muntean1,2,  
Diana Deleanu1,2,3 
1Allergology and Immunology, ”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, 
Cluj-Napoca 
2Allergology Ambulatory, ”Professor Doctor Octavian Fodor” Institute of 
Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca 
3Internal Medicine Department, ”Professor Doctor Octavian Fodor” Institute of 
Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca 
 

Primary immunodeficiencies or innate defects of immunity comprise a heterogeneous 
group of diseases characterized by poor or even absent functioning of one or more 
components of the immune system, expressed as an increased susceptibility to infectious 
diseases, autoimmune diseases, autoinflammatory diseases, allergic diseases and /or 
neoplasms. 

The year 2020 brings the latest classification of innate errors of primary 
immunity/immunodeficiencies, elaborated by the International Union of Immunological 
Societies Expert Committee. According to it, the group of Human Primary 
Immunodeficiencies includes 416 distinct diseases, based on which, along with the 320 
inherited genetic mutations identified until the previous classification, in 2018, another 64 
genetic defects discovered in the last two years are added. 

Skin infections, infectious and non-infectious, are common in patients with primary 
immunodeficiency. These may be the inaugural manifestations of an immunodeficiency. 

This paper starts from general data on primary immunodeficiencies and summarizes the 
skin manifestations associated with these diseases. 

Knowledge of the association between primary immunodeficiencies and certain skin 
manifestations is important for the correct and early diagnosis of the disease, as a premise of 
an effective therapeutic approach. 

 

Scurt CV 

Grad didactic: Asistent Universitar 

Funcţie: Medic primar Alergologie si Imunologie Clinica 

Loc de muncă: Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 
Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie Profesor Doctor Octavian Fodor, Cluj-
Napoca 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: membru Societatea Romana de Alergologie si 
Imunologie Clinica, membru EEACI  
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Cald și Rece în Dermatologie 

Gloria Suciu1,2, Cristina Gabriela Lupu2 
1U.M.F. ”Carol Davila”, București 
2Spitalul Clinic Colentina, București 
 

Pielea este interfața între om și mediul înconjurător. Datorită progreselor tehnologice, 
oamenii trăiesc, lucrează, se distrează în medii variate pe Pământ, dar expunerea intenționată 
sau accidentală la anumite medii poate determina diverse injurii. Expunerea prelungită la 
mediu fierbinte duce la scăderea activității sistemului nervos simpatic, în timp ce expunerea 
la temperaturi scăzute duce la creșterea activității simpaticului, cu vasoconstricție periferică. 

Căldura poate determina urticarie, arsuri termice, erythema ab igne, suferințe legate de 
căldură cu manifestări cutanate și sistemice. Factori de risc pot fi expunerea ocupațională, 
vârsta (bătrâni, copii mici), aclimatizare insuficientă, medicamente. 

În timpul RMN au fost raportate arsuri termice sau electrice. Au fost raportate ulcerații pe 
trunchiul posterior după fluoroscopii repetate. 

Expunerea la frig determină degerături de grade variate. Femeile, copiii și bătrânii sunt 
mai frecvent afectați. La vârstnici vindecarea e mai îndelungată, pe când leziunile pacienților 
tineri se pot remite rapid.  

Oamenii sunt capabili să confecționeze haine, construiască adăposturi, să realizeze 
dispozitive de încălzire și răcire, putând astfel trăi în medii variate, extreme; dermatologii 
trebuie să fie avizați asupra leziunilor induse de căldură sau frig. 
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Hot and Cold in Dermatology 

Gloria Suciu1,2, Cristina Gabriela Lupu2 
1U.M.Ph. “Carol Davila”, Bucharest 
2Colentina Clinical Hospital, Bucharest 
 

The human skin is the primary interface with the environment. Humans live, work and 
play in most of the environments of the Earth due to technological progress, but deliberate or 
inadvertent exposure to those environments may subject individuals to injury. Prolonged 
exposure to hot environment leads to a decrease in sympathetic output, while cold 
temperature exposure leads to increased sympathetic output with peripheral 
vasoconstriction. 

Heat may cause heat urticaria, thermal burns, erythema ab igne, or heat-related illness 
with cutaneous and systemic manifestations. Risk factors include occupational exposure, age 
(elderly, young children), insufficient acclimatization, medications. 

During MRI there are reports of superficial to full-thickness thermal or electrical burns. 
Ulcerations on the back following repeated fluoroscopy are reported in the literature. 

Cold exposure causes frostbite and pernio. Women, children and the elderly are most 
commonly affected. Elderly patients may have a prolonged course, while younger patients 
improve spontaneously. 

Humans are unique on Earth, being able to manufacture clothes, shelters, cooling and 
heating devices. They may live in a variety of environmental extremes, but dermatologists 
must be aware of heat and cold- induced lesions. 

 

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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Manifestări dermatologice în tulburările de somatizare 

Anamaria Ciubară1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Ioana-Maria Marin3,  
Liliana Luca1 
1Facultatea de Medicină și Farmacie, Univ. “Dunărea de Jos” Galați 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 
3Universitatea “Al.I. Cuza”, Iași 

Cuvinte cheie: somatizare, manifestări cutanate, psihogen, diagnostic, medicină personalizată 

Tulburările somatice, atât în cazul copilului și adolescentului, cât și a adultului, sunt 
frecvent întâlnite, dar dificil de diagnosticat. 

Persoanele afectate consultă diferiți specialiști în căutarea unui diagnostic și a unei 
conduite terapeutice adecvate. 

Diagnosticul de tulburare de somatizare este pus pe baza analizei atente a acuzelor 
somatice multiple declarate de către pacient, de cele mai multe ori simptomatologia fiind 
însoțită de manifestări cutanate care pot avea o etiologie psihogenă. 

Intervenția timpurie, consultul interdisciplinar și medicina personalizată constituie soluții 
eficiente pentru evitarea apariției comportamentelor dizadaptative ale pacienților. 
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Dermatological manifestations in somatic disorders  

Anamaria Ciubară1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Ioana-Maria Marin3,  
Liliana Luca1 
1Faculty of Medicine and Pharmacy, University "Dunărea de Jos" Galati 
2University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest 
3University “Al.I. Cuza”, Iasi 

Keywords: somatic disorders, dermatological manifestations, psychogenic, personalized medicine 

Somatic disorders in the case of children, teenagers and adults are frequent, but usually 
hard to diagnose.  

People affected consult different specialists searching for a diagnosis and an adequate 
therapy.  

The diagnosis of a somatic disorders is based on a careful analysis of the patient’s 
symptoms, in many cases it being doubled by dermatological manifestations that may have a 
psychogenic etiology.  

The soon intervention, interdisciplinary take and personalized medicine are solutions for 
an efficient way of avoiding the beginning of dysadaptive behaviours of the patients. 

 

Short CV 

Certified physician practicing psychiatry at “Elisabeta Doamna” Psychiatry Hospital, 
Galati, Romania. She is teaching Psychiatry and Behavioral Sciences course as Professor at the 
Faculty of Medicine and Pharmacy within the „Dunarea de Jos” University Galati. Anamaria 
Ciubara is a member of Psychiatric Advisory Committee for Ministry of Health, editor of the 
„American Journal of Psychiatry and Neuroscience” and is involved in many research, 
educational and advocacy projects in psychiatry. 
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Psoriasis and obesity – analysis of a bad friendship 

Krisztián Gáspár  
Departments of Dermatology 
Department of Dermatological Allergology, Faculty of Medicine, University of Debrecen, 
Hungary 
 

There has been a common opinion that many patients suffering psoriasis are obese. 
Based upon this observation many questions can be raised. Is there a cause-effect relationship 
of the two conditions? What may be the link of these two diseases? What options in the 
management do we have in psoriasis patients with obesity? The author tries to unpack the 
topic by looking behind the scene and by looking for possible responses to the questions.  

 

 

Short CV 

Krisztian Gaspar, MD, PhD, graduated in 2000 the University of Debrecen Medical School, 
Debrecen, Hungary. 

He is a board certified dermato-venereologist, allergologist-clinical immunologist and 
clinical pharmacologist.  

He is an assistant professor at the Department of Dermatology and Department of 
Dermatological Allergology of the University of Debrecen, in Debrecen, Hungary.  

His main research interests are psoriasis and atopic dermatitis (AD). He defended his 
academic degree (PhD) by his research completed on the regulative T cell impairment and 
remodelling in AD. With international scholarships he extended his clinical and research 
experience abroad, by spending two years in Germany (Düsseldorf, Kassel, Frankfurt) and in 
the UK (London).  
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He is a working member of 5 international dermatological societies.  

He has spoken and presented lectures or posters in over 25 international conferences.  

He published over 50 papers in national and international journals. His cumulative impact 
factor is over 70, Hirsch index is 8, and total citation is over 200.  

For his work he has been awarded by EADV (Leadership Development Initiative 
Scholarship), ESDR (Research Fellow Award), ILDS (Young Dermatologist International 
Achievement Award), AAD (Annual Meeting Poster Exhibit Scholarship) and ISDS (Perry 
Robins Scholarship Award). 
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Două perspective, aceeași soluție: Taltz* 

Prof. Dr. Daciana Brănișteanu, Conf. Dr. Daniela Opriș-Belinski 

Moderator: Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

 

Psoriazisul și artrita psoriazică sunt afecțiuni cronice inflamatorii mediate imun care 
afectează pielea, respectiv articulațiile, dar sunt asociate și cu o rată crescută a 
comorbidităților. 

În prezent se știe că aproximativ 30% dintre pacienții cu psoriazis au și artrită psoriazică. 
La aceștia, în 75%-80% din cazuri se manifestă inițial afectarea cutanată, un procent mult mai 
mic experimentând mai întâi afectarea articulară. Localizarea psoriazisului la nivelul scalpului, 
la nivel unghial, precum și afectarea unei suprafețe corporale mari reprezintă factori de risc 
pentru dezvoltarea ulterioară a artritei psoriazice. De aceea, rolul medicului dermatolog în 
identificarea precoce a manifestărilor artritei este esențial iar colaborarea cu reumatologul 
este definitorie pentru managementul acestor pacienți. 

Perspectiva recentă asupra fiziopatologiei acestor afecțiuni a permis dezvoltarea unor 
tratamente noi și stabilirea unor ținte terapeutice mai ambițioase. Datele provenite din 
comparațiile directe dar și din meta-analize pot fi un reper în alegerea terapiei potrivite fiecărui 
pacient. 

Ixekizumab a demonstrat în studiile clinice eficacitate și siguranță atât la pacienții adulți 
cu psoriazis în plăci moderat până la sever cât și la cei cu artrită psoriazică activă. 

 *Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite 
identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt 
rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate.  

PP-IX-RO-0576 / iulie 2020 

Material destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.  
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Two perspectives, the same solution: Taltz* 

Prof. Dr. Daciana Brănișteanu, Conf.  Dr. Daniela Opriș-Belinski 

Moderator: Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

 

Psoriasis and psoriatic arthritis are chronic immune-mediated inflammatory conditions 
that affect the skin and joints, but are also associated with an increased rate of comorbidities. 

It is estimated that about 30% of patients with psoriasis also have psoriatic arthritis. In 
75%-80% of these patients, the skin lesions are the first ones to appear, the percentage of 
patients experiencing the joint symptoms first being much smaller. The localization of 
psoriasis on the scalp, nails, and damage to a large body area are risk factors further developing 
psoriatic arthritis. Therefore, the role of the dermatologist in the early diagnosis of psoriatic 
arthritis is essential and the collaboration with the rheumatologist is crucial for the 
management of these patients. 

The recent perspective on the pathophysiology of these diseases has allowed the 
development of new treatments and the establishment of more ambitious therapeutic 
targets. Data from direct comparisons but also from meta-analysis can be a benchmark in 
choosing the right therapy for each patient. 

Ixekizumab has shown to be effective and safe in clinical trials in both patients with 
moderate to severe plaque psoriasis and those with active psoriatic arthritis. 

  *This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new 
safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

PP-IX-RO-0576 / July 2020 

This promotional material is intended for the use of HCPs only.  
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Scurt CV 

• Preşedinte Societatea Română de Dermatologie 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

 

Un adevarat reper al dermatologiei româneşti, Prof. Dr. Călin Giurcăneanu, asigură 
experienţă şi înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei şi oferă constant soluţii 
eficiente în diagnosticul şi tratamentul afecţiuniilor cutanate, dar şi a bolilor dermatologice 
rare. 
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Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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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Scurt CV 

Dr. Daniela Opris-Belinski a absolvit în anul 2000  Universitatea de Medicină și Farmacie 
Carol Davila din București. Este medic primar medicină internă şi reumatologie. Din anul 2015, 
după parcurgerea prin concurs a anterioarelor trepte ierarhice,  a devenit conferentiar la 
aceeași universitate. Interesele sale de cercetare includ în special bolile inflamatorii 
reumatologice artrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic, sindromul Sjőgen și câteva 
forme de vasculită. Este  autor şi co-autor a peste 100 de lucrări de specialitate publicate în 
reviste naţionale şi internaţionale. A publicat şi coordonat mai multe cărţi dar şi capitole de 
carte. A fost investigator principal şi subinvestigator în studii clinice internaționale de fază a II-
a și a III-a în domeniul reumatologiei și, de asemenea, coordonatorul român al unui grant 
internaţional Horizon 2020. 

Dr. Opris-Belinski este membru al Consiliului Editorial al Jurnalului Român de 
Reumatologie, al mai multor reviste internaţionale,  membru activ al Societății Române de 
Reumatologie,  Societății Române de Medicină Internă și al mai multor societăți internaționale. 
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Provocări în managementul artritei psoriazice. Noile 
recomandări EULAR 2019 

Codrina Ancuţa 
Disciplina Reumatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” 
Clinica Reumatologie 2, Spitalul Clinic Recuperare Iaşi, România 

Cuvinte cheie: artrita psoriazică, recomandări EULAR, biologice, remisive sintetice, remisive ţintite 

Obiective: Definită ca o afecţiune reumatică cu determinism imun ce se developează în 
contextul psoriazisului, artropatia psoriazică (APs) rămâne o boală multifaţetată, complexă, 
caracterizată prin inflamaţie cronică şi polimorfism clinic, cu impact major asupra calităţii vieţii. 

Metode: Progresele făcute în înţelegerea patobiologiei au permis dezvoltarea unui 
arsenal terapeutic multivalent, ce răspunde unei strategii bine definite, focusată pe gestionare 
duală a bolii, reumatologică şi dermatologică.  

Rezultate: Menite să jaloneze gândirea terapeutică, recomandările EULAR 2019 
menţionează dezideratele (remisiunea sau boala cu activitate minimă) şi instrumentele de 
control în strategia treat-to-target, anunţă clasele terapeutice şi stabilesc schemele de 
tratament în funcţie de fenotipul clinic articular, existenţa manifestărilor sistemice, răspunsul/ 
non-răspunsul la medicaţie.  

Astfel, AINS şi glucocorticoizii local reprezintă medicaţia de primă intenţie, indiferent de 
pattern-ul musculocheletal; remisivele sintetice (cu prioritizarea metotrexatului) sunt apanajul 
afectării articulare periferice, în timp ce biologicele (inhibitorii TNF, IL-17A, IL-12/23) se 
recomandă în APs cu răspuns suboptimal la csDMARDs. Remisivele ţintite îşi găsesc 
aplicabilitatea în situaţii clar definite - inhibitorii JAK în APs insuficient controlată de biologice, 
iar inhibitorii PDE4 în formele uşoare, ce nu se pretează la administrarea bioterapiei. Spre 
deosebire de artritele periferice, bDMARDs reprezintă prima linie de medicaţie patogenică în 
formele axiale.  
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Mai mult, este anticipat atat momentul eşecului terapeutic ce impune switching, dar şi 
remisiunea persistentă ce permite adaptarea graduală a schemei terapeutice (tapering). 

Concluzie: Noile recomandări EULAR 2019 constituie un punct de reper în abordarea 
terapeutică standardizată a APs, promovând o strategie individualizată, progresivă, raportată 
la fenotipul clinic şi severitatea bolii. 

 

Challenges in the management of psoriasic arthritis. 
EULAR recommendations - 2019 update 

Codrina Ancuţa 
Rheumatology Department, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 
Rheumatology 2 Department, Clinical Rehabilitation Iași, Romania 

Keywords: psoriatic arthritis, EULAR recommendations, biologics, conventional synthetic DMARDs, 
targeted synthetic DMARDs 

Objectives: Defined as an immune-mediated rheumatic disorder developed in patients 
who have manifest or latent psoriasis, psoriatic arthritis (PsA) is considered a complex 
multifaceted condition characterized by chronic local and systemic inflammation and a broad 
spectrum of musculoskeletal as well as mon-musculoskeletal manifestations with significant 
burden.  

Methods: Understanding the complex PsA pathobiology allowed the development of a 
multivalent therapeutic arsenal and a well-defined strategy focused on dual, rheumatologic 
and dermatologic management.    

Results: Raising the standard of care for patients with PsA, recent European League 
Against Rheumatism (EULAR) recommendations not only focus on treat-to-target strategy 
(remission or, alternatively, low disease activity) and a gradual approach using different drug 
categories, but also provide a standardized algorithm covering the broad spectrum of disease 
phenotypes, indicating that a comprehensive therapeutic decision should also consider non-
musculoskeletal manifestations, comorbidities and safety. Thus, non-steroidal anti-
inflammatory drugs and local injections of glucocorticoids may be considered as first-line 
medication, irrespective of the musculoskeletal pattern. In patients with peripheral arthritis, a 
conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug (csDMARD) should be early 
initiated, with methotrexate preferred if relevant skin involvement, while biological drugs 
(bDMARD) (TNF, IL-17A or IL-12/23 inhibitors) are recommended in active PsA with inadequate 
response to at least one csDMARD. Conversely, a TNF or IL-17A inhibitor represents the 
treatment of choice if axial PsA. JAK inhibitors are classically indicated after bDMARD failure, 
while phosphodiesterase-4 inhibitors in the context of mild disease. 

The challenges of switching in patients with drug failure as well as tapering in those 
targeting sustained remission are also addressed. 
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Conclusion: 2019 updated EULAR recommendations remain a benchmark in the 
standardized therapeutic approach of PsA, providing a personalized, gradual process based 
on clinical phenotype and severity.   
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308 nm Excimer Laser in Psoriasis Management  

Valeriu Ardeleanu1,2,3,4, Diana Sabina Radaschin4,5,6, Alin Laurentiu Tatu4,5,6 
1Arestetic Clinic Galați 
2Faculty of Medicine, Ovidius University from Constanța 
3General Hospital C.F.R. Galați, Surgery Department 
4”Dunărea de Jos” University  from Galați, Romania 
5Faculty of Medicine and Pharmacy, Pharmacology Sciences Department, Dermatology 
6Infectious Disease Hospital “St. Parascheva” Galati, Romania 

Keywords: excimer laser, psoriasis, lymphocytic apoptosis, decreased proliferation rate 

Psoriasis is a common cutaneous disease that has major implications in the quality of life 
of the patient. It is characterised by a chronic course and in some subtypes, it can be life 
threatening. Many studies focused on the pathogenesis concerning this disease therefore 
improving the therapeutic approaches. Phototherapy represents a well-known treatment 
option for psoriasis. The depletion of T cells mostly from the epidermis, after exposing to 
phototherapy, validates the role of this treatment. The 308 nm excimer laser has the ability to 
treat mild, moderate and even severe but localised psoriasis plaques and plays an important 
role in the treatment management of psoriasis. In this paper, we present the case of a patient 
diagnosed with plaques psoriasis, resistant to topical ointments, successfully treated with the 
308 nm excimer laser. Even though further studies are required to consider the 308nm 
excimer laser a first line therapy, its high response rates have significantly influenced the 
therapeutic approach in psoriasis. 
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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 
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Dovezi științifice etanercept biosimilar Sandoz 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Dr. Alin Nicolescu  
Clinica de dermatologie, U.M.F. Iași 
Secretar general SRD Bucuresti 
 

Introducere: Sandoz lucrează pentru a schimba vieți prin creșterea accesului pacienților 
la produse biologice de înaltă calitate și la prețuri accesibile.1 

Rezultate: Erelzi®, etanercept biosimilar Sandoz are eficacitate și siguranță confirmate în 
două studii clinice de fază III: pe pacienți cu poliartrită reumatoidă și psoriazis în plăci. 2,3 
Eficacitatea Erelzi® a fost comparabilă cu cea a etanercept de referință pe parcursul a 52 de 
săptămâni de tratament într-un studiu cu switch-uri multiple (EGALITY).3                         

Concluzii: Biosimilaritatea dintre Erelzi® și etanercept de referință a fost evaluată într-un 
exercițiu complet de comparabilitate.4 Nu au fost observate probleme de siguranță noi sau 
neașteptate în timpul studiului clinic de faza III, iar eficacitatea și profilul de siguranță al Erelzi® 
au fost în concordanță cu cele raportate anterior pentru etanercept de referință.5 

 

Scientific data etanercept biosimilar Sandoz 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Dr. Alin Nicolescu  
Dermatology Clinic, U.M.Ph. Iasi 
General Secretary SRD Bucharest 
 

Introduction: Sandoz is working to change lives by increasing patient access to high-
quality, affordable biologics.1  

Results: Erelzi®, etanercept biosimilar Sandoz has efficacy and safety confirmed in two 
Phase 3 clinical trials: rheumatoid arthritis and plaque psoriasis.2,3 Efficacy of Erelzi® was 
comparable to reference etanercept during 52 weeks of treatment in a study with multiple 
switches (EGALITY).3  

Conclusion: Biosimilarity between Erelzi® and reference etanercept was assessed in a 
comprehensive comparability exercise.4 No new or unexpected safety issues were observed 
during the study and efficacy and safety profile of Erelzi® were consistent with that previously 
reported for reference etanercept.5 

1. Sagi R, et al. J Manag Care Spec Pharm. 2017;23(12):1249-54. 

2. Kavanaugh A, et al. [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2017; 69 (suppl 10).  

3. McCamish M, et al. Ann Rheum Dis. 2016;75(suppl2):1010. 

4. Griffiths CEM, et al. Br J Dermatol. 2017;176:928-38. 

5. von Richter O, et al. Br J Clin Pharmacol. 2017;83:732-41. 



 
 
 
 
 
 

116 
 

Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
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internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate în 
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workshop-uri pe tema psoriazisului 
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postuniversitare 
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Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
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Psoriazisul și sarcina 

Mihaela Panduru 
 

Sarcina este un moment deosebit în fiecare familie. Totuși, multe îngrijorări pot să apară 
atunci când viitoarea mamă prezintă o afecțiune cronică precum psoriazisul. Aceasta devine 
preocupată de efectul bolii precum și al terapiei psoriazisului asupra evoluției sarcinii. 

Cu scopul de a clarifica aceste îngrijorări voi prezenta care sunt efectele psoriazisului 
asupra sarcinii și vice-versa și care este cea mai indicată terapie la femeia însărcinată în funcție 
de severitatea bolii. 

Unele studii au sugerat că femeile însărcinate afectate de psoriazis formă moderată sau 
seve-ră prezintă risc de naștere prematură, avorturi spontane și nou-născuți cu greutate mică 
la naștere. De asemenea, sarcina poate determina agravarea psoriazisului în aproximativ 23% 
din cazuri.  

Atunci când femeile însărcinate necesită tratament pentru psoriazis, medicii 
dermatologii trebuie să țină cont de beneficiile tratamentului precum și de potențialele riscuri 
pentru ma-mă și făt. Decizia terapeutica trebuie luată împreună cu pacientele, în funcție de 
gravitatea bolii și după o bună analiză a riscurilor și beneficiilor. Pentru psoriazisul formă ușoară 
tra-tamentul indicat este reprezentat de corticosteroizii topici. Pentru psoriazisul moderat 
până la sever, fototerapia cu ultraviolete B este preferată. În cazuri grave, medicul dermatolog 
trebuie să ia o decizie dificilă în ceea ce privește tratamentul sistemic. Unele dintre terapiile 
sistemice sunt contraindicate în sarcină, în timp ce, pentru alte terapii, nu există date sufici-
ente cu privire la siguranța lor. 

În concluzie, psoriazisul la femeia însărcinată este provocator, iar medicii dermatologi 
trebu-ie să fie familiarizați cu evoluția psoriazisului și terapia acestuia în timpul sarcinii. 
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Psoriasis and pregnancy 

Mihaela Panduru 
 

Pregnancy is a special moment in each family. However, many concerns may appear 
when a chronic condition such as psoriasis affects the pregnant woman. The future mother 
becomes concerned about the effect of the disease as well as its therapy on pregnancy 
outcomes. 

In order to clarify all these concerns I will present the effects of psoriasis on pregnancy 
and vice versa. In addition, the best therapy of psoriasis for the pregnant woman will be 
discussed. 

Some studies have suggested that pregnant women with psoriasis are at risk of preterm 
birth, miscarriages and low birth weight babies. Pregnancy may induce a worsening of the 
disease in 23% of cases.  

When pregnant women require treatment for psoriasis, dermatologists should consider 
the potential benefits of the treatment, as well as the risks to the mother and baby. The 
therapeutic decision must be made together with the patients according to the severity of the 
disease and after a good analysis of the risks and benefits. For localized psoriasis, the treatment 
chosen is topical corticosteroids. For moderate to severe psoriasis, ultraviolet B phototherapy 
is preferred. In severe cases, the dermatologist must make a difficult decision regarding 
systemic treatment. Some of the systemic therapies are contraindicated in pregnancy, while 
for other therapies there is insufficient data on their safety. 

In conclusion, psoriasis in pregnant women is challenging, and dermatologists should be 
familiar with the evolution of psoriasis and its therapy during pregnancy. 
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• 2019 – World Congress of Dermatology Scholarship 
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• 2014 – European Society of Pediatric Dermatology 
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Microbiomul cutanat și rolul cheie în managementul 
sănătății cutanate 

Dr. Sanda Mirela Cherciu 
Arcadia Spitale și Centre Medicale 
 

Microbiomul cutanat reprezintă totalitatea bacteriilor care trăiesc în și pe piele si 
reprezintă ”amprenta” fiecăruia dintre noi, prin unicitatea sa. 

Noile tehnologii, în special genomice, au arătat recent că pielea găzduiește comunități de 
bacterii mult mai diverse și mai dinamice decât se credea anterior. 

Cercetările LA ROCHE-POSAY Laboratoire Dermatologique (pionierul în studiul 
microbiomului uman) au demonstrat deja că managementul microbiomului cutanat este o 
modalitate eficientă de a aborda o serie de patologii ale pielii, inclusiv acnee, psoriazis și 
dermatită atopică. 

Noile dovezi științifice în managementul restabilirii echilibrului microbiomului cutanat 
constituie o componentă importanta în tratamentul pielii uscate cu tendință atopică, limitarea 
formării biopeliculei stafilococcice reprezentând un pas important în această direcție, prin 
reducerea simptomatologiei și prin prevenirea apariției de noi pusee în dermatita atopică, 
restabilind calmul pielii și asigurând un coeficient ridicat al calității vieții. 

Prevenția este un aspect extrem de important în abordarea holistică din medicină. Pentru 
cei cu afecțiuni ale pielii cauzate de dezechilibrul microbian (disbioza) tratamentul medical 
poate reprezenta doar o parte din îngrijirea lor. În dermatologie, prevenirea apariției și 
dezvoltării problemelor cutanate, a erupțiilor cutanate și a rezistenței la antibiotice - se află 
acum în domeniul dermato-cosmeticii. 

LA ROCHE-POSAY consideră că promovarea microbiomului cutanat "normal", restabilirea 
echilibrului microbian, alături de refacerea funcției de barieră cutanată, reducerea pruritului și 
a inflamației, constituie pași esențiali în redarea confortului cutanat și în asigurarea sănătății 
pielii.  



 
 
 
 
 
 

123 
 

Sanda Mirela 
CHERCIU 
 
Coordonator Centrul de Dermatologie 
și Estetica Medicală  
Arcadia Spitale şi Centre Medicale 
 
Medic primar dermato-venerologie   
Centrul Medical Providenţa 

 
 

Scurt CV 

Cursuri postuniversitare : 

• 2019 - VISAGE University Certificate on Aesthetics of the face , Monaco, Nisa, Franţa 

• 2019 - Dermoscopy , EADV course,  AKH & Meduni Viena, Austria 

• 2019 - The 7th EUROPEAN SCHOOL OF DERMATO-ONCOLOGY , EADO , BERLIN, 
Germania 

• 2017 - DERMOSCOPY EXCELLENCE MASTERCLASS, ROMA, Italia 

• 2016 - SKIN CANCER WORKSHOP, BUCUREŞTI, România 
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France 
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• 2010 - AHA peels- applications in dermatology, Iaşi, România 

• 2010 - Phototherapy- applications in dermatology, Iaşi, România 

• 2010 - Applications of botullinum toxine in dermatology, Bucharest, Romania 

• 2008 - Lasers in dermatology , EADV Paris, France 
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• 2008 - Autoimmunity and psoriasis, Berlin, Germany 

 

Afilieri:  

• Societatea Română de Dermatologie  

• EADV  

• EADO  

• International Society of Dermoscopy  
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Manifestările cutanate în sindromul de ovar 
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Sindromul de ovar micropolichistic (PCOS) este cea mai frecventă afecțiune endocrină 
care afectează între 5% și 20% din femeile aflate la vârstă reproductivă. Etiopatogenia, 
diagnosticul și recomandările terapeutice sunt subiecte de dezbatere datorită necunoașterii 
cauzei PCOS. Nu este doar o patologie a gonadelor ci o patologie complexă care asociază 
comorbidități semnificative incluzând disfuncții psiho-sociale, sindrom metabolic, intoleranță 
la glucoză, diabet, dislipidemie, hipertensiune, steatoză hepatică și risc crescut de cancer. 
PCOS este o cauză majoră de hirsutism și include manifestări cutanate specifice precum: acne, 
alopecie, acanthosis nigricans. Toate adolescentele și femeile adulte care prezintă aceste 
manifestări dermatologice trebuie evaluate pentru PCOS. Acneea inflamatorie moderată și 
severă, mai ales când nu răspunde la tratamentul topic necesită o investigare endocrinologică 
complexă pentru aprecierea metabolismului androgenic. De asemenea prezența acanthosis 
nigricans trebuie evaluată de un diabetolog pentru excluderea unui posibil diabet zaharat. 
Confirmarea diagnosticului de PCOS și a posibilelor complicații implică explorări complexe ce 
vizează dozări hormonale, explorare imagistică și profil metabolic.   

Abordarea multidisciplinară care implică endocrinolog, dermatolog, psiholog/psihiatru, 
dietetician și uneori chirurg bariatric, este necesară pentru managementul pe termen lung al 
acestor paciente. Tratamentul trebuie individualizat în funcție de fenotipul PCOS și corelarea 
dintre tratamentul medical și cel dermato-cosmetologic este obligatorie.         
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Cutaneous manifestations of polycystic ovary syndrome 

Cristina Preda, Letiţia Leuștean, Laura Teodoriu,  
Maria Christina Ungureanu 
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi 
 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder that affects 
5% to 20% of reproductive age women. Etiopathogenesis, diagnostic and recommendations 
are subjects of debate due to the unknown cause of PCOS.  It is not only a gonadal pathology 
but also a complex disorder associating significant morbidities including psychosocial 
dysfunction, metabolic syndrome, glucose intolerance, diabetes, dyslipidemia, hypertension, 
hepatic steatosis cardiovascular disease, and increased cancer risk. PCOS is a major cause of 
hirsutism and presents specific cutaneous manifestations which include acne, alopecia and 
acanthosis nigricans. All adolescents’ girl and women presenting with these dermatological 
manifestations must be evaluated for PCOS. Moderate or severe inflammatory acne, especially 
if unresponsive to topical therapy may require complex endocrine investigation in order to 
assess androgen metabolism. Also the presence of acanthosis nigricans must be evaluated by 
the diabetologist in order to exclude a possible diabetes mellitus. The confirmation of the 
diagnosis of PCOS and possible complications involves a complex procedure with hormonal 
assessment, imagistic exploration, and metabolic profile. 

Multidisciplinary team approach involving a reproductive endocrinologist, dermatologist, 
psychologist/psychiatrist, dietician, and sometimes a bariatric surgeon is necessary for the 
long-term management of these patients. The treatment must be individualized according 
the PCOS phenotype and the correlation between the medical treatment and the dermato-
cosmetological one is mandatory. 

 

SHORT CV 

Dr. Cristina Preda is currently Associate Professor of Endocrinology, Head of the  
Department of Endocrinology of the University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” 
and Head of the Endocrinology Clinic of the University Hospital “St. Spiridon”, Iasi, Romania. 
She received her medical degree and her PhD from “Grigore T. Popa” University of Medicine 
and Pharmacy. Her research interest covers area as: PCOS, thyroid pathology, GH disorders. 
Author and co-author of 20 books and 55 articles in national and international peer-reviewed 
journals. She is member of the Board of Romanian Society of Endocrinology since 2014 and 
Vice-President since 2017. 
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Rigorile societății moderne – dismorfofobia 

Liliana Luca1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Ioana-Maria Marin3,  
Anamaria Ciubară1  
1Facultatea de Medicină și Farmacie, Univ. ”Dunărea de Jos” Galați 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 
3Univ.Al.I.Cuza, Iași 

Cuvinte cheie: rigori, dismorfofobia, colaborare, dermatologie, psihiatrie 

Preocuparea omenirii pentru înfățișare a existat dintotdeauna. Aspectul fizic este cartea 
noastră de vizită cu care ne prezentăm în societate si satisface nevoia personala de impact și 
de validare. 

 În ultimii ani, modelele de frumusețe promovate în mass-media par să fi adus modificări 
semnificative asupra percepției naturaleței în rândul populației, indiferent de gen, vârstă sau 
nivel de educație.  

Preocuparea excesivă pentru aspectul fizic poate fi un izvor de stres intens și anxietate. 
Dismorfofobia este preocuparea persistentă a unei persoane cu privire la un defect imaginar 
în legătură cu înfățișarea sa, dar perceput ca firesc sau de cele mai multe ori nesesizabil pentru 
privitor. 

Încercările de a atinge perfecțiunea pot duce la comportamente exagerate și uneori la 
apariția simptomatologiei psihiatrice.  

Colaborarea medic dermatolog- psihiatru și psiholog poate ameliora condiția persoanelor 
în cauză, prevenind debutului unei tulburări mintale. 
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The rigors of modern society- dysmorphophobia  

Liliana Luca1, Ana-Cătălina Chiroșcă2, Ioana-Maria Marin3,  
Anamaria Ciubară1  
1Faculty of Medicine and Pharmacy, University "Dunărea de Jos" Galati 
2University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest 
3University “Al.I. Cuza” Iasi 

Keywords: rigors, dysmorphophobia, collaboration, dermatology, psychiatry 

The interest of people for their look has always existed. The physical aspect is our look 
book, which represents us in society and satisfies the personal need of validation and impact. 

 In the last years, the models of beauty promoted by mass media seem to have brought 
significant modifications to the perception of nature, regardless of gender, age and level of 
education. 

The excessive interest in the physical aspect can be a source of intense stress and anxiety. 
Dysmorphophobia is the persistent interest of a person regarding an imaginary defect of their 
looks that is perceived natural or usually go unnoticed by the others.  

The trials to reach perfection can lead to exaggerated behaviours and sometimes even to 
psychiatric symptomatology.  

The collaboration between the dermatologist and the psychiatrist and psychologist can 
lessen the condition of the patients, preventing the debut of a mental disorder. 

 

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 

• Curs de formare în Psihoterapie Integrativă 
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• 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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Cel mai ieftin diagnostic 

Florina-Mihaela Filip-Ciubotaru1, Carmen Manciuc1, Gabriela Stoleriu2,  
Nicuța Manolache2, Ana-Maria Holicov1, Daciana Brănișteanu1, Liliana Foia1 
1U.M.F. "Grigore T. Popa", Iași, România 
2Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, 
România 

Cuvinte cheie: leziuni cutanate, afecțiuni ale cavității orale, maladii interne 

 

„When you know skin, you know medicine” 

Imagistica elaborată și biopsia sunt de neînlocuit pentru confirmarea unui diagnostic, dar 
presupun costuri și timpi de așteptare pentru efectuare și interpretare. Din această 
perspectivă, diagnosticul clinic rămâne unul ieftin, eficient și mereu la îndemână; astfel că, 
apetența pentru anamneză și examinarea pacientului trebuie conservată. Sunt aspecte 
cutanate care semnează diagnosticul clinic al unei afecțiuni la distanță; astfel, prezența 
gerontoxonului, a xantelasmei sunt înalt sugestive pentru ateroscleroza. „Paper money skin”, 
buze și limbă carminate, telangiectaziile, sunt elemente grăitoare pentru o afectare hepatică 
cronică, și nu ar fi singurele semne care sugerează un diagnostic. Cu aceeași semnificație sunt 
leziuni ale scalpului (cutis verticis gyrata), aspecte ale unghiilor (relevante pentru afecțiuni 
precum psoriazis, anemii, endocardită bacteriană), keratodermii dobândite, urticaria, 
dermografismul sugerează afecțiuni interne dincolo de modificări tegumentare. Cavitatea 
orală, la rândul ei, este o sursă consistentă de informații: aspectul limbii (glosită atrofică, limbă 
piloasă), prezența parodontozei din diabetul zaharat, aspectul dinților, a mucoasei orale, 
xerostomia legată uneori de maladia Parkinson, reprezintă elemente de semiologie medicală 
incomplet recunoscute. În concluzie, tegumentul și mucoasa orală sunt surse de informație 
medicală valoroasă, care pot fi exploatate fără costuri, de către fiecare medic avizat. 
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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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The cheapest diagnosis 

Florina-Mihaela Filip-Ciubotaru, Carmen Manciuc, Gabriela Stoleriu,  
Nicuța Manolache, Ana-Maria Holicov, Daciana Brănișteanu, Liliana Foia 

Keywords: skin lesions, oral cavity diseases, internal affections 

 

„When you know skin, you know medicine” 

Sophisticated imagistic procedures and biopsy are irreplaceable for making a proper 
diagnosis; but sometimes, to undergo these procedures, budgets and time, are needed. In this 
regard, clinical diagnosis stands as cheaper, very efficient at low costs, and always at hand; so, 
the appetite for clinical interview and physical examination should be preserved. There are skin 
conditions to point to the remote diagnosis; e.g. gerontoxon and xantelasma are highly 
suggestive for atherosclerosis. ”Paper money skin”, carmine lips and tongue, vascular spiders, 
can sign a chronic liver condition. Some scalp appearance (cutis verticis gyrata), nail problems 
(suggestive for psoriasis, endocarditis, anemia), acquired keratoderma, hives and 
dermographism have important significance: they suggest diseases beyond skin lesions. In 
turn, oral cavity is a consistent information source; like, clinical appearance of the tongue 
(atrophic glossitis, hairy design), diabetes related parodontitis, teeth problems, mucosal look, 
xerostomia sometimes related to Parkinson disease, are valuable, incompletely recognized in 
daily practice for clinical diagnosis. In conclusion, skin and oral cavity provide consistent 
information if checked, being exploited without cost, by each competent doctor. 

 

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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Cancerul cutanat și factorii neuro-endocrini – o nouă 
fațetă a unei vechi istorii 

Constantin Căruntu1,2, Mihai Lupu1, Daniel Boda1,2, Ana Căruntu3,  
Sabina Zurac1,4, Carolina Constantin4,5, Monica Neagu4,5,6 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București  
2Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. N. Paulescu" București  
3Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Spitalul Clinic de Urgență Militar 
Central “Carol Davila”, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicină, București  
4Departamentul de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic Colentina București  
5Departamentul de Imunologie, Institutul National de Patologie "Victor Babeș”, 
București  
6Facultatea de Biologie, Universitatea București 
 

Cancerul de piele este cea mai frecventă formă de neoplazie, cu o incidență în creștere la 
nivel mondial. Există diferite tipuri de cancer de piele, care exprimă un comportament 
distructiv sau invaziv, unele dintre ele cu risc semnificativ de metastazare. De aici, interesul 
extraordinar pentru cercetări privind mecanismele celulare și moleculare implicate în 
dezvoltarea și evoluția cancerului de piele. 

O posibilă legătură între cancer și factorii nervoși a fost sugerată încă din primul sfert al 
secolului XX. Cu toate acestea, numai în ultimii ani, tot mai multe studii au început să dezvăluie 
impactul semnificativ asupra cancerului de piele al neuropeptidelor, neurohormonilor și 
neurotransmițătorilor. Acești factori neuro-endocrini pot activa mecanisme de modulare 
directă asupra capacității de proliferare sau metastazare a celulelor tumorale. De asemenea, 
pot activa căi indirecte care implică micromediul tumoral, răspunsul imun sau procesele 
inflamatorii ale pielii cu un efect puternic asupra evoluției și prognosticului bolii. 

Aprofundarea studiilor în acest domeniu poate deschide noi perspective în cercetarea 
cancerului de piele care să conducă la descoperirea de noi potențiali markeri de diagnostic și 
prognostic, precum și de noi ținte terapeutice în dermato-oncologie. 

Această lucrare a fost susținută parțial printr-un grant al Ministerului Cercetării și Inovării din 
România, (UEFISCDI; proiect nr. 61PCCDI⁄2018 PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341). 
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Skin cancer and neuro-endocrine factors - a new twist 
to an old story 

Constantin Căruntu1,2, Mihai Lupu1, Daniel Boda1,2, Ana Căruntu3,  
Sabina Zurac1,4, Carolina Constantin4,5, Monica Neagu4,5,6 
1“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest  
2"Prof. N. Paulescu" National Institute of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, 
Bucharest 
3Department of Oral and Maxillofacial Surgery, “Carol Davila” Central Military 
Emergency Hospital, ”Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Bucharest 
4Department of Pathology, Colentina Clinical Hospital, Bucharest 
5Immunology Department, "Victor Babeș”, National Institute of Pathology, Bucharest 
6Faculty of Biology, University of Bucharest, Bucharest, Romania 
 

Skin cancer is the most common form of malignancy, with a worldwide increasing 
incidence. There are various types of skin cancer, expressing destructive or invasive behaviour, 
some of them with significant risk of metastases. Hence, the tremendous interest in research 
regarding the cellular and molecular mechanisms of skin cancer development and 
progression.  

A possible link between cancer and nervous factors has been suggested as early as the 
first quarter of 20th century. However, only in the last years, more and more studies have 
started to unveil the significant impact on skin cancer of neuropeptides, neurohormones and 
neurotransmitters. These neuro-endocrine factors can activate direct modulatory 
mechanisms on proliferation or metastasis capacity of tumor cells. They can also activate 
indirect pathways involving tumor microenvironment, immune responses or skin 
inflammation with a strong effect on evolution and prognosis of the disease. 

Further study may open new perspectives in skin cancer research, leading to discovery of 
new potential diagnostic and prognostic markers as well as new therapeutic targets in 
dermato-oncology. 

This study was partially funded by a grant of the Romanian Ministry of Research and Innovation 
(CCCDI-UEFISCDI; project no. 61PCCDI⁄2018 PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341). 

 

Short CV   

• Professor of Physiology at “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in 
Bucharest. 

• Dermatologist at "Prof. N.C. Paulescu" National Institute of Diabetes in Bucharest.  

• Trained in in vivo confocal microscopy, cellular and molecular biology techniques, and 
molecular imaging techniques. 

• Member of International Dermoscopy Society, International League of 
Dermatological Societies, International Union of Physiological Sciences.  

• Research interest: in vivo confocal microscopy, dermatooncology, inflammatory skin 
diseases, neurogenic inflammation, psychodermatology, neuroendocrinology of the 
skin  
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Angioedemul ereditar – o provocare medicală 

Gabriela Ungureanu 
Compartiment Alergologie – S.J.U. Bacău 
 

AEE este o boală genetică rară, cu potențial letal, cu transmitere autozomal dominantă 
indusă prin deficit enzimatic de C1INH, caracterizată prin episoade recurente de angioedem 
(fără urticarie), cu caracter de durere și arsură, manifestat la nivel cutanat și al mucoaselor. 

Clinic, se poate identifica edem la nivelul extremităților (membre, facial, OGE), atacuri 
abdominale acute și manifestări respiratorii cu dificultate la înghițit, respirat, amenințătoare 
de viață ce necesită intubație orotraheală. 

Diagnosticul clinic necesită o anamneză familială și personală amănunțită, teste 
serologice pentru determinare C1INH și C4 și test genetic F-XII. 

Terapeutic, AEE nu răspunde la antihistaminice, corticoterapie sistemică sau adrenalină. 
AEE răspunde la concentrate C1INH, C1INH recombinant, blocant al receptorului de 
bradikinina și blocanți de kalicreina, deoarece este un angiodem mediat de bradikinină și nu 
de histamină. 

 

Hereditary angioedema “HAE” – a medical challenge 

Gabriela Ungureanu 
Emergency Hospital Bacau, Romania 
 

Hereditary angioedema is a rare genetic condition caused by mutation in the SERPING 1 
gene. This condition is inherited in an autosomal dominant pattern. HAE is a disorder 
characterized by recurrent episodes of severe swelling – angioedema under the skin and lining 
of the gut and lung. Minor trauma or stress may trigger an attack. 
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The most commons areas of the body to develop swelling are the limbs, face, intestinal 
tract and airway. Itchiness does not typically. If the intestinal tract is affected occur abdominal 
pain and vomiting, nausea and diarrhea. Swelling in the airway constrict breathing and lead 
to life threatening obstruction of the airway, and could be deadly. Symptoms of HAE typically 
begin in childhood and worsen during the puberty.  

Mutation in the SERPING 1 induce HAE Type I – lead to reduced levels of C1Inhibitor in the 
blood, while Type II result in the normal production of C1Inhibitor that function is abnormally. 
Mutation in the F XII gene are associated with some case of HAE Type III. This mutation result 
in the production of F XII with increased activity. As a result, more bradykinine is generated, 
and blood vessel becomes more leaky, which leads to sudden episodes of swelling. 

Treatment: 

• antihistamines and corticosteroid that treat allergies don’t work well for this disease. 

• treat or prevent attack with:       

BERINERT, CINRYZE – C1 esteraze inhibitor. 

 RUCONEST – conestalalfa recombined 

 FIRAZYR – icatibant – bradikynin receptor blocker 

 KALBITOR – ecallantinde – kalicrein blocker 

 TAKHZYRO - lanadelumab 

 

Scurt CV 

Experiență: 

• 2014 – Prezent – Manager clinica ”New Medical” Bacău – Clinica alergologie–
imunologie clinică 

• 2004 – Prezent – Coordonator compartiment alergologie–imunologie clinică, Secția 
dermato–venerice , Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău 

• 2019 – Specialist dermato–venerice 
• 2009 – Medic primar alergologie imunologie clinică 
• 2004 – Medic specialist alergologie imunologie clinică 
• 1999 – 2004 – Rezident alergologie imunologie clinică Spital Clinic “Nicolae Malaxa” 

București, U.M.F. “Carol Davila” 
• 1996 – 1999 – Serviciu de Ambulanță Județean Bacău 
• 1990 – 1996 – U.M.F. “Grigore T. Popa“ Iași – Medic Generalist 
 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: 

• Membru Societatea Română Dermatologie 
• Membru Societatea Română de Alergologie Imunologie Clinică 
• Membru Academia Europeană de Alergologie Imunologie Clinică 
• Membru Asociația Dermatologilor din Moldova 
 



 
 
 
 
 
 

137 
 

Diana DELEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și 
Farmacie”Iuliu Hațieganu”, Cluj 
Napoca 

 
 

Reacții cutanate adverse severe la medicamente 

Diana Deleanu 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” 
Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ”Prof. dr. Octavian Fodor”, 
Imunologie-Alergologie, Cluj-Napoca 
 

Reacţiile adverse severe la medicamente, cu manifestare cutanatã, chiar dacã sunt rare 
pot fi extrem de severe, evoluţia fatalã nefiind exclusã! Aceste manifestãri particulare a 
reacţiilor adverse medicamentoase sunt sindromul Stevens-Johnson (SSJ), sindromul de 
necrolizã epidermicã toxicã (sindromul Lyell) (NET) şi sindromul DRESS (sindromul cu reacţie 
la medicament cu eozinofilie şi reacţie sistemicã). Au fost utilizate denumirile de sindrom 
Stevens-Johnson şi cel de necrolizã toxicã, ambele fiind de fapt aceeaşi afecţiune, dar cu grade 
de severitate diferite (forma mai puţin severã este sindromul Stevens-Johnson). SSJ este o 
afecţiune rarã, severã ce intereseazã pielea şi mucoasele. Poate fi indusã de medicamente 
(reacţie adversã severã) dar şi de infecţii. S-a mai numit eritem multiform major. Debuteazã 
prin simptome generale nespecifice urmate rapid de afectare cutanatã şi/sau a mucoaselor. 
Pielea devine eritematoasã  intens sau violacee, dureroasã, mai rar pruriginoasã, apoi apar 
vezicule/bule, care se sparg, iar stratul superficial cutanat se descuameazã masiv. Leziune pot 
fi localizate (ȋn situaţiile cu evoluţie mai puţin severã), dar de cele mai multe ori sunt extinse, 
pe suprafeţe mari, ce pot cuprinde ȋntregul corp - situaţiile cele mai severe, numite TEN. 
SSJ/TEN este o urgenţã medicalã, necesitã internare, preferabil ȋntr-o secţie de terapie 
intensivã (leziunile cutanate sunt asimilate cu cel din arsurile cutanate). Aspectele cutanate 
din DRESS sunt apropiate cu cel observate ȋn reacţia grefei contra gazdã: erupţie maculo-
papularã, dar se pot dezvolta şi vezicule, bule, pustule, purpurã, edem facial, cheilitã etc Tabloul 
clinic este polimorf: apare de regulã ȋntre 2-8 sãptãmâni de la introducerea medicamentului. 
Majoritatea pacienţilor prezintã febrã, eritem cutanat intens, adenopatii. Pacienţii prezintã 
leucocitozã, eozinofilie (90% dintre pacienţi), mai rar monocitozã, sindrom citolotic. Afectarea 
organelor interne poate lua aspectul unei hepatite, pneumonii, miocarditã, pericarditã, nefritã 
şi colitã. Medicamentele care au indus SSJ/TEN şi DRESS sunt carbamazepina, lamotrigina, 
fenitoin, fenobarbital, alopurinolul, abacavirul, minociclina etc. Mecanismul acestor afecţiuni 
nu este elucidat ȋn totalitate, dar este necesarã o predispoziţie geneticã şi o implicare a 



 
 
 
 
 
 

138 
 

hipersensibilitãţii tardive celulare. Pacienţii trebuie sã opreascã imediat medicamentul 
incriminat, dar  nu existã o terapie specificã. Prezentãm cazul unei paciente cu DRESS tratatã 
cu benralizumab (anticorp monoclonal anti-IL 5, care are ca ţintã terapeuticã eozinofilul). 

 

Severe skin adverse reactions to drugs 

Diana Deleanu 
University of Medicine & Pharmacy ”Iuliu Hațieganu”  
Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology ”Prof. dr. Octavian Fodor”, 
Immunology-Allergy, Cluj-Napoca 
 

Severe skin adverse reactions to drugs even they are seldom, they may be life 
threatening! This severe skin adverse reactions are Stevens-Johnson syndrome (SSJ), Toxic 
epidermal necrolysis (TEN), known also as Lyell syndrome, and drug rash with eosinophilia and 
systemic symptoms syndrome (DRESS). SSJ and TEN were used, but they define the same 
disease with different severity grades (less severe being SSJ). SSJ is a rare disease affecting the 
skin and mucosa, which can be induced by drugs or infections. Major multiform erythema is 
another name given to SSJ. It presents general nonspecific symptoms followed rapidly by skin 
and mucosa lesions:   the skin present rash, then became violet, painful and very rare itchy. The 
specific lesions are blisters. The lesions may be localized (less severe cases), but frequently they 
are present on large area, which may cover the entire body (TEN). SSJ/TEN are emergency! 
Patients need to be hospitalized, preferably in intensive care units (lesions are comparable to 
burns lesions). Skin lesions in DRESS are similar to those in graft versus host: maculo-papular 
eruptions, but blisters may develop, edema, cheilitis etc. DRESS develops after 2-8 weeks from 
the start of new drug and the symptoms are polymorph. The majority of patients have fever, 
sever erythema, and enlarge lymph nodes. Increase number of leukocytes with eosinophilia 
are present in 90% of the patients, seldom is present mononucleosis. Patients have increase 
hepatic enzymes. Others organs involved are lungs, heart (miocarditis, pericarditis), renal, gut. 
Drugs that produce SSJ/TEN and DRESS were carbamazepine, lamotrigine, fenitoin, 
fenobarbital, allopurinol, abacavir, minocyline etc. The mechanism of the severe skin reactions 
is not known, but it needs a genetic tendency and a type IV hypersensitivity. Patients must 
stop the offending drug, but there is not a specific therapy for SSJ/TEN or DRESS. We present 
a case of DRESS treated with benralizumab (anti-IL 5 monoclonal antibody with eosinophils as 
target). 

 

Scurt CV 

A absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie a Institutului de Medicină şi Farmacie Cluj-
Napoca (actuala Universitate de Medicină şi Farmacie Iuliu Hatieganu) în 1983. Este medic 
primar de Medicină Internă şi de Alergologie şi Imunologie Clinică (din 1995). Este angajată la 
UMF Iuliu Hatieganu, disciplina de Imunologie şi Alergologie (şef de disciplină) şi la Institutul 
Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie (IRGH) “Prof. dr. Octavian Fodor”, secţia Medicină 
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Internă (şef de secţie) cu compartimente de Alergologie şi de Imunologie. Conduce programul 
naţionale pentru boli rare – imunodeficienţe primare. 

Specializări la UMF Cluj-Napoca, UMF 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 temă 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. Predă cursuri de imunologie şi alergologie la studenţii de 
la UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, la anul 3 şi 6 medicină generală, la medicină 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 Vara” 2007 la Cluj-Napoca, 
împreună cu Academia Europeană de Alergologie şi Imunologie Clinică (EAACI). A fost 
vicepreşedinte (200-2006) şi preşedinte (2006-20017) al Societăţii Naţionale de Alergologie şi 
Imunologie Clinică (SRAIC) , în prezent este “fost-presedinte” 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. Are doi copii şi trei nepoţi. 
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Atoderm intensive gel-crema saving skin and more 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 

 

Fără să țină cont de reguli, de tratamente sau de logică, dermatita atopică afectează 1 din 
5 copii la nivel mondial. Boala pune la grea încercare atât copilul, cât și răbdarea părinților, iar 
succesul menținerii sub control a bolii constă în buna colaborare dintre echipa medicală și 
familie. 

Dermatita atopică este o afecțiune cutanată cronică și inflamatorie, caracterizată prin 
pusee de eczema și xeroza cutanată, ambele foarte pruriginoase. Există două cauze majore 
incriminate în dezvoltarea acestei  patologii: predispoziția genetică, ce deteriorează funcția de  
barieră cutanată a pielii, și factorii de mediu (alergeni, bacterii, clima).  

Astăzi, dermatita atopică afectează mai mult de 1 milion de persoane în Franța. Această  
boală reprezintă o preocupare majoră deoarece prevalența afecțiunii s-a dublat sau chiar 
triplat în ultimii 20 de ani. Prevalența acestei patologii este chiar mai mare la copiii ai căror 
părinți suferă de dermatita atopică: dacă unul dintre părinți este atopic, copilul prezintă un risc 
de 30% de a deveni atopic și de 70% dacă ambii părinți sunt atopici. 

Cercetările știinţifice ale Laboratoarelor Bioderma au dat naștere unei inovații: gama 
Atoderm, capabilă să trateze  pielea uscată, iritată, atopică. Pentru prima dată, o gamă de 
produse dermatologice oprește evoluția și corectează pe termen lung simptomele dermatitei 
atopice. 

Complianța pacienților poate fi diferită în anumite condiții, cum ar fi: clima caldă, umedă, 
tropicală sau de vara. Într-adevăr, pentru unii pacienți  textura unui emolient clasic poate fi 
percepută ca fiind prea bogată, prea grasă și cu o absorbție prea lentă în piele. 

Pentru a satisface nevoile specifice ale acestor pacienți Laboratoarele Bioderma au 
dezvoltat o inovație: Atoderm Intensive Gel-Cremă. Textura sa ultra-ușoară și proaspătă 
garantează o absorbție rapidă și o adevărată plăcere de utilizare, pentru o complianță optimă 
în aceste condiții. 

Atoderm Intensive Gel-Crema este eficient în repararea barierei cutanate și prevenirea 
pruritului. Este special recomandat pentru zonele cu climat cald și umede și, prin urmare, 
îmbunătățește complianță pacienților în aceste condiții specifice. 

• Atoderm Intensive Gel-Cremă hrănește pielea cu vitamina PP; 

• Hidratează tegumentul datorită derivatului de fosforilcolină; 

• Calmează pielea și reduce nevoia gratajului datorită derivatului de enoxolonă; 

• Capacitatea sa de emoliere a pielii a fost dovedită (test de utilizare 95%). 

 



 
 
 
 
 
 

141 
 

De asemeni, cercetările științifice ale Laboratoarelor Bioderma s-au lărgit, oferind 
produse de igienă din gama Atoderm menite să preîntâmpine nevoile pacienților cu piele 
uscată, iritată, atopică. Aceste produse de igienă, cu o foarte înaltă toleranţă, reprezintă baze 
de curățare blândă, non-agresive, special formulate pentru igiena zilnică a pielii sensibile, 
atopice (față și corp). 

Produsele de igienă Atoderm (Atoderm Intensive Gel spumant și Atoderm Ulei de duș) 
au fost dezvoltate cu dedicație pentru pielea foarte uscată, atopică și păstrează și repară 
funcțiile cutanate biologice, încă din etapa de spălare. Aceste baze de curățare blânde purifică 
și calmează pielea și întăresc bariera cutanată, cu scopul de a curăța perfect și a calma pielea 
uscată, iritată, atopică. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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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Nicolae-Iordache 
IORDACHE 
 
Dr.  

 
 

Dispărută în misiune: compasiunea în sistemul de 
sănătate 

Nicolae-Iordache Iordache 
 

Compasiunea a fost ingredientul principal de anduranță de-a lungul celor câteva milenii 
de istorie a medicinei. Ultimele dezvoltări tehnologice în privința diagnosticului și 
tratamentului au creat o contrapondere a atenției personalului către tehnologie și cogniție în 
defavoarea componentei de grijă profund umană în actul medical. 

Păcat! Există tot mai multe dovezi că o îngrijire bazată pe compasiune produce: vindecare 
sau alinarea suferinței mai eficientă, mai rapidă, pe bani mai puțini, este mai puțin solicitantă 
pentru personalul medical, și este mult mai rentabilă pentru entitățile economice furnizoare. 
Și da, personalul medical va trebui să aibă mai întâi grijă de el pentru a se putea mai apoi îngrijii 
de ce aflați în suferință 

În această prelegere vom prezenta dovezile în favoarea practicii medicale bazată pe 
compasiune. 

 

Missing in action: human compassion 

Nicolae-Iordache Iordache 
 

Compassion has been the key ingredient for medicine endurance throughout its couple 
of millennia history. Latest technological developments related to diagnosis and treatment 
has shifted the focus of health care personnel towards technology and cognition at the 
expense of deep human care in medical activity. 
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Too bad! There is more and more evidence showing that compassion based care delivers: 
healing or relief that is more effective, faster, cheaper, it is less demanding for healthcare 
professionals and it is more economical for the suppliers of such care services. 

And yes, healthcare professionals will have to take care more for themselves in order to 
provide quality care for the suffering. 

During this speech we will focus on the evidence supporting compassionate care. 

 

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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Rupatadina – interfaţa între specialităţi – alergologie şi 
farmacologie 

Prof. Dr. Doina Drăgănescu  
Conf. Dr. Elena Camelia Berghea  

 

Doina DRĂGĂNESCU 
 
Prof. Dr.  
Facultatea de Farmacie, Universitatea 
de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 
Bucureşti 

 
 

Scurt CV 

Doina Drăganescu a absolvit în 1988 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
Facultatea de Farmacie. 

Și-a început activitatea ca farmacist stagiar și începând cu 1990 când a promovat 
concursul de asistent universitar și apoi doctorandă lucrează la Disciplina de Fizică 
farmaceutică și Informatică. În prezent, Doina Drăganescu este profesor la același 
departament, iar de la absolvire a susținut atât activități profesionale, cât și administrative. 

Următoarele domenii pot fi menționate ca domenii de interes profesional: tehnologii 
medicale și farmaceutice, medicamente homeopate, medicamente radiofarmaceutice, fiind 
în prezent implicată și în activități profesionale la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia 
Hulubei (Măgurele) la Centrul de cercetare radiofarmaceutice. Din 2017 este persoană 
calificată în domeniul producției de medicamente pentru radiofarmaceutice și membru al 
echipei de cercetare a centrului ca personal auxiliar, fiind membru al echipei de cercetare în 
mai multe proiecte realizate în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București. 

Din 2018 este membru al Comisiei de Bioetică a Academiei de Științe Medicale, în prezent 
vicepreședinte, unde este implicată în evaluarea cererilor de studii clinice din România. 

Dr. Drăganescu este membră a Colegiului Farmaciștilor din România și a Societății 
Farmaceutice din România din 1990, membră a Societății Naționale de Chimie, a Societății 
Naționale de Istorie a Farmaciei și a altor societăți profesionale din România sau din străinătate. 

Din 2016 este decanul Facultății de Farmacie, membru al Consiliului de Administrație al 
Universității și membru al Senatului Universității. A fost membru al comitetului de organizare 
al mai multor simpozioane și conferințe farmaceutice, inclusiv la edițiile 2016 și 2018 ale 
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Congresului Național de Farmacie, unde a fost președinte al Comitetului de organizare și 
coordonator al Comitetului științific. A fost manager al mai multor proiecte dedicate dezvoltării 
resurselor umane (POSDRU) în domeniul farmaceutic și este implicată în prezent în proiecte 
de dezvoltare instituțională privind etică și integritatea academică în activitatea didactică în 
universitate, expert în managementul universității proiecte ale Academiei Române și ale 
Ministerului Educației Naționale. 

Începând cu 2012, este președintele filialei din București a Societății de Științe 
Farmaceutice din România și reprezintă România în Comitetul Executiv al Societății Europene 
de Științe Farmaceutice. În prezent este numită responsabilă pentru activitatea de audit a 
EUFEPS. 

 

Elena Camelia 
BERGHEA 
 
Conf. Dr.  
Catedra Fiziopatologie-Imunologie I 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Scurt CV 

• Îndrumare şi evaluare studenţi 

• Activitate de cercetare ştiinţifică 

• Director de proiect / membru în echipa de cercetare proiecte naţionale de cercetare 
PNCDI 

• Co-investigator studii multicentrice internaţionale 

• Lucrări ştiinţifice prezentate în reviste din ţară sau în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale 

• Membru al Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică 

• Membru al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie Clinică 

• Membru al Societăţii Române de Fiziopatologie şi Imunologie  
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Doina DRĂGĂNESCU 
 
Prof. Dr.  
Facultatea de Farmacie, Universitatea 
de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 

 
 

Psihoreologia – Cât este de importantă? 

Doina Drăgănescu 
Facultatea de Farmacie, U.M.F. ”Carol Davila”, București 

Cuvinte cheie: psiho-reologie, produse cosmetice, teste reologice 

Reologia, ca știință a deformării și a curgerii materiei, poate fi aplicată fiecărui tip de 
materiale sau produse industriale sau manufacturate. Ea a fost dezvoltată ca domeniu științific 
cu scopul studierii comportării unor materiale obținute în laborator. Aceasta știință coroborată 
cu elemente de psihofizică au generat posibilitatea de a avea noi domenii în care să avem 
aplicații concrete și anume cel alimentar și cel al produselor cosmetice. Elementele esențiale 
căror li se datorează acceptarea de către public, respectiv aparența, aroma și modul în care se 
simte la palpare, le regăsim ca repere esențiale în evaluarea produselor înainte de a fi puse pe 
piață. 

Cosmeticele au proprietăți reologice complicate, care pot fi descrise prin intermediul 
unor mărimi fizice măsurabile, care corelate cu evaluarea senzorială permit o caracterizare 
completă a acestora. 

 

Psychorheology - How important it is? 

Doina Drăgănescu 
Faculty of Pharmacy, U.M.F. ”Carol Davila”, Bucharest 

Keywords: Psycho-rheology, cosmetics, types of rheological tests 

Rheology, as the science of the deformation and flow of matter, can be applied to any 
type of industrial or manufactured materials or products. It was developed as a scientific field 
in order to study the behaviour of materials obtained in the laboratory. This science 
corroborated with elements of psycho-physics have generated the possibility to have new 
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fields in which we can have concrete applications, namely in food and cosmetics domains. The 
essential elements that are due to the acceptance by the public, namely the appearance, 
aroma and the touch, are essential landmarks in the evaluation of products before they are 
placed on the market. 

Cosmetics have complicated rheological properties, which can be described by means of 
measurable physical properties, which correlated with the sensory evaluation allow a 
complete characterization. 

 

Scurt CV 

Doina Drăganescu a absolvit în 1988 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
Facultatea de Farmacie. 

Și-a început activitatea ca farmacist stagiar și începând cu 1990 când a promovat 
concursul de asistent universitar și apoi doctorandă lucrează la Disciplina de Fizică 
farmaceutică și Informatică. În prezent, Doina Drăganescu este profesor la același 
departament, iar de la absolvire a susținut atât activități profesionale, cât și administrative. 

Următoarele domenii pot fi menționate ca domenii de interes profesional: tehnologii 
medicale și farmaceutice, medicamente homeopate, medicamente radiofarmaceutice, fiind 
în prezent implicată și în activități profesionale la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia 
Hulubei (Măgurele) la Centrul de cercetare radiofarmaceutice. Din 2017 este persoană 
calificată în domeniul producției de medicamente pentru radiofarmaceutice și membru al 
echipei de cercetare a centrului ca personal auxiliar, fiind membru al echipei de cercetare în 
mai multe proiecte realizate în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București. 

Din 2018 este membru al Comisiei de Bioetică a Academiei de Științe Medicale, în prezent 
vicepreședinte, unde este implicată în evaluarea cererilor de studii clinice din România. 

Dr. Drăganescu este membră a Colegiului Farmaciștilor din România și a Societății 
Farmaceutice din România din 1990, membră a Societății Naționale de Chimie, a Societății 
Naționale de Istorie a Farmaciei și a altor societăți profesionale din România sau din străinătate. 

Din 2016 este decanul Facultății de Farmacie, membru al Consiliului de Administrație al 
Universității și membru al Senatului Universității. A fost membru al comitetului de organizare 
al mai multor simpozioane și conferințe farmaceutice, inclusiv la edițiile 2016 și 2018 ale 
Congresului Național de Farmacie, unde a fost președinte al Comitetului de organizare și 
coordonator al Comitetului științific. A fost manager al mai multor proiecte dedicate dezvoltării 
resurselor umane (POSDRU) în domeniul farmaceutic și este implicată în prezent în proiecte 
de dezvoltare instituțională privind etică și integritatea academică în activitatea didactică în 
universitate, expert în managementul universității proiecte ale Academiei Române și ale 
Ministerului Educației Naționale. 

Începând cu 2012, este președintele filialei din București a Societății de Științe 
Farmaceutice din România și reprezintă România în Comitetul Executiv al Societății Europene 
de Științe Farmaceutice. În prezent este numită responsabilă pentru activitatea de audit a 
EUFEPS.  
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Irinel NEDELCU 
 
Dr.  
Institutul Dermato Estetic 

 
 

Abordarea afecțiunilor părului 

Irinel Nedelcu 
Institutul Dermato Estetic 
 

Fiziologia și patologia părului sunt studiate și aprofundate în cadrul capitolului de "anexe 
ale pielii" din dermatologie. Deoarece părul, în special de la nivelul scalpului și feței, are o 
implicare crescută în estetică și exprimarea socială a oamenilor, tratamentele medicale și 
chirurgicale în acest domeniu au luat o mare amploare. 

Înainte de a lua o decizie terapeutică, în vederea unei abordări medicale corecte, este 
necesar, prin prisma cunoștințelor acumulate, să stabilim diagnosticul afecțiunii, mecanismul 
etiopatogenic, prognosticul evolutiv și doar în acest context să inițiem un tratament. 

Tratamentele aplicate în lipsa acestor condiții de bună practică medicală, în afara faptului 
că au o rată minimă de succes, pot determina agravări ale afecțiunii părului și crea probleme 
psihoemoționale importante pacientului. 

Susțin ca medicul specialist dermatolog, cu preocupare în domeniul tricologiei, este cu 
siguranță specialistul care poate aborda cu succes patologia părului. 

 

Hair diseases - a dermatological approach 

Irinel Nedelcu 
Dermato Estetic Institute 
 

Hair physiology and pathology are studied in detail within the "skin appendages" chapter 
in dermatology. Since hair, especially the one on the scalp and face, plays an important role in 
human aesthetics and social communication, medical and surgical treatment in this area have 
recently gain a lot of ground. 
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Before any therapeutic decision is made, in order to follow a good clinical practice, it is 
necessary to use our best knowledge to establish a diagnostic, make sure to understand the 
etiopathogenetic process, establish a prognosis and only then to initiate treatment. 

Treatment applied without taking into account these criteria, not only has a minimal 
success rate, it can also determine the worsening of the condition and create important 
emotional trauma to the patient. 

I highly recommend that the dermatologist with special knowledge of trichology be the 
one to tackle hair pathology related problems in order to guarantee a successful result. 

 

Scurt CV 

Din 1997 Conducătorul primei clinici de tricologie și implant de păr propriu din România. 

Din 2003 Experiență în tratamente Laser și IPL, cu rezultate remarcabile publicate și 
apreciate la conferințe de specialitate. 

Membru al Comitetului Director al Societății Române de Dermatologie. 

Vicepreședintele Societății Române de Lasere în Medicină și Chirurgie. 

Institutul Dermato Estetic 

Institutul dermato estetic Dr. Irinel Nedelcu, centru de excelență în dermatologie, 
dermato estetică, implant de păr și tratamente laser chirurgicale și estetice încununează 20 
de ani de activitate în domeniu. 

Dr. Irinel Nedelcu, reprezentant al elitei dermatologiei românești, asociază activitatea 
clinică din cadrul spitalului Colentina cu domeniul dermato-estetic și al tratamentelor anti- 
aging din cadrul institutului pe care-l conduce alături de soția sa, Ana Maria Nedelcu. 

În activitatea științifică și de cercetare, Dr. Irinel Nedelcu a elaborat lucrarea de doctorat 
cu tema “Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor părului”, este membru în comitetul de 
conducere a Societății Române de Dermatologie, membru al Academiei Europene de 
Dermato-Venerologie și al Societății Internaționale de Chirurgie pentru Restaurarea Părului. 

Din anul 1997, în cadrul primei clinici de tricologie din România, dezvolta tehnici de 
diagnostic și tratament al afecțiunilor părului, complexe și precise. Implantul de păr propriu, 
efectuat în urma evaluării pacientului și stabilirii prognosticului pe termen lung, se efectuează 
prin metoda unităților foliculare și asigură rezultate definitive excelente, cu aspect identic 
natural. 
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Daniel O. COSTACHE 
 
Dr.  
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central ”Dr. Carol Davila”, Bucureşti 

 
 

Între medicina bazată pe dovezi și dovezile experienței 
clinice. Decizia medicală împărtășită 

Daniel O. Costache1, Raluca S. Costache2 
1Departamentul de Cercetare, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Carol 
Davila” 
2Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 
 

Anul 2020 a reușit să pună în prima sa jumătate sub semnul întrebării tot ceea ce părea 
să fie clar știut în medicina modernă. Aveam impresia că stăpânim mecanismele 
fiziopatologice ale bolilor, că nu ni se mai pot rezerva surprize, că medicina tinde în fine să fie 
o chestiune logică, controlabilă prin prisma dovezilor clinice și mai ales a studiilor clinice. 

Iată că aceste câteva luni ne-au arătat că uneori lucrurile nu sunt așa cum par, că teorii 
farmacologice aparent ireproșabile pot să nu dea rezultate, că trebuie să învățăm că părerile 
experților pot fi uneori influențate de factori externi non-profesionali, că există un enorm 
zgomot de fond privind informațiile disponibile în mediul on-line, inclusiv profesional. 

Totul pornește de la necesitatea noastră de a învăța cum să interpretăm informația 
medicală disponibilă, de unde să ne alegem sursele de informare, ce anume să căutăm atunci 
când studiem un material profesional. Trebuie să învățăm limbajul dual al statisticii, să învățăm 
că uneori cel mai important paragraf dintr-un studiu clinic nu se referă la rezultate ci la selecția 
loturilor de pacienți, la criteriile de excludere și la designul brațelor de control. 

Anul 2020 ne-a învățat că este sănătos să ne îndoim de aparențe, oricine le-ar prezenta și 
oricât de evidente ar părea. 

Trebuie să reușim să trecem dincolo de zgomotul de fond și să ne reamintim că medicina 
este despre pacient, despre relația dintre oameni, despre personalizare și individualitate.  
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Between proof-based medicine and the evidence of 
clinical experience 

Daniel O. Costache1, Raluca S. Costache2 
1Research Department, Central Military Emergency University Hospital ”Carol Davila” 
2Faculty of General Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” 
 

Year 2020, in it’s first half, has managed to make us question everything that we thought 
we clearly knew about modern medicine. We had the impression that we mastered the 
pathophysiological mechanism of disease, that there were no surprises in store for us, that 
medicine tends to be something logical, something that we could control through clinical 
proof, and, more especially, clinical studies. 

Well these couple of months have shown us that things are not as they seem, that 
apparently irreproachable pharmacological theories may not always give results that we must 
learn that sometimes the experts’ opinions can be influenced be external, non-professional 
factors that the information that we can find on-line, including professionally, come with a 
background noise. 

It all starts with our necessity to learn how to interpret the available medical information, 
where to choose the sources from which we gather information, what to look for when 
studying a professional material. We must learn the dual language of statistics, we must learn 
that sometimes the most important paragraph of a clinical study is not the one on the results, 
but the selection of the patient groups, the exclusion criteria and the design of the control 
branch. 

2020 has taught us that it is healthy to question appearances, whoever might present 
them and how obvious they would look to us. 

We must succeed to go past the background noise and remind ourselves that medicine 
is about the patient, the relationship between people, personalization and individuality. 

 

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. 



 
 
 
 
 
 

154 
 

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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Carmen Diana 
CIMPOEŞU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Erupţie cutanată post fast‐food sau o urgenţă cu risc 
vital  

 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• Martie-Aprilie 2016 
Decan cu delegatie – Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi 

• Iunie 2015 – martie 2016 
Prodecan – Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” Iaşi 

• Martie 2014- până în prezent 
Profesor Universitar Habilitat (iunie 2014) Disciplina Medicina de Urgență, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

• 2008-2014 
Conferenţiar Disciplina Medicină de Urgenţă (Şef Disciplină + coodonator direcţie 
curs), Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, 

• 2013 ianuarie-iunie 
Director Medical, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași 

• 2004-2008 
Șef Lucrări Disciplina Medicină de Urgenţă (Şef Disciplină), Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, 

• 2011-2012 
Membru în Comisia pentru obţinerea titlului de Doctor în ştiinţe – 5 teze 
iulie 2011 – Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş 
iunie 2011 – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Medicină, 
Farmacie şi Medicină Dentară 
ianuarie 2011 – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie şi 
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Geologie 
2011-2015 – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 1999-2016 
Medic Șef al Unităţii Primire Urgenţe şi SMURD (inființat în 2005), Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași 

• 2000-2016 
Coordonator al Centrului de Formare în Medicina de Urgenţă din cadrul Unităţii 
Primire Urgenţe şi SMURD 

• 2007-2016 
Director de rezidentiat, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași 

• Decembrie 1998 – februarie 1999 
Serviciul Județean de Ambulanță Iași 

 

Calificarea/diploma obţinută 

• 2013: Educator Master Class, Consiliul European de Resuscitare, Viena, Austria 

• 2011 – 2016: Consiliul European de Resuscitare – ALS Full Instructor 

• 2013: European Trauma Course instructor candidate, Consiliul European de 
Resuscitare 

• 2005-2006: Master “Epidemiologia studiilor clinice”, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

• Noiembrie 1997 – octombrie 2005: Doctor în medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi 

• 2004- 2005: Atestat- Competenţă în ecografie generală, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2006: Atestat- Competenţă in Managementul Serviciilor de Sănătate, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi 

• 2001 – prezent: Medic Primar in medicina de urgenta 

• 1998-2002: Licenţă- specializarea “Psihopedagogie”, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi 

• 1997-1998: Medic specialist Medicina de Urgenţă, Serviciul Judetean de Ambulanta 
Iasi 

• Perioada 1992 – 1996: Medic rezident in medicina de urgență, Spitalul Clinic de 
Urgență Iași 

• 1986 – 1992: Diplomă de licenţă Doctor-Medic, Facultatea de Medicina, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 
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Comunicarea experienței clinice cu terapia biologică 
biosimilară în dermatologie 

Conf. Dr. Simona Ianoși, Dr. Alexandra Radu 
Clinica Dermatologie Craiova 
Clinica Dermatologie București  
 

Introducere: Medicamentele biosimilare devin disponibile în diferite arii terapeutice. Un 
medicament biosimilar este un medicament biologic, care s-a dovedit a nu avea diferențe 
clinic semnificative față de medicamentul de referință în ceea ce privește calitatea, activitatea 
biologică, siguranța, eficacitatea și imunogenitatea.1 Medicamentele biosimilare au fost 
utilizate în practica clinică de peste 12 ani ca tratamente pentru înlocuirea hormonului de 
creștere, pentru neutropenie și anemie legate de insuficiența renală cronică sau de cancer. 

Rezultate: Concurența între diferite medicamente biologice, inclusiv medicamentele 
biosimilare, creează mai multe oportunități de alegere a tratamentului pentru medici și pentru 
pacienți și îmbunătățește performanța pentru medicamente individuale (cum ar fi dispozitive 
îmbunătățite, servicii pentru pacienți sau formulări). 

Decizia de a prescrie un medicament biologic pentru un pacient, fie că este vorba de un 
medicament de referință sau un medicament biosimilar, fie că se face schimb între cele două, 
revine medicului responsabil. Acest lucru ar trebui să fie în conformitate cu indicațiile aprobate 
din rezumatul caracteristicilor produsului. 

Prescriptorii ar trebui să utilizeze toate dovezile relevante disponibile pentru a lua deciziile 
privind îngrijirea unui pacient, cu selecția inițială a celei mai potrivite molecule pe baza 
considerentelor clinice. Ulterior, medicii care prescriu medicamente ar trebui să ia în 
considerare propunerile de valoare oferite de diferite produse, inclusiv indicațiile privind 
costurile și licențele, precum și alți factori relevanți pentru utilizarea produsului și rezultatele 
clinice probabile pentru fiecare pacient. 

Concluzii: Produsele biosimilare sunt considerate a fi interschimbabile cu produsul lor de 
referință, ceea ce înseamnă că un medic poate alege medicamentul biosimilar în locul 
produsului de referință (sau invers) și se așteaptă să obțină același efect clinic (echivalență 
terapeutică).1 
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Sharing clinical experience with biosimilar therapy in 
dermatology 

Conf. Dr. Simona Ianoși, Dr. Alexandra Radu 
Dermatology Clinic Craiova 
Dermatology Clinic Bucharest 
 

Introduction: Biosimilar medicines are becoming available across different therapeutic 
areas. A biosimilar medicine is a biological medicine, which has been shown not to have any 
clinically meaningful differences from the reference medicine in terms of quality, biological 
activity, safety, efficacy and immunogenicity.1 Biosimilar medicines have been used in clinical 
practice for over 12 years as treatments for growth hormone replacement, neutropenia and 
anaemia related to chronic renal failure or cancer. 

Results: Competition between different biological medicines, including biosimilar 
medicines, creates increased choice for patients and clinicians, and enhanced value 
propositions for individual medicines (such as improved devices, patient services or 
formulations).2 

The decision to prescribe a biological medicine for an individual patient, whether a 
reference or biosimilar, or to change between the two, rests with the responsible prescriber. 
This should be in accordance with the approved indications on the summary of product 
characteristic.  

Prescribers should use all available relevant evidence to guide decisions about the care 
of an individual patient with the initial selection of the most appropriate molecule based on 
clinical considerations. Subsequently, prescribers should consider the value propositions 
offered by different products, including cost and licensed indications, as well as other factors 
relevant to the use of the product and likely clinical outcomes for each patient. 

Conclusion: Biosimilar products are considered interchangeable with their reference 
product; which means a prescriber can choose the biosimilar medicine over the reference 
product (or vice versa) and expect to achieve the same clinical effect (therapeutic 
equivalence).1 

 

1European Medicines Agency: Biosimilars in the EU; Information guide for healthcare professionals, 
2017   

2What is a Biosimilar Medicine?, NHS England Report, Sept 2015, updated 30 May 2019 
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Simona IANOŞI 
 
medic primar dermato-venerolog 

 
 

Scurt CV 

• absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie Craiova  

• doctor in medicina din 2005  

• masterat în Managementul Unităţilor Sanitare  

 

Activitate ştiinţifică:  

• autoare a 7 cărţi de specialitate  

• 200 de lucrări publicate la congresele naţionale de dermatologie  

• 170 de lucrări publicate la congresele internaţionale de dermatologie  

• 43 de lucrări publicate în reviste naţionale şi internaţionale  

 

Specializări în domeniul dermatologiei şi dermatologiei estetice în SUA, Franţa, Italia, 
Germania, Portugalia, Canada.  

• Participare la 15 cursuri de pregătire în domeniul dermatologiei şi dermatologiei 
estetice, în ţară şi în străinătate. 

• 27 de participări la congrese internaţionale  

• 53 de participări la congrese naţionale de specialitate  

 

Director a 4 granturi naţionale de cercetare ştiinţifică.  

Investigator principal în 9 studii clinice de cercetare multicentrice internaţionale. 
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Alexandra RADU 
 
Dr. 

 
 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 01/2010 – 12/2010 – Medic rezident, specialitatea Medicina Generală – Medicina de 
Familie, Spitalul Clinic Municipal Nr.2 “Filantropia”, Craiova 

• 01/2011 – 12/2014 – Medic rezident, specialitatea Dermatologie-Venerologie, Spitalul 
Clinic Municipal de Urgență, Timișoara – Clinica de Dermato-venerologie 

• 02/2015 – prezent – Medic specialist P.F.A. cabinet med Dr. Radu Alexandra 

 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: 

• Membru activ în Societatea Română de Dermatologie 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie 

• Membru Asociația Dermatologilor transilvăneni 

• Grupul de lucru al specialiștilor în Boala Venoasă Cronică (European Venous Forum) 
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Mihaela  
POPA VIDAN 
 
Dr.  
MedLife București 

 
 

Frumusețea – tinerețe fără bătrânețe și viață fără de 
moarte 

Mihaela Vidan Popa 
Medlife București 
 

Lucrarea este mai mult un eseu ce are ca prim obiectiv poziționarea standardului de 
frumusețe în societatea actuală și secundar enumerarea diferitelor tipuri de proceduri estetice 
venite în întâmpinarea  modificărilor cutanate în raport de vârstă. Totodată, se vor aminti 
măsurile de prevenție a îmbătrânirii cutanate premature.  

În final, scopul lucrării este de a distruge ideea obsesivă a femeilor din ziua de azi de 
“perfecțiune în frumusețe”, având ca suport informațional, studii globale și exerciții informale.  

 

 

Beauty – Youth without age and life without death 

Mihaela Vidan Popa 
Medlife Bucharest  
 

The present paper is much more an essay but a scientific memoir, which describe the 
positioning of beauty in the actual society. Secondary, I list the different patterns of aesthetics 
procedures for cutaneous aging and the preventive measures of early cutaneous aging. 

Finally, the purpose of this paper is to destroy the obsessive idea for “ideal beauty”, helping 
by global studies and informal exercises.  
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Short CV 

Dermatology – Venereology Practitioner Physician, Ph.D 

 

Name and address of employer: MedLife București 

Dates: May 2010 onwards 

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 

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 
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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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Agnieszka 
OWCZARCZYK-
SACZONEK 
 
Prof. Dr.  
Head of Department of Dermatology, 
Sexually Transmitted Diseases and 
Clinical Immunology  
The University of Warmia and Mazury 
in Olsztyn  

 

Serious adverse reactions after aesthetic medicine 
procedures 

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek 
Department of Dermatology, Sexually Transmitted Diseases and Clinical Immunology, 
the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland 
 

The most common adverse reactions can be observed immediately after aesthetic 
procedures and are usually associated with tissue traumatization: hematoma, bruising, 
swelling or in the case of hyaluronic acid (HA) vascular occlusion. Whereas delayed 
hypersensitivity reactions are observed more often after 1 week to years after treatment. In 
some cases the product, subject to natural hyaluronidase enzyme, releases low molecular 
weight HA, or is poorly purified (containing bacterial DNA) which become antigens, thus 
provoking delayed reactions. Recently ASIA syndrome (the autoimmune/inflammatory 
syndrome) induced by adjuvants was established. HA, as an adjuvant, enhances antigen 
specific immune response, induces inflammatory cytokines release and interacts with Toll-like 
receptors and inflammasome. This reaction leads to innate and adaptive immune response 
(polyclonal activation of B cells, effect on cellular immunity). Therefore, the long-term 
observation and monitoring of the patient, as well as the choice of a solution approved by FDA 
or EMA are of the utmost importance. 

In cases of botulinum procedures, BoNT is immunogenic and stimulates the production 
of neutralizing anti-drug antibodies, especially with repeated administration, resulting in 
secondary lack of response. The substance administered is not a pure toxin, but it contains 
neurotoxin-associated complexing proteins (NAPs), excipients for stabilization, and buffer 
systems. Antibodies produced against NAPs are non-neutralizing antibodies and do not affect 
neurotoxin activity.  

The lecture presents own cases of immune disorders provoked by HA, BoNT and platelet-
rich plasma. 
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Short CV 

Biography 

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek is assistant professor, the Head of the Department of 
Dermatology, Sexually Transmitted Diseases and Clinical Immunology at The University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn. She was appointed as the consultant in dermatology and 
venereology of Warmian-Masurian Voivodeship in 2013. Moreover she is a member of the 
Polish Society of Dermatology, a member of the Association of Aesthetic Dermatology, and a 
member of the European Academy of Dermatology and Venereology. 

Research Interest 

Dermatology, Metabolic diseases, Aesthetic Dermatology  
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Boala psoriazică trece dincolo de piele 

Abordarea completă: Începeți din timp tratamentul cu 
Cosentyx 

Prof. Dr. Daciana Branișteanu, Dr. Carmen Curea 

Boala psoriazică este o afecțiune sistemică inflamatorie, progresivă, care afectează întreg 
organismul, trecând dincolo de piele. Pentru pacienții cu boală psoriazică, pielea este doar unul 
dintre aspectele bolii. 

Inflamația sistemică poate provoca nu numai manifestări vizibile, cum ar fi cele de la 
nivelul pielii, scalpului, palmelor, plantelor și unghiilor. Boala psoriazică poate progresa în 
interiorul organismului, chiar dacă pielea pare neafectată, și poate provoca leziuni progresive 
invizibile inițial, cum ar fi afectarea structurilor articulare periferice sau axiale. Aceste leziuni 
progresive invizibile pot fi ireversibile dacă nu sunt tratate din timp. 

Boala psoriazică se asociază cu multiple comorbidități, cum ar fi cele cardiovasculare, și 
cu deteriorarea semnificativă a calității vieții pacienților.  

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 diferitele 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 se  
mențin 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 chiar se îmbunătățește în timp, astfel încât 
la 2,5 ani, aproximativ 60% dintre pacienți obțin palme și tălpi curate sau aproape curate. 
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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 300mg se administrează subcutanat, 
inițial săptămânal, timp de 5 săptămâni, apoi se continuă lunar cu doza de întreținere. 

Utilizat la peste 340.000 pacienți  și fără evidențierea de noi semnale privind siguranța 
de-a lungul a 5 ani, Cosentyx asigură tratamentul complet pentru boala psoriazică. 

Tratamentul eficient al manifestărilor multiple ale bolii psoriazice este esențial pentru 
îmbunătățirea calității vieții pacienților. 

Începând din timp tratamentul bolii psoriazice cu Cosentyx, țintim direct cauza bolii, 
reducând inflamația sistemică și obținem o eficacitate rapidă, susținută pe termen lung, nu 
doar la nivelul pielii și a altor manifestări vizibile, dar și la nivelul manifestărilor progresive 
invizibile. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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 
 
Dr. 
Colentina Clinical Hospital, Bucharest 
Hospital medical services 
Senior Doctor in Dermato – Venerology 

 
 

Scurt CV 

• Advanced user of lasers  

• IPL devices  

• electrosurgery and radiosurgery  

• therapeutic lasers surgery  

• anti-aging therapies  

• peelings  

• botulinic toxine 

• fillers  

• biologic therapies in Psoriasis, Pemphigus, Lupus, Hidradenitis Supurativă.  
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Niazi KHUSROW 
 
MD, FACC, FSCAI 
Director, Peripheral Vascular 
Intervention 
Emory University, Atlanta, Georgia, 
USA 

 
 

Vascular Causes of Leg Ulcers to be considered by 
Dermatologists  

Niazi Khusrow  
Director, Peripheral Vascular Interventions Department of Medicine,  
Emory University, Atlanta, Georgia, USA 
 
How dermatologists can help pts with leg ulcers, diagnose vascular causes and 
treatment options to reduce the risk of amputations 

Ulcers on the foot or around the ankle area are frequently encountered in clinical practice 
and carry the ominous danger of limb amputations if prompt diagnosis and treatment is not 
instituted. Clinically vascular causes may be divided into arterial, venous and others. The most 
common cause is chronic venous insufficiency (CVI) followed by atherosclerotic arterial 
occlusive disease also called peripheral arterial disease (PAD). Family history increases the risk 
of both these conditions and genetics may play a much stronger role for CVI. Other risk factors 
that may increase the risk of developing CVI are standing jobs, pregnancy, obesity, history of 
venous thrombosis of the lower extremity, trauma and increase height. The risk of developing 
PAD is increased in diabetics, smokers, hypertension, dyslipidemia, chronic kidney disease and 
in patients with coronary artery disease. Most of the patients will give a history which will guide 
the diagnostic testing to confirm the underlying pathology for the ulcer. Physical examination 
will add to the history in directing what type of vascular testing is performed.  

Simple diagnostic testing in the office may help including an ankle-brachial index (ABI) 
and a Doppler examination of the venous system of the lower extremity. If an abnormal ABI is 
identified then MRA or CTA of the lower extremities will define the arterial obstructive disease. 
Majority of these obstructions may be addressed endovascularly without exposing the patient 
to more invasive vascular procedures. Once the blood flow is improved then with local wound 
care, healing is expedited. Similarly, once venous insufficiency is demonstrated in the great or 
small saphenous vein, treating these will expedite wound healing. The treatment is office 
based thus avoiding any major surgeries. 

Having a high suspicion of vascular etiology when seeing foot ulcers and identifying the 
underlying pathology will facilitate wound healing and reduce patient morbidity from this 
chronic debilitating disease. 



 
 
 
 
 
 

172 
 

    

 
Short 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: 

• Built a nationally recognized peripheral vascular program 

• Initiated a peripheral research program in cardiology  

• Established a noninvasive vascular laboratory  

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 
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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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Pacientul cu boală venoasă cronică: prinde-mă dacă 
vrei! 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Dr. Toni Feodor 
 

Pacientul cu boala venoasa cronica: Prinde-ma daca vrei…… sau, cu alte cuvinte dar din 
aceeasi perspectiva, O suferință ascunsă, departe de ”linia întâi”: Boala Venoasă Cronică…. 

În luna luna august 2019, Dr. Toni Feodor spunea despre simptomele din Boala Venoasă 
cronică: ”este o boală care schimbă calitatea vieţii. Este o durere viscerală, surdă, care afectează 
performanţele , inclusiv performanţele intelectuale. S-a demonstrat că pacienţii care au 
această suferinţă sunt mai trişti”. În luna martie 2020, la nivel global, îngrijirea pacienților cu 
afecțiuni cronice a fost deprioritizată de către sistemele sanitare ale lumii, datorită amenințării 
pandemiei.  

Care sunt însă prioritățile pacientului care suferă de Boală Venoasă Cronică? Care sunt soluțiile 
realiste de ameliorare a calității vieții pe care i le oferă sistemul sanitar în contextul actual?  

Vă invităm să reconstruim aceste soluții împreună, într-un dialog cu doi experți în Boala 
Venoasă Cronică: Prof.Dr.Daciana Brănișteanu, membră de onoare a Forumului Venos 
European și Dr.Toni Feodor, chirurg vascular specializat în flebologie și cu o experiență 
redutabiă în chirurgia venoasă minim invazivă. Simpozionul este moderat de Dr.Iulia Deac, 
Coach executiv pentru Lideri din industria sănătății. 

 

The patient with Venous Chronic Disease:  Catch me if 
you can! 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu, Dr. Toni Feodor 
 

The patient with Venous Chronic Disease:  Catch me if you want……. or, in other words, 
from the same perspective, a hidden suffering, away from the "front line": Chronic Venous 
Disease….. 

In august 2019, Dr Toni Feodor talked about the Venous Chronic Disease’s symptoms: “It’s 
a disease that changes the quality of life. It’s a visceral, deaf pain, that affects the performances, 
including the intellectual capacity. It has been demonstrated that the patients that have this 
suffering are sadder.” In March 2020, globally, the medical care for the patients with chronic 
diseases had been deprioritized by the medical systems of the world because of the threat of 
the pandemic. Which are, however, the priorities of the patient that suffers of Chronic Venous 
Disease? Which are the realistic solutions of making better the quality of life being offered by 
the medical system in the current context? 
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We invite you to reconstruct these solutions together, in a dialogue with two experts in 
Venous Chronic Disease: Prof. Dr. Daciana Branisteanu, honorific member of the European 
Venous Forum and Dr. Toni Feodor, vascular surgeon specialized in phlebology with a 
redoubtable experience in minimum invasive vascular surgery. The symposium is being 
moderated by Dr. Iulia Deac, executive coach for leaders in the health industry.  
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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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Toni FEODOR 
 
medic primar chirurg  
medic specialist chirurgie vasculară, 
cu competență în ecografie generală 
și supraspecializare în flebologie 

 
 

Scurt CV 

Arii de expertiză: 

• chirurgia varicelor (flebologia) 

• chirurgia defectelor de perete parietal (hernii și eventrații) 

• proctologia 

• chirurgia laparoscopică 

• chirurgie oncologică  

 

Membru în societăți știintifice medicale naționale și internaționale: 

• Vicepresedinte al Asociației Române de Chirurgie Ambulatorie; 

• Colegiului Medicilor din România 

• Societatea Română de Chirurgie; 

• Societatea Română de Herniologie; 

• Societatea Europeană de CHIVA; 

• Societatea Română de Flebologie; 

• Societatea Europeană de Chirurgie Endoscopică; 

• Societatea Română de Chirurgie Vasculară; 

• Membru al grupului de lucru Flebologie- Limfologie. 
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Ştefan JIANU 
 
Dr. 
Clinica ProEstetica, București, 
România 

 
 

Complicațiile tratamentului cu laser endovenos în boala 
varicoasă 

Ștefan Jianu 
Clinica ProEstetica, București, România 

Cuvinte cheie: laser endovenos, boala varicoasă, complicații 

Din 2004 am introdus prima dată în țară tratamentul varicelor cu LASER endovenos, 
metoda modernă de ablație termică minim invazivă, care este recomandată în ultimii ani ca 
primă opțiune de tratament, în cazul varicelor sistematizate, de către toate ghidurile 
internaționale de flebologie. 

Laserul endovenos se practică de regulă sub anestezie locală cu tumescență, prin 
introducerea unei fibre optice în venă de tratat sub control ecografic și ablația termică a venei 
care se închide treptat sub efectul fotocoagulării laserului. Este o procedură ambulatorie, 
necesită puncții sau microincizii, durerile postoperatorii sunt minime și recuperarea rapidă. Cu 
toate acestea există și complicații ale laserului endovenos, specifice - precum arsurile cutanate, 
leziuni nervoase, fistula arteriovenoasă, tromboze sau hiperpigmentare și nespecifice - precum 
echimoze, hematoame, seroame, parestezii sau tromboze venoase profunde. 

În studiul nostru am analizat retrospectiv un grup de 2644 cazuri de varice operate cu 
laser endovenos în Clinica ProEstetica într-o perioadă de 14 ani. Complicațiile au fost minore, 
având pe primul plan echimozele (asociate mai ales anesteziei locale cu tumescență și 
administrării de heparină cu greutate moleculară mică postintervenție) - 56%, paresteziile - 
10% și fenomenele inflamatorii (trombophlebitis-like) pe traiectul venei tratate - 8%, cu o 
singură arsură cutanată și niciun caz cu tromboză venoasă profundă. 

În concluzie complicațiile laserului endovenos sunt minore și justifică alegerea sa ca 
primă metodă  de tratament în boală varicoasă. 
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The complications of endovenous laser treatment for 
varicose veins 

Ștefan Jianu 
ProEstetica Clinic, Bucharest, Romania 

Keywords: endovenous laser, varicosis veins, complications 

Starting since 2004 we performed for the first time in Romania the endovenous laser 
treatment for varicosis veins, a minimal invasive method of thermal ablation which is mostly 
recommended in the last years by all the phlebological international guides as the first option 
for the treatment of varicosis veins. 

Endovenous laser is performed usually under tumescent local anaesthesia, by the 
introduction of a laser fiber in the vein, firing the laser and retiring the fiber, obtaining the 
closing of the vein under the photocoagulation effect. It is an outpatient procedure, it is 
performed through punction or very small incisions, the postoperative pains are minimal and 
the recovery quick. But there also described in the literature complications of the endovenous 
laser, specific- like cutaneous burns, neurologic injuries, arteriovenous fistulas, thrombosis or 
hyperpigmentations and nonspecific- like ecchymosis, hematomas, seromas, paraesthesias or 
deep vein thrombosis. 

In our study we analysed retrospectively a group of 2644 cases of endovenous laser for 
varicosis veins performed in ProEstetica Clinic in 14 years. Complications were minor, having 
on the first place the ecchymosis - 56%, paraesthesias - 10% and inflammatory reactions 
(thrombophlebitis - like) on the treated vein trajectory - 8%, with only one single cutaneous 
burn and no cases of deep vein thrombosis. 

In conclusion, the complications of endovenous laser are minor, justifying why is the first 
method of treatment for varicosis veins. 

 

Scurt CV 

Doctor în medicină 

Medic primar chirurgie generală, competența în chirurgie laparoscopică 

Dr. Ștefan Jianu este absolvent al Facultății de Medicină Generală din cadrul U.M.F. “Carol 
Davila”, București, în anul 1988, cu media generală 10, medic specialist chirurgie generală în 
1993, doctorand în 1994, medic primar chirurgie generală în 1998, din 2000 obține competență 
în chirurgie laparoscopică iar în 2001 devine “Doctor în medicină” al U.M.F. “Carol Davila”. Este 
membru fondator și președinte al Institutului Venelor iar din 1994 până în prezent continuă să 
conducă Departamentul de chirurgie generală și flebologie al Clinicii ProEstetica. 
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Dr. Ștefan Jianu este un pionier al chirurgiei miniinvazive în România, realizând o serie 
întreagă de premiere naționale precum primele operații laparoscopice pentru ulcer perforat 
(1995 – Spitalul de Urgență), primele operații de hernie fără internare (1997 – PROESTETICA), 
primele flebectomii microchirurgicale (1998), primele operații de varice cu laser endovenos în 
2004 – Clinica PROESTETICA și primele scleroterapii cu spumă ecoghidate în același an. Are o 
mare experiență în chirurgia varicelor – peste 30 de ani, cu cea mai mare cazuistică de 
proceduri cu laser endovenos, pe care îl practică de peste 16 ani în boala varicoasă dar și o 
îndelungată practică a laserului transcutan și scleroterapiei pentru telangiectazii, venule și 
varice nesistematizate. 

Are peste 100 prezentări la Congrese și Conferințe naționale și internaționale, cu articole 
publicate în Revista română de flebologie, în Revista română de chirurgie, în Hernia, în British 
Journal of surgery, International Angiology etc. Este autor și coautor al mai multor monografii 
și ghiduri, este membru al multor societăți academice, precum – Societatea română de 
flebologie, Societatea Internațională de Medicină și Chirurgie regenerativă, Societatea română 
de chirurgie, Societatea română de limfologie, Colegiul american de flebologie, Societatea 
franceză de flebologie, Societatea europeană de hernie și trăiește cu speranța de a face cât 
mai mult bine semenilor săi. 
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Manuela CIOCOIU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Influenţa compuşilor polifenolici în procesele 
fiziopatologice la nivelul pielii  

Manuela Ciocoiu1, Iuliana Hunea1, Codruţa Bădescu2 
1Disciplina de Fiziopatologie, U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iaşi 
2Departamentul Specialităţilor Medicale I, U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iaşi 

Cuvinte cheie: compuşi polifenolici, mecanisme fiziopatologice 

Proprietățile biologice ale polifenolilor includ proprietăți antioxidante, antitumorale și 
efecte antiinflamatorii. Există o varietate de mecanisme potențiale de acțiune cum ar fi 
inhibarea enzimelor de replicare bacteriană, inducerea apoptozei în celulele tumorale, 
stimularea monocitelor/macrofagelor pentru a produce citokine și stimularea 
mieloperoxidazei- iododependente a neutrofilelor. Cunoașterea biodisponibilității diverselor 
clase de polifenoli este esențială în înțelegerea eficienței lor terapeutice. Activitatea 
metabolică a polifenolilor depinde de activitatea intrinsecă, de absorbția intestinală, de rata de 
metabolizare și de eliminare. Biodisponibilitatea scăzută a majorității polifenolilor, a condus la 
diverse asocieri de polifenoli și combinații de polifenoli cu vitamine și alți micronutrienți, care 
au fost selectate pentru a viza în mod specific mecanismele celulare cheie, implicate în 
carcinogeneza. Alte abordări promițătoare pentru creșterea biodisponibilității compuşilor 
polifenolici în studiile clinice includ utilizarea nanoparticulelor, lipozomilor, a complexelor 
fosfolipidice și a analogilor structurali. Majoritatea combinațiilor de compuși naturali țintesc 
mecanismele intracelulare de reglare ale carcinogenezei. S-a demonstrat lezarea țesutului 
conjunctiv ca un element comun implicat în creșterea tumorală, invazie și metastazare. Rolul 
acestei bariere naturale anti-cancer este frecvent neglijat in abordările terapeutice ale 
cancerului. Cu toate acestea, toate etapele metabolice critice în cancer necesită degradarea 
membranei bazale și a componentelor matricei extracelulare ca barieră fizică care împiedică 
creșterea, migrarea și invazia celulelor tumorale. În concluzie, compuşii polifenolici reprezintă 
o modalitate importantă de tratament în cancerul cutanat, luând în considerare utilizarea lor 
în siguranţă. Datorită abilităţii acestora de a modula multiple mecanisme biologice implicate 
în iniţierea şi progresia cancerului, compuşii polifenolici oferă nenumărate efecte terapeutice 
comparativ cu un singur compus. 
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Influence of polyphenolic compounds on the 
pathophysiological processes in the skin 

Manuela Ciocoiu1, Iuliana Hunea1, Codruţa Bădescu2 
1Department of Pathophysiology, U.M.Ph. “Grigore T. Popa” from Iaşi 
2Department of Internal Medicine I, U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” from Iaşi 

Keywords: polyphenolic compounds, pathophysiological mechanisms 

The biological properties of polyphenols include antioxidant, anti-tumour and anti-
inflammatory effects. There are a variety of potential mechanisms of action such as inhibition 
of bacterial replication enzymes, induction of apoptosis in tumour cells, stimulation of 
monocytes/macrophages to produce cytokines, and iododependent myeloperoxidase 
stimulation of neutrophils. Understanding the bioavailability of various classes of polyphenols 
is essential in understanding their therapeutic efficacy. The metabolic activity of polyphenols 
depends on the intrinsic activity, intestinal absorption, metabolism and elimination rate. The 
low bioavailability of most polyphenols has led to various combinations of polyphenols and 
combinations of polyphenols with vitamins and other micronutrients, which were selected to 
specifically target the key cellular mechanisms involved in carcinogenesis. Other promising 
approaches for increasing the bioavailability of polyphenolic compounds in clinical studies 
include the use of nanoparticles, liposomes, phospholipid complexes and structural 
analogues. Most combinations of natural compounds target intracellular carcinogenesis 
regulation mechanisms. Damage to connective tissue has been shown to be a common 
element involved in tumour growth, invasion and metastasis. The role of this natural anti-
cancer barrier is frequently overlooked in cancer therapy approaches. However, all critical 
metabolic stages in cancer require degradation of the base membrane and extracellular 
matrix components as a physical barrier that impedes growth, migration and invasion of 
tumour cells. 

In conclusion, polyphenolic compounds are an important therapeutic option in skin 
cancer, considering their safe use. Because of their ability to modulate multiple biological 
mechanisms involved in cancer initiation and progression, polyphenolic compounds have 
countless therapeutic effects compared to a single compound. 
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Efectul antitumoral al unor peptide citotoxice 
antimicrobiene, cu aplicabilitate în neoplaziile 
tegumentului 

Magda Bădescu1, Manuela Ciocoiu1, Daniela Jitaru2, B.M. Diaconescu3,  
Maria Cristina Vlădeanu1, Iris Bararu-Bojan1, Carmen Anton4,  
Codruța Bădescu4 
1Disciplina Fiziopatologie 
2Institutul Regional de Oncologie Iași2  
3Medicina muncii3 
4Departmentul de Medicină internă4, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. 
Popa", Iaşi 

Cuvinte cheie: peptide citotoxice, magainină, dermaseptin, cecropine, lycotoxin  

Introducere:  Cancerul este cea mai frecventă cauză a mortalității umane la nivel mondial. 
Terapiile anticancer, cum ar fi chimioterapia și radiațiile, sunt asociate cu efecte secundare 
severe. Multe studii au arătat că unele peptidele antimicrobiene prezintă un spectru larg de 
activitate citotoxică împotriva celulelor canceroase.  

Material și metodă: În acest studiu in vitro, am evaluat potențialul tumoricid al 
magaininei, cecropinei A și B, dermaseptinei și lycotoxinei asupra liniilor de celule tumorale: 
MDA-MB-231 (adenocarcinomul mamar) și M14K (mezoteliom uman) precum și asupra unei 
linii de keratinocite normale.  

Rezultate: Am analizat efectele acestor peptide cationice asupra viabilității, citotoxicității 
și proliferării celulelor din liniile celulare tumorale și keratinocite. Studiul de viabilitate a fost 
realizat folosind anexină și 7-AAD (7-amino-actinomicină D), pentru detectarea și măsurarea 
apoptozei prin tehnica citometriei în flux. Peptidele utilizate de noi sunt citolitice 
(antimicrobiene) și pot distruge integritatea membranei cu pierderea conținutului celular și 
moartea celulelor.  
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Rezultatele studiului nostru au relevat faptul că efectele citotoxice ale peptidelor, asupra 
celulelor tumorale, depind de concentrația lor. Eficiența lor este maximă la concentrații de 120 
µM dar persistă și la concentrații de 60 µM. Efectele au fost nesemnificative la concentrații de 
30 µM.. Peptidele studiate nu au avut efect citotoxic asupra keratinocitelor normale. Concluzii: 
Intensitatea efectului tumoricid depinde atât de natura peptidului utilizat şi de concentraţia 
acestuia în mediul de viaţă al celulelor, cât şi de tipul de linie celulară utilizată. Ele ar putea 
reprezenta o alternativă terapeutică asupra tumorilor maligne de piele. 

 

Antitumoral effect of some antimicrobial cytotoxic 
peptides, as a novel therapy against skin cancers 

Magda Bădescu1, Manuela Ciocoiu1, Daniela Jitaru2, B.M. Diaconescu3,  
Maria Cristina Vlădeanu1, Iris Bararu-Bojan1, Carmen Anton4,  
Codruța Bădescu4 
1Pathophysiology Department 
2Regional Institute of Oncology Iasi 
3Occupational medicine 
4Internal Medicine Department, University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", 
Iaşi 

Keywords: cytotoxic peptides, magainin, cecropine, keratinocyte 

Introduction: Cancer is the most common cause of human mortality worldwide. 
Anticancer therapies, such as chemotherapy and radiation, are associated with severe side 
effects. Many studies have shown that some antimicrobial peptides have a cytotoxic activity 
against cancer cells.  

Material and method: In this study, we evaluated the tumoricidal potential of magainin 
and cecropines (A and B) on tumor cell lines: MDA-MB-231 (breast adenocarcinoma) and M14K 
(human mesothelioma) as well as a normal keratinocyte lines. Results: We analyzed the effects 
of these cationic peptides on viability, cytotoxicity and cell proliferation in tumor and 
keratinocyte cell lines. The feasibility study was performed using annexin and 7-AAD (7-amino-
actinomycin D), for the detection and measurement of apoptosis by flow cytometry. The 
peptides used by us are cytolytic (antimicrobial) effect and can destroy the integrity of the 
membrane with loss of cell content and cell death.  

The results of our study revealed that the cytotoxic effects of peptides on tumor cells 
depend on their concentration. Their efficiency is maximum at concentrations of 120 µM but it 
persists at concentrations of 60 µM. The effects were insignificant at concentrations of 30 µM. 
The studied peptides had no cytotoxic effect on normal keratinocytes line.  

Conclusions: The intensity of the tumoricidal effect depends both on the nature of the 
peptide used and its concentration in the cell life environment, as well as on the type of 
tumoral cell line used. They could be a therapeutic alternative for malignant skin tumors. 
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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 = 9. 

Factor de impact cumulat (pentru toate articolele) = 42,48 

 

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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Nevus-associated melanoma: diagnosis and biological 
implications 

Riccardo Pampena 
 

Nevus-associated melanoma (NAM) is defined by the coexistence of melanoma and 
nevus components.  

It accounts for almost one-third of melanoma cases and usually appears on the trunk of 
younger patients than the de-novo melanoma. Moreover, NAM patients frequently harbour 
high nevus count, light eye colour and history of frequent sunburns. 

Regarding prognosis, NAM is generally thinner and more frequently in-situ than de-novo 
melanoma.  

NAM has been regarded as a model to investigate melanoma origin and two pathways 
have been proposed, the first not involving clinically visible precursors, the second involving 
melanocytic nevi as precursors. 

Concerning diagnosis, dermoscopy may identify nevus and melanoma components 
when located side-by-side. However, static dermoscopy often fails in differentiating these 
entities, in particular when the two entities are superimposed. 

Digital dermoscopic monitoring allows to identify dynamic changes occurring during follow-
up; this may improve diagnostic accuracy and potentially our knowledge on NAM biology. 
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Short 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 (MD) 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. The collaboration of Dr. Pampena with the Skin Cancer Unit 
of Reggio Emilia started in January 2015 with a 2-month fellowship performed during his 
residency in Dermatology and Venereology. 

Furthermore, he’s actively involved, as a researcher and statistician, in scientific studies. He also 
attended specific courses in Biostatistics and Cochrane Systematic Reviews and Meta-analysis. 
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Considerațiuni privind specificul muncii şi barierele 
percepute în domeniul serviciilor de cosmetologie 

Boris Nedelciuc 
Catedra Dermatovenerologie, U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica 
Moldova 

Cuvinte cheie: cosmetologie, specificul muncii, barierele percepute. 

Introducere: Un studiu complex asupra opiniei prestatorilor de servicii cosmetologice 
referitor la munca prestată lipseşte. Din aceste considerente, nu există o viziune clară în 
această privinţă. 

Scopul cercetării: Evaluarea unor consideraţiuni privind specificul muncii şi barierele 
percepute în domeniul serviciilor de cosmetologie. 

Obiectivele cercetării: Studierea opiniei prestatorilor de servicii cosmetologice cu privire 
la specificul muncii și barierele percepute. 

Material şi metode: A fost realizat un studiu cantitativ, prospectiv, eşantionul de cercetare 
fiind compus din 36 medici, implicaţi în serviciile de cosmetologie. Instrumentul de cercetare 
utilizat: “Chestionar anonim pentru prestatorii serviciilor de cosmetologie”. 

Rezultate obţinute: Aproximativ 1/5 (22%) dintre persoanele chestionate nu a semnat 
contract de muncă la angajare. Cele mai acute probleme, invocate în activitatea profesională, 
sunt ambiguitatea legislaţiei din ţara noastră (56%) şi competiţia neloială cu alte instituţii (39%). 
Pentru majoritatea respondenţilor (72%), atmosfera generală din colectiv (confortul, 
amabilitatea, susţinerea reciprocă etc.) contează cel mai mult. Peste jumătate dintre ei (58%) 
îşi achită din propriile resurse participarea la diverse cursuri de instruire, iar puţin peste 1/3 
(36%) consideră că serviciile pe care le prestează sunt pentru majoritatea populaţiei 
costisitoare şi foarte costisitoare. 
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Concluzie: Cunoaşterea opiniei prestatorilor de servicii cosmetologice cu privire la 
specificul muncii și barierele percepute poate constitui un suport important în trasarea unor 
acţiuni practice, menite să îmbunătăţească climatul muncii şi calitatea serviciilor prestate. 

 

Considerations of the specifics and barriers 
encountered in cosmetology services 

Boris Nedelciuc 
Department of Dermatovenerology, U.S.M.Ph. “Nicolae Testemiţanu”, Chisinau, Republic 
of Moldova 

Keywords: cosmetology, specifics, barriers encountered 

Introduction: There is no complex study of the opinion of cosmetology services providers 
on their provided services. This is why there is no clear vision on the matter.  

Research Purpose: Assessment of considerations of the specifics and barriers 
encountered in cosmetology services. 

Research Objectives: Study the opinions of cosmetology services providers on the 
specifics and barriers encountered in cosmetology services.  

Materials and methods: A quantity-based and prospective study was conducted, based 
on the examination of 36 doctors providing cosmetology services. Research instrument used: 
“Anonymous questionnaire for cosmetology services providers”. 

Achieved results: Approximately 1/5 (22%) of the questioned subjects have not signed an 
employment contract. The most important professional problems were mentioned to be: the 
ambiguity of national laws (56%) and the unfair competition with other institutions (39%). The 
majority of study subjects (72%) considered the general team-related atmosphere (the 
comfort, respect, and mutual support) to be of up-most importance. Over half of them (58%) 
pay themselves the fees related to any related training courses and a little over 1/3 (36%) believe 
their services are expensive and very expensive for the majority of Moldovans. 

Conclusion: awareness of cosmetology services providers opinions on specifics and 
barriers of their work is of key importance towards developing practical actions aiming 
towards improving the climate of this activity and quality of provided services. 
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Particularităţi ale resurselor umane implicate în 
serviciile de cosmetologie 

Boris Nedelciuc 
Catedra Dermatovenerologie, U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica 
Moldova 

Cuvinte cheie: cosmetologie, particularităţi, resurse umane. 

Introducere: O expertiză amplă asupra resurselor umane implicate în serviciile de 
cosmetologie din RM lipseşte. Iată de ce o intervenţie a statului, în vederea menţinerii 
standardelor de siguranță, este absolut necesară. 

Scopul cercetării: Evaluarea unor particularităţi ale resurselor umane, implicate în 
serviciile de cosmetologie, în vederea optimizării domeniului respectiv de activitate. 

Material şi metode: A fost realizat un studiu descriptiv, selectiv, eşantionul de cercetare 
fiind compus din 93 dosare, depuse în scopul expertizării competenţelor profesionale în acest 
domeniu de activitate. Instrumentul de cercetare utilizat: „Grilă de evaluare pentru analiza 
dosarelor”. 

Rezultate obţinute: Numărul cosmetologilor care activează în sectorul privat este de 
circa 13 ori mai mare comparativ cu numărul celor care muncesc în sectorul public. 
Reprezentantele sexului feminin domină semnificativ (87%) prestarea serviciilor de 
cosmetologie, cele mai multe dintre acestea (62%) având vârste între 36 şi 49 de ani. Cei mai 
mulţi cosmetologi (92%) au absolvit Facultatea Medicină Generală, însă numai jumătate dintre 
ei (50%) are pregătire postuniversitară în dermatologie. Nu este clar în baza căror acte au fost 
acceptaţi în câmpul muncii persoanele fără studii medicale superioare (2%), respectiv fără 
studii medicale postuniversitare (8%). De asemenea, trezeşte nedumerire rata medicilor (45%) 
fără competenţe autorizate în cosmetologie. La fel, este îngrijorătoare cota mare a medicilor 
(64%) care nu se prezintă niociodată în Comisia de atestare a MS. 

Concluzie: Fenomenele menţionate mai sus pot fi evitate prin elaborarea unui mecanism 
eficient de control din partea instituţiilor abilitate ale statului: MS, ANSP, inspectoratul fiscal, 
poliţia economică. 
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Peculiarities of human resources involved in 
cosmetology-related services 

Boris Nedelciuc 
Department of Dermatovenerology, U.S.M.Ph. “Nicolae Testemiţanu”, Chisinau, Republic 
of Moldova 
 

Introduction: There is no extensive expertise on human resources involved in 
cosmetology-related services provided in the Republic of Moldova. This is why an intervention 
from the state, towards maintaining safety standards, is absolutely necessary. 

Research Purpose: Assessment of some peculiarities of human resources involved in 
cosmetology-related services, aiming at improving this area. 

Materials and methods used: A descriptive and selective study was conducted with 93 
files discussed, aiming at assessing professional competencies in this area. Research 
instrument used: “Assessment form of files analysis”. 

Achieved results: The number of cosmetologists working privately is approximately 13 
times bigger compared to the number of those who work in public institutions. Women 
dominate significantly (87%) in the area of cosmetology-related services, most of them being 
in the age group 36-49 years old (62%). Most cosmetologists (92%) have a Bachelors in General 
Medicine, but only half of them (50%) have continued with a Dermatology MD or PhD. It is not 
clear yet how 2% and 8% of the professionals in this area have been accepted without having 
followed an undergraduate and respectively postgraduate medical degree. Also, 45% of 
doctors do not hold authorised cosmetology competences, which is alarming in the same way 
as it is when looking at the high number of doctors (64%) who never appear when summoned 
by the Certifying Commission of the Ministry of Health 

Conclusion: The above-mentioned phenomena could be avoided through an efficient 
controlling mechanism from the governing bodies, such as the Ministry of Health, National 
Agency for Public Healthcare, Tax Inspectorate, Economic Crime Police. 
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Spectrul serviciilor de medicină estetică în republica 
moldova 

Boris Nedelciuc 
Catedra Dermatovenerologie, U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica 
Moldova 

Cuvinte cheie: servicii de medicină estetică, cosmetică, cosmetologie 

Introducere: O analiză complexă asupra serviciilor de medicină estetică în RM lipseşte, 
motiv pentru care avem mai multe abordări eronate la acest capitol. 

Scopul cercetării: Evaluarea statutului de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
medicină estetică în RM. 

Obiectivele cercetării: Analiza spectrului serviciilor de medicină estetică în contextul 
cadrului normativ autohton. 

Material şi metode: A fost realizat un studiu transversal, eşantionul de cercetare fiind 
compus din 149 instituţii, prestatoare de servicii în domeniul cosmeticii şi medicinii estetice. 
Instrumentul de cercetare utilizat: “Grilă de evaluare pentru colectarea datelor primare despre 
gama serviciilor prestate”. 

Rezultate obţinute: În RM predomină instituţiile care prestează servicii de cosmetică 
(85%), cele prestatoare de servicii în domeniul cosmetologiei şi chirurgiei estetice fiind într-o 
proporţie mai redusă (15%). Referitor la serviciile de cosmetică, un număr alarmant de instituţii 
(17%) oferă supracompetenţe, care, în conformitate cu normele legale existente, nu ar trebui 
să se regăsească în lista serviciilor prestate de către instituţiile non-medicale (saloane de 
frumuseţe, frizerii, saloane de tatuaje etc.). Referitor la serviciile de cosmetologie, un număr 
mare de instituţii (83%) oferă subcompetenţe, care, în conformitate cu aceleaşi norme legale, 
nu ar trebui să se regăsească în lista serviciilor prestate de către instituţiile medicale (cabinete 
medicale, centre medicale, clinici de medicină estetică etc.). 

Concluzie: Situaţia existentă poate fi explicată prin interesul sporit al populaţiei faţă de 
aceste servicii, respectiv prin ambiguitatea legislaţiei din RM. 
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Aesthetic Medicine Services Spectrum in the Republic 
of Moldova 

Boris Nedelciuc 
Department of Dermatovenerology, U.S.M.Ph. “Nicolae Testemiţanu”, Chisinau, Republic 
of Moldova 
 

Introduction:  There is no complex analysis on the aesthetic medicine services in the 
Republic of Moldova, this is the reason why we have multiple erroneous approaches to this 
matter. 

Research Purpose: Assessment of aesthetic medicine services organization and 
functioning status in the Republic of Moldova. 

Research Objectives: Analysis of the aesthetic medicine services spectrum in the context 
of Moldovan legal framework. 

Materials and methods used: A transversal study was conducted based on 149 
researched institutions providing cosmetics and aesthetic medicine related-services. 
Research instrument used: “Assessment form for primary data collection on the range of 
provided services”. 

Achieved results: 85 percent of the research-related institutions in Republic of Moldova 
provide cosmetics services, while aesthetic surgery and cosmetology services are available in 
a much smaller proportion (15 percent). As for the cosmetics services, an alarming number of 
institutions (17 percent) offer over-competencies, which, according to current legal norms, 
should not be found in the list of services provided by non-medical institutions, such as beauty 
salons, hairdressers, tattoo salons, etc.). As for cosmetology services, a large number of 
institutions (83%) offer under-competencies, which, again, according to the same legal norms, 
should not be found in the list of services provide by medical institutions (medical centres, 
aesthetic medicine clinics, etc.). 

Conclusion: The current situation can be explained by the increased interest of the 
population for these services, respectively due to ambiguous laws in the Republic of Moldova. 

  



 
 
 
 
 
 

195 
 

Scurt CV 

• 1994 – licenţiat în dermatologie 

• 2000 – doctor în ştiinţe medicale 

• 2001 – medic primar 

• 2002 – stagiu în dermatologie şi pedagogie, Iaşi, România 

• 2006 – stagiu în dermatologie şi cosmetologie, Marsilia, Franţa 

• 2007 – conferenţiar universitar 

• 2010 – preşedinte Comisia de atestare a medicilor dermatologi şi cosmetologi, MS al 
RM 

• 2010 – reprezentant naţional, Skin Inflammation & Psoriasis International Network, 
Franţa 

• 2011 – stagiu în psihopedagogia învăţământului superior 

• 2011 – membru Editorial Board Our Dermatology Online Journal, Polonia 

• 2012 – membru fondator Societatea de Andrologie şi Sănătate Sexuală din RM 

• 2014 – membru fondator Societatea de Dermatologie din RM 

• 2014 – membru boardul Societăţii Internaţionale de Dermatoscopie / International 
Dermoscopy Society 

• 2015 – membru Editorial Board International Journal of Clinical Dermatology & 
Research, SUA 

• 2015 – director Health & Beauty Online Journal 

• 2017 – expert în medicină estetică, MS al RM 

• 2019 – director Belle Femme Esthetic School, Chişinău 

• 2019 – master în Managementul Sănătăţii Publice 
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Dana Mihaela JIANU 
 
Dr. 
Clinica ProEstetica, București, 
România 

 
 

Impactul și metodele chirurgiei regenerative asupra 
învelișului corpului uman 

Dana Mihaela Jianu, Ioana Ghiurco 
ProEstetica Medical Center 
 

Introducere: Capacitatea de regenerare intrinsecă a celulelor și țesuturilor corpului uman 
este obiectul unei activități științifice și clinice susținute, care a dat naștere la noul domeniu de 
Medicină Regenerativă. Ca parte a acestuia, Chirurgia Plastică Regenerativă respectă aceleași 
principii, folosind tehnici concepute pentru regenerare, scopul final fiind restabilirea structurii 
și funcției pielii și țesuturilor moi ale corpului uman. Există numeroase dovezi științifice care au 
dus la utilizarea tot mai frecventă a țesutului adipos, nu numai pentru volumizare, ci și pentru 
proprietățile regenerative. În mod similar, plasma bogată în trombocite, cu o abundență în 
factori de creștere, precum și a laserelor cu CO2 (dar nu numai) sunt dovedite a avea rezultate 
regenerative pe țesuturile rezidente și pe cele grefate (inclusiv țesut adipos). Folosite în 
combinație, în aceeași ședință chirurgicală, acestea au un efect sinergic, potențat, de 
restructurare și remodelare a țesuturilor moi și a pielii. 

S-a demonstrat că țesutul adipos, plasma bogată în plachete și laserele au capacitatea de 
a regenera țesuturile individual. În practica noastră, am studiat și aplicat cele trei metode de 
regenerare simultan, într-o singură procedură combinată, efectul fiind superior datorită 
sinergismului lor. 

Material și metodă: Începând cu 2008, tratăm prin tehnici regenerative, cel mai frecvent 
combinate, pacienți cu diferite afecțiuni: piele îmbătrânită, cearcăne, hipotrofie mamară, 
defecte congenitale, sechele postoperatorii și posttraumatice, având până în prezent peste 
900 de cazuri. 

Rezultatele sunt întotdeauna pozitive și previzibile. Partea de cercetare pe care am 
condus-o a venit să ne întărească observațiile clinice și rezultatele. Tehnicile chirurgicale vor fi 
discutate, precum și exemplificarea prin cazuri clinice. 
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Concluzie: Tehnicile de regenerare sunt o alternativă promițătoare la chirurgia deschisă, 
așa cum este demonstrat de experiența practică și studiile clinice, pentru repararea și 
regenerarea țesuturilor deteriorate. Prin combinarea tehnicilor regenerative, se obține un 
efect superior datorită sinergismului lor. 

 

The impact and methods of regenerative surgery on the 
human body shell 

Dana Mihaela Jianu, Ioana Ghiurco 
ProEstetica Medical Center 
 

Introduction: The intrinsic regenerative capacity of the cells and tissues of the human 
body is the subject of sustained scientific and clinical activity, originating the new domain of 
Regenerative Medicine. As a part of it, Regenerative Plastic Surgery follows the same 
principles, using techniques designed to regenerate, the ultimate goal being to restore the 
structure and function of the human body’s skin and soft tissues. There is ample scientific 
evidence that has led to the increasing use of adipose tissue, not only for volumization, but also 
for the regenerative properties. Similarly, platelet-rich plasma with the abundance of growth 
factors, as well as of CO2 (but not only) lasers are demonstrated to have regenerative outcomes 
on the resident tissues and on the grafted ones (including fat). Used in combination, in the 
same surgical session, they have a potentiated effect of restructuring and reshaping the soft 
tissues, also re-draping the skin. 

Adipose tissue, platelet-rich plasma and lasers have been shown to have the ability to 
regenerate tissues individually. In our practice, we studied and applied the three regenerative 
methods simultaneously, in one combined procedure, the effect being superior due to their 
synergism. 

Material and method: Starting with 2008, we treat by regenerative, most frequently 
combined techniques, patients with various conditions: skin ageing, dark circles, breast 
hypotrophy, congenital defects, postoperative and post-traumatic sequelae, 900 cases. 

The results are always positive and predictable. The part of the research that we 
conducted came to strengthen our clinical observations and results. Surgical techniques will 
be discussed as well as exemplification by clinical cases. 

Conclusion: Regenerative techniques are a promising alternative to open surgery as 
demonstrated by practical experience and clinical trials, for the repair and regeneration of 
damaged tissues. By combining regenerative techniques, a superior effect is obtained due to 
their synergism. 
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Scurt CV 

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

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) 
. 

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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Cristina FURNICĂ 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 

 
 

Traficul de ființe umane și bolile cu transmitere sexuală 

Cristina Furnica, Diana Bulgaru-Iliescu, Raluca-Ozana Chistol,  
Lăcrămioara Perianu 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România 
  

România este în prezent una dintre țările europene cele mai afectate de traficul de ființe 
umane, sute sau chiar mii de femei și copii fiind forțați să se prostitueze. Aflată la granița 
Uniunii Europene, România reprezintă atât originea cât și destinația finală sau o zonă de tranzit 
pentru traficul de ființe umane din lumea întreagă. Femeile tinere din zone rurale sau orașe 
mici slab dezvoltate, în general cu un nivel redus de educație și puține cunoștințe în ceea ce 
privește igiena actului sexual sau bolile cu transmitere sexuală (BTS), constituie categoria 
populațională cea mai vulnerabilă în fața traficanților care acționează sub identități false și 
atrag victimele cu oferte de angajare sau cu promisiunea unor relații de lungă durată. Lucrarea 
de față își propune să analizeze statusul actual al traficului de ființe umane din România și 
impactul asupra sănătății publice din punct de vedere al BTS.  

Conform Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în anul 2018 au fost 
identificate 497 victime dintre care 363 de sex feminin (73%). Majoritatea victimelor au fost 
exploatate sexual (335 cazuri – 67,4%) în România, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Italia 
și Spania, iar 212 au fost minore (42,7%).  

Conform studiilor prospective și meta-analizelor efectuate la nivel internațional, 
majoritatea victimelor acuză probleme de sănătate incluzând oboseală cronică, cefalee, 
diferite afecțiuni ginecologice, dureri lombare și scădere ponderală. Numeroase victime au 
raportat dificultăți în utilizarea prezervativului (rupere – 22,4%, neutilizare – 8,2%) și au o 
incidență ridicată a BTS precum HIV (de la 5,4% în Indonezia, la 38% în India și 60% în Africa de 
Sud), HPV (45% la nivel mondial), gonoree rezistentă la tratament și sifilis. Coinfecția cu virusul 
hepatitic B și tuberculoza sunt de asemenea frecvente în rândul acestor persoane.  

În concluzie, victimele traficului de ființe umane sunt frecvent afectate de BTS și 
contribuie la răspândirea globală și apariția mutațiilor HIV și HPV precum și la creșterea 
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rezistenței la tratament a gonoreei și sifilisului. Având în vedere afecțiune care pot surveni în 
rândul acestor persoane, noțiunea de ”victimă a traficului de ființe umane” ar trebui 
recunoscută drept diagnostic oficial în Clasificarea internațională a bolilor și a problemelor de 
sănătate înrudite.  

 

Human Trafficking and the Sexually Transmitted 
Infections 

Cristina Furnica, Diana Bulgaru-Iliescu, Raluca-Ozana Chistol,  
Lăcrămioara Perianu 
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, Romania 
 

Romania is one of the most affected European countries by human trafficking as 
hundreds or maybe thousands of women and children are forced into prostitution. Because of 
its geographical position at the border of the European Union, it serves as the origin, transit or 
destination zone for trafficked human beings. Young woman from rural or marginalised areas, 
generally with poor educational status and no knowledge of sexual hygiene or concerning 
sexually transmitted infections (STIs), are most likely to fall victims to traffickers acting under 
covert or false identities "offering" them well-payed jobs or a loving relationship.  

The aim of our paper is to analyse the actual status of human trafficking in Romania and 
its health impact in terms of STIs. According to the Romanian Agency for Human Trafficking, 
in 2018 there were identified 497 victims, among them 363 females (73%). Most individuals 
were exploited sexually (335 cases - 67.4%) in Romania, United Kingdom, Germany, Italy and 
Spain and minors represented 42.7% of cases (212 persons). According to prospective studies 
and meta-analyses worldwide, most victims report multiple physical health issues including 
fatigue, headaches, sexual and reproductive health problems, back pain and weight loss. 
Victims report great difficulties regarding condom use (condom failure 22.4% or non-use 8.2%) 
and have a high incidence of STIs like HIV (from 5.4% in Indonesia to 38% in India and 60% in 
South Africa), HPV (45% victims worldwide), drug resistant gonorrhoea and syphilis.  

Coinfection with hepatitis B virus and tuberculosis are also frequent. In conclusion, as a 
result or prolonged sexual abuse, victims of human trafficking are usually affected by STIs and 
contribute to global dispersion and mutation of HIV and HPV and to the increasing drug 
resistance of gonorrhoea and syphilis. Given the associated health issues, victims of human 
trafficking should be recognized as an official diagnosis in the International Classification of 
Diseases. 
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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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Posibilități și perspective în psoriazisul moderat - sever 

Dr. Alin Nicolescu, Conf. Dr. Cătălin Popescu 

Moderator: Prof. Dr. Călin Giurcăneanu 

 

Psoriazisul este o boală cronică ce necesită un control susținut și o abordare personalizată. 

Tratamentele eficiente, individualizate, alături de abordarea având în vedere ținta 
terapeutică pentru a atinge și a menține o curățare a pielii sunt esențiale pentru a maximiza 
calitatea vieţii pacientului cu psoriazis. 

Decizia terapeutică în psoriazisul moderat-sever trebuie să ia în considerare o serie de 
factori care țin de caracteristicile pacientului și ale bolii. 

Un control eficient și durabil al bolii reprezintă acum o așteptare realistă pentru 
tratamentul psoriazisului. Opțiunile terapeutice apărute în ultimii ani, care țintesc citokine 
cheie (ex. IL-23), pot oferi niveluri înalte de curățare cutanată durabilă, cu un profil de siguranță 
favorabil, având potențialul de a îmbunătăți standardele de îngrijire pentru pacienții cu 
psoriazis. 
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Alin NICOLESCU 
 
medic primar dermatovenerolog  
Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății 

 
 

Scurt CV 

Dr. Alin Nicolescu este medic primar dermatovenerolog și Președintele Comisiei de 
Dermatovenerologie a Ministerului Sănătății. A urmat numeroase cursuri de specializare în 
ţară şi străinătate pentru Laser Nd-Yag, dermatoscopie, ecografie cutanată, printre care:  

• curs de Ecografie cutanată – „Cortex Technologz” (1996) 

• curs de Ecografie cutanată la Viena (1996) 

• curs de Dermatoscopie la LKH Gratz (1996) 

• curs Pulsed Dye Laser în Viena (1996) 

• curs de lasere (CO2, PDL, Nd Yag, Dioda) la Tel Aviv, Israel (1997) 

• curs de lasere, CO2, Scanner în Israel, Haifa (1997) 

• curs Pulsed Dye Laser, Nd-Yag, Compania Coherent (2008) 

• programul de Lasere în Medicină SPIRALMED (2010). 

 

Autor al peste 200 de lucrări publicate şi comunicate din ţară şi străinătate. Colaborator 
la redactarea manualului “Dermato-venerologie 2000”.Consultant de specialitate pentru 
diverse afecţiuni (dermatita atopică, psoriazis, etc.) în cadrul cursurilor organizate de diverse 
companii farmaceutice. 

Din 2008 este membru în Comisia de experţi a CNAS privind terapiile biologice în 
psoriazisul sever, iar din anul 2010 Preşedintele Societăţii Române de Lasere în Medicină şi 
Chirurgie. Din anul 2011 este Secretar General al Societăţii Române de Dermatologie. 
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Cătălin POPESCU 
 
Conf. Dr. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Scurt CV 

Experienţă profesională: 

• 1991 - 1994: secundariat în dermatovenerologie, preparator universitar 

• 1994 - 1999: Asistent universitar, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

• 1999 - 2006: Şef de lucrări, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti  

• 2006 - prezent: Conferenţiar, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti  

 

Studii 

• Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Medicină, 1989 

• Medic specialist dermatovenerolog, 1994 

• Medic primar dermatovenerolog, 1998 • PhD “cum laudae”, 2004   

 

Lucrari publicate 

• Popescu CM, Popescu R, Williams HC, Forsea D. Community validation of the UK 
diagnostic criteria for atopic dermatitis in Romanian schoolchildren. Br J Dermatol 
1998; 138; 436-442. 

• Popescu R, Popescu CM, Williams HC, Forsea D. Prevalence of skin conditions in 
Romanian school-children. Br J Dermatol 1999; 140: 891-896. 

• Popescu CM, Popescu R. What is the role of topical calcipotriol in the treatment of 
moderate to mild chronic plaque psoriasis? [editorial]. Arch Dermatol 2000; 136: 
15471549. 

• Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. The Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2003. • Popescu CM, Popescu R. Effectiveness of oral ivermectin 
and malathion lotion for difficult-to-treat head lice. Arch Dermatol. 2011 Jan;147(1):98-
100 
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• Popescu CM, Popescu R. Isotretinoin therapy and inflammatory bowel disease. Arch 
Dermatol. 2011 Jun;147(6):724-9. 

• Popescu CM, Popescu R. Efficacy and safety of spinosad cream rinse for head lice. 
Arch Dermatol. 2012 Sep;148(9):1065-9. 

• Garner SE, Eady A, Bennett C, Newton JN, Thomas K, Popescu CM.Minocycline for 
acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 
15;8:CD002086. 

• Popescu CM, Bigby M. The weight of evidence on the association of isotretinoin use 
and the development of inflammatory bowel disease. JAMA Dermatol. 2013 
Feb;149(2):221-2.2 

• Sladden M, Zagarella S, Popescu C, Bigby M. No survival benefit for patients with 
melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy: critical appraisal of the 
Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial-I final report. Br J Dermatol 
2015;172:566-571. 

• Compendiu de dermatologie si venerologie. Bucuresti, 1996 (retiparit 1997, 1998), 415 
pagini 
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Camelia BOGDĂNICI 
 
Prof. Dr.  
U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași, Spitalul 
Clinic Județean de Urgențe “Sf. 
Spiridon” Iași 

 
 

Actualități despre Demodex! Cum se poate trata? 

Camelia-Margareta Bogdănici 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 
 

Demodex poate afecta la nivelul feței - pleoapele, determinând blefarita dar și acneea 
rosacea, care va determina Sindromul ochiului uscat sau Disfuncția glandelor Meibomius. 
Există două forme de Demodex:  Demodex folliculorum – care afectează foliculii genelor (cu o 
lungime de 0.3 - 0.4 mm) și Demodex brevis – care se găsește în glandele sebacee și în glandele 
Meibomius. D. brevis este de dimensiuni mai mici (0.2 – 0.3 mm). 

Diverse studii au demonstrat că rata de colonizare este între 20% și 80% și că se constată 
o creștere cu înaintarea în vârstă. Un studiu recent efectuat în Turcia, prin examinarea 
biopsiilor de la nivelul pielii la 300 de voluntari sănătoși, a arătat o prevalență a D. folliculorum 
și D. brevis de 61.3% (media 14.3/cm2) și respectiv 23.3% (media 3.2/cm2). Infestarea atât cu D. 
folliculorum cât și cu D. brevis este mai frecventă la sexul masculin decât la cel feminin, 
probabil datorită numărului mai mare de glande sebacee.  

Pacienții cu simptomatologie oculară – mai ales cu afectarea genelor - au o prevalență 
pentru Demodex cuprinsă între 55% și 70%. În populația generală, frecvența este diferită: între 
18% - 55% pentru D. folliculorum, fiind mai frecvent (2.4x) față  de D. brevis.  

Posibilități de tratament: natural, prin utilizarea uleiului provenit din frunzele de 
Melaleuca alternifolia; ceaiul de Paperbark, originar din Australia, care are proprietăți  
antimicrobiene, anti-inflamatorii, antifungice și antivirale, fiind toxic pentru Demodex. Igiena 
pleoapelor este considerată esențială. Prezentarea arată o modalitate de tratament a blefaritei 
determinate de Demodex cu șervețele palpebrale care asigură și o igienă eficientă a genelor. 

Conclusions: Infestarea cu Demodex este frecventă mai ales în populația mai în vârstă, cu 
afectarea mai ales a genelor de la nivelul pleoapelor. Utilizarea de terpinen-4-ol reprezintă un 
tratament eficient al blefaritelor împreună cu păstrarea igienei acestora. 
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I Found about Demodex! How do I treat it? 

Camelia-Margareta Bogdănici 
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 
 

Demodex can spread from the face to the eyelids, probably leading to blepharitis and also 
rosacea, which may be the link between Dry Eye Disease and Meibomian gland dysfunction. 
There are two types of Demodex:  Demodex folliculorum – found in eye lash follicles, 0.3-0.4 
mm long and Demodex brevis – burrows deep into sebaceous and Meibomian glands. D. 
brevis is smaller and stubbier (0.2 – 0.3 mm). 

Various studies have shown normal rates of colonization that can vary between 20% and 
80%, increasing with aging. Both species are found in several populations around the world 
and different ethnic groups and in regions where the climate is warmer. A more recent studies 
in Turkey examined superficial skin biopsies from 300 healthy volunteers, revealing a 
prevalence and density for D. folliculorum and D. brevis of 61.3% (mean 14.3/cm2) and 23.3% 
(mean 3.2/cm2), respectively. Infestation of both D. folliculorum and D. brevis is more common 
in males than in females, presumably due to greater numbers of sebaceous glands. For 
patients presenting ocular problems, the prevalence of ocular Demodex detected by eyelash 
sampling is reported to be between 55% and 70%. In a more general population, the picture is 
more varied: from 18% to 55%. D. folliculorum is much more common (2.4x) amongst samplet 
eyelashes than D. brevis. Some factors may change the environment to encourage mite’s 
proliferation, such as: skin phototype, exposure to sunlight, alcohol intake, smoking, stress, hot 
beverages, spicy food and abrupt changes in temperature. 

Modalities of treatment: natural, essential oil from steamed Melaleuca alternifolia leaves; 
tea tree or narrow-leaved Paperbark, native to Australia; exhibits antimicrobial, anti-
inflammatory, antifungal, and antiviral properties; toxic to Demodex. Eyelid hygiene can be 
considered essential for promoting and maintaining eyelid health; lid hygiene reduces 
Demodex counts but does not eradicate the mites; association of a TTO ointment with eyelid 
hygiene is effective in relieving symptoms of Demodex spp. infestation. The treatment of 
Demodex blepharitis needs to be comprehensive, directed at eradicating the Demodex mites 
and managing the signs and symptoms of the associated blepharitis. Eyelid hygiene is one of 
the basic principle of Demodex blepharitis to complement medical treatment; the importance 
of twice daily comprehensive eyelid hygiene procedures with eyelid wipes, warm compress 
and eyelid massage, in addition to standard therapy of Demodex blepharitis was 
demonstrated. 

Conclusions: Demodex infestation is: very common, especially in older people, and can 
lead to eyelid and ocular surface diseases such as blepharitis. The mites can directly obstruct 
follicles and glands and can also be vectors for bacteria, provoking immune responses. 
Currently, terpinen-4-ol is the most efficient treatment to eradicate mites so far, in addition to 
a lid hygiene to relieve ocular signs and symptoms. 
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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. 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. 

 

Short CV 

Camelia-Margareta Bogdanici completed her General Medicine at University of Medicine 
and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi-Romania in 1985. She did her Residency in 
Ophthalmology from 1990-1994, in the same hospital in which she is working now. She was an 
Assistant Professor at University of Medicine and Pharmacy “Grigore T Popa” Iasi, first in 
Histology Department, from 1987-1990; in Ophthalmology Department, from 1991-1999; 
Lecturer from 1999-2007, Associate Professor between 2007-2018 and now is Professor and 
Chief of Ophthalmological Clinic in the same University and Hospital. Her lectures are for 
Romanian and English students in Ophthalmology. She completed Medical Degree (PhD) in 
1999. The title of her thesis was “Clinical research for pressure equilibrium at normal, ocular 
hypertension and glaucoma”.  
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From 2007-2012, she was Medical Director of Hospital Sf. Spiridon Iasi, Romania, and from 
2012-2016, she was Deputy in Romanian Parliament, in Health and Family Commission. She 
had scholarships in: Leuven-Belgium, Kfar Saba-Israel, Koln-Germany, Louisville–Kentucky, 
Regensburg-Germany. She is the member of Romanian Board Society, Vice President of 
Romanian Society of Ophthalmopediatry and Strabismus, member of Romanian Society of 
Contact Lenses, member of European Academy of Orthokeratology. She contributes as author 
in many Romanian and International Congresses, and also of 78 scientific publications in 
extenso and of 18 books of ophthalmology (as editor, author or co-author). 
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Lenuța PROFIRE 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 

 
 

Potențialul cicatrizant al unor noi hidrogeluri pe bază 
de chitosan-acid hialuronic 

Lenuţa Profire1, Andreea Teodora Iacob1, Luminița Confederat1,  
Mihaela Iustina Avram1, Claudia Andrieş2, Mihaela Moşneguţu2,  
Simona-Eliza Giuşcă3, Bianca-Ştefania Profire3, Irina-Draga Căruntu3  
1Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din 
Iași, România  
2Centrul de Cercetare-Dezvoltare, Compania Antibiotice SA, România 
3Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din 
Iași, România 
 

Leziunile țesuturilor moi, ca de exemplu arsurile, ulcerele sau alte afecțiuni traumatice, 
reprezintă o gravă problemă de sănătate în întreaga lume. Deși pentru tratarea acestor leziuni 
s-au obținut diferite materiale, problema unui tratament optim este departe de a fi rezolvată. 
Scopul acestui studiu a fost de a dezvolta noi hidrogeluri hidride, pe bază de chitosan-acid 
hialuronic-bentonită. Chitosanul și acidul hialuronic sunt biopolimeri cu importante efecte 
antimicrobiene, hemostatice și cicatrizante. Bentonita are proprietăți absorbante, dovedindu-
se a fi ideală pentru procesul de cicatrizare. În matricea de hidrogel au fost încorporate arginina 
și betulina, cunoscute pentru efectele lor benefice în procesul de cicatrizare. Prin varierea 
concentrației componentelor au fost obținute șase noi formulări. Formulările au fost 
caracterizate din punct de vedere morfologic, utilizând microscopia electronică de scanare, 
prin spectroscopie IR, grad de porozitate și umflare, studii de cinetică și de stabilitate. Cele mai 
stabile formulări au fost evaluate din punct de vedere biologic utilizând teste in vitro (teste 
antimicrobiene și antioxidante) și in vivo (pe model de rană indusă la șobolanul diabetic). Cea 
mai bună formulare s-a dovedit a fi hidrogelul chitosan-acid hialuronic-bentonită (1,8:0,5:4,5) 
cu un conținut de arginină și betulină de 1%. Această formulare a prezentat caracteristici fizico-
chimice și reologice îmbunătățite. Studiile de cinetică au evidențiat faptul că substanțele 
active (arginina/betulina) sunt eliberate în proporție de 70% în decurs de 6 ore, ceea ce 
înseamnă că formularea are o acțiune de lungă durată. În plus, această formulare a prezentat 
efecte antimicrobiene, antioxidante și cicatrizante îmbunătățite. 
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The healing potential of new chitosan-hyaluronic acid 
based hydrogels 

Lenuţa Profire1, Andreea Teodora Iacob1, Luminița Confederat1,  
Mihaela Iustina Avram1, Claudia Andrieş2, Mihaela Moşneguţu2,  
Simona-Eliza Giuşcă3, Bianca-Ştefania Profire3, Irina-Draga Căruntu3  
1Faculty of Pharmacy, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy from Iasi, 
Romania  
2Centre for Research and Development, Antibiotice SA Company, Iasi, Romania 
3Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy from Iasi, 
Romania 
 

The soft tissue injuries, such as burn, ulcer or other traumatic damages, represent a major 
health care problem in the entire world [1]. Although several wound dressings materials have 
been developed, the problem of the wounds management is far from being solved. The aim 
of this study was to develop new hybrid hydrogels based on chitosan-hyaluronic acid-
bentonite. Chitosan and hyaluronic acid are biopolymers which mimic the properties of the 
extracellular matrix and have important biological effects such as antimicrobial, haemostatic 
and wound healing [2, 3]. Bentonite is an absorbent natural clay which has ideal properties for 
wound healing [4]. Into hydrogel matrix, arginine and betulin, known for their important 
biological effects for healing process, have been incorporated [4, 5]. Varying the concentration 
of components, six new innovative formulations have been developed. The formulations were 
characterized in terms of morphology using scanning electron microscopy, IR spectroscopy, 
swelling and porosity degree, kinetic studies and stability properties. The most proper and 
stable formulations were biologically evaluated using in vitro (antimicrobial, antioxidant 
assays) and in vivo tests (using wound model induced to diabetic rat). The best formulation 
was the chitosan: hyaluronic acid: bentonite (1.8:0.5:4.5) hydrogel containing arginine and 
betulin in concentration of 1%. This formulation showed improved physico-chemical and 
rheological characteristics. The kinetic study revealed that the active substances 
(arginine/betulin) is released during 6 h in ratio of 70%, which means this formulation remain 
active long time. Moreover this formulation showed improved antimicrobial, antioxidant and 
healing effects.  
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Short CV 

Dr. Lenuta Profire is Professor of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania. She received her PhD in 
1991 with the thesis Research concerning synthesis of new bioactive xanthine derivatives. Since 
2016 she is Dean of Faculty of Pharmacy. She is member of the scientific and professional 
organisations and managed several national and international research projects. Other 
important achievements: PhD supervisor (since 2008), Director of Doctoral School (2012-2016), 
Member of Doctoral School Council (2012-present), Member of the National Council for 
Attesting University Titles, Diplomas and Certificates (2011-2012, 2016-present). 

Research Interests: 

Improving the pharmacological and pharmacokinetic profile of the biological active 
compounds and drugs using biopolymers as delivery systems (based on chitosan, 
chitosan/hyaluronic acid, chitosan/xanthan, cellulose/chondroitin sulphate). Design and 
characterization of new biological active compounds focused on new heterocycle derivatives 
(based on xanthine, thiazolidine-4-one, pyrazolin-5-one, azetidin-2-one, aminoacids scaffold) 
and their biological evaluation (antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetes 
effects). 
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Humira – DermaPartener   

Managementul pe termen lung al pacientului cu 
psoriazis 

Prof. Dr. Daciana Brănișteanu, Dr. Carmen Curea 

 

Obiectivul comunicării este de a prezenta informații medicale privind experiențele 
acumulate de-a lungul timpului în ceea ce privește gestionarea pe termen lung a pacienților 
cu psoriazis moderat-sever, luând în considerare comorbidităţile si bolile asociate din psoriazis, 
contribuind astfel la optimizarea managementului pacienților cu această afecțiune.  

Sunt prezentate cazuri clinice care ilustrează gestionarea pacientului cu psoriazis aflat în 
tratament cu Humira în practica clinică curentă. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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 
 
Dr. 
Colentina Clinical Hospital, Bucharest 
Hospital medical services 
Senior Doctor in Dermato – Venerology 

 
 

Scurt CV 

• Advanced user of lasers  

• IPL devices  

• electrosurgery and radiosurgery  

• therapeutic lasers surgery  

• anti-aging therapies  

• peelings  

• botulinic toxine 

• fillers  

• biologic therapies in Psoriasis, Pemphigus, Lupus, Hidradenitis Supurativă. 

  



 
 
 
 
 
 

217 
 

Marina GOUMENOU 
 
Dr.  
Department of Toxicology and 
Forensic Sciences of the Medical 
School at the University of Crete, 
Greece 

 
 

Nanotechnology in Cosmetics: health or just beauty?  

Marina Goumenou  
Toxicologist, MSc, PhD, ERT 
 

Nanotechnology is the science, engineering, and technology of materials with size within 
1 and 100 nanometres. Nanomaterials, due to their size, have different physicochemical and 
biological behaviour from traditional materials, such as enhanced delivery with intradermal 
penetration and better product appearance. Nanomaterials are widely used in cosmetics and 
cosmeceuticals, in products for anti-wrinkling, dehydrated and inelastic skin associated with 
aging, dispersed hyperpigmentation, sunscreens, nail-care products, lip-care products, and 
more. However, further than their efficacy, their possible health adverse effects after long-term 
used need to be studied appropriately.  

Several factors are compromising the appropriateness of safety assessment of 
nanomaterials in cosmetics. In EU the use of animals in the toxicological testing of cosmetics 
is forbidden though all necessary alternatives are not yet in place. This gap could be 
theoretically covered from the fact that several nanomaterials are also used in the chemicals’ 
industry and toxicological studies are available from the animal-testing permissible REACH 
regulation. However, the results of these studies could be considered questionable, as they are 
performed using testing protocols not made for nanomaterials. Another compromising factor 
is that the current regulations pass the responsibility of safety assessment in the cosmetics’ 
producing companies. As a result, the respective safety data are not publicly available, to 
support farther the scientific understanding of nanomaterials health effects. Further 
collaboration between industry, safety authorities, and researchers is necessary to increase our 
knowledge on nanomaterials safety and to provide safe products to the consumers. 
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Short CV 

WORK EXPERIENCE  

01.05.2013 – up to now: Research Coordinator and Advisor, Toxicology & Chemistry, 
Department of Toxicology and Forensic Sciences of the Medical School at the University of 
Crete, Greece  

01.07.2013 – 31.06.2018: Senior Scientific Officer (AD8), Risk Assessor in Toxicology 
European Food Safety Authority  

01.07.2011 – 30.06.2013: Seconded National Expert (SNE), Researcher in Toxicology, 
European Commission, Joint Research Centre, Systems Toxicology, Unit, Ispra, Italy  

20.11.2004 – 30.06.2011: Scientific Officer, Analytical Chemistry, Hellenic Republic, 
General Chemical State Laboratory, Athens, Greece.  

20.12.2003 – 19.11.2004: Scientific Officer, Analytical Chemistry, Hellenic Republic, 
General Consumer Secretariat, Chemical Laboratories, Athens, Greece 

01.07.1998 – 30.11.2003: Research Associate, Toxicology & Analytical Chemistry, Benaki 
Phytopathological Institute, Toxicological LaboratoryAthens, Greece  

 

PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS  

43+ publications in peer review papers; 8 EC/EU Scientific and Policy Reports; 35+ EFSA 
opinions; 100+ GCSL opinions for market conformity; 3+ Book chapters; 41 Conferences and 
Workshops Presentations  

  

TEACHING ACTIVITIES  

Lecturing in the BSc and MSc program of Toxicology in the University of Crete in Greece  

Invited lecturer and trainer for Regulatory Toxicology and PBPK in PhD student of the 
Cambridge Univirsity, UK  

Invited lecturer for Food Safety and Toxicology in EUROTOX courses of basic and 
advanced Toxicology  

5+ years exerience of teaching chemistry, physics and mathematics to high school and 
university students   
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REVIEWER AND EDITORIAL ACTIVITIES   

Acknowledged reviewer of the Health and Safety Executive of UK (HSE-UK) proposal 
"Testing an algorithm for quantitative in vitro to in vivo extrapolation” submitted to European 
Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) and selected for founding.  

Quest Editor of the Special Issue of Toxicology Letters entitled “Toxicology for Real-Life 
Risk Simulation” DOI:  10.1016/j.toxlet.2018.12.003.  

Reviewer of the peer review journals Food and Chemistry Toxicology (Outstanding 
reviewer status), Toxicology Reports (Recognized reviewer status), Toxicology Letters, 
Environmental and Sustainability Indicators, Springer Nature Applied Sciences, and Food 
Research International.  

 

MEMBERSHIPS   

• The Project Management Institute (PMI)  

• The European Registry Toxicologist (ERT)  

• The Society of Toxicologic Pathologist (STP)   

• Member of the Word Academy of Sciences (WAS)  

• The Hellenic Society of Toxicology (HST, member of EUROTOX)  

• The Society of Greek Chemists (SGC)  

 

SCHOLARSHIPS AND AWARDS  

• Elsevier award as Outstanding reviewer for the Journal Food and Chemical 
Toxicology, April 2018  

• Elsevier award as Recognised reviewer for the Journal Toxicology Report, July 2019  

• Award for the best study at the 3th National Conference of Toxicology and Forensics, 
Crete, Greece, 2002  

• Scholarships from the Athens Academy for post – graduate studies (1999-2002), 
Greece  
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Monica HĂNCIANU 
 
Profesor universitar 
Disciplinele Farmacognozie-
Fitoterapie, Biologie vegetală şi 
animală modul II, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „GrigoreT. Popa” 
Iaşi 

 
 

Implicaţiile PUFA în sănătatea pielii 

Prof. Dr. Monica Hăncianu, Conf. Dr. Oana Cioancă  

Acizii graşi polinesaturaţi (PUFA) sunt implicaţi într-o serie de funcții fiziologice 
deoarece, aceştia, reprezintă componente ale oricărei membrane, fiind totodată 
precursori ai unor mediatori chimici importanți, așa numitele eicosanoide. Mare parte 
din PUFA sunt integrați în fosfolipidele membranare, conferindu-le acestora fluiditatea 
și influențând prin aceasta funcțiile ce revin membranelor. Dezechilibrele în aportul 
PUFA la nivelul organismului sau o serie de disfuncţii enzimatice, alături de stresul 
oxidativ influenţeayă calitatea pielii. 

Este cunoscut faptul că pielea are propriile mecanisme de apărare față de stresul 
oxidativ indus (iradiere solară sau de alte surse, patologii cu componentă inflamatorie 
etc.) dar la supraproducţie de radicali liberi de oxigen (RLO) organismul ajunge să fie 
depășit, mulți RLO rămânând disponibili pentru a induce dezechilibre care pot conduce 
la imunosupresie, carcinogeneză și îmbătrânirea pielii. 

Scurt CV 

Experienţă profesională: 

2009 - prezent: Profesor universitar–Disciplinele Farmacognozie-Fitoterapie, Biologie 

vegetală şi animală modul II, Universitatea de Medicină şi Farmacie „GrigoreT. Popa” Iaşi 

 2004 - 2009: Conferenţiar universitar–aceeaşi disciplină 

 2000 - 2004: Şef lucrări–aceeaşi disciplină 

 1996 - 2000: Asistent universitar-aceeaşi disciplină  

 1992 - 1996: Preparator universitar-aceeaşi disciplină 

 1991 - 1992: Farmacist-Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Iaşi 
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Vasile BENEA 
 
C.Ș. gr. I Dr.  
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Tropicale “Victor Babeş” Bucureşti 

 
 

Actualităţi terapeutice în angioedemul ereditar 

Vasile Benea 
Clinica de Dermato-venerologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor 
Babeş” Bucureşti 
 

Angioedemul ereditar (HAE) este o afecţiune rară, transmisă autozomal dominant, 
determinată de un deficit parţial de inhibitor de C1 esterază (C1-INH). S-au descris trei variante 
de HAE; în timp ce tipurile I şi II există un deficit cantitativ şi/sau funcţional de C1-INH (care 
rezultă din mutaţii heterogene la nivelul SERPING1, gena ce codifică C1-INH, localizată în 
regiunea cromozomială 11q12-q13.1.), tipul III este caracterizat prin valori normale ale C1-INH şi 
este determinat de mutaţii ale genelor factorului XII, angiopoietinei-1 sau plasminogenului. 
Nivelul redus al C1-INH determină o activitate locală crescută a bradikininei care contribuie la 
apariția și dezvoltarea angioedemului. 

Diagnosticul precoce al HAE reprezintă premiza pentru un management corect. Cele mai 
utilizate teste diagnostice sunt reprezentate de dozarea complementului, inclusiv a fracțiunii 
C4 şi a C1-INH (funcțional și cantitativ). 

Tratamentul HAE constă în profilaxia pe termen scurt şi îndelungat şi în managementul 
episoadelor acute. Este importantă evitarea factorilor declanşatori. Baza profilaxiei a fost 
reprezentată de terapia cu androgeni atenuaţi (danazolul, stanozololul); agenţii antifibrinolitici 
(acidul tranexamic şi acidul epsilon-aminocaproic) sunt terapii alternative. Recent FDA a 
aprobat C1-INH pentru profilaxia HAE. Ca profilaxie pe termen scurt înainte de intervenţiile 
chirurgicale se poate administra concentrat de C1-INH sau danazol. Tratamentul de elecţie în 
cazul atacurilor acute este reprezentat de concentratul de C1-INH. Sunt disponibile şi un C1-
INH recombinant şi un derivat nanofiltrat din plasmă. Icatibant (un inhibitor al receptorului 
BK-2), ecalantid și lanadelumab (inhibitori ai kalicreinei) au fost de curând aprobați pentru 
tratamentul HAE.  
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Hereditary angioedema: an update 

Vasile Benea 
Dermato-venereology Clinic, Clinical Hospital for Infectious and Tropical Diseases "Victor 
Babeş" Bucharest 
 

Hereditary angioedema (HAE) is a rare autosomal dominant disorder caused by partial 
deficiency of C1 esterase inhibitor (C1-INH). Three variants of HAE have been described; 
whereas types I and II are characterized by quantitative and/or functional C1-INH (that result 
from heterogeneous mutations in SERPING1, the C1-INH gene located in the chromosomal 
region 11q12–q13.1.), type III is characterized by normal complement levels and may be caused 
by mutations in the factor XII gene, in the angiopoietin-1 gene or in the plasminogen gene. 
Low C1-INH concentration results in increased bradykinin local activity which contributes to 
angioedema.  

Early diagnosis of HAE is an absolute prerequisite for correct management. Complement 
studies, including C4 and C1- INH (both antigenic and functional) are the most commonly used 
tests in the diagnosis of HAE.  

Treatment of hereditary angioedema consists of the short and long-term prophylaxis and 
the management of acute episodes. Avoidance of triggers is important. The mainstay of 
prophylaxis has been attenuated androgen therapy (such as danazol and stanozolol); 
antifibrinolytic agents, such as tranexamic acid and epsilon-aminocaproic acid, are alternative 
therapies. Recently, a Cl-INH was approved by the FDA for HAE prophylaxis. As short-term 
prophylaxis before surgical procedures, C1-INH concentrate or danazol can be administered 
before the procedure. Plasma-derived C1-INH concentrate represents the drug of choice in the 
acute attacks. A recombinant C1-INH and a plasma-derived nanofiltered C1-INH are available. 
Icatibant, a BK-2 receptor inhibitor; ecallantide and lanadelumab, kallikrein inhibitors have 
recently been licensed for the treatment of acute HAE attacks. 

 

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; 
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• 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; 

• 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: 

Calificarea / diploma obţinută: 

• 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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Mecanismul inhibării IL23 în psoriazis – o călătorie 
începută de ustekinumab, o promisiune susținută de 
guselkumab 

Prof. Dr. Daciana Branișteanu, Dr. Carmen Curea,  
Prof. Dr. Călin Giurcaneanu 

  

IL-23 reprezintă un element pivotal în activarea și întreținerea patologică a procesului 
inflamator din psoriazis și multe alte comorbidități inflamatorii deopotrivă. Așadar, inhibarea 
acestuia, folosind soluții biologice de tip anticorpi monoclonali, reprezintă o alternativă 
promițătoare. În lucrările acestui simpozion, vor fi prezentate importanța căii pro-inflamatorii 
modulate de IL-23 și avantajele alternativei terapeutice de inhibare a acestei interleukine. 
Inițial, ustekinumab, un inhibitor dublu al IL-12 și IL-23, a deschis drumul, aducând în primul 
rând o persistență a efectului terapeutic exemplară, iar acum guselkmab, prin modul său de 
acțiune rafinat, acționând specific asupra IL-23, promite un nivel terapeutic superior, cu aceeași 
persistență terapeutică și profil de siguranță. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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 
 
Dr. 
Colentina Clinical Hospital, Bucharest 
Hospital medical services 
Senior Doctor in Dermato – Venerology 

 
 

Scurt CV 

• Advanced user of lasers  

• IPL devices  

• electrosurgery and radiosurgery  

• therapeutic lasers surgery  

• anti-aging therapies  

• peelings  

• botulinic toxine 

• fillers  

biologic therapies in Psoriasis, Pemphigus, Lupus, Hidradenitis Supurativă.  
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Călin GIURCĂNEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Scurt CV 

• Preşedinte Societatea Română de Dermatologie 

• Medic primar dermatologie și venerologie 

• Șef clinică Dermato – alergologie și oncologie SUUB Elias 

• Membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie 

• Președinte Comisie Terapii biologice în psoriazis CNAS 

• Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

 

Un adevarat reper al dermatologiei româneşti, Prof. Dr. Călin Giurcăneanu, asigură 
experienţă şi înaltă calificare în domeniul dermatovenerologiei şi oferă constant soluţii 
eficiente în diagnosticul şi tratamentul afecţiuniilor cutanate, dar şi a bolilor dermatologice 
rare. 
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Cătălina LUCA 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Actualități privind reacțiile adverse rare sau severe ale 
antibioticelor 

Cătălina Mihaela Luca1,2, Ioana Alina Harja Alexa1,2, Ioana Maria Hunea1,2 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
2Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, România 
 

Erupțiile cutanate sunt frecvent întâlnite în clinicile de boli infecțioase, dermatologie, 
pediatrie, etc. Aceste leziuni pot avea cauze diferite (infecții virale sau bacteriene, induse de 
medicamente, autoimune, etc.). În unele cazuri, reacțiile adverse cutanate induse de 
medicamente, inclusiv antibiotic, pot constitui o adevărată provocare pentru diagnostic și 
tratament. În peste 90% din cazuri, exantemele maculo-papuloase, erupțiile morbiliforme sau 
urticariene sunt non-severe și au o evoluție auto-limitată. Rar, leziunile atipice (buloase, 
pemfigus, vasculite, sindrom Steven Johnson) au o severitate important, cu potențial care 
poate pune viața în pericol. Aceste reacții de hipersensibilitate întârziată au o incidență 
scăzută, dar au fost raportate după administrarea a multor grupe de antibiotice (beta-
lactamice, macrolide, fluorochinolone, glicopeptide etc.). Aceste reacții necesită o atenție 
specială nu numai din cauza potențialului letal, dar și din cauza spitalizării prelungite și a 
tratamentului cu impact farmaco-economic important. 

 

Updates on rare or severe cutaneous adverse drug 
reactions induced by antibiotics  

Cătălina Mihaela Luca1,2, Ioana Alina Harja Alexa1,2, Ioana Maria Hunea1,2 
1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 
2“St. Parascheva” Hospital of Infectious Diseases, Iasi, Romania 
 

Skin rashes are often met in infectious diseases, dermatology, pediatrics specialties. These 
lesions may have different causes (viral or bacterial infections, drug – induced, autoimmune, 
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etc.). In some cases, cutaneous adverse drug reactions induced by drugs, including antibiotics 
may be a real challenge for diagnosis and treatment. In over 90% cases, macular – popular 
exanthemas, morbiliform or urticarial eruptions are non – severe and have a self – limited 
evolution. Rarely, atypical lesions (bullous, pemphigus, vasculitis, Steven Johnson syndrome) 
have an important severity with life – threatening potential. These delayed hypersensitivity 
reactions have low incidence, but were reported after administration of different types of 
antibiotics (beta – lactamines, macrolides, fluoroquinolones, glycopeptides, etc). These 
reactions need a special attention not only because of their lethal potential, but also because 
of the prolonged hospitalization and treatment with pharmacoeconomic impact. 

 

Scurt CV 

Experienţa profesională 

1.10.2017 – în prezent Profesor Universitar 

Facultatea de Medicină Generală - U.M.F. “Grigore T. Popa”-Iaşi, Disciplina „Boli 
Infecṭioase” 

Titular curs/stagii practice cu studenţi/ Facultatea de Medicină an VI (Boli Infecţioase - 
limba Română şi Engleză), an V (Boli Tropicale, Medicină Generală), an II (Boli Tropicale, 
Medicină Generală-Franceză); 

Coordonator de activitate rezidenţi (curs/stagii practice) 

Membru în Senatul Universităţii „Grigore T. Popa” Iaşi (din 2016 şi în prezent) 

Activitate Medicală: Membru în comisii de admitere/licenţă, rezidenţiat, examen medic 
specialist/ primar, examen doctorat, comisii de evaluare referate doctorat, comisii pentru 
ocuparea unui loc de muncă în învățământul superior: preparator/asistent/şef de 
lucrări/conferenţiar universitar 

2007 – în prezent Medic șef de secţie – Secția III (decizie nr. 5923/ 24.04.2007) 

Spitalul Clinic de Boli Infecṭioase „Sf. Parascheva, Iaṣi 

Coordonator activitate secţiei III- Spital Clinic Boli Infecṭioase Iaşi 

1998 şi în prezent Medic Primar (OMS 695/1998) 

Spitalul Clinic de Boli Infecṭioase „Sf. Parascheva”, Iaṣi 

Activităţi medicale în domeniul bolilor Infecţioase, consultații pacienți, monitorizare 
pacienți programe de sănătate: profilaxie, participare la manifestări științifce în domeniul 
sănătate  
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Lucian MIRON 
 
Prof. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 

 
 

Efecte secundare dermatologice ale terapiilor sistemice 
sistemice la pacienții oncologici 

Miron Lucian 
U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iaşi 
  

 În ultimele decenii, tratamentele oncologice au cunoscut o dezvoltare importantă prin 
apariţia de noi agenți. Printre cele mai frecvente efecte secundare ale terapiilor oncologice 
sunt şi modificările cutanate denumite toxicități dermatologice.  

Chimioterapia citotoxică convențională continuă să joace un rol important în tratamentul 
cancerului. Cele mai frecvente manifestări adverse cutanate post-chimioterapie sunt: 
hiperpigmentarea, sindromul mână-picior, recurgerea la radiații, hipersensibilitate, leziuni de 
extravazare și distrofii ale unghiilor.  

Dermatita eritematoasă şi hiperpigmentarea  este asociată cu tratamentul cu bleomicină 
(20%-30% din pacienți), urmată de dermatita ”Addison-like, sindromul mână-picior, cunoscut 
și sub denumirea de eritrodisestezie palmoplantară, poate apare după tratamente cu agenți 
precum capecitabină, doxorubicină, cibarabină, 5-Fluorouracil. Toxicităţile dermatologice sunt 
rareori fatale, dar pot determina o morbiditate semnificativă, desfigurare cosmetică și suferință 
psihologică. 

Inhibitori de tirozină kinază - TKI). cetuximab, panitumumab, gefitinib, erlotinib, lapatinib); 
agenți antiangiogeni, inhibitori ai receptorului factorului de creștere endotelial vascular - 
VEGFRi (de exemplu, bevacizumab, sorafenib); inhibitori ai căii proteice activate cu mitogen 
(MAPK), cum ar fi RAF (de exemplu vemurafenib, dabrafenib), MEKi (de exemplu, cobimetinib, 
trametinib); inhibitori mTOR (de ex. everolimus); inhibitori de multikinaza (de exemplu, 
vandetanib, pazopanib, sunitinib) și inhibitori ai căii arici (vismodegib) sunt exemple de terapii 
moleculare ţintite. 

Terapiile moleculare ţintite pot provoca, de asemenea, modificări pigmentare, cum ar fi o 
pigmentare galbenă la pacienții tratați cu sunitinib (inhibitor VEGFR), hipopigmentarea 
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(difuză sau localizată)  asociată cu tratamentul cu imatinib.  Inhibitorii  EGFR sunt frecvent 
asociaţi cu toxicitatea frecventă a unghiilor ( 17,2% dintre pacienții aflați într-o meta-analiză). 
Fisurile periunghiale, paronychia și leziunile de tip granulom piogen încep să se dezvolte la 
două sau mai multe luni după inițierea terapiei. 

Erupția papulopustulară: cunoscută și sub denumirea de ”erupție cutanată acneică” sau 
”foliculită”, aceasta este cea mai frecventă toxicitate dermatologică după tratamentul cu 
inhibitori EGFR (cetuximab)i. Alte caracteristici care sunt prezente, mai ales ulterior 
tratamentului, sunt, fisurile periunguale și granuloamele, xeroza, pruritul și alterarea părului 
precum trichomegalie, hipertricoză și alopecie ne-cicatricială. 

Imunoterapia utilizează activarea sistemului imun pentru a lupta contra cancerului! 
Recent, imunoterapia a devenit o nouă alternativă terapeutică pentru pacienţi cu cancer. 
Terapiile cu anticorpii monoclonali tip inhibitorii checkpoint precum: ipilimumab, nivolumab, 
pembrolizumab,  atezolizumab, durvolumab şi alţii au devenit uzuale în tratamentul unui 
număr din ce în ce mai mare de cancere. Unul dintre cele mai frecvente efecte secundare  ale 
imunoterapiei este toxicitatea cutanată. Aceasta este  cea mai frecventă şi apare şi cel mai 
precoce  la debutul tratamentului (rash şi prurit după prima administrare).  Pacienții pot 
prezenta obișnuit  erupție cutanată maculo-papulară, care seamănă deseori cu o reacție 
medicamentoasă  ori cu prurit semnificativ. Pruritul poate apare si  fără leziuni cutanate 
vizibile. Cele mai frecvente efecte cutanate apar la pacienții tratați cu inhibitori ai CTLA4 
(ipilimumab 40%-60%) și anti PD-1 (nivolumab 25%) și PDL-1 (pembrolizumab, atezolizumab) 
se dezvoltă de obicei la începutul tratamentului. Cele mai frecvente afectări cutanate sunt: 
erupțiile cutanate, pruritul și vitiligo. Vitiligo apare mai frecvent la pacienții tratați pentru 
melanom. Efecte adverse mai rare includ  alopecia areata, stomatita, xeroza cutanată, 
fotosensibilitatea, exacerbarea psoriazisului, reacții cutanate psoriziforme sau lichenioide. Din 
punct de vedere histologic reacțiile cutanate pot fi clasificate în:  tulburări cutanate 
inflamatorii, leziuni buloase, keratozice şi melanice. 

Reacții lichenoide: acele erupții se pot dezvolta atât pe piele, cât și/sau pe mucoase (pe 
cale orală și genitală). Implicarea orală poate include, de asemenea, xerostomia și schimbarea 
gustului; psoriazis și rozacee: acești agenți ar putea induce exacerbarea sau noua apariție a 
psoriazisului, boli autoimune de tipul pemfigoid buloase. Imunoterapia a fost legată de leziuni 
asemănătoare cu vitiligo, în principal, dar nu numai la pacienții tratați cu.  

Evenimentele adverse dermatologice sunt una dintre cele mai frecvente toxicități 
observate pentru tratamentele împotriva cancerului. Chiar dacă apar rar ca manifestări care 
nu pun viața pacientului în pericol, acestea pot conduce la reducerea dozei sau chiar la 
întreruperea terapiei oncologice, care interferează cu rezultatul bolii ca şi un impact mare în 
calitatea vieții pacientului. Diagnosticul şi tratamentul acestor efecte secundare oferă 
dermatologilor un rol important în echipa multidisciplinară, fundamentală pentru cea mai 
bună îngrijire în sprijinul pacienților cu cancer. 
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Dermatological sides effects on systemic therapies in 
cancer patients 

Miron Lucian 
U.M.Ph. "Grigore T. Popa" Iasi 
  

 In the last decades, oncological treatments have undergone an important development 
through the emergence of new agents. Among the most common side effects of oncology 
therapies are skin changes called dermatological toxicities. 

Conventional cytotoxic chemotherapy continues to play an important role in cancer 
treatment. The most common post-chemotherapy skin adverse events are: 
hyperpigmentation, hand-foot syndrome, radiation use, hypersensitivity, extravasation lesions 
and nail dystrophies. 

Erythematous dermatitis and hyperpigmentation are associated with bleomycin 
treatment (20%-30% of patients), followed by "Addison-like dermatitis, known as palmoplantar 
erythrodysesthesia, which may occur after treatment with agents such as capecitabine, 
doxorubicin, cibarabine, 5-Fluorouracil. Dermatological toxicities are rarely fatal, but they can 
cause significant morbidity, cosmetic disfigurement and psychological distress. 

Tyrosine kinase inhibitors (TKI). cetuximab, panitumumab, gefitinib, erlotinib, lapatinib), 
antiangiogenic agents, vascular endothelial growth factor receptor inhibitors - VEGFRi (eg, 
bevacizumab, sorafenib), mitogen-activated protein (MAPK) pathway inhibitors, such as RAF 
(eg, vemurafenib, dabrafenib), MEKi (eg, cobimetinib, trametinib); mTOR inhibitors (eg 
everolimus); multikinase inhibitors (eg, vandetanib, pazopanib, sunitinib) and hedgehog 
inhibitors (vismodegib) are examples of targeted molecular therapies. 

Targeted molecular therapies may also cause pigmentation changes, such as yellow 
pigmentation in sunitinib (VEGFR inhibitor) treated patients, hypopigmentation (diffuse or 
localized) associated with imatinib treatment. EGFR inhibitors are frequently associated with 
frequent nail toxicity (17.2% of patients in a meta-analysis). Perioral fissures, paronychia and 
pyogenic granuloma lesions begin to develop two or more months after initiation of therapy. 

.Pululopustular rash: also known as "acne rash" or "folliculitis", this is the most common 
dermatological toxicity after treatment with EGFR inhibitors (cetuximab). Other features that 
are present, especially after the treatment, are, periungual cracks and granulomas, xerosis, 
pruritus and altered prichomegaly hair, hypertricosis and non-scarring alopecia. 

Immunotherapy uses the activation of the immune system to fight cancer! Recently, 
immunotherapy has become a new therapeutic alternative for cancer patients. Monoclonal 
antibody therapies such as checkpoint inhibitors such as: ipilimumab, nivolumab, 
pembrolizumab, atezolizumab, durvolumab and others have become commonplace in the 
treatment of an increasing number of cancers. One of the most common side effects of 
immunotherapy is skin toxicity. This is the most common and appears even the earliest at the 
beginning of treatment (rash and pruritus after first administration). Patients may have a 
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common macular-papular rash, which often resembles a drug reaction or significant itching. 
Ihting can also occur without visible skin lesions. The most common skin effects occur in 
patients treated with CTLA4 inhibitors (ipilimumab 40%-60%) and anti PD-1 (nivolumab 25%) 
and PDL-1 (pembrolizumab, atezolizumab) usually develops at the beginning of treatment. 
The most common skin conditions are: rash, itching and vitiligo. Vitiligo is more common in 
patients treated for melanoma. Rare side effects include alopecia areata, stomatitis, dermal 
kerosis, photosensitivity, exacerbation of psoriasis, psoriziform or lichenioid skin reactions. 
From the histological point of view, the skin reactions can be classified into: inflammatory skin 
disorders, bullous, keratotic and melanic lesions. 

Lichenoid reactions: those rashes can develop on the skin and/or mucous membranes 
(orally and genitally). Oral involvement may also include xerostomia and taste change; 
psoriasis and rosacea: these agents may induce exacerbation or re-emergence of psoriasis, 
pemphigoid-type autoimmune diseases. Immunotherapy has been linked to vitiligo-like 
lesions, mainly, but not only to patients treated with. 

Dermatological adverse events are one of the most common toxicities observed for 
cancer treatments. Although they rarely occur as manifestations that do not endanger the 
patient's life, they can lead to dose reduction or even discontinuation of oncological therapy, 
which interferes with the outcome of the disease. 

 

Scurt CV 

Absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi,  este medic primar 
de Oncologie Medicală, şeful Clinicii de Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie 
Iaşi (IRO), profesor la Disciplina de Oncologie-Radioterapie, UMF „Grigore T. Popa” Iaşi  

Specializat la Institutul Oncologic „Al. Trestioreanu” Bucureşti şi, ulterior cu stagii în centre 
oncologice din Franţa si Italia. Şi-a susţine teza de doctorat în domeniul chimioterapiei 
citotoxice în cancerele bronho-pulmonare non-microcelulare, autor a numeroase articole şi 
mai multe cărţi de oncologie dintre care trei tratate de oncologie generală şi de organ. Este 
specializat în tratamentele sistemice actuale ale cancerelor: bronho-pulmonare, mamare, 
colo-rectale, genitale feminine, masculine, sarcoame şi altele de interes (ex. Nutritia în cancer). 
Predă cursuri de oncologie la studenţii la medicină UMF „Grigore T. Popa” Iaşi şi este 
responsabil de pregătirea medicilor rezidenţi în specialitatea de Oncologie Medicală la IRO Iaşi. 
Investigator principal in mai multe studii clinice internaţionale privind cancerele: mamare, 
bronho-pulmonare, heatocarcinom, colo-rectale, şi cercetare a mai multe medicaţii 
oncologice simptomatice. Participant la numeroase manifestării oncologice regionale, 
naţionale şi internaţionale este preşedintele manifestării naţionale ”Conferinţele Institutului 
Regional de Oncologie Iaşi” (CONFER), ediţiile 2012-2020, organizatorul „Şcolilor de Vară” IRO 
Iaşi (ediţiile 2014-2020), vicepresedintele Societatii Nationale de Oncologie Medicala din 
Romania (SNOMR) şi membru a mai multe societăţi de cancer internaţionale: ESMO, ASCO, 
IASCL şi altele. 
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Livia Genoveva 
BAROI 
 
Șef Lucr. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 

 
 

Serie de cazuri clinice cu abordare pluridisciplinară a 
ulcerelor de cauză arterială 

Livia Genoveva Baroi,  Ioana Suhareanu, Marina Gaina,  
Cristina Strobescu Ciobanu,  I.M. Cazan, R.F. Popa 
Departamentul de Chirurgie Vasculară, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași 
 

Lucrarea prezintă o serie de trei cazuri de boală arterială periferică stadiul WIfI 4, cu 
ischemie critică și ulcere de gambă suprainfectate îngrijite în servicii de dermatologie 
teritoriale și adresate apoi clinicii de Chirurgie Vasculară, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași. 

La acești pacienți s-a practicat revascularizare chirurgicală urmată de pregătirea zonei 
ulcerate pentru grefare cutanată prin negativarea antibiogramei cu ajutorul aspirației 
negative cu aparat VivanoTec. 

Evoluția favorabilă a pacienților s-a datorat abordării pluridisciplinare a cazurilor de către 
o echipă formată din dermatolog, chirurg vascular, chirurg plastician și chirurg ortoped (într-
unul din cazuri). 

Medicul dermatolog are rolul de a recunoaște componența arterială în etiologia unui 
ulcer de gamba și de a adresa pacientul în timp util serviciului de chirurgie vasculară în vederea 
tratamentului adecvat. 
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A series of clinical cases with a multidisciplinary 
approach of arterial ulcers 

Livia Genoveva Baroi, Ioana Suhareanu, Marina Gaina,  
Cristina Strobescu Ciobanu, I. M. Cazan, R.F. Popa 
Vascular Surgery Department, “St. Spiridon” Hospital, Iasi 
 

This is a case series of three patients with peripheral arterial disease stage WIfI4, with 
critical lower limb ischemia and profound leg ulcers treated in dermatology departments and 
then addressed to the Vascular Surgery Department “Sf. Spiridon” Hospital, Iasi. 

In these patients, surgical revascularization was performed followed by the preparation 
of the ulcerated area for skin grafting using the vacuum aspiration with VivanoTec device. 

The favorable evolution of the patients was due to the multidisciplinary approach of the 
cases by a team of dermatologist, vascular surgeon, plastic surgeon and orthopedic surgeon 
(in one of the cases). 

The dermatologist has the role of recognizing the arterial component in the etiology of a 
leg ulcer and to refer the patient in time to the vascular surgery service for the appropriate 
treatment. 

 

Scurt CV 

Dr. Livia Genoveva Baroi este Sef lucrari la disciplina Chirurgie Vasculara, Universitatea de 
Medicina si Farmacie ”Grigore T. Popa” si medic primar Chirurgie Vasculara, la Spitalul “Sf. 
Spiridon”, Iasi, Romania.  

A absolvit Facultatea de Medicina Generala la Universitatea de Medicina si Farmacie 
“Grigore T. Popa”, Iasi, este doctor in stiinte medicale, autor si co-autor a 7 carti si 29 articole 
publicate in reviste nationale si internationale. A participat la 49 congrese si manifestari 
stiintifice organizate in tara si in strainatate. Este membru fondator al Societatii Romane de 
Chirurgie Vasculara din anul 2014 si membru al Societatii Europene de Chirurgie Vasculara din 
anul 2011. 
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Simona GEORGESCU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila” București 

 
 

Manifestări cutanate în piciorul diabetic 

Simona-Roxana Georgescu  
U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti 
 

Diabetul zaharat este o afecţiune frecventă,  grevată peste tot în lume de morbiditate şi 
mortalitate ridicate. Ulcerele piciorului diabetic sunt unele dintre cele mai frecvente 
complicaţii ale diabetului, afectând între 15%–25% dintre pacienţi. Afecţiunea este 
multifactorială, un rol central în apariţia ei jucând controlul glicemiei, neuropatia periferică, 
traumatismele, încălţămintea improprie, lipsa de îngrijire şi complicaţiile vasculare periferice. 

Piciorul diabetic este o problemă importantă de sănătate din moment ce este adesea 
asociată cu necesitatea amputaţiei. 

O serie de alte manifestări cutanate pot afecta piciorul diabetic: infecţii bacteriene, 
micotice, necrobiosis lipoidica, granulomul inelar, etc. Datorită complicaţiilor afecţiunii 
tratamentul trebuie asigurat de o echipă multidisciplinară, incluzând dermatologi, 
diabetologi, podiatru, chirurg vascular. 

Ulcerele din piciorul diabetic sunt în mod caracteristic  localizate în ariile cu presiune 
crescută, la nivelul  proeminenţelor osoase, cum ar fi halucele planta sau articulaţiile 
metacarpofalangiene. Ulcerele sunt de formă  circulară şi sunt înconjurate de un inel de calus.  
Pot sa apară deformări ale piciorului precum degetele în gheară sau hallux valgus, iar 
tegumentele uscate, fisurate, cu hipercheratoză sunt un indicator al  polineuropatiei. 

Managementul piciorului diabetic include măsuri igieno-dietetice, debridarea şi îngrijirea 
ulcerelor. O multitudine de terapii moderne sunt încă în curs de evaluare. 

În concluzie, modificările cutanate din piciorul diabetic reprezintă o afecţiune cu potenţial 
evolutiv grav, cu risc de amputaţie, o afecţiune care trebuie tratată de o echipa 
multidisciplinară. În ciuda progreselor înregistrate, prevenţia rămâne cea mai importantă 
măsură terapeutică. 
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Skin manifestations in diabetic foot 

Simona-Roxana Georgescu  
U.M.Ph. ”Carol Davila” Bucharest 
 

Diabetes mellitus (DM) is a common disease, responsible for increased morbidity and 
mortality worldwide. Diabetic foot ulcers are some of the most frequent complications in 
patients suffering from DM, occurring in approximately 15%-25% of diabetics. The disease is 
multifactorial and factors like poor glycemic control, peripheral neuropathy, trauma, improper 
foot care, inadequate footwear and peripheral vascular disease play a central role in its 
development. Since diabetic foot is the most frequent condition associated with foot 
amputation, it is considered an important healthcare issue. However, several other cutaneous 
disorders can affect the foot of the diabetic, including bacterial infections, fungal and yeast 
infections, necrobiosis lipoidica, diabetic dermopathy and granuloma annulare, among others.  
Due to the complexity of the disease, a multidisciplinary team consisting in dermatologists, 
diabetes specialists, internal medicine specialists, podiatrists and vascular surgeons is required 
for the best management of the patient.  

Diabetic leg ulcers are typically located in areas of high pressure load, over bony 
prominences of feet, such as the toe, the sole or over the metacarpophalangeal joints. Ulcers 
are of circular shape and they are surrounded by a ring of callus. Deformities of the foot such 
as claw toe or hallux valgus can sometimes be observed and dry and fissured skin with 
hyperkeratosis and lack of hair are signs of polyneuropathy. 

The management of diabetic foot includes the modification of predisposing factors, 
debridement and wound care. Various other modern treatments are now being investigated. 
However, prevention is of the utmost importance.  

In conclusion, cutaneous changes in diabetic foot are serious conditions associated with 
high risk of foot amputation which should be managed by multidisciplinary teams of 
specialists. Despite advances in treatment options, prevention remains the most important 
intervention.  

 

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 
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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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Radu Florin POPA 
 
Conf. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore.T.Popa”, Iași 

 
 

Tratamentul cu aspirație negativă al ulcerelor venoase  

Radu Florin Popa, Marina Găină, Cristina Strobescu-Ciobanu,  
Ionuţ Mihai Cazan, Anda Bulgaru, Serghei Ticu, Livia Genoveva Baroi 
Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași, România 
 

Introducere: Insuficiența venoasă cronică afectează între 30% și 50% din populația aptă 
de muncă, ulcerul venos fiind cea mai frecventă complicație ce afectează circa 1% din populația 
adultă. Conform studiilor, durata medie de spitalizare pentru vindecarea ulcerului este de 67 
zile, 15% din cazuri fiind internate în secțiile de dermatologie.  

Material și metodă: Am efectuat un studiu descriptiv observațional, în care am urmărit 
evoluția pacienților internați în Secția Chirurgie Vasculară a Spitalului ”Sf. Spiridon”, Iași, cu 
diagnosticul de insuficiență venoasă cronică clasa 6 CEAP în perioada ianuarie 2014 - ianuarie 
2019,  la care s-a practicat grefa de piele liber despicată la nivelul ulcerului venos, precedată de 
tratamentul local al ulcerului venos cu aspirație negativă. S-au monitorizat efectele aspirației 
negative în evoluția ulcerului, rezultatele antibiogramei și rolul acesteia în gradul de acolare a 
grefei de piele. 

Rezultate: La 40 pacienți s-a practicat aspirație negativă și grefă de piele liber despicată. 
Cu ajutorul aspirației negative s-a reușit negativarea antibiogramei într-un interval cuprins 
între 6 și 40 zile, la majoritatea obținându-se un rezultat favorabil la circa 10-20 zile și cu un 
grad de acolare a grefei de piele ce depășește 75%. 

Concluzii: Utilizarea aspirației negative reduce perioada de pregătire preoperatorie în 
vederea grefării cutanate și scurtează perioada de vindecare a ulcerului.  

  



 
 
 
 
 
 

241 
 

Treatment with negative aspiration of venous ulcers  

Radu Florin Popa, Marina Găină, Cristina Strobescu-Ciobanu,  
Ionuţ Mihai Cazan, Anda Bulgaru, Serghei Ticu, Livia Genoveva Baroi 
“St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital Iasi, Romania 
 

Introduction: Chronic venous insufficiency affects between 30% and 50% of the working 
population, venous ulcer being the most frequent complication affecting about 1% of the adult 
population. According to studies, the average length of hospitalization for ulcer healing is 67 
days, 15% of cases being admitted to the dermatology sections. 

Material and method: We performed a descriptive observational study, in which we 
followed the evolution of the patients admitted in the Vascular Surgery Department of “St. 
Spiridon” Hospital, Iasi, with the diagnosis of chronic venous insufficiency class 6 CEAP during 
the period January 2014 - January 2019.  We practiced the skin graft splitting on venous ulcer, 
preceded by saphenous femoral junction interruption and local venous treatment with 
negative aspiration. We monitored the effects of negative aspiration in the evolution of ulcer, 
antibiogram results and its role in the degree of the skin graft attachment.  

Results: 40 patients had negative aspiration followed by split skin graft. Due to negative 
aspiration, a negative antibiogram was obtained in an interval between 6 and 40 days, with a 
favorable result at about 10-20 days with acceptance of the skin graft exceeding 75%. 

Conclusions: The use of negative aspiration reduces the period of preoperative 
preparation for skin grafting and shortens the healing period of the ulcer. 

 

Scurt CV 

Experienţa profesională: 

• 1984 -1988 Medic stagiar Medicină Generală 

• 1988 – 1991 Medic secundar de chirurgie generală – Rezidențiat efectuat la Spitalul “Sf. 
Spiridon” Iași (Clinica III–a și a I-a de Chirurgie) 

• 1991 Asistent universitar prin concurs U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași, Disciplina de 
chirurgie cardiovasculară 

• 1992 -1993 Stagiu de 3 luni la Clinica Saint Elisabeth – Bruxelles; stagiu de 1 an Spitalul 
Universitar Gasthuisberg – Leuven – Belgia – supervizat de Prof . Dr. Ralph Suy 

• 1995 Stagiu de 6 luni la Institutul Inimii “Prof .Dr. C.C. Iliescu”, Clinica de Chirurgie 
cardiovasculară – Fundeni – București 

• 1996 Stagiu de 1 an Spitalul Hadassah – Ierusalim Israel – Chirurgie cardiacă – 
supervizat de Prof. Dr. Gideon Merrin 

• 1997-1998 Stagiu de 2 ani la Institutul Inimii “Prof .Dr. C.C. Iliescu” , Fundeni – București 
– Prof. Vasile Candea – în vederea obținerii celei de a doua specialități 
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• 1998 Bursa de 3 luni la Spitalul Mont Godinne Belgia – stagiu de chirurgie 
cardiovasculară supervizat de Prof. Dr. Schoevaerts 

 

Funcţie: Medic specialist 

 

Loc de muncă: Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, Spitalului 
Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași 

 

Specializare: Chirurgie Vasculară 

 

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice: 

• Membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti Iaşi, Secţia Chirurgie; 

• Membru al Societăţii Române de Chirurgie; 

• Membru al Societatii Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară (Cluj-Napoca); 

• Membru al Societății Române de Chirurgie CardioVasculară; 

• Membru fondator al Societății de Chirurgie Vasculară (SRCV-2013); 

• Membru al Societății Europene de Chirurgie Vasculară și Endovascularș (ESVS); 

• Membru al Societății Internaționale de Specialiști în Chirurgia Endovasculară (ISEVS)  
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Razvigor DARLENSKI 
 
Assoc. Prof. Dr.  
Acibadem Cityclinic Tokuda Hospital 
Sofia Bulgaria 

 
 

Psychodermatology - The link between the psyche and 
the skin 

Razvigor Darlenski 
Department of dermatology and venereology, Acibadem Cityclinic Tokuda Hospital Sofia 
 

Psychodermatology, a relatively new discipline on the boundary between psychiatry and 
dermatology, focuses on the neuropsychologic aspects of skin diseases as well as on the skin 
manifestations of certain psychopatological conditions such as trichotillomania, 
parasitophobia, venerophobia, and bromhidrosis. It comprises the practice of treating skin 
disorders using psychological and psychiatric techniques. The aim of this talk is to discuss 
some novel practical aspects of psychodermatology.  

 

Short CV 
Razvigor Darlenski is a dermatologist coming from Bulgaria. In 2014 he was selected as 

an associate professor at Trakia University, Stara Zagora. In 2010 he has defended a PhD thesis 
on the role of epidermal barrier for skin irritation and sensitization. Currently he is working as 
dermatologist at Tokuda Hospital Sofia, Bulgaria. Dr Darlenski has published more than 70 
papers in peer-reviewed journal and he is also an author of 12 book chapters. Dr Darlenski is a 
member of the following organizations: Bulgarian Dermatological Society (BDS), member of 
the Honours & Awards committee of the European Academy of Dermatology and 
Venereology, Junior working group of the World Allergy Organization, European Academy of 
Allergology and Clinical Immunology, European Epidermal Barrier Research Network, 
European Network for Cutaneous Adverse Effects of Drugs (ENCAD), European Surveillance 
System on Contact Allergies, Union of Scientist in Bulgaria, Bulgarian Allergology Society, 
Bulgarian Medical Association, National Bulgarian Society of Aesthetic Surgery and Aesthetic 
Medicine, International society of skin physiology and pharmacology (ISP). He is a winner of 
several awards among which Inaugural Edward L. Keyes award of the IACD for this meeting in 
Cancun.(2012), Winner of the EER fellow award of the ESDR and ASDV (2013), Michael Hornsetin 
Memorial Scholarship of the EADV (2009).  His research interests are focused on skin barrier, 
drug reactions of the skin, skin irritation, contact allergy, urticaria, atopic eczema, and non-
invasive methods in dermatology.   
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Diana PLĂCINTESCU 
 
Dr. 

 
 

Femeie, 50+. Cum abordăm menopauza din perspectiva 
dermatologică? 

Diana Plăcintescu 
Clinica Medicum București 
 

Suntem martorii unui proces demografic fără precedent, pe care încă ne străduim să îl 
înțelegem și să îl gestionăm din punct de vedere economic dar și psihologic. Îmbătrânirea 
populației schimbă dinamica socială, vârsta este doar un număr, comportamente și proiecte 
personale nu mai respectă standarde, oprirea timpului în loc nu mai este doar un concept 
filozofic ci o cerință și o cerere din ce în ce mai concretă, mai ales în cabinetul dermatologului.  

Învelișul cutanat este oglinda statusului fizic al întregului organism și în același timp 
cartea de vizită subliminală a fiecăruia dintre noi, cu atât mai importantă pentru femei, la care 
dintotdeauna, frumusețea fizică și cochetăria au fost subînțelese.  

Menopauza a reprezentat tradițional o barieră complexă fizică, psihică și chiar socială în 
viața femeii. Schimbările de paradigmă ale ultimilor 50 de ani se însoțesc de noi  abordări ale 
stilului de viață, în care preocuparea pentru sănătate, forma fizică, frumusețe a devenit 
element central.  

Modificările hormonale ale menopauzei asupra pielii se adaugă îmbătrânirii cronologice 
și celei fotoinduse, definind tablouri cutanate complexe, pe care doar dermatologul le poate 
înțelege și aborda. 

Lucrarea prezentată își propune să treacă în revistă aceste mecanisme complicate 
hormonale, manifestările lor cutanate și instrumentele pe care dermatologul le are la 
îndemână pentru a interveni în procesul considerat natural dar nu mai puțin dezagreabil, de 
îmbătrânire cutanată. 
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Woman, 50+. How to manage dermatological changes 
of the menopause 

Diana Plăcintescu 
Clinical Institution Medicum Bucharest 
 

We are in the middle of an unprecedented demographic process, that we still try to 
understand an to manage, economically but also psychologically. The ageing process of the 
general population changes social dynamics, age is just a number, behaviours and social 
projects doesn’t respect any standard.  We are asked to stop the time not just philosophically 
but also specifically, in our dermatologic offices. 

The cutaneous layer is the mirror of the physical status and shape and, in the meantime, 
our subliminal business card, even more important for women, ancestrally defined by their 
beauty and coquetry. 

The menopause was perceived traditionally as a complex physical, psychological and 
social barrier and even endpoint in the woman’s life. The paradigm shifting of the last 5 
decades brings also new approaches of the lifestyle, and the better health, shape and beauty 
are in the core of our needs. 

Hormonal changes of the menopause come with changes of the skin, on top of the 
chronological and photo-induced aging process, defining complex cutaneous pictures, which 
only the dermatologist could understand and manage. 

This paper intends to review the complex hormonal mechanisms, their cutaneous 
manifestations but also the dermatologist s tools to interfere in this natural but not less 
unpleasant process of ageing skin. 

 

Scurt CV 

Medic primar dermatolog 

Experienta profesională 

• 2015-2020 - Clinica Medicum, Bucureşti; 

• 2013-2020 - Cabinet privat de dermatologie în Franța, în stațiunea termală Avene; 
experiență în dermatologia termală, managementul alternativ al psoriazisului, 
dermatitei atopice, ihtiozelor; experiență și expertiză în educația terapeutică a 
pacientului; 

• 2012-2015 - Centrul de excelență în dermatologie stetică Dermalife, parte a grupului 
Medlife; 

• 2002-2012 – Clinica Dermastyle din București;  
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• 1999-2010 - Medic specialist, 2004-medic primar, dermato-venerolog la CMDTR 
București, dermatologie generală, management sanitar 

 

Specializări și competențe 

• 2013 - Competență certificată de Ministerul Sănătății în Dermato-Cosmetologie 

• Doctorand al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, în 
domeniul aplicabilității laserelor ca tratamente anti-îmbătrânire 

• Stagii de pregătire în Franța și Germania în domeniul terapiilor oncologice la nivelul 
pielii (Nantes 2012) și al chirurgiei și terapiilor laser (Bonn 2003) 

• Absolvent de master la Școala Națională de Studii Politice și Administrative București 

• 1999 - Administratie Publica 

• 2005 - Managementul Proiectelor Internationale 

 

Activitate științifică 

Participant cu lucrari stiintifice la congresele Asociatiei Europene de Dermato-
venerologie (dupa 2002), Societatii Romane de Dermatologie (din 1995), Societatii Romane de 
Medicina Estetica (din 2001) 

Membru al Asociatiei Europene de Dermato-Venerologie (EADV), Asociatiei Americane 
de Dermatologie (AAD), Societatii Internationale de Dermatoscopie (IDS), Societatii Romane 
de Dermatologie (SRD) 

Membru fondator si vicepresedinte AREA (Asociatia Romana de Educatie in Alergii). 
Initiator al proiectului  de educatie terapeutica a pacientului « Scoala Atopiei » 

Vicepresedinte al Societatii Romane de Medicina Estetica si Dermatologie Cosmetica si 
Chirurgicala (2001-2012). Membru in comitetul de organizare al celor 12 editii ale conferintelor 
si congreselor nationale si internationale ale acestei societati 

Participant in proiecte de dezvoltare a resurselor umane in dermatologie-domeniul 
dermato-oncologiei 
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Dupilumab: un nou standard în tratamentul dermatitei 
atopice moderate și severe 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 
U.M.F. Iași 
 

Dermatita Atopică (DA) este o boală gravă care afectează atât copiii cât și adulții. DA este 
o boală inflamatorie cronică sistemică și nu doar o boală de piele intermitentă, așa cum era 
considerată în trecut. Pielea fără leziuni (cu aspect normal) nu este însă piele îndemnă din 
cauza inflamației subiacente persistente. IL4 și IL13, ca parte a mecanismului inflamației de 
Tip2/Th2, sunt citokine cheie în fiziopatologia dermatitei atopice. Dupilumab este primul 
tratament pentru dermatita atopică ce furnizează un control continuu și sigur pe termen lung, 
actionând pe cele două citokine responsabile de inflamația subiacentă. Mecanismul de 
acțiune unic inhibă semnalizarea dublă IL4 și IL13. Eficacitatea rapidă și sutinută pe termen 
lung, asupra semnelor și simptomelor, dimensiunea leziunilor, intensitatea și severitatea 
pruritului, asupra calității vieții, inclusiv somnul, anxietata și depresia. Un profil robust de 
siguranța și tolerabilitate, cu o rată totală a evenimentelor adverse comparabilă cu placebo și 
fără teste de laborator pentru monitorizare. 

 

Dupilumab: a new standard in the treatment of 
moderate to severe atopic dermatitis 

Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu 
U.M.Ph. Iasi 
 

Atopic Dermatitis (AD) is a serious disease affecting both children and adults. AD is a 
chronic systemic inflammatory disease and not only an intermittent skin disease as previously 
thought. Non-lesional (normal looking) skin is not normal skin due to a persistent underlying 
inflammation. IL 4 and IL13, as part of the Type 2/Th2 pathway, are key cytokines in AD 
pathophysiology. Dupilumab is the first therapy in AD that provides continuous, long term and 
safe disease control by targeting 2 key cytokines of underlying inflammation. Unique 
mechanism of action that inhibits the dual signaling of IL4 and IL13. Consistent, rapid and 
sustained long term efficacy on signs and symptoms, as seen on lesion extent and severity 
pruritus intensity, quality of life, including sleep, anxiety and depression. Strong safety and 
tolerability profile with an overall rate of adverse events comparable to placebo and no 
laboratory monitoring required. 
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Daciana Elena 
BRĂNIȘTEANU 
 
Prof. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași 
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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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Şef lucr. Dr.  
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Actualități în terapia vasculitelor sistemice asociate cu 
ANCA 

Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad 
U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași 
 

Vasculitele sistemice sunt boli autoimune caracterizate prin inflamația pereților vaselor 
mari, mijlocii și mici. Etiologia este plurifactorială fiind implicați factori genetici, infecțioși, de 
mediu, imuni. 

Poliangeita microscopică, granulomatoza cu poliangeită și granulomatoza eozinofilică cu 
poliangeită sunt încadrate în vasculite de vase mici asociate cu ANCA (auto anticorpi dirijați 
contra citoplasmei neutrofilului). Anticorpii ANCA pot fi de două tipuri: p ANCA (Ac 
antimieloperoxidază MPO prin metoda ELISA, cu fluorescență perinucleară prin 
imunofluorescență indirectă) și c ANCA (Ac antiproteinază 3 PR 3 prin metoda ELISA, cu 
fluorescență citoplasmatică prin imunofluorescență indirectă). MPO și PR3 se găsesc pe 
suprafața neutrofilelor, iar interacțiunea dintre antigene și anticorpi se soldează cu activarea 
neutrofilelor, eliberarea de enzime lizozomale și specii reactive de oxigen ce conduc în final la 
lezarea pereților vasculari. 

Manifestările clinice sunt variate, caracteristice fiind cele renale, pulmonare și în sfera 
ORL. Diagnosticul de certitudine se pune prin examen histologic. 

Tratamentul de inducție se face cu corticoterapie, methotrexat, ciclofosfamida, 
micofenolat de mofetil sau rituximab, imunosupresorul alegându–se în funcție de forma 
clinică.  Se poate asocia plasmafereza și în unele cazuri hemodializa. Alte opțiuni pentru terapia 
de inducție sunt Avacopan – inhibitor oral al receptorului fracțiunii C5a a complementului, 
imunoglobuline, alemtuzumab, deoxysperguatine, etanercept. 

Tratamentul de întreținere se face cu ciclofosfamidă, azathioprina, methotrexat, 
rituximab, leflunomida, micofenolat de mofetil, belimumab asociat corticoterapiei.  
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Lucrarea își propune prezentarea schemelor de tratament în inducție și întreținere, 
evaluarea beneficiilor și efectelor adverse ale tratamentului vasculitelor la adult, date 
comparative privind mortalitatea, funcția renală, necesitatea terapiei de supleere a funcției 
renale, remisiunea și recăderea în funcție de tratamentul ales. 

 

New approaches to treatment in ANCA associated-
vasculitis 

Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad 
U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi 
 

Systemic vasculitis is a group of autoimmune diseases definited by wall inflammation of 
large, medium and small vessels. The etiology is multifactorial, involving genetic, infectious, 
environmental and immune factors. 

Microscopic polyangiitis, granulomatosis with polyangiitis and eosinophilic 
granulomatosis with polyangiitis are framed in ANCA-associated small-vessel vasculitis 
(antineutrophil cytoplasmic antibodies). There are two main kinds of ANCA: pANCA (MPO: 
antiodies antimieloperoxidase by ELISA method, with perinuclear fluorescence by indirect 
immunofluorescence) and cANCA (PR3: antiodies antiproteinase 3 by ELISA method, with 
cytoplasmic fluorescence by indirect immunofluorescence). MPO and PR3 are found on the 
surface of neutrophils, and the interaction between antigens and antibodies results in the 
activation of neutrophils, the release of lysosomal enzymes and of reactive oxygen species, that 
finally lead to damage of the vascular walls. 

The clinical manifestations are different, characterized by the renal, pulmonary and ORL 
disorders. The final diagnosis is performed by histological examination. 

Induction therapy should be achieved with corticosteroid therapy, methotrexate, 
cyclophosphamide, mycophenolate mofetil or rituximab, the immunosuppressant being 
chosen according to the clinical form. Also, plasmapheresis and in some cases hemodialysis 
may be associated. Other options for induction therapy are Avacopan - an oral small-molecule 
C5a receptor antagonist that blocks the effects of C5a, immunoglobulins, alemtuzumab, 
deoxyspergualin, etanercept. 

Maintenance therapy include an association between corticosteroids and 
cyclophosphamide, azathioprine, methotrexate, rituximab, leflunomide, mofetil 
mycophenolate, belimumab. 

The paper aims to expose the novel treatments for induction and maintenance, the 
evaluation of the benefits and the adverse effect of treatment of vasculitis in adults, 
comparative analysis of mortality, renal function, need for renal replacement therapy, the 
remission and the relapse depending on the treatment options. 
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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” și al Centrului de Dializă DMD. 

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 Medicină Internă 
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, nutriția pacientului cu boală cronică renală, hemodializa, dializa 
peritoneală. 

Îşi desfăşoară activitatea în Clinica de Medicină Internă – Nefrologie a Spitalului “Dr. C.I. 
Parhon” / U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași. 
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Noi orizonturi în psoriazis 

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

 

În pofida evoluției soluțiilor terapeutice în psoriazisul moderat-sever, există nevoi ale 
pacienților care încă sunt nesoluționate în practica clinică. 

Povara cumulativă a psoriazisului determină necesitatea unei abordări holistice a 
managementului bolii și a unei colaborări multidisciplinare eficiente. 

Intervenția timpurie cu o terapie eficientă poate duce la rezultate superioare pe termen 
lung  pentru pacienții cu psoriazis. 

Blocarea IL-23 reprezintă un mecanism care permite atingerea unor niveluri înalte de 
control durabil al bolii, cu un profil de siguranță favorabil și o schemă simplă de dozare. 

Risankizumab a demonstrat în studiile clinice obținerea și menținerea unui nivel ridicat 
de curățare a pielii, oferind noi perspective pentru  pacienții cu psoriazis moderat până la sever. 
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Dr. 
Colentina Clinical Hospital, Bucharest 
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Senior Doctor in Dermato – Venerology 

 
 

Scurt CV 

• Advanced user of lasers  

• IPL devices  

• electrosurgery and radiosurgery  

• therapeutic lasers surgery  

• anti-aging therapies  

• peelings  

• botulinic toxine 

• fillers  

• biologic therapies in Psoriasis, Pemphigus, Lupus, Hidradenitis Supurativă. 
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Conf. Dr. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti 

 
 

Scurt CV 

Experienţă profesională: 

• 1991 - 1994: secundariat în dermatovenerologie, preparator universitar 

• 1994 - 1999: Asistent universitar, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

• 1999 - 2006: Şef de lucrări, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti  

• 2006 - prezent: Conferenţiar, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti  

 

Studii 

• Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Medicină, 1989 

• Medic specialist dermatovenerolog, 1994 

• Medic primar dermatovenerolog, 1998 • PhD “cum laudae”, 2004   

 

Lucrari publicate 
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• Popescu R, Popescu CM, Williams HC, Forsea D. Prevalence of skin conditions in 
Romanian school-children. Br J Dermatol 1999; 140: 891-896. 

• Popescu CM, Popescu R. What is the role of topical calcipotriol in the treatment of 
moderate to mild chronic plaque psoriasis? [editorial]. Arch Dermatol 2000; 136: 
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• Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. The Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2003. • Popescu CM, Popescu R. Effectiveness of oral ivermectin 
and malathion lotion for difficult-to-treat head lice. Arch Dermatol. 2011 Jan;147(1):98-
100 
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• Popescu CM, Popescu R. Isotretinoin therapy and inflammatory bowel disease. Arch 
Dermatol. 2011 Jun;147(6):724-9. 

• Popescu CM, Popescu R. Efficacy and safety of spinosad cream rinse for head lice. 
Arch Dermatol. 2012 Sep;148(9):1065-9. 

• Garner SE, Eady A, Bennett C, Newton JN, Thomas K, Popescu CM.Minocycline for 
acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 
15;8:CD002086. 

• Popescu CM, Bigby M. The weight of evidence on the association of isotretinoin use 
and the development of inflammatory bowel disease. JAMA Dermatol. 2013 
Feb;149(2):221-2.2 

• Sladden M, Zagarella S, Popescu C, Bigby M. No survival benefit for patients with 
melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy: critical appraisal of the 
Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial-I final report. Br J Dermatol 
2015;172:566-571. 

• Compendiu de dermatologie si venerologie. Bucuresti, 1996 (retiparit 1997, 1998), 415 
pagini 
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Prof. Dr.  
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Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi 

 
 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 

• 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 și Venerologie, 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 
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• 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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Asist. Univ. Dr.  
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Analiza imunohistochimică a produsului de peroxidare 
lipidica în leziunile melanocitare  

Antonia Radu1, Cornelia Bejenaru1, I. Ţolea2, Daciana Elena Brănişteanu3 
1Departamentul de Botanica Farmaceutica, UMF Craiova, Strada Petru Rareş, nr. 2, 
Craiova 200349, Romania 
2Departamentul de Dermatologie, UMF Craiova, Strada Petru Rareş, nr. 2, Craiova 
200349, Romania 
3Departamentul de Dermatologie, UMF "Grigore T. Popa", Strada Universităţii, nr. 16, Iaşi 
700115, Romania 

Cuvinte cheie: melanom, specii reactive de oxigen, imunohistochimie. 

Scopul acestui studiu a fost analiza comparativa din punct de vedere imunohistochimic 
a 4-hidroxi-2-nonenalului in diferite leziuni melanocitare, pentru a evidentia importanta 
acestui biomarker in melanom. Am utilizat tesut de la 45 de pacienti, cuprinzand: 5 nevi 
comuni, 5 nevi displazici, 25 de melanoame primare si 10 metastaze. Am aplicat metoda 
imunohistochimica in 2 timpi, specifica pt polimeri, pentru a marca epitopii de interes. 
Imunomarcajul a fost facut cu anticorpul anti-4-hidroxi-2-nonenal si s-a determinat 
intensitatea acestuia si procentajul de celule pozitive. Imunoexpresia 4-hidroxi-2-nonenalului 
este considerabil crescuta atat in melanoame, cat si in nevii displazici, comparativ cu nevii 
comuni si apare in stadiile timpurii ale melanogenezei, luand in considerare prezenta sa in 
tumorile primare si absenta in cele metastatice.  
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Immunohistochemical analysis of lipid peroxidation 
product in melanocytic lesions 

Antonia Radu1, Cornelia Bejenaru1, I. Ţolea2, Daciana Elena Brănişteanu3 
1Pharmaceutical Botany Dept., UMF Craiova, Petru Rareş Street, no. 2, Craiova 200349, 
Romania 
2Dermatology Dept., UMF Craiova, Petru Rareş Street, no. 2, Craiova 200349, Romania 
3Dermatology Dept., UMF "Grigore T. Popa", Universităţii Street, no. 16, Iaşi 700115, 
Romania 

Keywords: melanoma, reactive oxygen species, immunohistochemistry. 

The aim of this research was to do a comparative immunohistochemical evaluation of 4-
hydroxy-2-nonenal in different melanocytic lesions, in order to emphasize the significance of 
this biomarker in melanoma. We utilized tissue harvested from 45 patients, comprising: 5 
common nevi, 5 dysplastic nevi, 25 primary melanomas and 10 metastases. We applied the 
two-time polymer-specific immunohistochemical method to label the epitopes of interest. We 
performed immunostaining with anti-4-hydroxy-2-nonenal antibody and determined the 
staining intensity and the percentage of positive cells. The immunoexpression of 4-hydroxy-2-
nonenal is considerably elevated in both cutaneous melanomas and dysplastic nevi versus 
common nevi and occurs early in melanomagenesis, considering its presence in primary 
tumors and its lack in metastatic ones.  

 

 

Scurt CV 

Studii universitare: 

• Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova / Law 
University Degree 2012 

• Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova / 
Pharmacy University Degree 2013 

 

Studii postuniversitare: 

• Specialitate „Drept Privat”, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea 
din Craiova / Law Master’s Degree 2013 

• Specialitate „Farmacologie şi Toxicologie”, Facultatea de Farmacie, UMF din Craiova / 
Pharmacy Master’s Degree 2014 
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Experienţă profesională: 

• 2013-prezent: Farmacist Diriginte, SC Izvorul Tamaduirii Biovita SRL / leading 
pharmacist 

• 2018-prezent: Asistent Universitar Dr., disciplina Botanica Farmaceutica, Facultatea 
de Farmacie, UMF Craiova / University Assistant 

 

Proiecte de cercetare: 

• 2014-2015: POSDRU/159/1.5/S/133377, titlu: „Probleme de diagnostic în melanomul 
malign – implicații terapeutice” 

• 2016-2017: UMF Craiova, titlu: “Evaluarea in vitro a efectului acidului salicilic asupra 
tumorilor cerebrale” 

 

Membru al unor societăţi ştiinţifice la nivel național: 

• Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România 

• Societatea Română de Istoria Farmaciei 

• Societatea Română de Biologie Celulară 

• Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară 

• Societatea Română de Dermatologie 
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Testele de biologie moleculară, o nouă frontieră în 
diagnosticul bolilor infecţioase 

 

 

Scurt CV 

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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Infecția oculară cu virusul SARS-CoV-2 – Ce știm până 
acum?  

D.C. Brănişteanu1,2, Cătălina Ioana Brănişteanu3 
1Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 
2Clinica “Retina Center”, Iași 
3Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

Cuvinte cheie: conjunctivita foliculară, COVID-19, ARN viral în lacrimi        

Pandemia curentă COVID-19 pune în discuție afectarea oculară concomitentă și maniera 
cea mai sigură în abordarea pacienților cu patologie oftalmologică. Până în acest moment 
există informații ca virusul SARS-CoV-2, ce este responsabil în special de infectarea tractusului 
respirator superior, poate afecta la nivel ocular doar conjunctiva. Dacă în estimările inițiale 
conjunctivita asociată infecției cu virusul SARS-CoV-2 avea o incidență de 1%-3%, rapoarte mult 
mai recente estimează o incidență de aproximativ 5% cu posibilitatea atingerii procentului de 
32% în cazurile severe de COVID-19. Semnele conjunctivale includ hiperemie, hiperlacrimare, 
chemozis și secreție mucoasă. Conjunctivita foliculară tipică se manifestă prin simptome de 
iritație, uscăciune, senzație de corp străin și vedere încețoșată. Deși probabilitatea de a 
identifica ARNul viral în lacrimile pacientului este mică în cazul în care nu există manifestări 
conjunctivale iar în cazul existenței conjunctivitei prezența virusului este inconstantă, riscul de 
contaminare prin lacrimi este ridicat mai ales atunci când se atinge fața sau se manipulează 
lentile de contact.  

Considerați la mare risc de infectare, oftalmologii au fost nevoiți să-și modifice radical 
practica curentă și modul de abordare a pacienților. Toate procedurile oftalmologice au fost 
astăzi reluate cu utilizarea sistematică a separatoarelor la biomicroscop și a echipamentului 
de protecție personală. Distanțarea fizică și portul măștii chirurgicale de către pacient pe tot 
parcursul prezenței sale în clinică este de asemenea necesară.  
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SARS-CoV-2 coronavirus and the eye – What do we 
know so far? 

D.C. Brănişteanu1,2, Cătălina Ioana Brănişteanu3 
1Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, 
Iasi 
2“Retina Center” Eye Clinic, Iasi 
3University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi 

Keywords: follicular conjunctivitis, COVID-19 disease, viral RNA in tears 

With the ongoing pandemic COVID-19 disease many questions were raised about eye 
involvement and the safest approach of the ophthalmic patient. So far, the SARS-CoV-2 virus, 
mainly responsive to upper respiratory tract infection, has shown the ability to involve ocular 
conjunctiva only. If in early reports the incidence of SARS-CoV-2 associated conjunctivitis was 
estimated between 1-3% of the cases, in recent reports it raises up to 5% of the cases and as 
high as 32% in severe COVID-19 cases. Conjunctivitis signs include hyperemia, tearing, 
chemosis, and mucous discharge. The typical follicular conjunctivitis is responsible for dry eye 
symptoms, blurred vision, and foreign body sensation. Although the viral RNA has a low 
probability to be detected in the tears of COVID-19 patients without conjunctivitis and is not 
systematically detected in patients with conjunctivitis, the risk of contamination remains high, 
especially when touching the face or handling contact lenses.  

Being considered at high risk for infection, the ophthalmologists had to drastically 
change the way they run their practices and treat patients. All ophthalmological procedures 
have now restarted with the systematic use of plastic breath shields attached to slit-lamps, 
surgical and personal protective equipment (surgical masks, goggles, or face shields). 
Distancing and systematic usage of the surgical mask over the patient's nose and mouth 
during procedures is also required. 

 

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” 
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• 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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Pandemia cu SARS-CoV-2: fațetele ascunse ale 
patologiei dermatologice 

Daciana Brănișteanu, Andreea Tucaliuc, Georgiana Marin,  
Georgiana Ciobanu, Cătălina Ioana Brănișteanu, Nicuța Manolache 
 

Maniera în care infecția cu COVID-19 impactează pielea a fost necunoscută la începutul 
pandemiei. Primele informații despre acest impact au fost publicate în Journal of European 
Academy of Dermatology and Venerolgy pe 26 martie 2020, de către un grup de dermatologi 
de la Spitalul „Alessandro Manzoni” din Lecca, nordul Italiei. Din cei 148 de pacienți COVID-19 
pozitivi examinați, 60 de bolnavi au fost excluși pentru a elimina o posibila reacție acută 
postmedicamentoasă. Din cei 88 de pacienți rămași în studiu 20,5% aveau leziuni cutanate, 
dintre care leziuni de tip rash cutanat, localizate predominant pe trunchi - 78%, leziuni 
urticariene diseminate și un bolnav prezenta leziuni dishidroziforme ale mâinilor. Remarcabil 
era faptul că leziunile dispăreau spontan în cateva zile, fără a fi corelată apariția lor cu 
gravitatea bolii.  Manifestările cutanate erau prezente de la debutul infecției cu SARS-CoV-2 la 
44% din bolnavi, la restul ele apărând în evoluția afecțiunii. Simptomatologia subiectivă a fost 
absentă sau modestă (un ușor prurit). Sebastiana Racalcati MD afirma că aceste manifestări 
cutanate sunt similare celor întâlnite în alte infecții virale.  

Tot în martie 2020, Beny Joob, PhD de la Sanitation 1 Medical Academic Center din 
Bangkok raportează în Journal of the American Academy of Dermatology cazul unui bolnav 
COVID-19 pozitiv la care prima manifestare a bolii a fost un rash cutanat asociat cu peteșii și 
trombocitopenie. Pacientul a fost inițial eronat diagnosticat cu „dengue fever”. 

Randy Jacobs, MD de la Universitatea Riverside din California susține că manifestările 
cutanate din infecția cu COVID-19 sunt asemănătoare cu cele întâlnite în obstrucția vaselor 
mici sanguine: peteșii, mici echimoze și erupții livedoide tranzitorii. 

Informațiile despre manifestările cutanate din infecția cu SARS-CoV-2 se schimbă zilnic. 
S-a discutat mult și despre „COVID-toes” sau „pseudo-chilblains”, patofiziologia acestei 
manifestări rămânând înca misterioasă. Se consideră astăzi că poate fi un epifenomen numit 



 
 
 
 
 
 

267 
 

„quarantine toes”. Se pare că leziunile au apărut în legătură cu o primăvara neobișnuit de rece 
în SUA, la pacienții COVID-19 pozitivi și se tratează cu aceleași medicamente ca și în pernio 
idiopatic: corticosteroizi potenți, aspirină, nifedipină etc.. Pacienții cu manifestări cutanate și 
alte simptome sugestive pentru infecția cu SARS CoV-2 (tuse, febră, dispnee, dispariția 
gustului și a mirosului) sau cu expunere la COVID 19, trebuie obligatoriu testați pentru această 
infecție (serologie și depistare COVID-19). 

La fel ca și SIDA sau sifilis, infecția cu COVID-19 se poziționează ca un nou mare „mim” 
(great mimicker) în ceea ce privește expresia sa cutanată. 

Cel mai mare studiu publicat în Spania pe 375 de pacienți suspecți sau confirmați pozitiv 
cu COVID-19 a arătat că doar 41% din pacienții cu pseudo-chilblains au fost confirmați ca 
infectați cu SARS-CoV-2. Același studiu a identificat 5 mari categorii de leziuni cutanate 
asociate acestei infecții: pseudo-chilblains (19%), erupții veziculoase dishidroziforme (9%), 
erupții maculo-papuloase (47%), urticarie (19%), livedo și necroze cutanate (6%). 

Suntem, așadar, la începutul drumului spre identificarea corectă a manifestărilor 
cutanate date de SARS-CoV-2! 

 

SARS-CoV-2 Pandemic: The Hidden Facets Of 
Dermatological Pathology  

Daciana Brănișteanu, Andreea Tucaliuc, Georgiana Marin,  
Georgiana Ciobanu, Cătălina Ioana Brănișteanu, Nicuța Manolache 
 

The way COVID-19 infection impacts the skin was recognized at the beginning of the 
pandemic. 

The first information about this impact was published in the Journal of European 
Academy of Dermatology and Venerology on the 26th of March 2020 by a group of 
dermatologists from the Hospital "Alessandro Manzoni" in Lecca, northern Italy. Of the 148 
positive COVID-19 patients examined, 60 patients were excluded to eliminate an acute post-
drug reaction. 

Of the 88 patients remaining in the study, 20.5% had skin lesions, from which 78% had 
skin rash lesions, located predominantly on the trunk, disseminated urticarial lesions and one 
patient had dishidrosiform hand lesions. 

Remarkable was the fact that the lesions disappeared spontaneously in a few days, 
without correlating their appearance with the severity of the disease. The cutaneous 
manifestations were present from the beginning of the SARS-C0V2 infection, in 44% of the 
patients, in the rest they appearing in the evolution of the disease. Subjective symptoms were 
absent or modest (mild pruritus). 
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Sebastiana Racalcati MD stated that these skin manifestations are similar to those found 
in other viral infections. 

In March 2020, Beny Joob, PhD from the Sanitation 1 Medical Academic Center in 
Bangkok reports in the Journal of the American Academy of Dermatology the case of a COVID-
19 positive patient in whom the first manifestation of the disease was with skin rash associated 
with thrombocytopenia patches. The patient was initially misdiagnosed with dengue fever. 

Randy Jacobs, MD of the University of Riverside in California, argues that the cutaneous 
manifestations of COVID-19 infection are similar to those found in small blood vessel 
obstruction: petechiae, small bruises and transient livedoid eruptions. Information about 
cutaneous manifestations of SARS-CoV-2 infection changes daily. There has been much 
discussion about "COVID-toes" or "pseudo-chilblains", the pathophysiology of this 
manifestation still remaining mysterious. It is considered today to be an epiphenomenon 
called "quarantine toes". It appears that the lesions occurred in connection with an unusually 
cold spring in the US in COVID-19 positive patients and are treated with the same drugs as in 
idiopathic pernio: potent corticosteroids, aspirin, nifedipine etc.. Patients with cutaneous 
manifestations and other symptoms suggestive of SARS-CoV-2 infection (cough, fever, 
dyspnoea, disappearance of taste and odor) or exposure to COVID 19, should be tested for this 
infection (Serology and detection of COVID-19). 

Like AIDS or syphilis, positive COVID-19 infection presents as a "great mimicker" in terms 
of its skin expression. 

The largest study published in Spain on 375 patients suspected or confirmed positive with 
COVID-19 showed that only 41% of patients with pseudo-chilblains were confirmed as infected 
with SARS VOC-2. The same study identified 5 major categories of skin lesions associated with 
this infection: pseudo-chilblains  (19%), dyshidrosis vesicular rash (9%), maculo-papular rash 
(47%), urticaria (19%), livedo and skin necrosis (6%). We are, therefore, at the beginning of the 
road to the correct identification of the cutaneous manifestations given by SARS-CoV-2! 

 

Scurt CV 

• Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. 
"Grigore T. Popa", Iași 

• 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 
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• 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 

• 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 și Venerologie, 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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Dificultăți în managementul dermatozelor buloase pe 
timpul pandemiei COVID 19 

Laura Endres, Nicoleta Negruț 
Secția Dermatologie, Spitalul Clinic Pelican, Oradea, România 
Secția Boli Infecțioase, Spitalul Clinic Municipal, Oradea, România 

Cuvinte cheie: pandemie, diagnostic, pemfigoid bulos 

Dermatozele buloase au etiopatologie variată, incluzând toate afecțiunile care au ca 
leziune principală bula sau flictena. Pemfigoidul bulos este cea mai frecventă dermatoză 
buloasă, produsă prin mecanism autoimun. Incidența bolii este mai mare la persoanele 
vârstnice, 80% dintre pacienți având vârste peste 60 ani. Clinic se manifestă ca o erupție 
eritematoasă, intens pruriginoasă, cu  bule mari, dispuse la nivelul trunchiului și membrelor, 
fără afectarea mucoaselor. Bulele sunt profunde, subjoncționale și nu au celule acantolitice, 
dar sunt prezente în schimb numeroase eozinofile. Diagnosticul este susținut histopatologic 
și de imunofluorescență directă/indirectă. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 87 ani, 
din mediul rural, care s-a prezentat în cadrul clinicii noastre, în plină pandemie de SARS-CoV-
2, cu o erupție eritematoasă, intens pruriginoasă, cu eroziuni postbuloase de dimensiuni mari, 
bule flasce, friabile cu conținut sero-citrin, escoriații și urme postgrataj, dispuse pe membre și 
trunchi, cu debut de aproximativ o săptămână și care au fost tratate de către medicul de 
familie. Datorită situației de atunci, respectiv starea de urgență cauzată de pandemia de 
COVID 19, diagnosticul și tratamentul s-au bazat exclusiv pe criteriile clinice, neavând 
posibilitatea efectuării examinărilor paraclinice. 
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Difficulties in the management of bullous dermatosis 
during the COVID 19 pandemic 

Laura Endres, Nicoleta Negruț 
Dermatology Department, Pelican Clinical Hospital, Oradea, Romania 
Infectious Diseases Department, Municipal Clinical Hospital, Oradea, Romania 

Keywords: pandemic, diagnosis, bullous pemphigoid 

Bullous dermatoses have a variety of etiopathologies, including all conditions that 
present as main lesion the bulla or the blister. Bullous pemphigoid is the most common 
bullous dermatosis, caused by an autoimmune mechanism. The incidence of the disease is 
higher in the elderly, 80% of patients with this condition being over 60 years of age. Clinically 
it manifests as an erythematous rash, intensely pruriginous, with large bullae, situated on the 
torso and limbs, without affecting the mucous membranes. The bullae are deep, sub-
junctional and have no acantolytic cells, but many eosinophils are present instead. The 
diagnosis is confirmed histopathologically and by direct/indirect immunofluorescence. We 
present the case of an 87-year-old patient from the rural area, who came in our clinic, in full 
SARS-CoV-2 pandemic, with an erythematous rash, intensely pruriginous, with large post-
bullous erosions, flabby bullae, friable with serous citrine content, abrasions and scratching 
marks, disposed on the limbs and trunk, with onset of about a week before, which have been 
treated by the family doctor. Due to the situation at that time, namely the state of emergency 
caused by the COVID 19 pandemic, the diagnosis and treatment were based exclusively on 
clinical criteria, paraclinical examinations not being possible. 

 

Scurt CV 

Conferențiar universitar, Disciplina Dermatologie, Universitatea din Oradea, Facultatea 
de Medicina si Farmacie. 

Medic primar dermatovenerolog, Spital Clinic Pelican Oradea; înființarea și organizarea 
secției și ambulatorului de Dermatologie a Spitalului Clinic Pelican Oradea din anul 2010. 

Licențiată a doua facultăți : Medicină Genrală (1999) si Farmacie (2006). 

Atestat de Lector în cadrul programului de studii complementare în 
dermatocosmetologie. 

Membru in societati stiintifice internationale și naționale: Societatea Româna de 
Dermatologie(SRD); Asociația Dermatologilor Transilvani ; Asociația Dermatologilor Români de 
Sud-Vest; Societatea Româna de Medicina Estetica (SRME); Societatea de Dermato-Oncologie 
(SRDO); Societatea Româna de Dermato-Patologie (SRDPAT); European Academy of 
Dermatology and Venereology(EADV); International Dermoscopy Society (IDS); Societatea 
Româna de Biochimie. 
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Autor și coautor: 12 articole în extenso (13 titluri) în reviste cotate ISI Thomson Reuters, 15 
articole în extenso BDI și recunoscute CNCSIS categoria B+, 62 articole publicate. Peste 100 de 
participări la congrese, simpozioane, master class, workshopuri de pregatire în vederea 
îmbunătățirii și perfecționării continue a activității didactice și medicale. 

Premii UEFISCDI: 3 premii 2018-2019 (articole Q1 5,583 – Journal of Clinical Medicine ; Q1 
5,589 – Science of the Total Environment; Q2 4,936 – Oxidative Medicine and Cellular 
Longevity). 

Domenii de interes: oncologie dermatologică, depistarea precoce a neoplaziilor cutanate, 
studiul patogenezei melanomului, dermatoscopie, prevenția bolilor dermatologice, 
îmbunătățirea calității vieții la pacienții cu afecțiuni dermatologice cronice, 
dermatocosmetologie, dematologie estetică, dermatopediatrie, laser vascular; abordări noi ale 
metodelor analitice în identificarea și determinarea unor substanțe farmaceutice și 
fitochimice, cercetări farmacologice asupra unor substanțe farmaceutice și fitochimice. 
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Aspecte lezionale identificate necroptic în COVID-19. 
Experienţa Spitalului Clinic Colentina 

Sabina Zurac1,2, Luciana Nichita1,2, Cristiana Popp1, Mirela Cioplea1,2, 
Alexandra Bastian1,2, Lelia Iliescu3, Ioana Simion4 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 
2Spitalul Clinic Colentina, Serviciul de Anatomie Patologică 
3Spitalul Clinic Colentina, secția ATI1 
4Spitalul Clinic Colentina, secția ATI2 
 

Apariția unui nou patogen ridică întotdeauna întrebări asupra modalităților prin care 
acesta determină leziuni în organismul uman, răspunsul evident fiind efectuarea de autopsii 
la persoanele care decedează de această boală. Necesitatea identificării substratului 
morfopatologic al leziunilor în COVID-19 este evidentă dar trebuie evaluate cu atenție condițiile 
în care se efectuează autopsiile, fiind necesare săli de autopsie cu circuite funcționale care să 
asigure protecția personalului care efectuează autopsia și care să previn răspândirea 
accidentală a virusului. Având în vedere aceste considerente, precum și prevederile legale în 
vigoare (evaluarea atentă a fiecărui caz de deces cu infecție SARS-Cov2 și posibilitatea de 
efectuare de autopsii în scop științific pe baza unui proiect de cercetare aprobat de Comisia 
de Etică a instituției), în Spitalul Clinic Colentina am efectuat în decurs de o lună 4 autopsii la 
decedați cu COVID-19.  

Antecedentele personale patologice ale decedaților identifică între comorbidități cel mai 
frecvent hipertensiunea arterială, fibrilația atrială și diabetul zaharat de tip 2. Trei pacienți erau 
supraponderali fără să fie obezi. O pacientă asocia concomitent și infecție cu virus gripal B. 

Tabloul lezional al decedaților cu COVID 19 autopsiați a fost relativ similar, predominând 
leziunile vasculare de ordin trombotic cu apariția fie a trombemboliei pulmonare într-un caz, 
fie a infarctelor pulmonare (în toate cazurile), splenice (2 cazuri) sau suprarenaliene (2 cazuri) 
și leziunile miocardice (miocardită interstițială în toate cazurile și leziuni distrofice miocardice 
în 2 cazuri). Trei decedați au prezentat afectare alveolară difuză (substratul morfologic al 
sindromului de detresă respiratorie a adultului) grad I (un caz) și grad I-II (2 cazuri) iar în două 
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cazuri au fost identificate şi mici focare diseminate, bilaterale, de bronhopneumonie. Toți 
pacienții au prezentat miocardoscleroză ca leziuni miocardice preexistente. Toate cazurile au 
prezentat steatoză hepatică (macro/medio/microvacuolară 2 cazuri, macrovacuolară un caz, 
microvacuolară un caz) și depleţie limfoidă limfoganglionară şi splenică. În două cazuri a fost 
identificată necroză tubulară renală acută. 

Cu exceptia cazului cu trombembolie pulmonară, tanatogeneza a inclus atât afectarea 
pulmonară (afectare alveolară difuză, microinfarcte pulmonare) cât și cea miocardică 
(miocardita interstițială eventual cu leziuni cardiomiocitare distrofice).  

Rezultatele noastre sunt similare altor raportări în ceea ce privește tipul de leziuni 
pulmonare, prezența macro și microtrombozelor și a fenomenelor tromboembolice 
pulmonare, leziunile cardiace și renale și adaugă noi leziuni în ceea ce privește distrofiile 
miocardice, afectarea hepatică, splenică și suprarenaliană. 

 

Short CV 

Professor of Pathology in Faculty of Dental Medicine, University of Medicine and 
Pharmacy “Carol Davila” Bucharest, senior pathologist and head of the Department of 
Pathologicy Colentina University Hospital, Bucharest, Romania. 

Specializations in the field of dermatopathology (Austria 2012), molecular biology (Italy 
2012), digestive pathology (Bucharest 2016, 2015, 2011, 2010, 2009 and 2008), oral pathology (the 
Netherlands 2005-2006), immunohistochemistry (Bucharest 2004; Greece 2001 ), lymphoid 
pathology (Greece 2001), pulmonary pathology (Italy 1999), soft tissue pathology (Greece 1997), 
liver pathology (Greece 1996) 

Member of the European Society of Pathology, International Academy of Pathology, 
International Society of Dermatopathology, Romanian Society of Dermatooncology, 
Romanian Association of Immunodermatology, European Academy of Dermatovenerology 

Author of over 330 scientific papers presented at national and international congresses 
and symposiums, over 125 articles published in specialized magazines, 23 specialized chapters 
/ monographs. H-index (WOS all data bases) 10; citations: 460. 

Researcher / manager / project manager in 16 research projects 

Areas of interest: dermatopathology, oral pathology, infectious pathology, soft tissue 
tumors 
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Datoria medicilor de a îngriji pacienții în timpul 
pandemiei COVID‐19 

 

Scurt CV 

Experienţa profesională 

• 2013 – prezent - Conferenţiar Universitar Disciplina Științele Comportamentului, 
Cursuri Bioetică, Pedagogie medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore 
T. Popa” Iași 

 

Educație și Cercetare 

• 1999 – 2006 - Director Executiv și Formator de Medicina de Familie, Centrul de 
Educaţie Medicală Continuă, Iaşi 

• 1992 – 1995 - Medic rezident Medicină Generală, Spitalul Universitar de Obstetrică şi 
Ginecologie ”Cuza Vodă” Iaşi 

• 1990 – 1992 - Medic stagiar - Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași 
 

Educaţie şi formare 

• 2006 - 2012 - PhD in Medicine – Public Health (Doctor în științe Medicale – specialitate 
Sănătate Publică), The University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia  

• 2004 - 2005 - Master of Art in Bioethics, Case Western Reserve University; Cleveland. 
Ohio,  

• 2000 - Medic primar Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Grigore T. Popa” Iaşi  

• 1998 - 2001 - Trainer/Formator Medicina de Familie, Netherlands School of Primary 
Care Research 

• 1992 - 1995 - Medic Specialist Medicina Generala, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa”  

• 1984 - 1990 - Medic Doctor - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeș” 
Timișoara 
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Andrew NICOLAIDES 
 
MS, FRCS, FRCSE, PhD (Hon)  
Imperial College London, UK 

 
 

COVID-19: Pathophysiology, Adverse Vascular Effects 
and Venous Thromboembolism 

Andrew Nicolaides 
 

The SARS-CoV-2 genome encodes approximately 25 proteins needed by the virus to 
infect humans and to replicate. It enters the human cell via the ACE2-receptor which is 
expressed on vascular endothelium, respiratory epithelium, alveolar monocytes, 
macrophages, heart, kidney and GI tract. 

Initially, it was considered as an infective-inflammatory disease producing pneumonia, 
acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis and eventually multiorgan failure. It was 
soon realised that it also produces cardiovascular thrombotic events: Deep vein thrombosis 
(DVT) and pulmonary embolism (PE), arterial thrombosis (stroke and limb gangrene), 
myocardial infarction, liver and renal failure. 

The virus produces direct damage to the vascular endothelium and activates coagulation. 

In addition, there is viral inhibition of haem and iron metabolism by binding to the beta 
chains of the haemoglobin. Circulating free haemoglobin released from red cells impairs NO 
bioavailability. 

Studies from China have reported 20%-40% incidence of venous thromboembolism (VTE) 
in ICU in the absence of pharmacological prophylaxis. In European studies, the incidence of 
VTE is approximately 30% despite pharmacological prophylaxis. The incidence of VTE is higher 
in ITU (45%) than in the ward (3%). 

Routine CT pulmonary angiography performed in 137 patients (in 63 outpatients to 
differentiate between pneumonia and PE and in 72 patients in hospital because of worsening 
symptoms) demonstrated a PE incidence of 24%. 
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It is well established that in ICU ventilated patients there is a reduced venous blood flow 
(stasis). This is in addition to activated coagulation and venous endothelial damage. Thus, the 
whole of Virchow’s triad is involved and may explain why LMWH is relatively ineffective.  

The pleiotropic effect by the virus suggests that therapy with medications having a 
pleiotropic effect is needed such as unfractionated heparin that binds on many proteins and 
sulodexide which protects the endothelium) in combination with intermittent pneumatic 
compression that increases venous blood velocity. 

A trial of combined methods is urgently required. 

 

Short 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. 

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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Provocări practice în tromboza venoasă profundă: 
recurențele TVP și sindromul post-trombotic 

Prof. Dr. Antoniu Petriş 
 

Inflamaţia şi tromboza sunt mecanisme patogenice care stau la baza procesului 
aterotrombotic. Studiul SURVET a evaluat pacienţii cu un prim episod de tromboembolism 
venos neprovocat cu un înalt risc de recurenţă după întreruperea terapiei anticoagulante. 
Prelungirea anticoagulării reduce riscul de recurenţă fiind asociat cu creşterea riscului de 
sângerare. Vessel Due F - produs biologic original, este un glicozaminoglican cu acţiune 
antitrombotică şi profibrinolitică cu efecte pleiotrope, având un înalt profil de siguranţă. 

 

Practical challenges in DVT: recurrences of DVT and 
post-thrombotic syndrome 

Prof. Dr. Antoniu Petriş 
 

Inflammation and thrombosis are mechanisms of pathogenesis underlying the 
atherothrombotic process. The SURVET study evaluated patients with a first episode of 
unprovoked venous thromboembolism with a high risk of recurrence after discontinuation of 
anticoagulant therapy. Prolonged anticoagulation reduces the risk of recurrence being 
associated with increased risk of bleeding. Vessel Due F - original biological product, is a 
glycosaminoglycan with antithrombotic and profibrinolytic action with pleiotropic use, having 
a high profile of the following. 
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Antoniu PETRIŞ 
 
Prof. Dr. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

 
 

Experienţa profesională: 

• din octombrie 2016 – prezent - profesor universitar, Universitatea de Medicina şi 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

• 2013 - 2016 - Conferenţiar universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iaşi 

• 2009 - 2013 - Şef de lucrări, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
Iaşi 

• din 2003 – prezent - Medic primar cardiolog, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Spiridon” Iaşi, Clinica de Cardiologie 

• 1998 – 2003 - Medic specialist cardiolog, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Spiridon” Iaşi, Clinica de Cardiologie 

• 1998 - 2009 martie - Asistent universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

• 1994 - 2008 - preparator universitar 1, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iaşi 

• 1994 – 1998 - Medic rezident specialitatea “Medicină internă”, Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, Clinica de Cardiologie 

• 1993 – 1994 - Medic stagiar, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, 
Clinica de Cardiologie 

 

Educaţie şi formare 

• Master,  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

• Doctor în medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

• 1986 - 1992 - Doctor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

• 1981 - 1983 şi 1983 - 1985 - Liceul industrial “G. Ibraileanu” Iaşi - secţia matematică-fizică 

• Liceul "C. Negruzzi" Iaşi, profil matematică-fizică  
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Niazi KHUSROW 
 
MD, FACC, FSCAI 
Director, Peripheral Vascular 
Intervention 
Emory University, Atlanta, Georgia, 
USA 

 
 

How to do chemical ablation of tortuous varicose veins 

Niazi Khusrow 

Real time demonstration of how to safely do chemical ablation using Varithena®. 
Successful chemical ablation starts with meticulous imaging of the veins and making a vein 
map. Some of the things in the vein mapping include: 

1. Identifying the segment to be treated,  proximal and distal ends 

2. Marking the perforators 

We like to draw on the pt skin the diseased vein and the perforators. Start with reverse 
Trendelenburg position with the patient supine. Once vein access is obtained, then go to 
Trendelenburg position. Access may be obtained using a micropunture 21 gauge 
needle/sheath if there is at least a 3 cm straight segment at the access site or a butterfly needle 
if the vein is tortuous. Make sure there is free flow of saline when injected without 
extravasation. This is extremely important. The chemical we use is Varithena® which comes in 
a canister. We usually draw aliquot of 5 ml. and inject slowly while imaging with ultrasound. 
Compression is applied over the perforators, below the access site and the proximal area when 
the chemical reaches the proximal end. Immediately following injection patient is asked to 
move the foot repetitively for three minutes so the calf muscles are activated while pressure is 
held over the perforators for three minutes. We then image the vein and the perforators. 
Compression stocking 20/30 mmHg is then applied and the patient is then walked for 5 
minutes. Patient is observed in the clinic area for another 20 minutes to make sure no allergic 
reaction happens. On discharge patient is encouraged to walk and to keep wearing the 
compression stocking and to return in 48 hrs for imaging of the veins. 
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Short 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: 

• Built a nationally recognized peripheral vascular program 

• Initiated a peripheral research program in cardiology  

• Established a noninvasive vascular laboratory  

• 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 

• 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 

• 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 

• 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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Daniel BODA 
 
Conf. Univ. Dr.  
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila” Bucureşti, România 

 
 

Aftoze recurente la copil 

Daniel Boda 
U.M.F. “Carol Davila” București 
 

Diagnosticul de aftoză, aparent facil din punct de vedere clinic, întâmpină dificultăți atât 
în ceea ce privește încadrarea nosologică a aftozei din punct de vedere etiopatogenic cât și din 
punct de vedere terapeutic și al implicațiilor, dacă vorbim de forme cronice și recidivante 
asupra dezvoltării copilului și al impactului asupra confortului de viață. Prezentarea de față 
dorește să răspundă la aceste întrebări, să diferențieze aftozele din punct de vedere clinic și 
etiopatogenic și să prezinte opțiuni terapeutice specific. Astfel vor fi abordate aftozele din 
carențele alimentare, din boala Behcet, din boala Chron, aftozele postmedicamentoase etc., 
vor fi prezentate cazurile particulare ce necesită a fi biopsiate; date despre diagnosticul 
diferențial al aftozelor și vor fi detaliate opțiunile terapeutice și implicațiile asupra regimului 
alimentar. 

 

Recurrent aphtosis in children 

Daniel Boda 
U.M.Ph. “Carol Davila” Bucharest 
 

The diagnosis of aphtosis, apparently easy from a clinical point of view is more 
complicated when it comes to correctly identify the pathological pathways implicated as well 
as to the therapeutically options and the impact which chronic recurrent aphtosis have on the 
development and lifestyle of children. This presentation aims to differentiate different types of 
chronic aphte: Behcet disease, Chron’s disease, aphte due to alimentary deficiencies or drug 
intake etc., to highlight pathogenic pathways as well as therapeutically options and changes 
in lifestyle. 
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Infecția cu virusul papiloma uman (HPV) - mesaje cheie 

Daniel Boda 
U.M.F. “Carol Davila” București 
 

Infecția cu virusul papiloma uman (HPV) este la ora actuală cea mai frecventă boală sexual 
transmisibilă, având prin potențialul oncologic multiorificial un impact important asupra 
mortalității și morbidității. Prezentarea de față dorește să prezinte informații actuale legate de 
incidența și prevalența acestei infecții precum și asupra principalelor cancere HPV 
dependente, să furnizeze mesaje cheie în ceea ce privește metodele de diagnostic al acestei 
infecții și în ceea ce privesc mijloacele terapeutice. De asemenea prezentarea dorește să 
răspundă la întrebări legate de vaccinarea împotriva HPV, subiect disputat în societate ținând 
cont de rezistența la vaccinare din anumite cercuri ale societății și să prezinte date științifice 
care să influențeze decizia medicilor de a recomanda vaccinarea anti-HPV și de circumstanțele 
ce impun și influențează decizia de a ne vaccina sau nu.   

 

Human papiloma virus (HPV) infection - key messages 

Daniel Boda 
U.M.Ph. “Carol Davila” Bucharest 
 

HPV infection is nowadays the most frequent sexually transmitted disease, with a high 
impact on mortality and morbidity index due to its effect on multi-orifical cancers. The present 
presentation aims to present recent data regarding HPV incidence and prevalence as well as 
HPV dependent cancers and to highlight key messages regarding methods of HPV diagnosis 
and therapy. We aim as well to answer questions regarding HPV vaccination, a disputed issue 
taking into account resistance to vaccination in some circles in society and to highlight 
scientific data to influence physicians recommendations and circumstances to influence the 
decision whether to vaccinate ourselves against HPV or not. 

 

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 
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Experienţa profesională: 

• Aprilie 2009 – Septembrie 2011 - Preşedinte, Agenţia Natională a Medicamentului, 48 
Av. Sănătescu, 011478, sector 1, Bucureşti, România 

• 1999-prezent - Preparator universitar, asistent universitar, cercetator ştiinţific gr.II, 
coordonator Laborator de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, U.M.F. ”Carol 
Davila” Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

• Octombrie 2008-prezent, Medic primar dermato-venerolog - INDBNM „N Paulescu” 
Bucureşti, Compartimentul Dermatolgie, 22-24 Gr. Manolescu, 0111234, sector 1, 
Bucureşti, România 

 

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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Claudia GHERMAN 
 
Conf. Univ. Dr. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 
 

Pansamente și agenți topici în tratamentul plăgilor 
complexe 

Claudia Gherman 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
 

Prezența unei soluții de continuitate la nivelul tegumentului de cele mai multe ori nu se 
limitează doar la acest nivel. Discontinuitatea tegumentului este însoțită de pierderi de țesut 
celular subcutanat, musculatură sau os, termenul generic folosit fiind cel de ”plagă”. Plăgile 
postoperatorii, escoriațiile sunt considerate plăgi simple. Dar avem si plăgi cronice, a căror 
vindecare nu este per primam, și care necesită îngrijiri specializate. Acestea sunt plăgile 
complexe. Tratamentul acestora se poate face în spital, dar pe durată limitată. De asemenea, 
chirurgul consideră această patologie, uneori, prea puțin sofisticată în raport cu activitatea și 
preocupările acestuia. De aceea, considerând acest aspect al plăgilor complexe de continuă 
actualitate și diversitate, l-am propus în lucrarea de față ca și subiect de studiu. 

 

Dressings and Topical Agents for Treating Complex 
Wounds 

Claudia Gherman 
University of Medicine and Pharmacy ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
 

The presence of a continuity solution at the level of the skin is often not limited to this 
level. Skin discontinuity is accompanied by loss of subcutaneous cell tissue, muscle or bone, 
the generic term used being "wound". Postoperative wounds, abrasions are considered simple 
wounds. But we also have chronic wounds, the healing of which is not per primam, and which 
require specialized care. These are complex wounds. Their treatment can be done in the 
hospital, but for a limited time. The surgeon also considers this pathology, sometimes too 
unsophisticated in relation to its activity and concerns. Therefore, considering this aspect of 
complex wounds of continuous topicality and diversity, we proposed it in this paper as a 
subject of study. 
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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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Gyula László FEKETE 
 
Conf. Dr.  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
Târgu-Mureș, România 

 
 

Vasculita leucocitoclastică cutanată asociată 
tratamentului cu Erlotinib, prezentare  de caz și 
revizuirea literaturii 

Fekete Gyula László1, Fekete László2 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie, Clinica Dermatologie, Târgu Mureş, România 
2CMI Dermamed Târgu Mureş, România 
 

Erlotinibul este o terapie anticancer folosit pentru tratarea cancerului pulmonar pozitiv la 
receptorul factorului de creștere epidermal (EGFR) în stadiu avansat, precum și pentru alte 
malignități. Cel mai frecvent efect secundar cutanat al erlotinibului este bine documentat; cu 
toate acestea, numărul de prezentări de cazuri privind vasculita leucocitoclastică cutanată 
(CLCV) este limitat.  

Prezentăm un caz, o femeie de 58 de ani, cu greutatea de 60 kg, care suferea de 
adenocarcinom pulmonar și de metastaze cerebrale tratate cu monoterapie cu Erlotinib în 
doză de 150 mg/zi, care prezintă o vasculită leucocitoclastică cutanată după 8 luni de la 
inițierea tratamentului. Administrarea medicamentului a fost întrerupt și iniţiat tratament cu 
Prednisolon pe cale orală la o doză de 1 mg/kg greutate corporală, timp de două săptămâni, 
scăzând doza cu 5 mg, la fiecare 3 zile. Tratamentul a fost combinat cu terapie steroidică locală 
și antibiotică, utilizată o dată pe zi. Leziunile au fost dispărut în decurs de 7 săptămâni fără 
recurență. Tratamentul cu Erlotinib a fost reluat după 14 zile de la cu o doză mai mică de 100 
mg pe zi conform protocoalelor din literatura de specialitate. Leziunile cutanate nu au mai 
reapărut. Din păcate, evoluția a fost nefavorabilă, pacientul a murit la 3 luni după vindecarea 
vasculitei, datorită complicațiilor noilor metastaze care au apărut. Aceasta fapt poate indica 
ineficiența Erlotinibului. Debutul întârziat de 240 de zile de vasculită și presupusa ineficiență a 
medicamentului, duc la speculația că apariția vasculitei cutanate ar putea fi un marker clinic 
agravant al răspunsului tumoral. Cele nouă cazuri pe care le-am găsit în literatura de 
specialitate exclud orice interpretare semnificativă a datelor referitoare la vasculita cutanată 
indusă de Erlotinib. Sunt necesare investigații suplimentare pentru evaluarea vasculitei 
cutanate induse de Erlotinib. 
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Cutaneous leukocytoclastic vasculitis associated with 
Erlotinib treatment, case report and review of the 
literature 

Fekete Gyula László1, Fekete László2 
1University of Medicine and Pharmacy, Dermatology Clinic, Târgu Mureş, Romania 
2CMI Dermamed Târgu Mureş, Romania 
 

Erlotinib is a targeted anticancer therapy used for treating epidermal growth factor 
receptor (EGFR) mutation positive lung cancer in advanced stage as well as for other 
malignancies. The most common cutaneous side effect of Erlotinib, are well documented; 
however the number of reports regarding cutaneous leukocytoclastic vasculitis (CLCV) are 
limited.  

We report a case, a 58 years-old, 60 kg weight, non-smoking woman suffering of lung 
adenocarcinoma and brain metastases treated with Erlotinib monotherapy with 150 mg/day 
dose who presents a cutaneous leukocytoclastic vasculitis after 8 month of initiating the 
treatment. The administration of the drug was discontinued and oral prednisolone treatment 
was introduced at 1 mg/kg body weight dose for two weeks, decreasing the dose with 5 mg, 
at every 3 days. The treatment was combined with topical potent steroid and antibiotic therapy 
used once, daily. The lesions cleared within 7 weeks without recurrence. The treatment with 
Erlotinib was restarted after 14 days with a lower dose of 100 mg/day. The skin lesions have not 
occurred anymore. Unfortunately the evolution was unfavorable, our patient died at 3 months 
after healing the vasculitis, due to the complications of new metastases that occurred. This 
may indicate the inefficiency of Erlotinib. The late onset of 240 days of the vasculitis and the 
presumed inefficiency of the drug lead to the speculation that the appearance of cutaneous 
vasculitis could be a worsening clinical marker of the tumor response. This limited number of 
cases precludes any meaningful interpretation of data about the Erlotinib induced cutaneous 
vasculitis. Further investigations are needed to assess cutaneous vasculitis. 

 

Scurt CV 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

• Conferenţiar universitar 

• Activitate didactică: cursuri în limba maghiară predate la anul V MG şi III MD, Colegiul 
de Moaşe şi Asistenţi. Din feb 2013 cursuri şi lucrări pentru anul V MG seria Engleză. 
Lucrări practice la anul V MG. 

• Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

• 04 - 18 mai 2014 
Certificat GCP (Good Clinical Practices) for Clinical Researchers 
Good Clinical Practices for Clinical Researchers 
Nida Clinical Trials Network, SUA 2014 

• Februarie – septembrie 2012  
Atestat de studii complementare în dermatocosmetologie 
Baze teoretice şi practice de dermatocosmetologie  
UMF Tirgu-Mureş  

• 15 mai – 23 iulie 2010  
Formator de formatori. Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 
Competenţă de Formator de formatori 
SC Magna 2002 SRL, Tîrgu-Mureş  

• 2008 - 2009 (1 an universitar) 
Certificat postuniversitar psihopedagogic 
Modul de psihopedagogie medicală  
Universitatea Petru-Maior Tîrgu-Mureş  

• 2005  
Medic primar dermato-venerolog 

• Octombrie 2004 – aprilie 2005 
Competenţă în Managementul Serviciilor de Sănătate 
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Factori genetici în alergia la tiomersal: studii de caz 

Coralia Bleotu1, Lilia Matei1, Sonia C. Bădulici2, Mirela Radu2,  
Annie Bonnevalle3, Marinela Chirilă4 
1Departamentul de Patologie Celulară și Moleculară, Institutul de Virologie ”Ștefan 
Nicolau”, București, România 
2Spitalul Clinic Colentina, Medicina muncii, București, România 
3Plateau Technique de la Dermatologie, CHRU de Lille, Hôpital ”Claude Huriez”, Lille, 
France 
4Medochemie Romania SRL, București, România 

Cuvinte cheie: hipersensibilitate de contact, tiomersal, glutation-S-transferaze, N-acetiltransferaze 

Introducere: Predispoziția genetică la dermatita alergică de contact este încă doar parțial 
cunoscută, în pofida a numeroase studii realizate de-a lungul a zeci de ani de cercetare. 
Polimorfismele și mutațiile afectând glutation-S-transferazele (GST) P1, T1 și M1, precum şi N-
acetiltransferazele (NAT) 1 și 2 ar putea fi asociate cu un risc crescut de alergie la tiomersal. În 
acest context, scopul studiului a fost evaluarea frecvenței sensibilizării la tiomersal în populația 
din România, evaluarea preliminară a rolului factorilor genetici în declanșarea acestei 
sensibilizări, precum și identificarea medicamentelor disponibile în România care conțin 
tiomersalul ca excipient.  

Material și metode: Studiul de față s-a realizat pe 160 de pacienți care s-au prezentat la 
Spitalul Clinic Colentina cu suspiciune de reacții alergice de contact. Pacienții au fost testați cu 
Bateria Standard Europeană și adaosurile acesteia, ce includ tiomersalul. Au fost analizate 
polimorfismele genelor GST (GST-P1, T1 și M1) si NAT1/2 utilizând allelic PCR și respectiv 
secvențierea Sanger. Pentru a stabili raportul de segregare, identificarea variantelor alelice 
implicate în producerea susceptibilității la tiomersal s-a realizat pe probe copil-părinte (trei 
paciente cu reacții pozitive la tiomersal împreună cu unul dintre părinți).  

De asemenea, compoziția tuturor produselor medicamentoase înregistrate în România a 
fost trecută în revistă. 
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Rezultate: Dintre cei 160 pacienți testați în patch au prezentat reacții pozitive la tiomersal 
16 pacienți adulți (11 atopici, 5 non-atopici). Au fost observate de asemenea sensibilizări 
concomitente, în special la metale. Acestea au fost mai numeroase la pacienții atopici 
comparativ cu cei non-atopici.  

Referitor la variantele genetice ale GST, la două familii nu au fost constatate modificări în 
activitatea enzimatică a GST-M1 și GST-T1. În schimb, la o familie (mamă-fiică), a fost identificată 
deleția homozigotă a genei pentru glutation-S transferaza M1 (GST-M1*0/*0) asociată cu 
pierderea activităţii enzimatice corespunzătoare. În  aceeași familie, deși polimorfismul GST-P1 
p.Ile105Val (heterozigot) a fost identificat la mamă, fiica a prezentat un genotip GST-P1 
p.Val105Val (homozigot). În familia reprezentată de cuplul tată-fiică, atât la tată (care are 
vitiligo) cât și la fiică (care are dermatită alergică de contact prin sensibilizare la tiomersal și 
amestecul de parfumuri I) a fost prezentă varianta heterozigotă a polimorfismului GST-P1 
Ile105Val. Modificări în activitatea enzimatică a glutation-S-transferazei descrise în literatură în 
cazul pacienților cu vitiligo ca o predispoziție genetică pentru această afecțiune, ar putea fi 
luată în discuție pentru sensibilizarea de contact la tiomersal în acest caz familial. Genotipul 
NAT1 identificat în toate cazurile a fost genotipul wild type NAT1*4. În cazul NAT2 au fost 
identificate următoarele polimorfisme: NAT2*5 homozigot (341T>C; 481C>T), NAT2*5 - 
heterozigot (NAT2*5U) (282C>T; 341T>C; 481C>T; 590G>A), și respectiv NAT2*6 homozigot / 
heterozigot (282C>T; 590G>A). 

Dintre medicamentele disponibile în România, cinci conțin tiomersal, patru dintre 
acestea fiind medicamente oftalmologice. Sfatul pentru pacienți a fost contraindicația 
administrării medicamentelor care au tiomersalul printre excipienți, precum și evitarea 
antiinflamatoarelor din clasa „OXICAMI” din cauza posibilelor reacții de hipersensibilitate 
încrucișată cu tiomersalul. 

Concluzie: Frecvența reacțiilor pozitive la tiomersal la pacienții noștri (10%) ar justifica 
introducerea sa în bateria standard adițională. Sunt necesare studii suplimentare care să 
includă un număr mai mare de pacienți, pentru a clarifica importanța polimorfismelor 
genetice în alergia de contact la tiomersal.  
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Genetic factors in thiomersal allergy: case studies 

Coralia Bleotu1, Lilia Matei1, Sonia C. Bădulici2, Mirela Radu2,  
Annie Bonnevalle3, Marinela Chirilă4 
1Department of Cellular and Molecular Pathology,”Ștefan Nicolau” Institute of Virology, 
Bucharest, Romania 
2Colentina Clinical Hospital, Occupational Medicine, Bucharest, Romania 
3Plateau Technique de la Dermatologie, CHRU de Lille, Hôpital ”Claude Huriez”, Lille, 
France 
Medochemie Romania SRL, Bucharest, Romania 

Keywords: contact hypersensitivity, thiomersal, glutathione-S-transferases, N-acetyltransferases 

Introduction: The genetic predisposition to allergic contact dermatitis is only partially 
known, despite numerous studies conducted over decades of research. Polymorphisms and 
mutations affecting glutathione-S-transferases (GST) P1, T1 and M1, as well as N-
acetyltransferases (NAT) 1 and 2 could be associated with an increased risk of thiomersal 
allergy. In this context, the aims of the study were to evaluate the frequency of thiomersal 
sensitization in the Romanian population, to preliminary assess the role of genetic factors in 
triggering this sensitization, and to identify the medicinal products available in Romania that 
contain thiomersal as an excipient. 

Material and methods: The present study included 160 patients who presented to the 
Colentina Clinical Hospital due to suspected allergic contact reactions. Patients were tested 
with the European Standard Battery and its additives (that include thiomersal). GST (GST-P1, T1 
and M1) and NAT1 / 2 gene polymorphisms were analyzed using allelic PCR and Sanger 
sequencing, respectively. To establish the segregation ratio, the identification of allelic variants 
involved in the production of thiomersal susceptibility was performed using child-parent 
samples (three patients with positive reactions to thiomersal together with one of the parents). 

In addition, the composition of all medicinal products registered in Romania was 
reviewed. 

Results: Out of the 160 patients tested with patch testing, 16 adult patients (11 atopic, 5 
non-atopic) showed positive reactions to thiomersal. Concomitant sensitizations were also 
observed, especially to metals. These were more numerous in atopic patients as compared to 
non-atopic ones. 

Regarding the genetic variants of GST, no changes in the enzymatic activity of GST-M1 
and GST-T1 were found in two families. In contrast, in an another family (mother-daughter), 
homozygous deletion of the glutathione-S transferase M1 gene (GST-M1 * 0 / * 0) associated 
with loss of corresponding enzymatic activity was identified. In the same family, although the 
GST-P1 p.Ile105Val (heterozygous) polymorphism was identified in the mother, the daughter 
presented a GST-P1 p.Val105Val (homozygous) genotype. In a family represented by the father-
daughter couple, both in the father (that has vitiligo) and in the daughter (that has allergic 
contact dermatitis by sensitization to thiomersal and fragrance mix I) the heterozygous variant 
of the GST-P1 Ile105Val polymorphism was present. Changes in the enzymatic activity of 
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glutathione-S-transferase that is described in the literature in patients with vitiligo as a genetic 
predisposition to this condition could be considered as a possible explanation for contact 
sensitization to thiomersal in this familial case. The NAT1 genotype identified in all cases was 
the wild type NAT1 * 4 genotype. In the case of NAT2 the following polymorphisms were 
identified: NAT2 * 5 homozygous (341T> C; 481C> T), NAT2 * 5 - heterozygous (NAT2 * 5U) (282C> 
T; 341T> C; 481C> T; 590G> A), and NAT2 * 6 homozygous / heterozygous (282C> T; 590G> A), 
respectively. 

Of the medicinal products available in Romania, five contain thiomersal, four of which are 
ophthalmic drugs. The advice for patients was the contraindication of the administration of 
drugs containing thiomersal among excipients, as well as the avoidance of anti-inflammatory 
drugs from "OXICAM" class due to the possible cross-hypersensitivity reactions with 
thiomersal. 

Conclusion: The frequency of positive thiomersal reactions in our patients (10%) would 
justify its introduction into the Additional Baseline Series. Additional studies including a higher 
number of patients are needed to clarify the importance of genetic polymorphisms in 
thiomersal contact allergy. 
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Activitatea profesională și stilul de viață în boala 
venoasă cronică  

Nicuța Manolache1, Gabriela Stoleriu1, Elena Daciana Brănișteanu2,  
Florina Filip Ciubotaru2 
1Facultatea de Medicină și Farmacie, U.D.J. Galaţi 
2Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: BVC, ortostatism, sedentarism, viață sănătoasă 

În prezenta lucrare, parte integrantă a unui studiu personal al cărui obiectiv a fost 
aprecierea rolului factorilor favorizanți ai bolii venoase cronice (BVC) sunt redate rezultatele 
analizei rolului activității  profesionale și a stilului de viață în evoluția  BVC. 

Material şi metodă: Studiul a inclus 1064 de persoane,  femei şi bărbaţi cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 85 ani, grupate în cinci grupe de examinare. 

Pentru aprecierea rolului ortostatismului prelungit, al efortului fizic susținut, al 
traumatismelor locale gambiere repetate, sedentarismului și stilului sănătos de viața în BVC, 
am analizat frecvența acestor factori de risc la pacienții cu BVC incluși în studiu, dar și frecvența 
BVC în grupele persoanelor care lucrau sau au lucrat în condiții de ortostatism static prelungit, 
a persoanelor sedentare și a celor cu stil de viaţă sănătos. 

Prezentare rezultate: Din cei 468 bolnavi cu BVC care au precizat condiţiile de muncă şi 
stilul de viaţă, 62,17% au lucrat sau lucrau în condiţii de ortostatism prelungit, 23,08% erau 
sedentari şi 14,75% aveau stil de viaţă pozitiv, iar 60,94% suferiseră traumatisme gambiere 
repetate. 

Concluzii: Tipul de activitate profesională şi stilul de viaţă pot agrava evoluţia BVC. 

Ortostatismul favorizează instalarea BVC mai mult decât sedentarismul (raport 1,17:1). 
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Professional activity and lifestyle in chronic venous 
disease 

Nicuța Manolache1, Gabriela Stoleriu1, Elena Daciana Brănișteanu2,  
Florina Filip Ciubotaru2 
1Faculty of Medicine and Pharmacy, U.D.J. Galati 
2Faculty of Medicine, U.M.Ph. "Grigore T. Popa" Iasi 

Keywords: CVD, orthostatism, sedentary, healthy lifestyle.  

In this paper, an integral part of a personal study whose objective was to assess the role 
of each factor favoring in part and the importance of associating several risk factors in the 
same patient with chronic venous disease (CVD), the results of the analysis of the role of 
professional activity and lifestyle in CVD evolution are presented. 

Material and method: The study included 1064 subjects between the ages of 18 and 85, 
grouped into five examination groups. 

In order to appreciate the role of prolonged orthostatism, sustained physical exertion, 
repeated local calf traumas, sedentary and healthy lifestyle in CVD, we analyzed the frequency 
of these risk factors in patients included in the study, but also the frequency of CVD in working 
groups or whom worked under conditions of prolonged orthostatism, sedentary people and 
those with a healthy lifestyle. 

Results: Of the 468 patients with CVD who specified working conditions and lifestyle, 
62.17% worked or kept working under prolonged orthostatism, 23.08% were sedentary and 
14.75% had a positive lifestyle, also 60.94% of the patients with CVD had recurrent local calf 
traumatic injuries. 

Conclusions: The type of professional activity and lifestyle can aggravate the evolution of 
CVD. 

Orthostatism favors the CVD onset more than sedentary (ratio 1.17: 1).  
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Abordări proteomice pentru biomarkeri circulanţi în 
cancerul de piele 
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1Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Știintelor 
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2Spitalul Clinic Colentina, Secția Anatomie Patologică - Nucleu de Cercetare, București 
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Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, București 
4U.M.F. ”Carol Davila”, Facultatea de Medicină Dentară, Departament de Patologie, 
București 
 

Contextul imunologic în relația gazdă–celulă tumorală joacă un rol cheie în evaluarea 
eficienței (imuno)terapiei anti-tumorale. Evaluarea unor potențiali biomarkeri care pot prezice 
sensibilitatea/răspunsul la tratament reprezintă un domeniu în plină expansiune în oncologie. 
Alături de biomarkeri, platformele omice și metodele biomedicale moderne reprezintă setul 
de instrumente necesar pentru consistența, acuratețea și reproductibilitate datelor analizate. 
Dintre platformele proteomice, protein microarray ocupă o nișă specifică și importanța în 
descoperirea de biomarkeri, iar în ultima decadă au fost dezvoltate și platforme dedicate 
diagnosticului. Populațiile celulare imune rămân o sursă de biomarkeri ce trebuie corelați 
continuu cu terapiile actuale în cancer incluzând inhibitorii punctelor de control imun, 
anticorpi bispecifici sau vacinurile anti-tumorale. În cancerul cutanat, în special în melanomul 
malign, înalta heterogenitate tumorală și interacția complexă cu sistemul imun dictează 
combinarea metodelor de analiză, de la semnatura genică până la fenotipul celular. Cum 
proteinele determină fenotipul, abordarea proteomică oferă posibilitatea de a măsura efectele 
biologice cauzate de alterările genomice. Biomarkerii solubili cum sunt citokinele și factorii de 
creștere (ex., MIF, IL-16, IL-10 etc) pot crea un micromediu inflamator care reprezintă o 
componență consistentă a procesului malign. Alți factori ”neconvenționali” pentru seturile de 
markeri studiate în procesul tumoral (de ex., leptina) corelează axa imună cu cea metabolică 
oferind suport potențial pentru evaluarea efectelor terapiei. Astfel, studii recente relevă faptul 
că leptina - hormon crescut în obezitate, influențează direct funcția limfocitelor T și implicit 
răspunsul la blocada axei PD-1. Elucidarea mecanismelor proceselor patologice este 
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incompletă doar studiind peisajul genomic. Abordările proteomice decelează alterările 
proteice dar extind totodată corelațiile cu alte axe cheie din organism oferind date coroborate 
pentru caracterizarea de noi ținte terapeutice.  

Lucrarea a fost finanțată prin proiectele: PNIII-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018 (acronim PATHDERM) și 
PN 19.29.01.01/2019. 

 

Proteomics approaches for circulating biomarkers in 
skin cancer 

Carolina Constantin1,2, Mihaela Surcel1, Ana Căruntu3, Sabina Zurac2,4, 
Monica Neagu1,2,3 
1National Institute for Research and Development in the Field of Pathology and 
Biomedical Sciences "Victor Babeș", Immunology Laboratory, Bucharest 
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Bucharest 
3Central Military Emergency University Hospital "Carol Davila", Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Bucharest 
4U.M.Ph. "Carol Davila", Faculty of Dentistry, Department of Pathology, Bucharest 
 

The immune backdrop in tumor process grasps a key role in antitumor therapy efficacy 
assessment. Evaluating certain potential biomarkers for therapy response prediction is 
nowadays an expanding domain. Besides biomarkers, omics methodologies and biomedical 
modern techniques are a robust tool mandatory for assuring data consistency, accuracy and 
reproducibility. Within proteomics platforms, protein microarray resides in a specific and 
important niche for biomarkers discovery, taking into account that in the last decade formats 
for diagnostic purposes has been also developed. 

Immune cell populations are an invaluable biomarkers source that should be 
continuously correlated with actual therapeutic tendencies including immune checkpoint 
inhibitors, bi-specific antibodies and anti-tumor vaccines. In skin cancer, especially in 
cutaneous melanoma, high tumor heterogeneity and complex immune interactions claims 
combining analysis methods from genes signatures to cellular phenotype decoding. As 
proteins dictate phenotype fate, proteomic approaches would measure biological effects 
caused by genomic alterations. Soluble biomarkers such as cytokines or different growth 
factors (e.g., MIF, IL-6, IL-10 etc.) could generate an inflammatory milieu representing a steady 
component of neoplastic process. Other unconventional factors in relation to markers studied 
in tumor framework (e.g. leptin) could correlate immune and metabolic axis sustaining the 
tumor therapy efficacy assessment. Thus, recent data reveal that leptin, a hormone increased 
in obesity, directly influence T cells function and further PD-1 axis blockade response. 
Deciphering mechanisms underlying pathological processes would be insufficient only by 
genomic lens. Proteomic approaches detect protein alterations levels but also expand 
knowledge through important physiological axis to new therapeutic targets characterization.  

Acknowledgment: study financed by PNIII-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018 (acronym PATHDERM) and 
PN 19.29.01.01/2019 projects. 
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Research topics: immune parameters analysis and biomarker discovery in melanoma and 
non-melanoma skin cancer; co-inventor for 4 patents related to photodynamic therapy PDT 
in skin pathologies. Dr. Constantin conducted national research projects related to novel 
photosensitizers for PDT in cancer, and drug-delivery nanosystems for skin regeneration; 
partner responsible for MNT_ERANET project 7030-1/2010 related to novel porphyrins in 
theranostics. Specialization in molecular biology at Ludwig Institute for Cancer Research, 
Signal Transduction Unit (Bruxelles); cellular biology specialization at University of Athens, 
Biochemistry and Physiology Department, in the frame of NATO SfP 982838/2007 project. 
Technical expert in 5 EU projects for biomedical assays; teaching experience in protein 
microarray technology; volunteer reviewer for several ISI journals.  

Currently involved as MC member for COST Action CA18127 - International Nucleome 
Consortium (INC); MC substitute of the management committee for COST action CA16120 - 
European Epitranscriptomics Network (EPITRAN); alternate member of the management 
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Low molecular weight hyaluronan (LMWHA)/TLR4/NF-
κB signaling axis contributes to contact allergen (PPD 
and DNCB)-induced keratinocyte sensitization 

Dragana Nikitovic  
School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece 
 

Allergic contact dermatitis (ACD) is caused by topical exposure to chemical allergens. 
Keratinocytes play a key role in innate immunity, as well as in ACD progression. The 
transmembrane Toll-like receptor 4 (TLR4), strongly implicated in skin inflammation, has the 
ability to bind Damage Associated Molecular Patterns (DAMPs), like Low Molecular Weight 
Hyaluronan (LMWHA). We had determined that p-phenylenediamine (PPD) and 2.4-
dinitrochlorobenzene (DNCB) modulate keratinocyte HA deposition in a manner correlated to 
their sensitization. In continuation we show that contact sensitizers significantly increase the 
expression of Hyaluronan Synthases (HAS) and TLR4 in NCTC2544 human keratinocytes, as 
demonstrated by western blot and Real-Time PCR. These data, in correlation to earlier shown 
enhanced HA degradation suggest that the contact sensitizers facilitate HA turnover of 
keratinocytes and increase the release of pro-inflammatory, LMWHA fragments. Treatment 
with exogenous LMWHA enhanced TLR4, HAS levels and nuclear factor-kappa beta (NF-κΒ) 
activation. PPD, DNCB and LMWHA-effects were shown to be partly executed through TLR4 
downstream signaling as shown by Real-Time, western blot, siRNA and confocal microscopy 
approaches. Specifically, PPD and DNCB stimulated the activation of the TLR4 downstream 
mediator NF-κB. Therefore, the shown upregulation of TLR4 expression is suggested to further 
facilitate the release of endogenous, bioactive HA fragments and sustain keratinocyte 
activation. In conclusion, keratinocyte contact allergen-dependent sensitization is partly 
mediated through a LMWHA/TLR4/ NF-κB signaling axis. 
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SHORT CV  

Dragana Nikitovic is an Associate Professor of Histology-Embryology at the School of 
Medicine, University of Crete (UOC) in Heraklion, Greece. She obtained BSc in Biochemistry-
Molecular Biology from the Faculty of Natural Sciences, University of Belgrade, Belgrade, 
Serbia and earned a MSc 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, University of Crete, Heraklion in 2008. Dr Nikitovic is co-author 
of 91 original publications or reviews and 6 book chapters. She is a member of the editorial 
board for PlosONE (2014-present) and has acted as Guest editor of Special Issues published in 
BioMed Research International-Pharmacology and Biomolecules. Her research interests are 
focused on: Matrix Biology, Tumor Biology and Signal Transduction, Disease Markers, 
Molecular Targets, Inflammation, Biological Testing as well as Cytotoxicity. Emphasis is given 
to extracelluar matrix components signalling and especially to their implication in 
tumorigenesis and inflammation. 
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Vitiligo Treatment in Year 2020: The Journey So Far! 

Davinder Parshad 
Department of Dermatology, PGIMER, Chandigarh, India  
 

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 the 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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Short 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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Trichotilomania 

Roxanna Sadoughifar 
University of Rome ”Guglielmo Marconi” Rome - Italy  
Advanced Micro Surgery Hair Science Clinic, Teheran  - Iran 
 

Trichotillomania (TTM) is a disorder characterized by recurrent episodes of hair-pulling, 
affecting a growing and diverse patient population. The behavior is a result of conscious or 
unconscious stimuli aiming to alleviate stress. TTM can be diagnosed, typically by a Psychiatrist 
or Dermatologist, with the utilization of various available assessment tools and scales. 
Although researchers continue to discover new pharmacologic regimens and non-
pharmacologic therapies, there is no single, effective, FDA-approved option available for 
patients. Treatment of TTM with the least occurrence of relapse consists of a combination of 
pharmacologic and non-pharmacologic options and calls for the involvement of a 
multidisciplinary team along with family members and friends. This review provides an 
analysis of the current treatment modalities in the management of TTM and highlights the 
need for further epidemiological, genetic, neuroimaging, and dietary research to better 
understand the complicated nature of the disorder. 
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Short Telomere – Short CMV Immunity in IPF Lung 
Transplant  

Iulia Popescu1, Joseph Pilewski1, Yangze1, Carlo Iasella2, Mary Armanios3, 
John F. McDyer1 
1Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine School of Medicine, Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA. 
2University of Pittsburgh School of Pharmacy, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
3Department of Oncology and Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center 
Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, 
Maryland, USA. 
 

Rationale: Cytomegalovirus (CMV)-related morbidities remain one of the most common 
complications after lung transplantation and have been linked to allograft dysfunction, but 
the factors that predict high risk for CMV complications and effective immunity are 
incompletely understood. 

Objectives: To determine if short telomeres in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) lung 
transplant recipients (LTRs) predict the risk for CMV-specific T-cell immunity and viral control. 

Methods: We studied IPF-LTRs (n = 42) and age-matched non-IPF-LTRs (n = 42) and 
assessed CMV outcomes. We measured lymphocyte telomere length and DNA sequencing, 
and assessed CMV-specific T-cell immunity in LTRs at high risk for CMV events, using flow 
cytometry and fluorescence in situ hybridization. 

Results: We identified a high prevalence of relapsing CMV viremia in IPF-LTRs compared 
with non-IPF-LTRs (69% vs. 31%; odds ratio, 4.98; 95% confidence interval, 1.95-12.50; P < 0.001). 
Within this subset, IPF-LTRs who had short telomeres had the highest risk of CMV 
complications (P < 0.01) including relapsing-viremia episodes, end-organ disease, and CMV 
resistance to therapy, as well as shorter time to viremia versus age-matched non-IPF control 
subjects (P < 0.001). The short telomere defect in IPF-LTRs was associated with significantly 
impaired CMV-specific proliferative responses, T-cell effector functions, and induction of the 
major type-1 transcription factor T-bet (T-box 21;TBX21). 
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Conclusions: Because the short telomere defect has been linked to the pathogenesis of 
IPF in some cases, our data indicate that impaired CMV immunity may be a systemic 
manifestation of telomere-mediated disease in these patients. Identifying this high-risk subset 
of LTRs has implications for risk assessment, management, and potential strategies for 
averting post-transplant CMV morbidities. 

 

Short CV 

I am a Research Assistant Professor in the Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care 
Medicine at the University of Pittsburgh, and I have significant experience in transplant 
research in basic immunology with a focus on mechanisms of CMV-specific lung 
mucosal/systemic immunity and viral control, as well on EBV, showing the important role for 
the Type-1 transcription factor T-bet and Eomes as well other immune markers. I also have 
experience in studying T cell mechanisms of allograft rejection/tolerance in lung 
transplantation. I am the Co-PI on a U01 award (AI125050) to perform a novel clinical trial to 
perform tandem lung and bone marrow transplantation in select individuals with primary 
immunodeficiencies and end-stage lung disease, and to perform mechanistic pathogen-
specific and alloimmune tolerance studies in these study participants. I am also a Co-PI on an 
R01 award HL133184-01, “Role of F-box Proteins in Lung Transplantation.” In my study I’ve 
focused in viral mucosal immunology, I am the also Co-PI on U01HL121814, “Immune 
Mechanisms of HIV-associated COPD. In addition, I am the Co-PI in another lung transplant 
research effort focused on novel drug development for antibody-mediated lung transplant 
rejection (Amgen). I am the University of Pittsburgh site Co-PI for the R01, “Clinical Risk Factors 
in Primary Graft Dysfunction” (HL087115). I am proficient in measuring lung mucosal and 
systemic viral-specific and allospecific multifunctional T cell immunity and phenotyping in 
lung transplant recipients. I have helped in the establishment of an extensive lung transplant 
tissue biorepository/registry (BREATHE-LT) that collects and stores BAL fluid/cells, blood for 
plasma/PBMC, bronchial brushes, along with a clinical research database for phenotyping 
lung transplant recipients and assessing outcomes for translational studies. I am also working 
as a Co-PI on a current CFF award, “Molecular and Clinical Endotypes in Chronic Lung Allograft 
Dysfunction” in which RNA sequence analysis of the airway transcriptome and proteomics in 
ongoing studies in the mechanisms of CLAD. Finally, we have recently reported on the impact 
of short telomeres in pulmonary fibrosis lung transplant recipients who demonstrate 
increased CMV complications and impaired viral immunity. Pertinent to this proposal I also 
have significant experience assessing alloimmunity, using flow cytometry, in addition to viral 
immunity, and evaluate the phenotype of T cells, proliferation and effector multifunction to 
measure inflammatory responses, that makes me suited to serve as PI on this Stuart K. Patrick 
grant. 

Positions and Employment 

• 2014-pres. Research Assistant Professor, Pulmonary, Allergy and Critical Care Division, 
Department Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 
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• 2012-2014 Research Associate/Manager Flow Cytometry Core, Pulmonary, Allergy and 
Critical Care Division, Department Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 

• 2010-2011 Senior Scientist/Technical Application Specialist, Cellular Technology 
Limited, Shaker Heights, OH 

• 2006-2010 Faculty Research Instructor, Dept of Surgery Thomas E. Starzl 
Transplantation Institute, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 

• 2001-2006 Postdoctoral Research Associate, Dept of Surgery Thomas E. Starzl 
Transplantation Institute, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 

• 2000-2001 Research Scientist, Dept. of Cellular Immunology and Signal Transduction, 
Center of Immunology, Institute of Virology Bucharest, Romania 

• 1997- 2000 Junior Research Scientist, Department Clinical Immunology, Center for 
Immunology, Bucharest, Romania 

• 1997 3 months-Visiting Research PhD, Doctoral Scientist, Cancer Institute, University 
of Pittsburgh, Pittsburgh, PA. 

• 1994-1997 Research Associate – Dept. of Cellular Immunology and Signal 
Transduction, Center of Immunology, Institute of Virology, Bucharest, Romania 

• 1991-1994 Resident Scientist- Department Clinical Immunology, Center for 
Immunology, Bucharest, Romania 

• 1986-1991 Research Assistant, Department of Interferon Research / Immune-
modulators, V. Babes Institute, Bucharest, Romania 

 

Memberships 

• Member – American Society of Transplantation (AST) 2006-present 

• Member – American Immunology Association (AIA) 2007-present 

• Member – European Association for Cancer Research (EACR) 1998-present 

• Member – Federation of European Biochemical Societies (FEBS) 1990-present 

• Member – Romanian Society of Immunology (SNI) 1986-present 

• Member – International Society of Heart and Lung Transplantation 2019-present 
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Boala pielii albastre (Argiria) 

Alina-Andreea Bombea, Raluca-Elena Cojoc, Magda-Elena Rotaru, 
Smaranda-Iuliana Tabarcea 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România, Facultatea de 
Medicină Dentară și Medicină Generală 

Cuvinte cheie: argirie, tratamente sistemice, hiperpigmentare, argint, biopsie 

Argiria, supranumită boala pielii albastre, reprezintă o condiție patologică rară care se 
caracterizează prin colorarea în albastru a tegumentelor și organelor interne, fiind determinată 
de ingerarea unei cantități mari de argint coloidal. Aceasta apare la subiecții care au deficit de 
NADH methemoglobin reductază, argiria reprezentând deci o patologie genetică ireversibilă. 
Cea mai comună cauză de argirie este impregnarea mecanică a pielii de către particulele mici 
de argint în cazul lucrătorilor din minele de argint. Au existat și cazuri de argirie după utilizarea 
suplimentelor alimentare cu argint coloidal, folosite larg în infecția HIV și pentru cancer. Argiria 
localizată apare la conjunctivă sau mucoasa orală după aplicări prelungite de tratamente cu 
soluții de sare de argint, iar argiria generalizată apare după expuneri de lungă durată la 
tratamente sistemice cu medicamente care conțin săruri de argint. Timpuriu în argiria 
generalizată se dezvoltă colorarea gri-albastră a gingiilor, progresând în timp la afectarea pielii. 
Hiperpigmentarea este mai aparentă la zonele expuse la soare ale pielii, mai ales pe frunte, nas 
și mâini. Sclerele, patul unghial și mucoasele pot deveni mai pigmentate. Viscerele tind să 
prezinte o colorație albastră, incluzând splina, ficatul și intestinele, elemente evidente în timpul 
chirurgiei abdominale sau postmortem. Diagnosticul de argirie este stabilit prin biopsia 
cutanată. Pentru prevenirea acestei afecțiuni, trebuie limitată folosirea medicamentelor și 
suplimentelor ce conțin argint și limitarea expunerii profesionale la argint. Odată afecțiunea 
instalată, tratamentul cu seleniu și sulf a demonstrat rezultate benefice, alături de utilizarea 
cremelor de protecție solară și a cosmeticelor opace. Una dintre cele mai grave complicații ale 
argiriei este reprezentată de moartea prin paralizia sistemului respirator.  
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Blue skin disease (Argyria) 

Alina-Andreea Bombea, Raluca-Elena Cojoc, Magda-Elena Rotaru, 
Smaranda-Iuliana Tabarcea 
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, Romania, Faculty of Dental 
Medicine and General Medicine 

Keywords: argyria, systemic treatments, hiperpigmentation, silver, biopsy 

Argyria, also known as the blue skin disease, is a rare pathological condition that is 
characterized by the blue coloring of the teguments and internal organs and is determined by 
the ingestion of a large quantity of colloidal silver. Argyria appears in subjects that have a deficit 
in NADH methemoglobin reductase, so it is an irreversible genetic pathology. The most 
common cause for argyria is the mechanical impregnation of the skin by small particles of 
silver in the case of people that work in silver mining. There were cases of argyria after the use 
of dietary supplements with colloidal silver, used mostly in the HIV infection and cancer. 
Localized argyria appears in the conjuctiva or oral mucosa after applying a prolonged 
treatment with silver salt solutions, and universal argyria appears after exposures of long 
duration to systemic treatments with silver salts. The gray-blue coloration of the gums may 
develop early in generalized argyria, affecting the skin over time. The hyperpigmentation is 
more apparent in the areas of the skin most exposed to the sun, especially on the forehead, 
nose and hands. The sclera, the nail bed and the mucous membranes may become more 
pigmented. The viscera tend to show a blue coloration, including the spleen, liver and 
intestines, evident during abdominal surgery or post-mortem. The diagnosis of argyria is 
established by skin biopsy. In order to prevent these conditions, the use of medication and 
dietary supplements that contain silver and the professional exposure to silver must be limited. 
Once the condition is installed, treatment with selenium and sulfur proved to be benefic, along 
with the use of sunscreen and opaque cosmetics. One of the most serious complications of 
argyria is death through paralysis of the respiratory system. 
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Zona zoster oftalmică la pacientul vârstnic 

D. Dăogaru1, I. Dumitru-Nechita1, A. Tudose1, C. Grigoraș1, C. Bogdănici1,2 
1Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași, Clinica oftalmologie 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

Cuvinte cheie: zoster, keratită, erupție, nerv trigemen 

Introducere: Zona zoster oftalmică constă în erupție veziculară în teritoriul nervului 
trigemen, însoțită de eritem dureros și atingere oculară difuză, cu complicații grave, în lipsa 
tratamentului. 

Material și metodă: Pacient în vârstă de 76 ani, cu antecedente cardiovasculare si 
oftalmologice, se prezintă în urgență pentru cefalee, febră, durere oculară unilaterală la nivelul 
ochiului stâng și erupție cutanată pe zona de distribuție a ramului oftalmic al nervului 
trigemen. 

Examenul clinic local reflectă veziculo-pustule grupate în buchet, dispuse pe un fond 
eritematos la nivelul teritoriului cutanat al ramului oftalmic al nervului trigemen. Examenul 
oftalmologic identifică următoarele modificări la nivelul ochilui stâng: edem palpebral, 
hiperemie conjunctivală, ulcerații corneene și congestie iriană. 

Rezultate: Diagnosticul stabilit este cel de Zona zoster oftalmică stângă cu afectare 
oculară. Se decide instituirea de tratament antiviral sistemic, cutanat și ocular. Pe parcursul 
internării s-a evidențiat hiponatremie, a cărei corectare a ameliorat semnificativ starea 
generală. La externare, s-a decis continuarea tratamentului antiviral sistemic și local, împreună 
cu midriatice și corticoizi. 

Concluzii: Cazul de față este particular prin prezența concomitentă a Zonei zoster 
oftalmice la nivelul ochiului stâng și a cecității sechelare la nivelul ochiului drept. Tratamentul 
a avut rezultate foarte bune, evoluția fiind una favorabilă. Diagnosticul diferențial se poate face 
cu: celulită, dermatită de contact și invecția cu virusul Sars-Cov 2.    

Complicații probabile ar putea fi: neurologice și nevralgia post-herpetică. Recidiva 
zosteriană trebuie combătută cu orice preț. O colaborare strânsă între dermatolog și 
oftalmolog reprezintă cheia succesului în tratarea unui pacient cu zona zoster oftalmică cu 
atingere oculară. 
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Herpes zoster ophtalmicus in the older patient 

D. Dăogaru1, I. Dumitru-Nechita1, A. Tudose1, C. Grigoraș1, C. Bogdănici1,2 
1”Saint Spiridon” Hospital, OPHTALMOLOGY, Iasi, Romania 
2U.M.Ph. ”Grigore T. Popa”, Department of ophtalmology, Iasi, Romania 

Keywords: zoster, keratitis, rash, trigeminal nerve 

Introduction: Herpes zoster ophthalmicus consists of a vesicular rash in the territory of 
the trigeminal nerve, associated with painful erythema and diffuse damage of the eyes, with 
severe complications, in the absence of treatment. 

Materials & methods: A 76-year-old patient, with a cardiovascular and ophthalmological 
history, adresses to the Emergency service for headache, fever, left eye pain and rash involving 
the ophthalmic branch of the trigeminal nerve.  

The local clinical examination identifies group of vesicles-pustules, arranged on an 
erythematous base at the level of the cutaneous territory of the ophthalmic branch of the 
trigeminal nerve. Ophthalmologic examination indicates the following changes in the left eye: 
eyelid edema, conjunctival hyperemia, corneal ulceration and iris congestion. 

Results: The established diagnosis is left herpes zoster ophthalmicus with ocular damage. 
It is decided to administer systemic, cutaneous and ocular antiviral treatment. During the 
hospitalization, a hyponatremia was highlighted, the correction of which significantly 
improved the general condition. Upon discharge, it was decided to continue systemic and 
local antiviral treatment, along with mydriatics and corticosteroids. 

Conclusions: The present case is particular due to the concomitant presence of Herpes 
zoster ophthalmicus in the left eye and sequellar blindness in the right eye. The treatment was 
successful, with a favorable evolution. The differential diagnosis can be made with: cellulitis, 
contact dermatitis and infection with Sars-Cov 2. Possible complications suitable for this old 
patient are: neurological and post-herpetic neuralgia.     
      

It is important to prevent recurrent herpes zoster. A close collaboration between 
dermatologist and ophthalmologist is the key to success in treating a patient with herpes 
zoster ophthalmicus with ocular damage. 
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Herpes zoster maxilar drept la o adolescentă cu anemie 
Fanconi 

T. Jescu, O. Stămăteanu, L. Miftode, E. Miftode, M. Pulbere, L. Vlad 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: herpes zoster, anemie fanconi, varicelă. 

Primo-infecția cu VZV determină varicelă, ulterior virusul rămâne în stare latentă la nivelul 
ganglionilor nervoși senzitivi spinali sau omologii nervilor cranieni, iar în condiții de 
imunosupresie, poate fi reactivat și determină herpes zoster. Prezentăm cazul unei 
adolescente în vârstă de 14 ani și 11 luni, cu anemie Fanconi diagnosticată în 2017 și transplant 
medular în 2018, ce se adresează clinicii noastre pentru: erupție la nivelul aripii nazale drepte, 
intens pruriginoase, ce a debutat cu 2 zile anterior prezentării la spital. Starea pacientei la 
internare este influențată, facies dismorfic – microcefalie, ochi oblici, hipoplazia urechilor, pete 
cafe-au-lait la nivel lombar stâng și în FID de ~2 cm, la nivelul aripei nazale drepte prezintă pe 
fond eritematos vezicule și cruste, câteva vezicule la nivelul buzei superioare, la nivelul 
palatului moale leziuni imprecis delimitate, contur intens hiperemic, la nivelul palatului dur și 
pe gingia dreaptă prezintă o leziune alb-verzuie, fără limite nete, cu respectarea liniei mediane, 
hipoplazia policelui și a halucelui bilateral, protezare auditivă bilaterală (hipoacuzie 
congenitală), blefaroconjunctivită ochi drept, fără alte modificări pe aparate și sisteme. 
Tratamentul cu Aciclovir, Penicilina G, vitaminoterapia de grup B au dus către rezoluția 
leziunilor cutanate, cu persistența pruritului. La 6 zile de la externare, pacienta revine pentru 
apariția unei plăci eritematoase, pruriginoase și parestezii pe traiectul nervului maxilar drept, 
apărute în afebrilitate, după aplicații locale de Fenistil gel. În urma tratamentului local cu acid 
fusidic, corticoizi și antihistaminic po, pacienta prezintă evoluție favorabilă. Pacienții cu 
Anemie Fanconi prezintă defecte congenitale precum hiperpigmentări cutanate/pete cafe-
au-lait, hipostatură, anomalii ale policelui, microcefalie, afectarea organelor de simț (aparat 
ocular, auditiv), întârziere în dezvoltarea psihică și anemie aplastică. Particularitatea cazului 
nostru este reprezentată de asocierea unei boli rare, cu transmitere AR (anemia Fanconi), cu 
reactivarea VZV la o adolescentă cu status post transplant medular.  

VZV – virus varicelo-zosterian 

FID – fosa iliacă dreaptă 

AR – autozomal recesiv  
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Herpes zoster in the right maxillary region in a teenager 
with Fanconi anemia 

T. Jescu, O. Stămăteanu, L. Miftode, E. Miftode, M. Pulbere, L. Vlad 
Emergency Clinical Hospital for Children “St. Maria” Iasi 
Clinical Hospital for Infectious Diseases “St. Parascheva” Iasi 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Keywords: shingles, Fanconi anemia, chickenpox. 

Primo-infection with VZV causes chickenpox, then the virus remains dormant in the 
spinal sensory nerve ganglion or homologous cranial nerve, and under conditions of 
immunosuppression, can be reactivated and cause shingles. We present the case of a 14-year-
old teenager girl with Fanconi anemia diagnosed in 2017 and bone marrow transplant in 2018, 
who addresses to our clinic for: rash on the right nasal wing, accompanied by intense pruritus, 
which began 2 days before the presentation at the hospital. The patient's condition at 
admission was influenced, with dysmorphic facies - microcephaly, oblique eyes, ear 
hypoplasia, coffee-au-lait spots on the left lumbar and right iliac fossa of ~ 2 cm, on the right 
nasal wing has blisters and crusts on the erythematous background , a few blisters on the 
upper lip, on the soft palate inaccurately delimited lesions, intense hyperemic contour, on the 
hard palate and on the right gum has a white-greenish lesion, without clear boundaries, 
respecting the midline, hypoplasia of the thumb and hallux bilateral, bilateral hearing aid 
(congenital hearing loss) and blepharoconjunctivitis of the right eye. Treatment with Acyclovir, 
Penicillin G, group B vitamin therapy led to the resolution of skin lesions with chronic pruritus. 
At 6 days after discharge, the patient returns for the appearance of an erythematous plaque, 
pruritus and paresthesia on the path of the right maxillary nerve, without fever, after local 
applications of Fenistil gel. Following the local treatment with fusidic acid, corticosteroids and 
antihistamine po, the patient showed a favorable evolution. Patients with Fanconi Anemia 
have congenital defects such as skin hyperpigmentation / coffee-au-lait spots, dwarfism, 
thumb abnormalities, microcephaly, damage to the sense organs (eye, hearing), delayed 
mental development and aplastic anemia. The peculiarity of our case is represented by the 
association of a rare disease, with AR transmission (Fanconi anemia), with the reactivation of 
VZV in a teenager with post-medullary transplant status. 

VZV - Varicella Zoster Virus 

AR - autosomal recessive. 
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Răspuns durabil la Nivolumab in melanomului malign 
metastatic – prezentare de caz 

Diana E. Lazăr, Diana A. Funduianu, Andreea Obreja, Diana M. Gălăţanu, 
Diana Petroiu 
Secția Oncologie Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași 

Cuvinte cheie: melanom malign metastatic, imunoterapie 

Introducere: Melanomul malign metastatic este considerat o forma agresivă de cancer a 
pielii.  

Material și metodă: Pacientă în vârstă de 77 ani, diagnosticată în mai 2015 cu melanom 
malign forma nodulară localizat la nivelul halucelui stâng, pentru care a efectuat tratatament 
chirurgical radical, efectuează în  octombrie 2017 examen PET-CT care evidențiază prezența 
bolii metastatice generalizate la nivel subcutanat, pulmonar și carcinomatoză peritoneală. 
Avand în vedere contextul bolii metastatice pacienta se adresează Clinicii de Oncologie I.R.O. 
Iași pentru decizie terapeutică. În urma consultului oncologic, s-a inițiat  imunoterapie cu 
Nivolumab. 

Rezultate: Administrarea de Nivolumab contribuie până în prezent la menținerea unui 
răspuns parțial al bolii oncologice. 

Concluzii: Terapia moleculară țintită cât și imunoterapia au deschis noi orizonturi 
terapeutice în melanomul malign metastatic. Acest caz subliniază provocările în gestionarea 
melanomului malign și a complexităților bolii metastatice tardive.  
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Introduction: Melanoma, also known as malignant melanoma, is a type of skin cancer 
with a biologically aggressive behavior. 

Material and methods: A 77-year-old woman, initially diagnosticated in May 2015 at the 
age of 67 years, with primary melanoma lesion located on her left hallux, treated with surgery. 
In October 2017 the patient was admitted in Oncology Clinic IRO Iasi for therapeutic decision 
due to generalizated metastatic disease. Following the oncology consultation, was initiated 
immunotherapy with Nivolumab.  

Results: In the presented case the Nivolumab immunotherapy treatment continues to 
contribute in maintaining a partial response of the metastatic disease.    

Conclusions: The outcomes of metastatic melanoma have improved over last decade. 
This case underlines the challenges in the management of malignant melanoma and the 
complexities of late- metastatic disease. The patient described in this case had a partial 
response from metastatic disease. 
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Dificultățile de monitorizare ale tratamentului 
anticoagulant oral în practica zilnică - caz clinic 
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Andreea Clim1,2, Nicoleta  Dima1,2, C. Rezuş1,2  
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2Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon“, Clinica III Medicală, Iaşi, România 
3Spitalul Clinic de Recuperare, Clinica I Reumatologie, Iaşi, România 
 

Introducere: Medicația anticoagulantă orală are o fereastră terapeutică îngustă, cu 
frecvente oscilații, o valoare scăzută a INR-ului este asociată cu un risc mai mare de complicații 
tromboembolice, în timp ce o valoare crescută a INR-ului este asociată cu complicații 
hemoragice. Hematoamele de tensiune cauzate de terapia anticoagulantă apar la pacienții 
vârstnici fragili și  cu multiple patologii.   

Prezentare de caz: Expunem cazul unei paciente în vârstă de 84 ani, cunoscută cu 
patologie cardio-vasculară (Hipertensiune arterială, Cardiopatie ischemică, Fibrilație atrială și 
Insuficiență venoasă clasa 3 CEAP) și hepatică (Hepatită cronică cu virus C), aflată sub 
tratament anticoagulant cronic cu Acenocumarol, se prezintă în regim de urgență pentru 
edem al membrului inferior drept (coapsă și gambă- fața posterioară) însoțit de durere și 
echimoză importantă de aproximativ 2 săptămâni. Examenul clinic la internare decelează o 
echimoză de aproximativ 40 cm la nivelul coapsei și 1/3 proximală a gambei drepte. Biologic  
se declează un discret sindrom anemic microcitar normocrom, sindrom de retentie azotata 
(remis ulterior) și tulburări de coagulare (INR=7,16). Pe parcursul internării, sub tratament cu 
gheață aplicată local, unguent topic antiinflamator și cu heparină, evoluția a fost favorabilă cu 
resorbția hematomului. 

Concluzii: Evoluția favorabilă a pacientei, în ciuda comorbidităților multiple și a vârstei 
avansate, face vizibil rolul esențial al tratamentelor topice cutanate în cazul complicațiilor 
asociate terapiei anticoagulante orale. Selecționarea și ierarhizarea efectelor adverse și 
monitorizarea atentă a farmacodinamicii medicației administrate limitează posibilitatea 
acordării unui credit integral oricărei substanțe folosite în terapia curentă. 
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Introduction: Oral anticoagulant medication has a narrow therapeutic window, with 
frequent oscillations, a low value of INR is associated with a higher risk of thromboembolic 
complications, while an increased value of INR is associated with hemorrhagic complications. 
Tension hematomas caused by anticoagulant therapy occur in frail elderly patients with 
multiple pathologies.  

Case presentation: We present the case of an 84-year-old patient, known with 
cardiovascular pathology (hypertension, ischemic heart disease, atrial fibrillation and venous 
insufficiency class 3 CEAP) and chronic hepatitis, under chronic anticoagulant treatment with 
Acenocumarol presents in the emergency department for edema of the right lower limb 
(thigh and calf- hind face) accompanied by pain and significant bruising for about 2 weeks. 
Clinical examination at hospitalization reveals an ecchymosis of about 40 cm at the thigh and 
the proximal third of the right leg. Biologically, there is a discrete normochromic microcytic 
anemic syndrome, nitrogen retention syndrome (subsequently remitted) and coagulation 
disorders (INR = 7.16). During hospitalization, under treatment with locally applied ice, topical 
anti-inflammatory ointment and heparin, the evolution was favorable with hematoma 
resorption.  

Conclusions: The favorable evolution of the patient, despite multiple comorbidities and 
advanced age, makes the role of topical skin treatments essential in the case of complications 
associated with oral anticoagulant therapy. Careful monitoring for side effects and drug 
pharmacodynamics is essential even though it limits the possibility of granting a full credit to 
any substance used in current practice. 
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Capcane de diagnostic în psoriazisul vulgar la copilul 
mic  
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Cuvinte cheie: psoriasis, dermatită atopică, deficit imun 

Introducere: Psoriazisul și dermatita atopică sunt două dintre cele mai frecvente 
afecțiuni inflamatorii cronice ale pielii, mediate de celulele T, având o prevalență în populația 
mondială pediatrică între 0%-1,37% (psoriazis) și 10%-20% (dermatita atopică).Psoriazisul poate 
debuta pe un teren genetic particular la orice vârstă, dar dermatita atopică apare 
preponderent în populația pediatrică, la un copil < 2 ani, de cele mai multe oricunoscut cu 
antecedente personale sau familiale de atopie (alergii alimentare, astm, rinoconjunctivită etc). 

Prezentarea cazului: Prezentăm cazul unei fetițe în vârstă de 1 an si4luni, cunoscută încă 
din perioada de sugar cu eritem de scutec și leziuni de dermatită atopică recidivante, care 
dezvoltă o forma severă de psoriazis vulgar. Având în vedere debutul precoce, caracterul 
generalizat al leziunilor și valorile IgE specifice la albumina serică bovină de 3 ori față de 
valoarea normală (Clasa 2), s-a ridicat suspiciunea de dermatită atopică forma severă 
(SCORAD- 65), cu evoluție lent favorabilă sub regim igieno-dietetic de excludere a proteinelor 
laptelui de vacă, corticoterapie sistemică și antihistaminice. 

Particularitatea cazului: Psoriazis vulgar la un sugar cu deficit imun asociat cu dermatită 
atopică severă prin sensibilizare la proteina laptelui de vacă,  cu impact negativ pe cursul 
evolutiv al pacientei; un alt aspect considerabil are în vedere atitudinea terapeutică ce ar putea 
impune necesitatea instituirii terapiei imunosupresoare/biologice cu efecte adverse 
importante la această vârstă. 
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Introduction: Psoriasis and atopic dermatitis are two of the most common T-cells 
mediated chronic inflammatory skin diseases. The prevalence of psoriasis among world-wide 
pediatric population is less than 1.37%, while the prevalence of atopic dermatitis ranges 
between 10% and 20%. Psoriasis develops at any age, multiple genes being involved in the 
pathogenesis. However, atopic dermatitis is most common in infants under two years of age, 
often known with a family or personal history of atopy (food allergies, asthma, 
rhinoconjunctivitis, etc.). 

Case report: We present the case of a 16-month-old girl with a positive history of diaper 
dermatitis and atopic dermatitis lesions since early infancy, whom developed a severe form of 
psoriasis vulgaris. Considering the early onset, the generalized nature of lesions and the 
patients high level of specific IgE to bovine serum albumin (Class 2), rose the suspicion of 
severe atopic dermatitis (SCORAD-65).After elimination of cow's milk protein from the 
toddler's diet and use of systemic corticotherapy and antihistamines, a quite poor clinical out-
come was observed. 

Conclusions: The association between psoriasis vulgaris and severe atopic dermatitis has 
a negative impact on the patient's clinical outcome, who may require 
immunosuppressive/biological therapy with significant side effects at this age. Atopic 
dermatitis and psoriasis are chronic conditions that require a long term management plan 
which can be difficult for patients to follow, lack of adherence being commonly reported. 
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Rezistența la antibiotice a Staphylococcus Aureus izolat 
din infecții ale pielii şi ale țesuturilor moi 
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Introducere: Scopul studiului constă în evaluarea rezistenței la antibiotice a 
Staphylococcus aureus izolat din puroi recoltat din infecții ale pielii si ale țesuturilor moi. Alţi 
cercetători au subliniat faptul ca S. aureus a fost recunoscut încă din epoca pre-antimicrobiene 
ca un agent etiologic cu impact important asupra ratei de mortalitate. Mortalitatea acelei ere 
amenință cu revenirea, deoarece dovada creșterii rezistenței la antibiotice subminează 
utilitatea terapiei. 

Material şi metodă: Am analizat rezultatele antibiogramelor unui eșantion de 100 de 
pacienți confirmaţi microbiologic cu infecţie cu S. aureus, izolat din abcese tisulare, internaţi 
în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi între 1.01.2018-31.12.2019. 

Rezultate: 39.4% dintre tulpinile izolate sunt de S. aureus meticilino-rezistent (MRSA), 
frecvență aflată pe o pantă descendentă în decursul celor 2 ani; rezistența la Clindamicină a 
crescut în 2019 comparativ cu 2018 de la 27.6% la 44.3%; rezistența înregistrată la Penicilină este 
de 92.8%; incidența rezistenței la fluoroquinolone a scăzut în cei doi ani de la 29% la 15%; 
rezistența înregistrată la aminoglicozide este de 8.3% în cazul Gentamicinei, 12.4% pentru 
Tobramicină și 45,9% pentru Amikacină; Cloramfenicolul este activ asupra a 89.5% dintre 
tulpinile testate, iar Rifampicina asupra a 93.3%. 

Concluzii: 1. Incidența MRSA izolat din puroi este în scădere în 2019 comparativ cu 2018. 2. 
Rezistența la fluoroquinolone a scăzut la jumătate în 2019, comparativ cu 2018. 3. Rezistența la 
Clindamicină a crescut în 2019. 4. Dintre aminoglicozide, Amikacina are activitatea cea mai 
slabă împotriva S. aureus. 5. Cloramfenicolul și Rifampicina au înregistrat cea mai bună 
activitate împotriva S. aureus. 
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Introduction: The aim of the study is to evaluate the antibiotic resistance of 
Staphylococcus aureus isolated from pus collected from skin and soft tissue infections. Other 
researchers have pointed out that S. aureus has been recognized since the pre-antimicrobial 
age as an etiological agent with significant impact on mortality. The mortality of that era is 
threatening to return, because the evidence of increased antibiotic resistance undermines the 
usefulness of the therapy. 

Material and method: We have analyzed the susceptibility of S. aureus isolated from skin 
abscesses from 100 patients, microbiologically confirmed with S. aureus skin or soft tissue 
infection, admitted to the Clinical Hospital of Infectious Diseases “Sf. Parascheva” Iasi between 
1.01.2018-31.12.2019. 

Results. 39.4% of the isolated strains are methicillin-resistant S. aureus (MRSA), a 
frequency that is on a downward slope during the last 2 years; the Clindamycin resistance 
increased in 2019 compared to 2018 from 27.6% to 44.3%; the registered resistance to Penicillin 
is of 92.8%; the incidence of fluoroquinolone resistance decreased in the last two years from 
29% to 15%; the aminoglycosides resistance is 8.3% for Gentamicin, 12.4% for Tobramycin and 
45.9% for Amikacin; Chloramphenicol is active on 89.5% of the tested strains, and Rifampicin 
on 93.3%. 

Conclusions: 1. The incidence of MRSA isolated from skin infection decreased in 2019 
compared to 2018. 2. Fluoroquinolone resistance decreased by half in 2019, compared to 2018. 
3. Clindamycin resistance increased in 2019. 4. Amikacin has the weakest activity against S. 
aureus compared to other Aminoglycosides. 5. Chloramphenicol and Rifampicin have the best 
activity against S. aureus. 






