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Cuvinte cheie: calitatea vieții, educarea pacienților, laringectomie totală
Introducere / Obiectiv: Incidența și prevalența cancerului laringian au cunoscut în ultimele 3 decade o
ușoară scădere în Europa, însă impactul socio-economic al acestei patologii se menține ridicat. Profilul
pacientului laringectomizat cuprinde, în majoritatea cazurilor, asocierea unor condiții premergatoare cu
unul sau mai mulți factori: expunerea prelungită la tutun, alcool, mediu toxic industrial. Rezultatele
funcționale postoperatorii pot fi influențate prin implicarea activă a unei echipe specializate în
reabilitarea pacientului, iar adaptarea relațiilor medic pacient la condițiile impuse de distanțarea socială
în cadrul pandemiei este fezabilă.
Metode / Metodologie: Studiu retrospectiv al calității vieții ce a cuprins 25 de pacienți ce au fost tratați
în anul 2021, prin laringectomie totală, cu reabilitare vocală per primam și radioterapie postoperatorie,
în cadrul Spitalului Clinic ”Colțea”, București. Calitatea vieții a fost obiectivată în urma participării
pacienților la un curs online dedicat îngrijirii postoperatorii și reabilitarii.
Rezultate: Majoritatea pacienților ( 80%) au asociat o calitate a vieții mai bună, în special în integrarea
socială și a membrilor familiei prin educarea online. 5 pacienți au necesitat vizite în regim ambulator
pentru aprofundarea informațiilor primite. Revizuirea indicațiilor oferite de către medicii curanți le-a
permis pacienților o mai bună înțelegere asupra modificărilor suferite, modurilor de reabilitare vocală,
pulmonară și a mirosului, tehnica îngrijirii traheostomei cât și modul de navigare prin sistemul medical.
Concluzii / Discuții: Informația primită de către pacienți în urma externării sau a vizitelor medicale este
reținută, din motive subiective, într-un procent sub 25%. Astfel, susținerea grupurilor de pacienți prin
integrarea în programe de reabilitare poate influența calitatea vieții într-un mod benefic.

PATIENTS EDUCATION IN TRACHEOSTOMA AND VOCAL
PROSTHESIS CARE
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Key words: quality of life, patients education, total laryngectomy
Introduction / Objective: The incidence and prevalence of laryngeal cancer have declined slightly in the
last 3 decades in Europe, but the socio-economic impact of this pathology remains high. The profile of
the laryngectomized patient includes, in most cases, the association of some preconditions with one or
more factors: prolonged exposure to tobacco, alcohol or toxic industrial environment. Postoperative
functional outcomes can be influenced by the active involvement of a team specialized in patient
rehabilitation, and adapting patient-physician relationships to the conditions imposed by social
distancing in the pandemic is feasible.
Methods / Methodology: Retrospective study of the quality of life that included 25 patients who were
treated in 2021, by total laryngectomy, with primary vocal rehabilitation and postoperative radiotherapy,
at the Clinical Hospital "Colțea", Bucharest. The quality of life was evaluated after the participation of
patients in an online course dedicated to postoperative care and rehabilitation.
Results: Most patients (80%) associated a better quality of life, especially in areas like social integration
and family members involvement, through online education. 5 patients required outpatient visits to
deepen the information received. The review of the indications offered by the attending physicians
allowed the patients a better understanding upon the changes which they suffered, vocal, pulmonary and
smelling rehabilitation, tracheostomy care and the way of navigating through the medical system.
Conclusions / Discussions: The information received by patients after discharge or medical visits is
retained, for subjective reasons, in a percentage below 25%. Thus, supporting patient groups through
integration into rehabilitation programs can positively influence quality of life.
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Introducere: În practica clinică, comunicarea oro-nazală apare ca o breșă în bolta palatină care creează
o comunicare aberantă între cavitatea bucală și cea nazală și poate fi congenitală sau dobândită în timpul
procedurilor de chirurgie orală. Managementul patologiei depinde de mărimea și localizarea defectului,
de vârsta pacientului, de comorbiditatea asociată. Cu toate acestea, tratamentul este întotdeauna
chirurgical și poate fi optimizat prin abordare multidisciplinară.
Material și metodă: prezentăm cazul unui pacient cu comunicare oro-nazală provocată de o încercare
nereușită a unei odontectomii de canin superior, monitorizată de la vizita inițială până la un an postoperator.
Rezultate: Patologia a fost tratată chirurgical cu succes și rezultatul este valid, ținând cont de ratele mari
de eșec.
Concluzie: Luând în considerare complicațiile acestei proceduri, acest raport de caz poate fi util în
practica de zi cu zi, pentru a implementa cea mai bună abordare a acestei patologii.

Treatment of iatrogenic oronasal communication- a case report
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Introduction: In the clinical practice, the oronasal communication appears as a breach in the palatal vault
which creates an aberrant communication between the oral and the nasal cavity and may be congenital
or acquired during oral surgery procedures. The management of the pathology depends upon the size
and site of defect, the age of patient, the associated comorbidity. Nonetheless the treatment is always
surgical, it can be optimized by multidisciplinary approach.
Materials and methods: we present the case of a one patient with oronasal communication caused by an
unsuccessful attempt of a superior canine odontectomy, from the baseline visit to one-year follow-up.
Results: The pathology was successfully treated surgically and the outcome is solid, taking into
consideration the great rates of nonsuccess.
Conclusion: Taking in consideration the complications of this procedure, this case report can be a useful
in day-to-day practice, in order to implement the best approach to this pathology.
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Cuvinte cheie: rinosinuzită, complicații intracraniene, antibioticoterapia.
Introducere / Obiectiv: Rinosinuzita reprezintă afectarea mucoasei foselor nazale și a celei din
cavitățile anexe de către o reacție inflamatorie sau una supurativă. Simptomatologia ei poate cuprinde
mai multe acuze subiective, reprezentate obligatoriu de obstrucția nazală sau rinoreea (anterioară și/sau
posterioară), durerea/presiunea facială și hipo- respectiv anosmia. De asemenea cele obiective,
evidențiate la examenul endoscopic, precum polipii, secrețiile purulente la nivelul meatului mijlociu, cu
sau fără prezența unui edem blocant. La acestea se adaugă semnele imagistice decelabile prin CT sau
RMN.
Metode / Metodologie: Prezenta lucrare se bazează pe cazuistica Secției Clinice ORL de la SCJU
Târgu-Mureș, reprezentată de pacienți cu afectări acute și/sau cronice loco-regionale cu evoluții inedite,
dar și doi bolnavi cu evoluții extrem de grave și particulare. De asemenea, cercetarea bibliografiei legate
de această patologie, după studiul căreia ne permitem să facem o evaluare în vederea stabilirii
concluziilor pertinente.
Rezultate: Rinosinuzita bacteriană acută este o complicație neobișnuită a infecţiilor virale ale căilor
respiratorii superioare. Pe seama suprainfecției cu Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis și creșterii rezistenței bacteriene,
pot să apară complicații endocraniene complexe, așa cum am avut cei doi bolnavi de sex masculin.
Primul caz: Pacient, 39 ani, sinuzită odontogenă postextracțională dreaptă cu flegmon orbitar, nevrită
optică, tromboflebită de sinus cavernos și encefalită difuză de lob frontal și al doilea caz: Pacient, 25
ani, abces cerebral frontal drept cu punct de plecare de la nivelul sinusului frontal omolateral, reprezinta
subiectul principal al comunicării. Tratamentele chirurgicale endoscopice și macroscopice au fost
practicate interdisciplinar la secțiile clinice de OMF, oftalmologie, neurochirurgie și ORL.
Concluzii / Discuții: Diagnosticul și gestionarea supurațiilor intracraniene sunt provocatoare și necesită
o colaborare strânsă între specialiștii în otorinolaringologie, neurochirurgie și oftalmologie. Chiar dacă,
complicațiile intracraniene ale rinosinuzitei sunt mai puțin frecvente, totuși prezintă potențial de
morbiditate și mortalitate semnificative, datorită creșterii rezistenței tulpinilor microbiene și
simptomatologiei latente.

INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF THE SUPPURATIVE
RHINOSINUSITIS
Victoria Cernit 1, Gheorghe Mühlfay1,2, Adrian Bălașa3,2, Karin-Ursula Horváth 4,2.
1.
Department of Otorhinolaryngology, County Emergency Clinical Hospital of Trâgu Mureș
2.
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3.

Department of Neurosurgery, County Emergency Clinical Hospital of Târgu Mureș
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Department of Ophthalmology, Mureș County Clinical Hospital of Târgu Mureș

Keywords: rhinosinusitis, intracranial complications, antibiotic therapy.
Introduction / Objectives: Rhinosinusitis is an inflammatory or suppurative reaction of the mucous
membranes of the nostrils and the adjacent cavities. Its symptoms may include several subjective
charges necessarily represented by nasal obstruction or discharge (anterior and/or posterior), facial
pain/pressure and reduction or loss of smell. Also the objective ones, highlighted at the endoscopic
examination, such as polyps, mucopurulent discharge in the middle meatus, with or without the presence
of a blocking oedema. To these are added CT or MRI detectable imaging marks.
Methods / Methodology: The present work is based on the case study of the ENT Clinical Department
from SCJU Tg.-Mureș, represented by patients with acute and/or chronic disorders with unique
evolutions, but also two patients with extremely serious and particular evolutions. Also, the research of
the bibliography related to this pathology, after the study whereby we allow ourselves to make an
evaluation in order to establish the pertinent conclusions.
Results: Acute bacterial rhinosinusitis is an unusual complication of viral upper respiratory tract
infections. Due to the superinfection with Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis and the increase in bacterial
resistance, complex endocranial complications can occur, as we had two male patients. The first case:
Patient, 39 years old, right postextraction odontogenic sinusitis with orbital phlegmon, optic neuritis,
cavernous sinus thrombophlebitis and diffuse frontal lobe encephalitis and the second case: Patient, 25
years old, right frontal brain abscess with starting point ipsilateral frontal sinus, is the main subject of
communication. Endoscopic and macroscopic surgical treatments were performed interdisciplinary in
the clinical departments of oral and maxillofacial surgeon, ophthalmology, neurosurgery and ENT.
Conclusions / Discussions: The diagnosis and management of intracranial suppurations are challenging
and require close collaboration between specialists in otorhinolaryngology, neurosurgery and
ophthalmology. Although intracranial complications of rhinosinusitis are less common, they still have
the potential for significant morbidity and mortality due to increased resistance to microbial strains and
latent symptoms.
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4. OTALGIA SECUNDARĂ ȘI REGULA T-URILOR. STUDIU
ANALITIC
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Cuvinte cheie: regula T-urilor, otalgie primară, otalgia secundară, patologia urechii
Introducere: Otalgia este un simptom care atrage atenția asupra unor patologii ale urechii, începând cu
pavilionul auricular, conductul auditiv extern și urechea externă, urechea medie, mergând până la
urechea internă. Totuși, uneori otalgia nu are o cauza auriculară, caz în care vorbim despre o otalgie
secundară. Inervația urechii se încrucișează cu căi neuronale ale capului, gâtului și toracelui, astfel că
patologiile fiecăreia din aceste regiuni poate duce la durerea urechii.
Acest studiu prezintă o analiză a câtorva articole care au tratat pe larg această problemă, existând scheme
mnemotehnice care ar putea fi utile pentru stabilirea cauzei otalgiei. Datorită faptului că diagnosticele
principale discutate au inițiala în limba engleză, litera T, s-au propus regulile T-urilor.
Metode: Pentru realizarea acestei lucrări, au fost studiate 5 articole științifice cu trimiterile lor, publicate
între anii 1986 și 2020.
Rezultate: Cauzele otalgiei reflexe sau secundare, menționate în articolele studiate, au fost: afecțiunile
dentare, disfuncții ale articulației temporo-mandibulare, patologii amigdaliene, boli ale limbii, tiroidita,
afecțiuni ale cartilajului traheal, afecțiuni ale osului temporal, nevralgii ale unor nervi cranieini, patologii
ale gâtului, patologii ale organelor toracice, patologii nazale, torticolis și multe altele. Într-unul dintre
articole este menționată frecvența apariției acestor cauze, pe primul loc (51%) din cazurile studiate, este
torticolisul, și doar un mic procent (5.75%) fiind reprezentat de dureri dentare, contrar a ceea ce s-a
crezut. Afecțiunile organelor sau sistemelor menționate au fost reprezentatete atât de reacții inflamatorii
și infecții cât și de tumori.
Concluzii: Acest tip de studii au atât aplicabilitate clinică prin corelarea informațiilor obținute cu
ajutorul anamnezei cât și aplicabilitate pedagogică, facilitând învățarea patologiilor asociate otalgiei,
pentru medici rezidenți și tineri specialiști.

SECONDARY OTALGIA AND THE Ts RULE. ANALYTICAL STUDY
A. Chioreanu1,2, Dana Zdremțan1,2, Floarea Ioana Teodora2, D. Roman2, Radmila Anca Bugari1, S. A.
Bașchir1,2
1
“Vasile Goldiș” Western University in Arad
2
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Email: alexandru.chioreanu@yahoo.ro

Keywords: T-rule, primary otalgia, secondary otalgia, ear disorders
Introduction: Otalgia is a symptom that draws attention to some pathologies of the ear, starting with
the pinna, the external ear canal, and the outer ear, the middle ear, going to the inner ear. However,
sometimes otalgia does not have an ear cause, in which case we are talking about secondary otalgia. The
innervation of the ear intersects with the neural pathways of the head, neck, and thorax so that the
pathologies of each of these regions can lead to ear pain.
This study presents an analysis of several articles that have dealt extensively with this problem, and
existing mnemonic schemes that could be useful in establishing the cause of otalgia. Due to the fact that
the main diagnoses discussed have the initial letter in English, the letter T, the rules of the Ts were
proposed.
Material and methods: In order to carry out this work, 5 scientific articles, published between 1986
and 2020, with their references, were reviewed.
Results: The causes of referred or secondary otalgia, mentioned in the studied articles, were: dental
diseases, temporomandibular joint dysfunctions, tonsillar pathologies, tongue diseases, thyroiditis,
tracheal cartilage disorders, temporal bone disorders, cranial nerve neuralgia, cranial nerves of the
throat, pathologies of the thoracic organs, nasal pathologies, torticollis and many more. One of the
articles mentioned the frequency of these causes Torticollis is in the first place (51%) of the cases
studied, and only a small percentage (5.75%) is represented by dental pain, contrary to what was
believed. The diseases of the mentioned organs or systems were represented by both inflammatory
reactions and infections as well as tumors.
Conclusions: This type of study has both clinical applicability by correlating the information obtained
from the patient’s history and pedagogical applicability, facilitating the learning of pathologies
associated with otalgia, for resident doctors and young specialists.
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LAMBOURI UTILIZATE ÎN RECONSTRUCȚIA TUBULUI DIGESTIV
SUPERIOR DUPĂ FARINGO-LARINGECTOMIA CIRCULARĂ
Anca-Ionela Cîrstea1,2, Ș. V.G. Berteșteanu1,2, Liliana Nițu1,2, B. Popescu1,2, Alina L. Oancea1,2,
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Cuvinte cheie: lambou, faringo-laringectomie totală;
Introducere: Neoplasmele extinse ale hipofaringelui, cât și cele laringiene retrocricoidiene necesită
pentru îndepărtarea tumorii în limite de siguranță oncologică, realizarea unei laringectomii alături de o
faringectomie circumferențială. Reconstrucția tubului digestiv superior se poate face cu transfer de țesut
liber sau cu lambouri pediculate, în funcție de experiența chirurgului și posibilitatea unei echipe
chirurgicale multidisciplinare.1
Metode / Metodologie: Lucrarea de față conține un review de literatură al mijloacelor reconstructive
care se utilizează după faringo-laringectomia circulară, datele fiind obținute prin consultarea
principalelor baze de date disponibile online, din literatura de specialitate în limba engleză. De
asemenea, prezintă exemple ale unor cazuri din Spitalul Clinic Colțea, Clinica ORL, fiind utilizate date
din foile de observație ale pacienților, imagini intraoperatorii și protocoale operatorii.
Rezultate: Principalele lambouri libere descrise în literatura de specialitate, cu care se poate reface
continuitate tractului digestiv superior sunt reprezentate de lamboul radial tubulizat, lamboul liber
anterolateral al coapsei, grefa de jejun liber.2,3 În Clinica ORL a Spitalului Clinic Colțea, lambourile
pediculate utilizate pentru reconstrucția defectelor circumferențiale faringiene sunt lamboul muscular
din mușchiul sternocleidomastoidian și lamboul musculo-cutanat din mușchiul pectoral mare.
Concluzii / Discuții: Reconstrucția după faringo-laringectomia circulară totală necesită de cele mai
multe ori o echipă multidisciplinară, fiind utilizate tehnici care țin de chirurgia cervicală, microvasculară
și plastică. O tehnică de reconstrucția care poate fi realizată cu succes doar de către chirurgul ORL-ist
este cea a lamboului miocutanat din mușchiul pectoral mare, care poate fi realizată într-un singur timp
operator.
Referințe:
Jatin Shah’s (2012). Head and neck surgery and oncology – 4th edition. Pharynx and esophagus, pp. 309350
Germain MA, Bourgain J-L, Julieron M, et al. (1998). Reconstruction with Free Jejunal Autograft after
Circumferential Pharyngolaryngectomy: Eighty-Three Cases. Annals of Otology, Rhinology &
Laryngology. 107(7), pp. 581-587.
Balasubramanian D, Subramaniam N, Rathod P, Murthy S, Sharma M, Mathew J, et al.(2018).
Outcomes following pharyngeal reconstruction in total laryngectomy – institutional experience and
review of literature. Indian J Plast Surg. 51:190‐5.
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Introduction: Extensive neoplasm of the hypopharynx, as well as those of the retrocricoid region of the
larynx, require a total laryngectomy along with a circumferential pharyngectomy in order to remove the
tumor within the oncological safety limits. Reconstruction of the upper digestive tract can be done with
free tissue transfer or pediculated flaps, depending on the surgeon's experience and the possibility of a
multidisciplinary surgical team.1
Material/ Methods: This paper contains a literature review of the reconstructive methods used after
circular pharyngo-laryngectomy, the data being obtained by consulting the main database available
online, from the English literature. It also presents examples of cases from the Colțea Clinical Hospital,
ENT Clinic, using the data from patients’ medical history, intraoperative images and operating protocols.
Results: The main free flaps described in the literature used to restore the continuity of the upper
digestive tract, are represented by the radial tubular flap, free anterolateral flap of the thigh, free jejunal
graft.2,3 In the ENT department of the Colțea Clinical Hospital, the pediculated flaps used for the
reconstruction of the pharyngeal circumferential defects are the muscular flap from the
sternocleidomastoid muscle and the musculocutaneous flap from the major pectoralis muscle.
Conclusions/ Discussions: Reconstruction after total circular pharyngolaryngectomy often requires a
multidisciplinary team, using techniques related to cervical, microvascular and plastic surgery. One
reconstruction technique that can be successfully performed only by the ENT surgeon is that of the
myocutaneous flap from the pectoralis major muscle, which can be performed in a single operating time.
References:
Jatin Shah’s (2012). Head and neck surgery and oncology – 4th edition. Pharynx and esophagus, pp. 309350
Germain MA, Bourgain J-L, Julieron M, et al. (1998). Reconstruction with Free Jejunal Autograft after
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review of literature. Indian J Plast Surg. 51:190‐5.
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5. SINDROMUL POST COVID 19: MANIFESTĂRI GENERALE ȘI
SIMPTOME ÎN SFERA ORL
Gheorghe Ionel Comșa
Constanţa
Cuvinte cheie :
Infectie Covid 19,Sindrom post covid,Manifestări ORL
Introducere
Infecţia cu virusul SarsCov 2 a evoluat pandemic, afectând mase mari din populația întregului glob
pământesc și ridicând numeroase probleme socio-medicale, precum și economice.
Numeroasele manifestări clinice și suferința
multiorgan au preocupat lumea medicală, în căutarea soluțiilor preventive și terapeutice. Numeroasele
protocoale și multitudinea soluțiilor practice au oferit șanse de vindecare.
Totuși evoluția lungă a pandemiei evidențiat în timp prelungirea suferinței și după aparenta vindecare.
Astfel se discută actual despre Sindromul postcovid.
Material și metode
Autorul ,pornind de la unele studii clinice din cele mai afectate țări din Europa prezintă manifestările
generale și din sfera ORL ale suferinței de lungă durată și cu urmări ,care afectează confortul vieții.
Se evidențiază elementele screeningului clinic și de laborator ,în vederea unor soluții terapeutice optime.
Autorul discută și cazurile întâlnite în experiența personală.
În concluziile studiului sunt prezentate soluții practice, privind abordul multidisciplinar al problemei.

POST-COVID 19 SYNDROME: GENERAL MANIFESTATIONS AND
SYMPTOMS IN THE ENT SPHERE
Gheorghe Ionel Comşa
Constanţa
Keywords:
Covid infection, Post covid 19 syndrome, ENT manifestations
Introduction
The infection with the Sars-Cov 2 virus has evolved pandemic, affecting large masses of the population
of the entire World and raising numerous socio-medical, as well as economic problems.
Numerous clinical manifestations and multi-organic suffering
have preoccupied the medical world, in search of preventive and therapeutic solutions. The numerous
protocols and the multitude of practical solutions have provided chances for healing.
However, the long evolution of the pandemic has highlighted in time the prolongation of suffering even
after the apparent healing.
Post covid syndrome is currently discussed.
Material and methods
The author, starting from some clinical trials in the most affected countries in Europe, presents the
general manifestations, in the ENT sphere of long-term suffering and consequences, which affect the
comfort of life.
The elements of clinical and laboratory screening are highlighted to achieve optimal therapeutic
solutions.
The author also discusses the cases encountered in personal experience.
Conclusions
In the conclusions of the study, practical solutions are presented, regarding the multidisciplinary
approach to the problem.
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Cuvinte Cheie: deglutiție, evaluare endoscopică, diagnostic, tulburări de deglutiție.
Introducere: Evaluarea endoscopică cu fibră optică a deglutiției (FEES) este acum o metodă de primă
alegere pentru studierea tulburărilor de deglutiție datorită diferitelor avantaje pe care le oferă: este ușor
de utilizat, foarte bine tolerată, este o examinare ce poate fi realizată chiar la patul pacientului și este
economică.
Metodologie: Am studiat literatura pentru a identifica elementele cheie ale acestei investigații, când
este necesară, cum se realizează și care este rolul ei în diagnosticul dar și în abordul terapeutic al
tulburărilor de deglutiție. Disfagia este o tulburare cu caracteristici etiopatogenice multifactoriale, ea
prezintă mai multe probleme atât în ceea ce priveșt definirea naturii afecțiunii, cât și clasificarea
deficitelor specifice ale diferitelor structuri și în diferitele etape ale deglutiției. Această examinare oferă
informații detaliate despre înghițire și despre funcțiile relative ale căilor respiratorii superioare și ale
tractului digestiv superior.
Rezultate: FEES a fost propusă în ultimii ani, ca un instrument suplimentar util pentru studierea
înghițirii. În ciuda faptului că această metodă furnizează informații limitate în comparație cu
videofluoroscopia, deoarece investighează doar faza faringiană a deglutiției, este acum folosită ca
procedură de rutină.
Concluzii / Discuții: FEES permite clinicianului să identifice fiziologia deglutiției, să determine cel mai
sigur mod de administrare orală, să includă tehnici compensatorii adecvate și să stabilească un program
de reabilitare a disfagiei.
Referințe:
Evaluarea endoscopică cu fibră optică a deglutiției (FEES): propunere de consimțământ informat, A.
Nacci, F. Ursino, R. La Vela, F. Matteucci, V. Mallardi și B. Fattori
Evaluarea endoscopică cu fibră optică a deglutiției, Susan G. Hiss, Gregory N. Postma

DEGLUTIȚIA PACIENTULUI LARINGECTOMIZAT- EVALUARE ȘI
MODALITĂȚI DE REABILITARE
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Introducere: Dificultățile de deglutiție sunt o problemă frecventă în rândul pacienților cu laringectomie
totală. Pot fi afectați până la 70% dintre pacienți1 acest lucru fiind un factor important de scădere a
calității vieții, compromiterea statusului nutrițional, scăderea în greutate și o stare generală de sănătate
precară.
Metodologie: Am studiat literatura pentru a identifica cele mai frecvent folosite investigații pentru
evaluarea deglutiției, stabilirea gradului de disfagie, când sunt aceste investigații necesare, cum se
realizează și care este rolul lor în diagnosticul dar și în abordul terapeutic al tulburărilor de deglutiție.
Disfagia este o tulburare cu caracteristici etiopatogenice multifactoriale, ea prezintă mai multe probleme
atât în ceea ce privește definirea naturii afecțiunii, cât și clasificarea deficitelor specifice ale diferitelor
structuri și în diferitele etape ale deglutiției.
Rezultate: Cele mai utilizate investigații sunt evaluarea endoscopică cu fibră optică a deglutiției și
videofluoroscopia urmate de strategiile de reabilitare, dintre care de primă linie sunt modificarea
frecvenței meselor, adaptarea consistenței și dimensiunii bolului alimentar în funcție de deficitele
specifice ale pacientului, adoptarea diferitelor modificări posturale în cursul meselor și nu în ultimul
rând diversele manevre de deglutiție.
Concluzii: Pacienții cu neoplazii laringiene tratați prin intervenții chirurgicale și radioterapie,
chimioterapie sunt susceptibili pentru apariția disfagiei deoarece fiecare modalitate de tratament poate
avea un impact negativ asupra funcției de deglutiție. Clinicianul are la dispoziție o serie de proceduri de
diagnostic și reabilitare pentru a reduce sau elimina tulburările de deglutiție. După diagnostic, clinicianul
poate folosi posturi, manevre și exerciții pentru a trata tulburarea de deglutiție și pentru a ajuta pacientul
să obțină o funcție optimă. Eficacitatea diferitelor proceduri trebuie încă examinată în studii, domeniul
reabilitării disfagiei fiind în continuă dezvoltare.
Cuvinte cheie: tulburări de deglutiție, laringectomie totală, evaluare endoscopică, diagnostic,
reabilitarea deglutiției.
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Background: rhinosinusitis is one of the most common diseases in the world, with a considerable
impact on the health and quality of life of the affected person, the incidence of this disease being from
6.9% to 27.1%. Objective of the study: use of the Lund-Kennedy scoring system to assess the success
of cell therapy in children with chronic rhinosinusitis.
Material and Methods: during the years 2018-2020 in IP Mother and Child Center, "Emilian Coțaga"
Clinic, 181 children with CRS were treated. The study involved 63 patients, assigned to group A who
received treatment with autologous mononuclear cells and group B who received standard treatment
according to the protocols.
Results: based on endoscopic examinations, the Lund-Kennedy scoring system was used, chronic
rhinosinusitis being thus framed in stages. The Lund-Kennedy scale, performed before the treatment,
showed a minimum score of 4 and a maximum score of 10; after treatment, the minimum score was 0
and the maximum –3. Repeated examinations at 3, 6 and 12 months after treatment, respectively, showed
that the patients treated with the new autologous cell treatment method did not have recurrences, the
majority obtaining a score of 0 - maximum 2, while the patients treated with the standard method had
recurrences, some patients reaching the score 9.
Conclusion: Application of the Lund-Kennedy scoring system using endoscopic parameters, before and
after the treatment, provided most relevant information for assessing the outcomes of cell therapy for
patients with chronic rhinosinusitis.
Keywords: chronic rhinosinusitis, children, celullar therapy, autologous cells.

REZULTATELE TERAPIEI CELULARE LA COPIII CU
RINOSINUZITĂ CRONICĂ, DETERMINATE PRIN APLICAREA
SISTEMULUI DE GRADAȚIE LUND-KENNEDY
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Introducere: Rinosinuzita reprezintă una din cele mai frecvente afecțiuni de pe glob, cu impact
considerabil asupra stării de sanatate și a calității vieții persoanei afectate, incidența maladiei date
constituind de la 6,9% până la 27,1%.
Scopul lucrării: utilizarea sistemului de gradație Lund-Kennedy pentru evaluarea reușitei terapiei
celulare la copiii cu rinosinuzită cronică.
Material și metode. Pe parcursul anilor 2018-2020 in IP IMșiC Clinica ORL ”Em. Coțaga” au fost
tratați 181 de copii cu RSC. În studiu au participat 63 de pacienți, repartizați în lotul A care au primit
tratamentul cu celule mononucleate autologe și lotul B care au primit tratament standart conform
protocoalelor.
Rezultate: În baza examinărilor endoscopice s-a utilizat sistemul de gradare scala Lund-Kennedy,
rinosinuzita cronică astfel fiind încadrată în stadii. Scala Lund-Kennedy efectuată înainte de tratament
a prezentat un scor minim de 4 şi un scor maxim de 10; după tratament, scorul minim a fost 0, iar cel
maxim – 3. La examinarile repetate la 3, 6 și respective 12 luni după tratament, s-a dovedit că pacienții
tratați prin noua metodă de tratament cu celule autologe nu au avut recidive majoritatea obținînd un scor
0 – maxim 2, pe cînd pacienții tratați prin metoda standart au prezentat recidive unii pacienți atingînd
scorul 9.
Concluzii. Aplicarea sistemului de gradare Lund-Kennedy cu utilizarea parametrilor endoscopici, atât
înainte de tratament, cât şi după tratament, a furnizat informaţii importante pentru aprecierea rezultatelor
tratamentului prin terapie celulară a pacienților cu rinosinuzită cronică.
Cuvinte cheie: rinosinuzita cronică, copii, terapia celulară, celule autologe.
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CARCINOMUL ADENOID CHISTIC - PREZENTARE DE CAZ
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INTRODUCERE: Carcinomul adenoid chistic este o tumoră malignă care debutează de obicei la nivelul
glandelor salivare. Localizările comune includ glanda parotidă, glanda submandibulară și glandele
salivare minore ale palatului dur. Este un neoplasm agresiv, caracterizat de creștere lentă și care se
răspândește adesea în organele din jurul tumorii.
MATERIALE ȘI METODE: Lucrarea de față prezintă cazul unui pacient diagnosticat și tratat în cadrul
Clinicii ORL a Spitalului Clinic Colțea.
REZULTATE ȘI CONCLUZII: Diagnosticul de certitudine se stabilește pe baza examenului
histopatologic. Tratamentul adecvat este considerat cel chirurgical, prin care este rezecată formațiunea
tumorală în limite oncoligice, care poate fi urmat sau nu de radioterapie.
Cuvinte cheie:Carcinom adenoid chistic; glande salivare

INTRODUCTION: Adenoid cystic carcinoma is a malignant tumor that originates from the salivary
glands. Common localisations are represented by parotid glands, submandibular glands and hard palate
associated with minor salivary glands. It is an aggresive neoplasm characterized by slow growth and
often spreading to the organs around the tumor.
METHODS: This paper presents a case report of a diagnosed and treated patient in Coltea Clinical
Hospital ENT Department.
RESULTS AND CONCLUSION: The diagnosis is based on the histological examination. Surgery is the
appropriate treatment and it is represented by tumor resection within oncological limits, which may or
may not be followed by radiotherapy.
Keywords: Adenoid Cystic Carcinoma; Salivary glands
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Introducere: Sindromul de instabilitate este frecvent în multe patologii centrale, neurologice,
cerebeloase- în special. Asocierea însă, cu o patologie vestibulară periferică, dovedită prin teste
funcționale – precum VHIT – video head impulse test, probe calorice, rotatorii si posturografie dinamica
computerizata – descrie un sindrom denumit CANVAS.
Cuvinte cheie: instabilitate, hiporeflexie vestibulară bilaterală, ataxie cerebeloasă, realitate virtuală
Metode: lucrarea prezintă un caz clinic de patologie cronică, evolutivă, considerată pur neurologică, de
ataxie cerebeloasă, însă după efectuarea testelor vestibulare specifice descoperindu-se și o patologie
vestibulară periferică. Asocierea medicației neurologice cu reabilitarea vestibulară cu stimulare prin
exerciții specifice la domiciliul pacientului, cât și prin hiperstimulare la viteze mari și prin realitate
virtuală în clinică au dus la o îmbunătățire netă a mersului și a stabilității.
Concluzie: În cazul patologiilor degenerative, cronice, chiar si neurologice, centrale, testarea
receptorilor, a căilor de transmitere – deci a analizatorului vestibular este importantă, evidențiind
necesitatea colaborării interdisciplinare – otoneurologie și neurologie. Stimularea periferică, cu
învățarea de noi strategii de menținere a echilibrului static și dinamic, duce la răspunsuri deosebit de
bune datorită plasticitătii cerebrale și probabil că abordarea combinata precoce, de la debutul
simptomelor permite o calitate a vieții pacienților net superioară unui tratament strict oral,
medicamentos.
Referinte:
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areflexia syndrome (CANVAS): a review of the clinical features and video-oculographic diagnosis. Ann
N Y Acad Sci. 2011 Sep;1233:139-47
2. Szmulewicz DJ, Roberts L, McLean CA, et al. Proposed diagnostic criteria for cerebellar ataxia with
neuropathy and vestibular areflexia syndrome (CANVAS). Neurol Clin Pract. 2016 Feb;6(1):61-68
3. Wu TY, Taylor JM, Kilfoyle DH, et al. Autonomic dysfunction is a major feature of cerebellar ataxia,
neuropathy, vestibular areflexia ‘CANVAS’ syndrome. Brain. 2014 Oct;137(Pt 10):2649-56.
4. Yacovino DA, Zanotti E, Hain TC. Is Cerebellar Ataxia, Neuropathy, and Vestibular Areflexia
Syndrome (CANVAS) a Vestibular Ganglionopathy?. J Int Adv Otol. 2019;15(2):304- 308.
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to RFC1 repeat expansion. Brain. 2020 Feb 1;143(2):480-490.

CANVAS – Instability Syndrome
Elkadi Nadine, Bertesteanu Serban Vifor, Voda Ioana
Spitalul Clinic Coltea
Clinica Nova Explorari ORL – Bucuresti

Introduction: Instability syndrome is common in many central, neurological and cerebellar pathologies
in particular. However, the association with a peripheral vestibular pathology, proven by functional tests
- such as VHIT - video head impulse test, caloric and rotational tests and computerized dynamic
posturography - describes a syndrome called CANVAS.
Key Words: instability, bilateral vestibular hyporeflexia, cerebellar ataxia, virtual reality
Methods: the paper presents a clinical case of chronic, evolving, considered purely neurological
pathology of cerebellar ataxia, but after specific vestibular tests, a peripheral vestibular pathology was
discovered. The combination of neurological medication with vestibular rehabilitation with stimulation,
through specific exercises at the patient's home, as well as through hyperstimulation at high speeds and
virtual reality in the clinic led to a marked improvement in gait and stability.
Conclusion: In the case of degenerative, chronic, even neurological, central pathologies, the testing of
receptors, transmission pathways - and therefore the vestibular analyzer is important, highlighting the
need for interdisciplinary collaboration - otoneurology and neurology. Peripheral stimulation, with the
learning of new strategies to maintain static and dynamic balance, leads to particularly good responses
due to brain plasticity and probably the early combined approach, from the onset of symptoms, allows
a quality of life of patients clearly superior to a strictly oral, drug treatment.
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Introducere
Majoritatea defectelor de la nivel cervical sunt postintervenții chirurgicale, mai frecvent după
laringectomiile totale. Arsurile la nivel cervical sau unele traumatisme pot fi incluse de asemenea în
această categorie. Majoritatea pacienților laringectomizați sunt mari fumători, cu intervenții chirurgicale
în antecedente. Frecvent, zonele donatoare din apropiere sunt deja epuizate. Țesutul cicatriceal și gâtul
înghețat fac reconstrucția dificilă.
Material și metode
72 de lambouri libere s-au efectuat la 49 de pacienți ce au necesitat reconstrucție. La 25 de pacienți s-a
folosit lamboul liber de jejun, lambou lateral de braț (LAF) la 35 de pacienți, lambou anterolateral de
coapsă la 5 pacienți și lambou liber radial în 7 cazuri. În 21 de cazuri s-au folosit simultan, lambouri
libere combinate. Într-un caz s-au combinat trei lambouri libere. Majoritatea anastomozelor arteriale sau facut la artera carotidă comună și la artera carotidă externă. Vasele cervicacervicalerse au fost folosite
în 8 cazuri.
Rezultate
Toate lambourile libere au supraviețuit, cu excepția unui singur caz cu necroză completă. La trei pacienți
a apărut necroză parțială a lamboului. Fistulă postoperatorie a apărut la 7 pacienți, din care 4 au necesitat
sutură secundară. Un caz a prezentat recurență tumorală, cu decesul pacientului în 6 luni.Toți ceilalți
pacienți s-au putut alimenta normal, prezentand o îmbunătățire semnificativă a calității vieții.
Concluzii
Vascularizația slabă și prezența țesutului cicatriceal fac ca, la aceste cazuri, resursele locale sa nu poată
fi utilizate. Alegerea tipului de lambou liber folosit se face în funcție de tipul defectului de hipofarige
(circumferențial sau parțial). Lamboul liber de jejun se folosește în cazul defectelor circumferențiale, iar
LAF pentru defectele parțiale. Lambourile libere combinate reprezintă o alegere bună în reconstrucția
defectelor faringiene și de părți moi. Lamboul de pectoral mare este păstrat ca rezervă.
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Introduction
Most neck soft tissue defects are present after surgical ENT procedures , often after total laryngectomies.
Neck burns or trauma are also encountered in these cases. Most patients with total laryngectomies are
heavy smokers and previously had surgeries. Often the surrounding donor areas are already used in
previous trying of closure. The amount of scar and the “frozen”neck makes this reconstructions difficult.
Material and Methods
49 patients underwent reconstruction with 72 free flaps. Jejunum free flap was used in 25 patients, lateral
arm flap (LAF) in 35 , anterolateral thigh in 5 and radial forearm flap in 7 cases. Simultaneous combined
free flaps were used in 21 cases, simultaneous three free flaps in single case. Most anastomoses were
performed at the common carotid artery and external carotid arteries. The transvers cervical vessels were
used in 8 patients.
Results
All free flaps survived except single one with complete necrosis. Partial flap necrosis was present in
three patients. Postoperative fistula occurred in 7 patients and secondary suture was performed in 4
cases. There was one case with tumor recurrence and death within 6 months. All other patients were able
for oral feeding and improving quality of life.
Conclusion
The poor vascular supply and presence of scar tissue in these patients make the local resources not
usable. The choice of freeflapdepends on the type of hypopharynx defect ( circumferential of partial).
Free jejunum is the choice for circular defects reconstruction and the LAF for the partial defects.
Combined free flaps represent a good choice for pharynx and soft tissue defects. The pectoralis major
flap is used as a back-up procedure.
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Cuvinte cheie: lambou liber, lambou de creastă iliacă, reconstrucția regiunii centrale a feței
Introducere
Fața este o structura complexă și bine vascularizată. Defectele mari la nivelul feței sunt frecvent
rezultatul tumorilor maligne. Rezecția radical presupune excizie larga a țesuturilor implicate și astfel,
reconstrucția cu lambou liber devine de primă intenție.
Material și metode
La 13 pacienți cu defecte largi la nivelul regiunii centrale a feței le-am făcut reconstrucție cu lambouri
libere. La patru pacienți am efectuat reconstrucția de maxilar cu lambou de creastă iliacă. Lambou liber
himeric osteomuscular a fost utilizat la un caz. Doi dintre pacienți au fost copii, dintre care unul cu
fibrom ameloblastic, iar celalalt cu osteosarcom. La 9 pacienți am efectuat reconstrucție de părți moi.
Lamboul liber infragluteal l-am folosit la doi dintre pacienți, iar lamboul anterolateral de coapsă l-am
preferat în celelalte 7 cazuri. Urmărirea postoperatorie a pacienților a variat între 2 luni și 4 ani.
Rezultate
Toate lambourile libere au supraviețuit. Un pacient a decedat la 2 luni după intervenția chirurgicală
datorită metastazelor. Subțierea lamboului s-a efectuat în 5 cazuri pentru a obține o simetrie mai bună.
Anastomozele s-au efectuat la artera carotid externă și vena jugulară internă la 9 dintre pacienți și la
artera și vena facială în 4 cazuri.Într-un singur caz a fost necesară folosirea unei grefe venoase.
Concluzii
O abordare în funcție de tipul defectului este cea mai potrivită în cazul defectelor centrale ale feței.
Lamboul liber de creastă iliacă este alegerea potrivită pentru reconstrucția maxilarului. Lamboul liber
infragluteal este o alegere bună pentru defectele de părți moi, cu cea mai ascunsă zonă donatoare.
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Introduction
The face is a well vascularized structure and also complex, due to the amount of anatomical elements.
Large defects are often results of malignant tumors. A radical resection includes removal of large tissue
and makes the free flap reconstruction the first choice.
Material and Method
13 patients with midface large tissue defects were operated with freeflaps. Four patients had maxillary
reconstruction with vascularized iliac crest. Chimeric osteomuscular free flap was used in single case.
There were 2 children with ameloblastoma fibroma and osteosarcoma. 9 patients had soft tissue
reconstruction. Infragluteal free flap was used in two patients, while the anterolateral thigh flap was
preferred for the other 7. The follow up varied from 2 months to 4 years.
Results
All free flaps survived. One patient died 2 months after surgery due to metastasis. Flap thinning was
performed in 5 cases for better symmetry. The anastomoses were done at the external carotis and internal
jugular vein in 9 patients and to the facial artery and vein in 4 cases. Vein graft was necessary in single
case.
Conclusions
Defect oriented approach reconstruction is the choice for midface reconstruction. The vascular iliac crest
is the choice for maxillary reconstruction. The infragluteal adipose flap is the choice for soft tissue free
flap reconstruction which has the best hidden donor area.
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11.LAMBOUL LATERAL DE BRAȚ HIMERIC SUBȚIAT PENTRU
TRATAMENTUL FISTULELOR FARINGOCUTANATE

Cuvinte cheie: lambou himeric, lambou lateral de braț
Introducere
Fistula faringocutanată este o complicație majoră după laringectomiile totale, mai ales la marii fumători,
cu impact sever și negative asupra calității vieții. Avantajul lamboului lateral de braț este că este un
lambou subțire.
Material și metode
11 pacienți cu fistule faringocutanate au fost tratați folosind această tehnică. Fiecare lambou are 2 palete
cutanate, fiecare alimentată de cate un vas perforant. O paletă cutanată este pentru acoperirea defectului
faringian, iar ce-a de-a doua pentru acoperirea defectului cervical anterior. Paleta cutanată a fost luată
după dimensiunile și forma defectului faringian, cu poziționarea perforantului cat mai aproape de centrul
paletei cutanate. Urmărirea postoperatorie a pacienților a variat între 8 luni și 4 ani. După recoltarea
lamboului, paleta cutanata a fost subțiată, pentru o mai bună poziționare a lamboului. Anastomozele
vasculare au fost efectuate termino-lateral la artera carotid externă și vena jugulară internă în 7 cazuri.
În celelalte 4 cazuri, anastomozele au fost efectuate termino-terminal la vasele cervical transverse.
Rezultate
Toate lambourile au supraviețuit. Două mici fistule au necesitat sutură. Dehiscență de plagă externă a
apărut la un singur caz și s-a vindecat per secundam. Toți pacienții s-au alimentat oral și la nici un caz
nu au aparut semen de strictură.
Concluzii
Autorii preferă acest tip de lambouri deoarece permit închiderea ambelor defecte în același timp și
fiecare paletă cutanată este vascularizată de cate un perforant care emerge din vasul principal. Paleta
cutanată se apropie mai mult ca și culoare cu zona receptoare, în comparație cu alte lambouri. Paleta
cutanată este subțire și rămane astfel chiar și după ce pacienții cresc în greutate. Zona donatoare se
închide primar în majoritatea cazurilor fără dificultate, preferabil față de utilizarea de grefe de piele.

Thinned Chimeric Lateral Arm Free Flap to Treat Pharyngocutaneous
Fistulas
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Introduction
Pharyngocutaneous fistula is a major complication after total laryngectomy, especially in heavy smoking
patients leading to a severe adverse impact for the patient and quality of life impairment. The lateral arm
flap has the advantage of being a thin flap.
Material and Methods
11 patients with chronic pharyngocutaneous fistula were treated with this technique. The flap has 2 skin
islands, each one supplied by a perforator. One skin island is used for pharynx closure and the other is
used for anterior soft tissue coverage. The skin paddle was cut in order to match the size and shape of
the pharyngeal defect (inside defect) taking into consideration to have the perforator as close as possible
to the central skin paddle.The follow-up period ranged from 8 months to 4 years. After harvesting the
flap, the island were further thinned for better inset of the flap. The anastomoses were performed endto-side to the external carotis and the internal jugular vein in 7 cases. In 4 cases, the anastomoses were
performed end-to-end to the transverse cervical vessels.
Results
All flaps survived. There were2 small fistulas that were sutured. External skin wound dehiscence was
present in singlecase and it was secondary closed by itself. All patients were able to eat by mouth and
there were no signs of stricture.
Conclusion
The authors preferred this type of flap because both defects are simultaneously closed and each skin
paddle is supplied by a perforator coming from the main pedicle. It has a better color match than other
free flaps. The skin island is thin and remains thin even after the patients gain weight. The donor site
can be closed primarily for most flaps without difficulty, which is preferable to a skin graft for other
donor site flaps.
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Cuvinte cheie: amigdalită, floră, copii.
Introducere / Obiectiv: Amigdalele palatine reprezintă organul principal al inelului limfo-faringian
Waldeyer, având un rol important în imunitatea organismului. Flora bacteriană are un rol esențial în
dezvoltarea unui proces inflamator la nivelul țesutului limfatic amigdalian. Inflamația cronică
amigdaliană hipersensibilizează organismul și în consecință poate dezvolta complicații sistemice.
Scopul acestui studiu este aprecierea impactului agenților microbieni în evoluția amigdalitei recidivante
la copii.
Metode / Metodologie: Au fost analizate rezultatele examinărilor bacteriologice de pe suprafața
amigdalelor palatine la 247 copii. Pacienții au fost împărțiți în 3 loturi: I lot – 111 copii cu amigdalită
cronică cu recidive de angini; II lot – 87 copii cu amigdalită cronică cu complicații la distanță
(reumatism, nefrite etc.); III lot – 49 copii practic sănătoși. Interpretarea statistică rezultatelor s-a
efectuat prin Epi Info.
Rezultate: La pacienții din lotul I s-a depistat - S. aureus — 41,4% cazuri. S. pneumoniae — 12,1%,
Neisseria spp. — 7,4%, Enterococcus spp. — 5,1%, Streptococcus β-haemolyticus Gr. A - 4,3%,
Streptococcus β-haemolyticus Gr. C — 2,3% и Pseudomonas aeruginosa — 2%. La copii lotului II - S.
aureus la 59,7%; Streptococcus β-haemolyticus Gr. А — 8,1%; Streptococcus β-haemolyticus Gr. С —
6,5%; S. pneumoniae — 4,8%; Enterococcus spp. — 3,2% și Neisseria spp. — 1,6%. În lotul III - S.
aureus — 57,9%, S. pneumoniae — 14,0% și Neisseria spp. — 10,5%. Streptococcus β-haemolyticus
Gr. A a fost depistat în 3,5% cazuri, E. Coli — în 3,5%.
Concluzii / Discuții: Pe amigdalele palatine constant persistă diferite titre de microorganisme, care
reprezintă flora saprofită. În dezvoltarea amigdalitei cronice la copii cu complicații la distanță un rol
important îl are Streptococul β-hemolitic grup A. Prezența Streptococului pneumoniae indică necesitatea
vaccinării copiilor cu scop profilactic și terapeutic.

THE IMPORTANCE OF MICROBIAL FLORA IN THE
DEVELOPMENT OF CHRONIC TONSILLITIS
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Keywords: tonsillitis, flora, children.
Introduction / Objective: The palatine tonsils represent the main organ of the Waldeyer lymphpharyngeal ring that have an important role in the body's immunity. Bacterial flora plays a key role in
the development of an inflammatory process in the tonsillar lymphatic tissue. Chronic tonsil
inflammation hypersensitizes the body and as a result may develop systemic difficulties. The aim of this
study is to assess the impact of microbial agents on the evolution of recurrent tonsillitis at children.
Methods / Methodology: The results of bacteriological examinations on the surface of the palatine
tonsils in 247 children were analyzed. Patients were divided into 3 groups: Group I - 111 children with
chronic tonsillitis that had recurrences of angina; Group II - 87 children with chronic tonsillitis that
developed distant complications (rheumatism, nephritis, etc.); Group III - 49 practically healthy
children. Statistical interpretation of the results was performed by Epi Info.
Results: 41.4% of cases were detected in patients in group I - S. aureus. S. pneumonia - 12.1%, Neisseria
spp. - 7.4%, Enterococcus spp. - 5.1%, Streptococcus β-haemolyticus Gr. A - 4.3%, Streptococcus βhaemolyticus Gr. C - 2, 3% and Pseudomonas aeruginosa - 2%. At children of group II - S. aureus at
59.7%; Streptococcus β-haemolyticus Gr. A - 8.1%; Streptococcus β-haemolyticus Gr. С - 6.5%; S.
pneumonia - 4.8%; Enterococcus spp. - 3.2% and Neisseria spp. - 1.6%. In group III - S. aureus - 57.9%,
S. pneumonia - 14.0% and Neisseria spp. - 10.5%. Streptococcus β-haemolyticus Gr. A was detected in
3.5% of cases, E. Coli - in 3.5%.
Conclusions / Discussions: On the palatine tonsils constantly persist various titles of microorganisms,
which represent the saprophytic flora. In the development of chronic tonsillitis at children with
complications at distance, an important role is played by β-hemolytic Streptococcus group A. The
presence of Streptococcus pneumonia indicates the need of children vaccination for prophylactic and
therapeutic purposes.
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13.UTILIZAREA ACETILCISTEINEI/ SOLUȚIEI HIPERTONICE ÎN
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Cuvinte cheie: rinită cronică hipertrofică, permeabilitate nazală, epiteliu ciliat, tratament laser,
acetilcisteină, soluție hipertonică
Introducere: Rinita cronică este o afecţiune inflamatorie frecventă a nasului, îndeosebi la copii. În
recuperarea postoperatorie a pacienților se practică o gamă vastă de remedii medicamentoase, dar
eficiența acestora este actualmente insuficient studiată.
Metodologie: Studiul a fost realizat pe un lot de 30 pacienți cu rinită cronică hipertrofică cu vârste
cuprinse între 7 și 16 ani, cărora li s-a efectuat tratament chirurgical laser-coagularea cornetelor nazale
inferioare. Lotul I a fost format din 16 copii cărora li s-a administrat în tratamentul post-operator N
acetilcisteină,/soluție hipertonică 3%, iar lotul II a fost constituit din 14 copii, în tratamentul
postoperator al cărora au fost utilizate soluții hipertonice.
Rezultate: Analiza rezultatelor obținute a arătat că la pacienții lotului I de studiu atât simptomatologia
clinică, cât și rezultatele investigațiilor funcționale (rinometria acustică, olfactometria, evaluarea
activității dinamice a epiteliului ciliat) au fost net superioare comparativ cu datele clinico-funcționale
ale bolnavilor lotului II de cercetare. De remarcat, în deosebi, rezultatele cercetării activității dinamice
a epiteliului ciliat, care denotă superioritatea metodei aplicate.
Concluzii: Utilizarea N-acetilcisteinei în tratamentul postoperator al cornetelor nazale inferioare la
pacienții cu rinită cronică hipertrofică în comparație cu administrarea soluțiilor hipertonice utilizate în
același scop, este net superioară. Prin urmare, s-a demonstrat, că acetilcisteina manifestă o activitate
mucoregulatoare datorită creșterii secreției de sialomucine mai puțin vâscoase,contribuind la creșterea
permeabilității nazale, a clearance-ului mucociliar.
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DECANULAREA PACIENTULUI TRAHEOSTOMIZAT TEMPORAR,
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Cuvinte cheie: Traheostomă, chirurgie cervico-facială, O.R.L, reabilitare respiratorie
Introducere / Obiectiv: Din momentul în care pacientului i se propune ca metodă terapeutică
traheotomia, prima întrebarea a acestuia este “pentru cât timp voi avea traheostomă?”. Acest studiu își
propune să vină în sprijinul pacienților și al clinicienilor cu date statistice din cazuistica de zi cu zi a
spitalului clinic Colțea, cu răspunsul la această întrebare.
Metode / Metodologie: Studiul este unul retrospectiv ce cuprinde pacienți internați în clinica ORL
Colțea din perioada 01.01.2020 - 31.12.2021. Se vor folosi ca indicatori diagnosticul, tipul patologiei
oncologice sau neoncologice, tratamentul chirurgical ales, existența tratamentelor complementare,
statutul fumător/nefumător, consumul de etanol, vârsta, sexul, comorbiditațile prezente, punând accent
pe timpul scurs de la intervenția chirurgicală până la decanulare.
Rezultate: Majoritatea pacienților traheostomizați temporar au ca tip de patologie principal patologia
oncologică, cele mai frecvente diagnostice fiind neoplasmul orofaringian si neoplasmul pelvilingual,
majoritatea sunt bărbați, fumatori, consumatori cronici de etanol, de vârsta a 3-a. Durata traheostomei
este în medie de aproximativ 3 luni de la operație, dar diferă mult în funcție de patologie și de existența
tratamentelor complementare .
Concluzii / Discuții: Chiar daca reprezintă o opțiune terapeutică care are un impact psiho-social profund
asupra pacientilor si al apropiaților, traheotomia ramane o solutie esențială si indispensabilă pentru
supraviețuirea pacientilor cu patologie ORL. Este extrem de important ca acesta să știe la ce să se aștepte,
să înțeleagă ce propune acest procedeu și cât timp va trebui să suporte traheostoma.
Referințe: Freeman BD. Tracheostomy Update: When and How. Crit Care Clin. 2017
Apr;33(2):311-322. doi: 10.1016/j.ccc.2016.12.007. PMID: 28284297.

DECANNULATION OF THE TEMPORARY TRACHEOSTOMIZED
PACIENT, RETROSPECTIVE STUDY
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Introduction / Objectives: From the very first moment that the tracheotomy is proposed to the pacient,
his first question will be “How long will I have the tracheostomy?”. This study aims to come as a support
to pacients and clinicians with statistical data of everyday cases from the Colțea clinical hospital, with
an answer to this question.
Materials / Methods: The study is a retrospective one, which includes inpacients of the ENT Clinic of
Colțea hospital for a period of two years 01.01.2020-31.12.2021. The study will use as indicators: the
diagnostic, type of pathology: oncologic or non-oncologic, the surgical treatment, existence of
complementary treatment, status smoker/non-smoker, alcohol consumption, age, sex, comorbidities,
with an accent on the time passed between the surgical intervention and the decanuation.
Results: The majority of temporary tracheostomized pacients are diagnosed with oncoogical disease,
the most frequent diagnosis is oropharyngeal cancer, most of them are men, heavy smokers, alcohol
consumers and over 50 years of age. The time the pacient bears the tracheostomy is an average of 3
months, but has plenty of variation based on the diagnostic and complementary treatment .
Conclusion / Discussion: Even though the tracheostomy is a therapeutical option that has a profound
psicho-social impact on the pacient and their family, the tracheostomy remains the only solution in
certain circumstances for the survival of pacients in the ENT department. It is extremely important that
they know what to expect, to understand what the procedure implies and how long they will have to bear
the tracheostomy.
References: Freeman BD. Tracheostomy Update: When and How. Crit Care Clin. 2017
Apr;33(2):311-322. doi: 10.1016/j.ccc.2016.12.007. PMID: 28284297.
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Introducere/Obiectiv: Laringectomia totală reprezintă o tehnică chirurgicală prin care se produce
separarea permanentă a căilor respiratorii superioare de cele inferiare. În urma laringectomiei totale,
respirația se produce în exclusivitate la nivelul traheostomei, astfel fiind compromisă circulația aerului
și a substanțelor odorizante din mediul înconjurător la nivelul nasului, cu scăderea și dispariția treptată
a simțului mirosului și, consecutiv, al gustului. Au fost dezvoltate mai multe metode de reabilitate a
olfacției și gustului la pacientii laringectomizați. Scopul cestui review este studierea și descrierea acestor
metode, cu înțelegerea eficienței și importanței acetora pentru pacienții laringectomizați.
Materiale si metode: Am elaborat un review sistematic al articolelor internaționale, comparând efectele
asupra mirosului și gustului a diferitor metode de reabilitare la pacienții laringectomizați.
Rezultate: Toate studiile analizate au demonstrat eficiența sporită și importanța utilizării tehnicilor de
reabilitare a mirosului și gustului la pacienții laringectomizați. Cea mai utilizată tehnică este manevra
de inducere a circulației intranazale (NAIM), fiind ușor de învățat de către pacienți și având rezultate
semnificative în ameliorarea mirosului și, respectiv, a gustului în urma laringectomiei.
Concluzii: Tehnicile si metodele de reabilitare dezvoltate în ultimile decenii sunt eficiente pentru
îmbunătățirea percepției mirosului și gustului în urma laringectomiei toatale. Este impotantă începerea
exercițiilor de reabilitare cât mai rapid în urma intervenției chirurgicale din cauza posibilității apariției
atrofiei mucoasei olfactive. Reabilitarea mirosului și gustului reprezintă un deziderat important pentru
pacienții laringectomizați, asigurând reintegrarea acestora în viața cotidiană și ameliorarea calității vieții
în urma laringectomiei.
Cuvinte cheie: laringectomie totală, reabilitare, miros, gust

REVIEW: REHABILITATION OF OLFACTION AND TASTE AFTER
TOTAL LARYNGECTOMY
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Introduction: Total laryngectomy represents the surgical technique which permanently separates the
upper airways from the lower ones. Following total laryngectomy, the breathing takes place exclusively
through the tracheostoma, thus by-passing the flow of air and odours from the environment through the
nasal fossae, with a decrease and gradual annihilation of the sense of smell and, consequently, that of
taste. Several methods for the rehabilitation of olfaction and taste in laryngectomised patients have been
developed. The purpose of this review is studying and describing these methods, and understanding their
efficiency and importance to the laryngectomised patients.
Materials and methods: We did a systematic review of international literature, comparing the effects
of various smell and taste rehabilitation methods in laryngectomised patients.
Restults: All the analysed studies show the high efficiency and the importance of smell and tase
rehabilitation methods in laryngectomised patients. The most frequently used technique is nasal air flowinducing manoeuvre (NAIM), being easy to learn by patients and having significant results in improving
smell and taste, respectively, after laryngectomy.
Conclusions: Rehabilitation techniques and methods developed in the last decades are efficient for
improving smell and taste after total laryngectomy. It is very important to commence the rehabilitation
exercises as soon as possible to prevent the atrophy of the olfactive mucosa. Smell and taste
rehabilitation is an important goal for laryngectomised patients, ensuring their resuming day-to-day life
and improving quality of life after surgery.
Key words: total laryngectomy, rehabilitation, smell, taste.
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Cuvinte cheie: formaţiune tumorală, chirurgie de salvare, neoplasm
Introducere / Obiectiv: Apariţia formaţiunilor tumorale laterocervicale este unul din cele mai frecvente
motive de prezentare în serviciul ORL. În chirurgia capului şi a gâtului, localizările pot fi multiple, cel
mai frecvent desriindu-se adenopatii subdigastrice, submandibulare si jugulare medii. Există şi
poziţionări cu o incidenţă mai scăzută precum jugular inferior, supraclavicular sau spinal în sub 10%
din cazuri.
Metode / Metodologie: Autorii prezintă cazul unui pacient în vârstă de 53 de ani, cunoscut cu neoplasm
bronhopulmonar drept polichimiotratat, radiotratat, operat, ce s-a adresat clinicii ORL din cadrul
Spitalului Clinic Colţea acuzând apariția unei formaţiuni tumorale gigante, situată laterocervical de
partea dreaptă.
Rezultate: Simtomatologia a fost reprezentată de parestezii şi deficit motor la nivelul membrului drept
cu alterarea percepţiei termice şi a debutat cu 4 luni înaintea internării. La examenul RMN se decelează
o formaţiune tumorală laterocervicală, situată în spaţiul prevertebral şi apical pulmonar de partea
dreaptă, cu dimensiuni de 126/99/75mm, aflată în contact cu pachetul vascular supraclavicular, artera
carotidă şi vena jugulară de aceeaşi parte. Având în vedere antecedentele oncologice, tratmentul propus
a fost chirurgia de salvare cu ablaţia formaţiunii tumorale laterocervicale. Intraoperator, se identifică o
masă tumorală aflată superior în contact cu unghiul mandibulei, cu invazia coastei I inferior. Examenul
extemporaneu pune diagnosticul de metastază limfoganglionară de carcinom nediferenţiat, ceea ce
impune o rezecţie cât mai largă. Postoperator, evoluţia pacientului a fost favorabilă, următorul pas
terapeutic propus fiind tratamentul oncologic adjuvant.
Concluzii / Discuții: Deşi formaţiunile tumorale laterocervicale sunt frecvent întâlnite în chirurgia
cervico-facială, managementul lor poate reprezenta o provocare atunci când localizarea, etiologia şi
extensia lor face dificil abordul chirurgical.
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Introduction: The occurrence of laterocervical tumours is one of the most common reasons for
presentation in ENT department. In head and neck surgery, prefferd localization of laterocervical tumors
are subdigastric, submandibular and middle jugular. There are also tumor localizations with lower
incidence (less than 10% of cases) such as lower jugular, supraclavicular or spinal.
Methods: The authors present the case of a 53-year-old patient, known to have a right
bronchopulmonary neoplasm that undergone chimiotherapy, radiotherapy and surgery, admitted to the
ENT Clinic of Colţea Clinical Hospital for a giant right laterocervical tumor.
Results: The symptomatology was represented by motor disfunction of the right upper limb that started
4 months before pacient’s admission to ENT departament. MRI examination revealed a right
laterocervical tumor, that measured 126/99/75mm, adjacent to supraclavicular vascular bundle, carotid
artery and jugular vein on the same side. Considering the oncological history of this patient, the
suggested treatment was salvage surgery with ablation of the laterocervical tumor. During surgery, the
tumour mass was identified between the angle of the mandible and the first rib. Extemporaneous
histological examination provided the diagnosis of a lymph node metastasis of undifferentiated
carcinoma, which required a wide resection. Postsurgery, the pateint had favorable evolution, and was
proposed to adjuvant oncological treatment.
Conclusions: Although laterocervical tumor masses are commonly encountered in cervicofacial
surgery, their management can be challenging due to their localization, etiology and extension.

LUCRARE ORALĂ
16.Diagnosticul diferențial al disfagiei în practica O.R.L.
Andrei Marinescu, Winnenden, Germany
Introducere. Disfagia este un simptom care apare frecvent în practica ORL și care are o etiologie foarte
variată necesitînd un topodiagnostic și diagnostic diferențial în mare parte interdisciplinar.Conform
experienței autorului, aproape fiecare al zecelea pacient se plânge de tulburări de deglutiție, care își au
adesea etiologia în afara tubului digestiv.
Metodologie. 324 de pacienți disfagici cu cercetări finalizate (în ultimii ani) și 45 de pacienti cu senzație
de "globus”, laringitâ posterioara (RGE confirmat) precum și 31 de pacienți de „vârsta a treia” cu
disfuncții ale motilității faringio-esofagiene datoritâ deficitelor motorii centrale sau periferice, au fost
incluși în acest studiu retrospectiv. Examinarea acestor pacienti s-a desfasurat dupa o metodâ progresivă:
diagnostic de bazâ (anamnezâ, inspectie orofaringiana, palparea gâtului, endoscopie
hipofaringolaringiana, imagistică dinamică sau video-cinematografică de contrast a hipofaringelui,
esofagului și a stomacului, indirect cu informații despre coloana cervicală, coloana toracală, starea
gâtului și a vecinătăților mediastinale), diagnostic special (CT și/sau RMN al gâtului sau toracelui,
fibroscopia transnazală a regiunii retrocricoideale sau a sinusului piriform, test de deglutiție,
esofagoscopie), diagnostic diferenţial interdisciplinar (gastroenterologic, neurologic, medicină internă).
Rezultate. Cele mai frecvente (42%) cauze de disfagie au fost cele intralumenale (hipertrofii,edeme,
tumori benigne-12% și maligne-4%, diverticuli, achalazie, diafragme sau compresii mecanice externe
(cervicale, tiroidiene,cardio-vasculare,
mediastinal-ganglionare). Tulburările funcționale ale
peristaltismului esofagiani sau al cronaxiei sfincterului (dischinezie cricofaringiană-35%, reflux sau
spasm esofagian-55%, boli de colagen) au reprezentat al doilea grup etiologic ca frecvență (38%).
Sindroamele pseudo-/ bulbare, boala Alzheimer, pareze ale nervilor cranieni, boala Parkinson,
encefalopatiile, polineuropatiile,scleroza laterala amiotrofica, miasteniile, distrofiile) au reprezentat un
procent de aproximativ 20% si au fost observate în special la pacientii în vârsta.
Concluzie.
Examinările la pacienții cu disfagie efectuate de autor după un protocol standardizat si gradat au precizat
în mare parte etiologia tulburârilor deglutiționale sau localizarea obstrucției iar în situații neclare au
orientat optim clarificarea interdisciplinară.
Cuvinte cheie: disfagie-faringe-esofag.
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17.MELANOMUL MALIGN AL SCALPULUI- PREZENTARE DE
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Introducere: Dintre tumorile cutanate maligne, deși mult mai rare (5%), melanoamele maligne sunt
foarte grave, fiind responsabile de un număr mare al deceselor prin cancer cutanat. Marea majoritate a
melanoamelor de la nivelul capului si gâtului (70-90%) se întâlnesc la nivelul feței, nasul si obrajii fiind
regiunile cel mai des interesate, fiind și cele mai expuse la radiațiile UV. Melanoamele maligne de la
nivelul scalpului sunt mult mai rar întâlnite, incidența fiind de 3% și acestea pun cele mai serioase
probleme de prognostic. Această lucrare expune cazul unui pacient în vârstă de 45 ani diagnosticat cu
melanom malign al scalpului, care s-a prezentat initial in clinica noastră pentru apariția unei adenopatii
laterocervicale stângi.
Metode: In cazul acestui pacient s-a realizat inițial o evidare ganglionara jugulo-carotidiana selectivă
stângă, iar rezultatul examenului histopatologic a stabilit diagnosticul de metastaza limfo-ganglionara
de melanom malign. Ulterior, s-a realizat o excizie circumferențială, extinsă, cu margini de siguranță de
1 cm, iar reconstrucția defectului chirurgical a fost realizată cu ajutorul unei grefe de piele recoltate de
la nivelul brațului stâng.
Rezultate: Lucrarea de față prezintă cazul unui pacient tânar diagnosticat cu melanom malign in
regiunea capului și gâtului. Studiile clinice arată o apariție precoce a acestei tumori, care evoluează rapid
și cu mortalitatea cea mai ridicată, înscriind astfel melanomul pe primul loc din punct de vedere al
agresivității și evoluției nefaste. Prognosticul este unul nefavorabil, pacientul prezentând la o luna de la
intervenția chirurgicală determinări secundare subcutanate occipital, intramusculare, pulmonare
bilateral, peritoneale, suprarenaliană stângă și osoase.
Concluzii: Prognosticul melanoamelor maligne cutanate primare și, în consecință, conduita terapeutică,
sunt grevate de o serie de parametrii morfoclinici, dintre care cei mai importanţi sunt: indexul de grosime
Breslow, prezența necrozei tumorale, stadiul melanomului la momentul diagnosticului și subtipul
histopatologic.
Cuvinte cheie: melanom; scalp; grefă;
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Introduction: Most head and neck melanomas (70-90%) occur on the face, the nose and cheek being
the most exposed regions. Malignant melanomas of the scalp are much less frequent (3%). Among
malignant melanoma lesions, those occurring on the scalp and neck have particularly poor prognosis. In
this case report, we present a 45-year-old male diagnosed with a malignant melanoma of the scalp, who
initially presented for left latero-cervical lymphadenopathy.
Methods: A left selective neck dissection was performed and the histopathological result revealed a
melanoma lymph node metastasis. Wide circumferential excision with 1 cm margins was performed and
the reconstruction of the surgical defect was performed with a skin graft harvested from the left arm.
Results: This case report presents a case of a young man diagnosed with head and neck melanoma. With
few other cases reported for comparison, it appears our patient’s prognosis is poor, despite treatment
according to current guidelines.
Conclusion: The poorer survival of scalp melanoma is largely explained by greater Breslow thickness
and a higher proportion of male patients.
Keywords: head and neck cancer; melanoma; grafts;
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18.UN CAZ RAR DE SARCOM EWING RINOSINUSALPREZENTARE DE CAZ
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Cuvinte cheie: Tumoră rinosinusală, sarcom Ewing, cavitatea nazală;
Introducere: Sarcomul Ewing reprezintă o formă rară de neoplasm, însumând un procent de 4%-6%
din totalul tumorilor osoase. Incidența apariției sarcomului Ewing la nivelul capului și gâtului este de
numai 1%-4%. Acesta face parte din tumorile familiei Ewing. Tratamentul acestui tip de cancer cu
interesare în sfera ORL constă în cura chirurgicală completată de chimioterapie și radioterapie.
Materiale și metode: În lucrarea actuală este prezentat cazul unei paciente în vârstă de 35 ani
diagnosticată cu sarcom Ewing rinosinusal. Aceasta s-a prezentat pentru obstrucție nazală dreapta,
rinoree și cefalee persistente. Pacienta nu are antecedente personale patologice și heredocolaterale
semnificative. Un plan de management multidisciplinar a fost efectuat, iar pacienta a beneficiat de
tratament chirurgical și tratament oncologic.
Rezultate: Evoluția postoperatorie a pacientei a fost una bună și tratamentul chirurgical a fost completat
cu tratamentul oncologic. Nu au fost raportate complicații pe perioada chimioterapiei. Controalele
clinice și imagistice ulterioare au confirmat rezecția în totalitate a tumorii și lipsa recidivei tumorale sau
metastazelor la distanță, până în prezent.
Concluzii: Sarcomul Ewing este o tumoră rară, ce reprezintă 4%-6% din tumorile osoase. Apariția
acestuia la nivelul capului și gâtului este rară, iar localizarea rinosinusală este cu atât mai puțin întâlnită.
Un diagnostic corect urmat de tratamentul chirurgical, oncologic și radioterapeutic oferă pacienților
șanse mari de supraviețuire.
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Introduction: Ewing sarcoma is a neoplasm categorized as part of Ewing family tumor. Ewing Sarcoma
is a rare disease, making up only 4% to 6% of all primary bone tumors. Furthermore, Ewing Sarcoma
involves the head and neck region in only 1% to 4% of cases. Treatment management includes combined
surgery and chemotherapy or radiotherapy. Here it will be reported an extremely rare case of a 35 years
old woman diagnosed with sinonasal Ewing Sarcoma.
Material and methods: The present paper describes a case of a young woman diagnosed with primary
sinonasal Ewing sarcoma. The patient presented to the Otorhinolaryngology Department in Coltea
Hospital for right nasal blockage, rhinorrhea and headache. She was a nonsmoker with no significant
family history of malignancies. Multidisciplinary management for Ewing sarcoma, with an effective
treatment plan including surgery and chemotherapy were performed.
Results: The patient healed well postoperatively and continued with adjuvant chemotherapy. No major
complications were noticed in the patient during and following chemotherapy. Follow-up examinations
showed no evidence of tumor recurrence or distant metastasis.
Conclusion: Primary head and neck Ewing sarcoma is rare, and sinonasal location is even rarer. Early
diagnosis followed by surgical treatment, chemotherapy and radiotherapy can leave the patient diseasefree for a long time. However, there has been debate about the need to use radiotherapy to guarantee
local control in patients who seem to have achieved complete remission with surgery and chemotherapy.
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19.Managementul complicaţiilor infecţiilor acute periamigdaliane
(flegmonul periamigdalian și infecţiile cervicale profunde) în Clinica
ORL Timișoara
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Introducere / Obiectiv: Abcesul periamigdalian este una dintre cele mai frecvente infecții localizate la
nivel cervical, care apare în principal la adulții tineri. Diagnosticul se face de obicei pe baza examinării
clinice şi paraclinice. Simptomatologia şi semnele patologice cuprind în general febră, dureri în gât,
disfagie, trismus şi bombarea pilierului anterior de partea afectată. Flegmonul periamigdalian şi
infecţiile cervicale profunde prezintă o incidenţă crescută, ca urmare a infecţiilor periamigdaliene
netratate corespunzător1.
Metode / Metodologie: S-a realizat un studiu retrospectiv pe un lot de 206 pacienţi cu vârste cuprinse
între 16 şi 91 de ani, care s-au adresat Clinicii ORL Timişoara prezentând complicaţii ale infecţiilor cu
punct de plecare periamigdalian. Datele din foile de observaţie şi protocoalele operatorii au fost utilizate
pentru documentarea studiului. Au fost evaluaţi următorii parametri: vârstă, sex, provenienţă,
tratamentul, patologia asociatată şi rezultatul.
Rezultate: În cazul celor 123 de pacienţi incluşi în studiu, mediul de provenienţă predominant a fost cel
urban, raportul pe sexe fiind bărbaţi/femei de aproximativ 119/87. Cea mai întâlnită complicaţie a fost
flegmonul periamigdalian (169 pacienţi), 32 pacienţi au prezentat infecţii cervicale profunde, iar la 5
pacienţi s-a constatat coexistenţa mediastinitei. În ceea ce priveşte examenele paraclinice, au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii germenilor patogeni. Rata de supravieţuire a pacienţilor
diagnosticaţi cu infecție cervicală profundă, trataţi în clinica noastră, a fost de 99%, fiind întâlnite doar
2 decese.
Discuţii: Recunoașterea promptă a infecţiei şi iniţierea terapiei sunt importante pentru a evita
complicaţiile potențial grave, cum ar fi obstrucţia căilor respiratorii, aspiraţia sau extinderea infecţiei în
ţesuturile profunde ale gâtului2.
Pacienţii cu abces periamigdalian sunt de obicei întâlniți pentru prima dată în ambulatoriul de asistenţă
primară sau în departamentul de urgenţă. Medicii de familie cu pregătire şi experienţă adecvată pot
diagnostica şi trata majoritatea pacienţilor cu abces periamigdalian3.
Concluzii: Complicaţiile infecţiilor periamigdaliene sunt tot mai des întâlnite în Clinica ORL Timişoara
şi reprezintă urgenţe medico-chirurgicale cu risc vital. Antibiorezistenţa şi eficienţa scăzută a
tratamentului administrat per os, face necesară internarea pacienţilor cu flegmoane periamigdaliene întro clinică de specialitate în vederea evitării propagării infecţiei. Necesitatea formării unor echipe
multidisciplinare în vederea conduitei terapeutice de specialitate, în cazul pacienţilor diagnosticaţi cu
cervicomediastinită, a demonstrat creşterea prognosticului de supravieţuire.
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Management of complicated acute peritonsillar infections (peritonsillar
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Introduction: Peritonsillar abscess is one of the most common localized cervical infections, occurring
mainly in young adults. Diagnosis is usually made on the basis of clinical and paraclinical examination.
Symptoms and pathological signs generally include fever, sore throat, dysphagia, trismus and swelling
of the anterior pillar on the affected side. Peritonsillar abscess and deep neck infections have an
increased incidence due to untreated peritonsillar infections.1
Materials and method: A retrospective study was performed on a group of 206 patients aged between
16 and 91 years, who approached the Timişoara ENT Clinic presenting complications of infections with
peritonsillar starting point. Data from the observation sheets and operating protocols were used to
document the study. The following parameters were evaluated: age, sex, origin, treatment, associated
pathology and outcome.
Results: By location 123 patients included in the study were from urban area, the gender ratio being
approximately 119/87 men/women. The most common complication was peritonsillar abscess (169
patients), 32 patients had deep neck infections, and 5 patients were diagnosed with mediastinitis.
Regarding the paraclinical examinations, biological samples were collected in order to establish the
pathogenic germs. The survival rate of patients diagnosed with a deep neck infection, treated in our
clinic, was 99%, with only 2 deaths.
Discussions: Prompt recognition of infection and initiation of therapy are important to avoid potentially
serious complications, such as airway obstruction, aspiration, or spread of infection to the deep tissues
of the throat.2
Patients with peritonsillar abscess are meeting for the first time in the primary care clinic or in the
emergency department. Properly trained and experienced family physicians can diagnose and treat
many people with peritonsillar abscess.3
Conclusions: Complications of peritonsillar infections are more and more common in the Timișoara
ENT Clinic and represent life-threatening medical-surgical emergencies. Antibiotic resistance and low
efficacy of oral treatment make it necessary to hospitalize patients with peritonsillar abscess in a
specialized clinic in order to prevent the spread of infection. The need to form multidisciplinary teams
in order to conduct specialized therapy, in the case of patients diagnosed with cervicomediastinitis, has
shown an increase in the prognosis of survival.
Reference:
1.Galioto NJ. Peritonsillar Abscess. Am Fam Physician. 2017 Apr 15;95(8):501-506. PMID: 28409615.
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Cuvinte cheie: Cordectomie laser; Filtre de îmbunătățire optică; Tumori glotice
Introducere: Tumorile etajului glotic reprezintă indicația principală pentru microchirurgia laringiană
transorală, însă anumite cazuri particulare prezintă o serie de dificultăți de diagnostic și tratament
(tumorile cu extensie anterioară, subglotice, sau în ventriculul laringian, precum și recidivele tumorale
post chirurgie sau radioterapie). Filtrele optice de îmbunătățire a imaginii reprezintă un element tehnic
adjuvant deosebit de util în chirurgia tumorilor etajului glotic.
Metode: Am analizat literatura de specialitate existentă pe această temă – sintetizând avantajele acestor
metode de îmbunătățire optică. Am ilustrat elementele principale pe o serie de pacienți tratați utilizând
aceste filtre optice, concomitent cu microscopia și laserul CO2.
Rezultate: Pacienții au beneficiat de intervenții endoscopice transorale pentru excizia unor formațiuni
tumorale diverse (atât benigne cât și maligne) cu originea în planul glotic. Aceștia au fost evaluați
preoperator prin laringoscopie flexibilă cu filtru de lumină NBI, pentru ca intraoperator să fie utilizată
tehnologia SPIES pentru evaluare intraoperatorie, ulterior formațiunile fiind excizate cu ajutorul
laserului CO2 sub control microscopic.
Concluzii: Metodele de îmbunătățire optică a imaginii sunt utile în aprecierea naturii procesului tumoral
– putând identifica mult mai devreme leziuni displazice față de imaginea cu lumină albă, și au o valoare
deosebită în aprecierea marginilor de rezecție chirurgicală în timpul cordectomiilor transorale.

THE ROLE OF TRANSORAL LASER CORDECTOMY WITH OPTICAL
IMAGE ENHANCEMENT IN THE MANAGEMENT OF GLOTTIC
TUMOURS

Keywords: Laser cordectomy; Optical enhancement; Glottic tumours
Background: Glottic tumours represent the major indication for transoral laryngeal microsurgery, but
some particular cases present diagnostic and therapeutic difficulties (anterior extension, subglottis
extension, ventricle extension or recurrent tumours after surgery or radiotherapy). Optic enhancement
filters represent a novel technical instrument useful in the surgery of the glottic level.
Methods: We analysed existing literature on this subject – extracting the major advantages of these
methods of optic enhancement. We demonstrated the main elements on a series of patients treated using
these filters, concomitant with microscopy and CO2 laser.
Results: Patients benefitted from endoscopic transoral surgery for excision of a multitude of tumours
(both benign and malignant) originating in the glottis region. Patients were evaluated preoperatively by
fiberoptic laryngoscopy using NBI image filtering, and intraoperatively by SPIES technology,
subsequently tumours being excised using CO2 laser under microscopic control.
Conclusions: Optical enhancement filters are useful in appreciating the nature of the tumour – and may
help to identify dysplasia earlier than using white-light endoscopy, and also have an important use
intraoperatively for obtaining clear resection margins during transoral cordectomies.
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Cuvinte cheie: ENS; Empty Nose; Complications;
Introducere: Empty Nose Syndrome (ENS) este o entitate patologică puțin cunoscută – fiind
subdiagnosticată. Factorul etiologic principal este iatrogen: mai precis chirurgia agresivă rino-sinusală,
cu distrucții tisulare întinse [1]. Astfel pacienții cu ENS acuză obstrucție nazală asociată cu rinoree
cronică, episoade frecvente de rino-sinuzită acută bacteriană, cacosmie, cefalee medio-facială sau
frontală cronică, simptome deseori severe cu impact major asupra calității vieții. [2]
Metode: Am analizat literatura de specialitate existentă pe această temă – sintetizând cauzele și
mecanismele patologice de apariție a acestei boli. Am ilustrat elementele principale fizio-patologice pe
o serie de pacienți. Totodată am identificat și principii terapeutice utilizate de către alți autori – precum
și cele folosite pe pacienții incluși în studiu.
Rezultate: Principiile terapeutice se adresează corectării obstrucției nazale (prin tehnici de reconstrucție
a cornetelor nazale inferioare, sau de augmentare a acestora), ameliorării funcției de clearence mucociliar și a funcției trigeminale (prin injectări de substanțe biologic active – PRP, celule stem), tratamentul
cefaleei rinogene și terapie psiho-comportamentală. [3]
Concluzii: ENS reprezintă o afecțiune plurifactorială – heterogenă, cu o componentă organică –
obiectivabilă prin investigații uzuale folosite în rinologie (endoscopie și imagistică) și o componentă
subiectivă, neurologică și psihologică. Nu există un protocol terapeutic standard, recomandarea fiind de
a trata fiecare pacient în funcție de particularitățile cazului, predominant axat pe simptomul/simptomele
principale.
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EMPTY NOSE SYNDROME: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Keywords: ENS; Empty Nose; Complications
Background: Empty Nose Syndrome (ENS) is a little-known and underdiagnosed pathological entity.
The main cause is iatrogenic: precisely aggressive rhinological and sinus surgery with extensive tissue
damage [1]. ENS patients complain of nasal obstruction associated with chronic rhinorrhoea, frequent
episodes of acute bacterial rhino-sinusitis, cacosmia, mid-facial and/or frontal pain, severe symptoms
with major impact on the quality of life. [2]
Methods: We analysed existing literature on this subject – extracting the likely causes and outlining
pathological mechanisms. We demonstrated the main pathological findings on a series of patients. We
identified also the main therapeutic principles – and the ones we used on our patients.
Results: Therapeutic principles address correcting nasal obstruction (using techniques to reconstruct or
augment the inferior nasal turbinates), to improve muco-ciliary clearance and trigeminal function
(through injections of biologic active substances – PRP, stem-cells), and to treat rhinogenic pain and to
alleviate psychological distress (through behavioural therapy). [3]
Conclusions: ENS represents a plurifactorial, heterogenous pathological entity, with an organic
component – which can be identified using standard rhinological methods (endoscopy and imaging) and
a subjective component, which is neurological as well as psychologic. There isn’t a standard therapeutic
protocol, the recommendation being to treat every patient according to his symptoms and primary
complaints.
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Cuvinte cheie: papilom invertit, chirurgie endoscopică, malignizare, recurență
Introducere: Papilomul invertit este o tumoră benignă rară a cavităților sinuale și nazale, cu potențial
de malignizare, ce apare cu precădere la sexul masculin, vârsta medie de incidența fiind între 50-55 ani.2
Dificultatea tratamentului constă în necesitatea unei exicizării complete a leziunii tumorale și a bazei de
implantare pentru a limita rata crescută de recurență pe termen lung3.
Metode: Datele epidemiologice privind incidența, frecvența diferitelor semne imagistice de boală și
probabilitatea recidivelor au fost obținute prin consultarea arhievlor lucrărilor științifice in limba
engleză. Noțiunile generale de anatomie si descrierea tehnicii chirurgicale sunt preluate din ‘Manualul
de Chirurgie Endoscopică Sinusală’. In paralel, lucrarea conține materiale video si imagini ale unor
pacienți selecționați din cadrul Clinicii ORL Colțea, din perioada 2019-2022, la care s-au folosit
tehnicile de chirurgie endoscopică pentru excizia papilomului invertit rinosinusal.
Rezultate: Etiologia leziunii ramâne necunoscută, insa datele statistice recente evidențiaza o corelație
cu infecția HPV. Semnele si simptomele sunt specifice unei sinuzite cronice, cu evoluție progresivă si
potențial de acutizare. Standadul de aur in evaluarea paraclinică este CT-ul nativ de sinusuri. Tratamentul
de elecție este cel chirurgical endoscopic, tehnica operatorie fiind adaptată in funcție de localizarea si
dimensiunea tumorii.3 Evoluția post-operatorie pe termen scurt este favorabilă, însă un numar
semnificativ de pacienți prezintă recidivă tumorală, cu necesitatea reintervenției chirurgicale. Fiecare
etapă este exemplificată prin cazuri clinice si date statistice preluate din literatura de specialitate.
Concluzie: Managementul papilomului invertit reprezintă un instrument clinic de actualitate pentru
specialiștii care se confrunta zilnic cu patologia rinosinusală. Rata de infecție HPV in Europa si America
este într-o continuă creștere, iar corelația strânsă cu incidența papilomului invertit se reflectă in frecvența
crescută a patologiei din ultimul deceniu. Cunoașterea pașilor de diagnostic, precum și actualizarea
opțiunilor de tratament chirurgical al papilomului invertit reprezintă metodele principale prin care se
evită transformarea malignă și se estompează frecvența recurențelor.
Referințe:
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Introduction: Inverted papilloma is a rare benign tumor of nasal cavities and sinuses, with malignity
potential, that occurs mostly in men, with a peak incidence in 50-55 age interval. The difficulty of the
treatment relies in the necessity of a complete resection of the tumoral lesion, including its base of
implantation, in order to reduce the frequent rate of recurrence in long term evolution.
Methods: The epidemiological data of the incidence, frequency of the many imagistic signs and the
probability of recurrence were obtained by consulting the scientific archive of English written papers.
The general principles of anatomy and the surgical techniques were extracted from the “Manual of
Endoscopic Sinus Surgery”. The paper also includes video materials and pictures of a selected group of
patients from ORL Coltea Clinic, between 2019-2022, on which the surgical techniques of endoscopic
surgery for inverted papilloma excision were used upon.
Results: Even if the tumor etiology remains unknown, the statistical data shows a connection between
inverted papilloma and HPV infection. The signs and symptoms are specific for a chronic sinusitis, with
progressive evolution and the possibility of acute transformation. Computed tomography is the gold
standard in the radiologic investigation of the paranasal sinuses. Endoscopic surgery is the elective
treatment, with technique adjustments based on tumor size and localization. The post-operatory
evolution is good on short term. However, a high number of patients develops tumoral relapse, with
recurrent necessity of surgical treatment. Each step is illustrated with clinical cases and statistical data
collected from ENT literature.
Conclusion: The management of inverted papilloma represents a valuable clinical instrument for
rhinosinusal physicians, as the rate of HPV infection in Europe and America is in continuous increase.
The tight association with the inverted papilloma incidence is reflected in the increase in frequency,
especially during the last decade. The keep-up effort with the diagnostic steps and the surgical treatment
options is the key method for malign transformation avoidance and relapse frequency reduction.
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Cuvinte cheie: diverticul Zenker, sarcom Kaposi, laringe, Rosai-Dorfman, rinosinusal
Introducere: Patologiile rare afectează un mic procent din populație, iar în sfera ORL, accestea
reprezintă o adevărată provocare din punct de vedere al diagnosticului, al planului terapeutic și al
managementului complicațiilor acolo unde acestea apar. Autorii prezintă cazurile unor pacienți cu
diverticul Zenker gigant exteriorizat, sarcom Kaposi laringian și boala Rosai-Dorfman rinosinusală.
Diverticulul Zenker este o cavitate sacciformă a straturilor mucoase și submucoase provenite din
joncțiunea faringoesofagiană, în cazul prezentat fiind exteriorizat la nivelul orofaringelui și cavității
bucale. Sarcomul Kaposi este un neoplasm angioproliferativ care apare de obicei pe piele, dar poate
implica toate organele și localizările anatomice. Boala Rosai-Dorfman este o afecțiune benignă,
cunoscută și ca histiocitoză cu limfadenopatie. Implicările extralimfatice sunt rare, iar această patologie
afectează în cazuri foarte rare nasul și sinusurile paranazale. Manifestările atipice ale acestor patologii
pot determina un diagnostic eronat. Toți pacientii au beneficiat de cura chirurgicală cu rezultate
favorabile.
Materiale și metode: Vom prezenta cazurile unor pacienți internați și tratați în Clinica ORL a Spitalului
Clinic Colțea.
Rezultate: Incidența diverticulului Zenker gigant exteriorizat, a sarcomului Kaposi cu localizări
neobișnuite și a bolii Rosai-Dorfman rinosinusale este extrem de mică.
Concluzii: La stabilirea planului terapeutic al unui pacient cu o patologie rară din sfera ORL, trebuie să
luăm în considerare complexitatea bolii și eficacitatea tratamentului, efectele secundare ale terapiei,
speranța de viață și calitatea vieții.
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Introduction: Rare pathologies affect a small percentage of the population, and in the field of ENT, this
is a real challenge in terms of diagnosis, treatment plan and management of complications where they
occur. The authors present the cases of patients with exteriorized giant Zenker`s diverticulum, laryngeal
Kaposi's sarcoma and rhinosinusal Rosai-Dorfman disease. Zenker's diverticulum is an outpouching of
mucosal and submucosal layers originated from the pharyngoesophageal junction, in the case
presented being externalized at the level of the oropharynx and the oral cavity. Kaposi's sarcoma is an
angioproliferative neoplasm that usually appears on the skin, but can involve all organs and anatomic
locations. Rosai-Dorfman disease is a benign condition, also known as lymphadenopathy histiocytosis.
Extralymphatic involvement is rare, and in very rare cases this condition affects the nose and paranasal
sinuses. The atypical manifestations of these diseases can mislead the diagnosis. All patients received
surgery with favorable results.
Materials and methods: We will present the cases of patients admitted and treated in the
Otorhinolaryngology Clinic of Colţea Clinical Hospital.
Results: The incidence of exteriorized giant Zenker`s diverticulum, Kaposi's sarcoma with unusual
locations and rhinosinusal Rosai-Dorfman disease is extremely low.
Conclusions: In establishing the therapeutic plan of a patient with a rare disease, we must consider the
complexity of the disease and we must take into account the efficacy of treatment, the side effects of
therapy, life expectancy and the quality of life.
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Cuvinte cheie: Perforație de timpan, timpanoplastie.
Obiectiv: Obiectivul acestei analize este managmentul perfoarţiei membrane timpanice în momentul
diagnosticării dar și înţelegerii patologiei perforaţiei membranei timpanice. Datele au fost preluate din
CLINICA ORL TIMIȘOARA.
Metode: Fișele de observaţie ale pacienţilor internaţi în CLINICA ORL TIMIȘOARA cu diagnosticul
de perforaţie a membranei timpanice au fost analizate pe o perioadă de 4 ani și numărul pacienţilor a
fost de 250. Parametrii evaluaţi au fost sexul, vârsta, mediul de provenienţă și tratamentul chirurgical
urmat.
Rezultate: Din numărul total de pacienţi internaţi la care s-a efectuat timpanoplastie, 4,4% a reprezentat
grupa de vârstă 0-18 ani, 14,4% au fost cei cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, 53,6% a reprezentat
grupa de vârstă 30-50 de ani iar 27,6% au fost pacienţi peste 50 de ani. Sexul masculin reprezintă un
procent de 38,8% iar sexul feminin reprezintă 61.2%. Mediul din care provin pacienţii internaţi pe
parcursul celor 4 ani este de 50% mediu urban și de 50% mediu rural. La 92% din pacienţi s-a efectuat
timpanoplastie de tip I, tipul II au fost în proporţie de 3,2% iar tipul III în proporţie de 4,8%.
Concluzii:
1. S-a observat o preponderenţă mai mare la sexul feminin comparativ cu sexul masculin.
2. Pacienţii cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani au fost cei mai afectaţi.
3. Metoda chirurgicală cea mai utilizată în lotul de pacienţi a fost timpanoplastia tip I.
4. Mediul de provenienţă nu a avut nici o influenţă asupra studiului fiind de 50% - 50%.
Referinte: Studiu retrospectiv pe o perioadă de 4 ani-cazuistică CLINICA ORL TIMIȘOARA

Perforation of the tympanic membrane, a retrospective study of the last 4
years in ENT Clinic in Timisoara
A.Orășan, Prof.Marin, Prof.Poenaru, E.Boia, S.Ciocani, A.Morgovan, A.Huţ,
Prof.Balica, M.Sîrbu, C.Pintea
1 Afiliere Autor Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timișoara-CLINICA ORL
2

Afiliere Autor Universitatea de Medicină si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara

Key words: tympanic membrane perforation, tympanoplasty
Purpose: The main purpose of this study is the management of tympanic membrane perforation at the
time of diagnosis, but also the understanding of this patology. The information has been taken from ENT
Clinic in Timisoara.
Methods: The observation sheets of the 250 pacients admitted in ENT Clinic diagnosed with tympanic
perforation have been analised over a period of 4 years. Gender, age, provenience and surgical treatment
have all been taken into consideration.
Results: From the total number of pacients admitted in the Clinic that have suffered tympanoplasty,
4,4% represents pacients between 0-18 years, 14,4% are the ones between 18-30 years, 53,6% represents
the group age between 30-50 years and 27,6% have been pacients over 50 years. Male gender constitutes
38,8% from the total number of pacients, while the female gender is 61.2%. 50% of the pacients come
from rural environment, the other 50% from the urban environment. 92% of the pacients have received
as treatment tympanoplasty type I, 3.2% received type II and type III was used in only 4.8% of cases.
Conclusions:
1. It has been noticed that the female gender was more predisposed to this patology than the male gender.
2. Pacients between 30-50 years have been more affected than the others.
3. Tympanoplasty type I is the most used surgical method on this group of pacients.
4. The environment where they come from has no influence over this study
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25.SURGICAL MANAGEMENT OF A PTERYGOPALATINE FOSSA
SCHWANNOMA – A DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC
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Cuvinte cheie: fosa pterigopalatină, schwannom, abord endoscopic
Introducere: Fosa pterigopalatină reprezintă o regiune anatomică de mici dimensiuni, greu de abordat
datorită poziţiei profunde la nivelul bazei de craniu. Schwannomul reprezintă o tumoră benignă ce derivă
din celulele Schwann ale tecii nervoase. Localizarea acestui tip de tumoră la nivelul fosei pterigopalatine
este foarte rară, cu doar cateva cazuri descrise în literatura de specialitate.
Materiale şi Metode: Acest articol îşi propune să discute complexitatea diagnostică şi terapeutică a
schwanoamelor de fosă pterigopalatină. Pentru a ilustra şi susţine datele expuse prezentăm cazul clinic
al unui pacient de 33 de ani care prezintă o astfel de patologie.
Rezultate: O mare parte din schwanoame apar la nivelul capului şi gâtului, însă fosa pterigopalatină
reprezintă regiunea cea mai rar implicată. Simptomele sunt insiduoase şi nespecifice, întârziind
diagnosticul. Tratamentul constă în excizie chirurgicală.
Concluzii: Abordul endoscopic endonasal a soluţionat dezavantajele tehnicilor deschise printr-o mai
bună vizualizare a unei regiuni greu de accesat, scăderea morbidităţii şi a perioadei de recuperare
postoperatorie.
Keywords: pterygopalatine fossa, schwannoma, endoscopic approach
Introduction: The pterygopalatine fossa is a small anatomical area, located deep at the level of the skull
base and for this reason, difficult to explore during surgery. Schwannoma is a benign tumor originating
from the Schwann cells of a nervous sheath. Location in the pterygopalatine fossa is rare and a small
number of cases are described in the literature.
Materials and methods: This article aims to present the complex diagnosis and treatment of
pterygopalatine fossa schwannomas by presenting the clinical case of a 33-year-old patient with such
pathology.
Results: A large number of schwannomas occur in the head and neck. However, the pterygopalatine
fossa has the lowest incidence. Because of the insidious onset and nonspecific symptoms, the diagnosis
is often delayed. Treatment consists of surgical resection.
Conclusions: The endoscopic endonasal approach is superior to previously used techniques as it offers
better exposure of the area and decreases morbidity and the postoperative recovery period.
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Introducere: Începând cu luna Februarie 2020, Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș
(INBIMB) din București a fost epicentrul pacienților gravi diagnosticați cu noul coronavirus. Secția de
Terapie Intensivă a Institutului, care beneficiează de 20 de paturi, a oferit cele mai bune condiții
pacienților critici. În vârfurile celor patru valuri această secție a fost extinsă pentru a face față numărului
crescut de pacienți. Pacientii cu infecție severă cu SARS COV-2 au necesitat suport ventilator de durată,
iar mulți dintre aceștia, aflați în stare critică au necesitat intubație orotraheală (IOT) sau intubație
traheală (IT). Conform ghidurilor internaționale, pacienții intubați orotraheal peste 14 zile sau pentru
cei cu afectare pulmonară/sistemică severă ce au necesitat suport ventilator invaziv de lungă durată, a
fost impusă traheostomia percutană (TP). TP s-a realizat pentru a ușura ventilația, a preveni
suprainfecțiile și pentru a facilita lavajul bronșic. În afară de dificultățile date de IT și managementul
traheostomelor, afectarea multisistemică dată de infecția cu SARS COV2 a generat o serie de complicații
în sfera ORL.
Metode: Acest studiu evaluează evoluția pacienților severi sau critici, intubați și/sau traheostomizați și
a altor complicații apărute în sfera ORL, internați în secția de terapie intensivă a INBIMB, în perioada
Septembrie 2021– Martie 2022. Lotul a inclus 200 de cazuri severe sau critice de boală COVID-19.
Rezultate: Pe lângă complicațiile de la nivelul traheostomelor, s-au raportat: epistaxis spontan sever,
leziuni necrotice nazale, rinosinuzite severe, otomastoidite, fistule eso-traheale date de afectarile
sistemice.
Concluzii: In timpul pandemiei de SARS COV-2, pacienții cu forme severe de boală au necesitat
numeroase manevre ORL. Afectările multisistemice au generat multiple complicații ORL care au avut
un management terapeutic adaptat fiecărui pacient.
Cuvinte cheie: coronavirus, SARS COV-2, COVID-19, traheostomie, epistaxis

THE ASSESSMENT OF ENT COMPLICATIONS IN CRITICAL
PATIENTS WITH COVID-19 TRACHEOSTOMIZED AND/OR
INTUBATED IN A REFERENCE COVID-19 HOSPITAL IN ROMANIA
V. S. Pleșca,1, 4, Roxana Duda1, S. Duțulescu1, Alexandra Vilaia3, Luciana Negoiță1, Alice Ciubuc1,
Gabriela Sârcu1, Livia Nastea1, Catrinel Olimpia Militaru1, Alina Florea1, T. Vladoiu1, F. Taină1, C.
Macovei1, Manuela Dan1, Alexandra Hagiu1, A. Cuibari1, Victoria Mitescu1, Diana Apetrachioaie1, M.
Daoud4, Andreea Rusescu2,4, Cătălina Voiosu2,4, R. Hainăroșie2,4, V. Zainea2,4, Anca Drăgănescu1,4, C.
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University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila"

Introduction: In February 2020, the National Institute of Infectious Diseases Matei Balș (INBIMB) in
Bucharest was the epicenter of severe patients diagnosed with the new coronavirus. The Institute's
Intensive Care Unit, which benefits from 20 beds, provides the best conditions for critically ill patients.
At the top of the four waves, this department has been expanded to cope with the increased number of
patients. Patients with severe SARS COV-2 infection require long-term ventilatory support, and many
of them in critical condition require orotracheal intubation (IOT) or tracheal intubation (IT). According
to international guidelines, percutaneous tracheostomy (TP) is recommended for patients intubated
orotracheally over 14 days or those with severe pulmonary/systemic impairment which requires longterm invasive ventilatory support. TP helps the ventilation, prevents superinfections, and facilitates
bronchial lavage. In addition to the difficulties given by IT and the management of tracheostomies, the
multisystemic damage caused by SARS COV2 infection has generated several complications in the field
of ENT.
Methods: This study evaluates the evolution of severe or critical patients, intubated and/or
tracheostomized and other complications occurring in the ENT sphere, hospitalized in the intensive care
unit of INBIMB between September 2021– March 2022. The group included 200 severe cases of critical
disease COVID-19.
Results: In addition to complications from tracheostomies, severe spontaneous epistaxis, nasal necrotic
lesions, severe rhinosinusitis, otomastoiditis, eso-tracheal fistulas due to systemic damage have been
reported.
Conclusions: During the SARS COV-2 pandemic, patients with severe forms of the disease required
numerous ENT maneuvers. The multisystemic disorders generated multiple ENT complications that
adapted therapeutic management to each patient.
Keywords: coronavirus, SARS COV-2, COVID-19, tracheostomy, epistaxis
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Introducere: Chirurgia laringiană conservatoare, uneori cunoscută sub denumirea de laringectomie
parțială, este un tratament chirurgical pentru cancerul glotic precoce care încearcă să păstreze laringele.
Aceste rezecții laringiene restrânse au fost efectuate în mod tradițional folosind o abordare externă:
cordectomia și hemilaringectomia verticală fiind cele mai frecvente două proceduri deschise pentru
tratarea cancerului glotic precoce. Tehnicile endoscopice cu laser CO2, similare procedurilor deschise,
au fost dezvoltate în ultimii 30 de ani pentru a realiza aceeași rezecție fără a perturba sistemele de
susținere a laringelui1.
Scopul studiului a fost de a sublinia importanța intervenției chirurgicale cu laser CO2 a carcinoamelor
glotice în vederea îmbunătățirii managementului acestor pacienți internați în Clinica ORL Timișoara.
Metode / Metodologie:
Pe o perioadă de 3 ani (01/01/2018-31/03/2020), am studiat fișele de observație a 32 de pacienți cu
patologie de cancer laringian, carcinom glotic, T1 sau T2 și N0, care au fost tratați cu cordectomie
transorală folosind laser CO2 și radioterapie postoperatorie asupra grupelor limfatice cervicale. Selectia
atentă a pacientilor este de cea mai mare importanță pentru a obtine cel mai bun rezultat clinic. Au fost
evaluați următorii parametri: vârsta, genul, proveniența, stadializarea și în special, tratamentul, metoda,
rata de recurență și rezultatul.
Rezultate:
Am obținut următoarele rezultate oncologice: fără semne de recidiva loco-regionala 25 de cazuri (78,1
%), recidivă locală sau regională în 7 cazuri (21,9 %). Rezultatele funcționale imediate au fost bune și
foarte bune în majoritatea cazurilor.
Urmărirea postoperatorie a variat între 4-24 de luni, în medie 12 luni. Niciun pacient nu a necesitat
traheostomie sau sondă nazogastrică.
Concluzii:
Laserul CO2 are o rată de recurență mult mai mică decât operația cu instrumente la rece. Conservarea
funcției laringiene are multiple beneficii pentru pacient în comparație cu operația deschisă.
Complicațiile intra și postoperatorii sunt mai mici în chirurgia cu laser CO2.
Referințe:
1.Paul w. Flint, Bruce H. Haughey, K. Thomas Robbins, Et al., Cummings Otolaryngology Head and
Neck Surgery, Elsevier Health Sciences, 9 mar.2010.

Laser CO2 treatment of early glottic carcinoma – A 3 year retrospective
study in the ENT Clinic Timisoara
Mihaela Sirbu1, Pintea Crina1, Stanoiu Ana1, Orasan Alexandru1, Gionea Catalin1, Hut Alexandru1,
Balica Nicolae1,2, Marin Alin1,2 Boia Simina3 Boia Eugen1,2
1Timisoara Municipal Emergency Clinical Hospital
2 “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
3. Periodontology Department, Faculty of Dental Medicine, "Victor Babeș" University of
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Introduction/Objective: Conservative laryngeal surgery, sometimes known as partial laryngectomy, is
a surgical treatment for early glottic carcinoma that tries to preserve the larynx. These restricted
laryngeal resections were traditionally done using an external approach: cordectomy and vertical
hemilaryngectomy are the two most common open procedures for treating early glottic cancer.
Endoscopic laser CO2 techniques, similar to open procedures, have been developed in the last 30 years
to achieve the same resection without disrupting the laryngeal supporting systems1.
The aim of the study was to emphasize the importance of CO2 laser surgery of glottic carcinomas in
order to improve the management of these patients admitted in the ENT Clinic Timisoara.
Method/Methodology: Over a 3-year period (01/01/2018-31/03/2020), we studied the observation
sheets of 32 patients with laryngeal cancer pathology, glottic carcinoma, T1 or T2 and No, that have
been treated with transoral cordectomy using a CO2 laser and postoperative radiotherapy on the cervical
lymph nodes. Careful patient selection is of outmost importance for the best clinical outcome. The
following parameters were evaluated: age, gender, provenience, staging and in particular, the treatment,
method, recurrence rate and the outcome.
Results: We obtained the following oncological results in our series: no evidence of disease – 25 cases
(78.1 %), local or regional reccurrence in 7 cases (21.9%). Immediate functional results were good and
very good in majority of the cases.
Postoperative follow-up ranged from 4-24 months, average 12 months. Neither tracheostomy or
nasogastric tube were necessary in our series.
Conclusion: Laser CO2 has a much lower recurrence rate than cold instrument surgery. Laryngeal
function conservation has multiple benefits for the patient in comparison with open surgery. Intra and
postoperative complications are lower in laser CO2 surgery.
Reference: 1. Paul w. Flint, Bruce H. Haughey, K. Thomas Robbins, Et al., Cummings Otolaryngology
Head and Neck Surgery, Elsevier Health Sciences, 9 mar 2010.
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Introducere / Obiectiv: Adenomul pleomorf parotidian este cel mai frecvent tip de tumoră benignă al
glandelor salivare. Are incidența crescută la femeile de vârstă mijlocie și este caracterizat de o evoluție
lentă, având potențial de degenerare malignă în timp. Tratamentul de elecție al adenomului pleomorf
parotidian este cel chirurgical, cu mențiunea că are tendință la recidivă.
Metode / Metodologie: Am studiat retrospectiv 48 de pacienți cu adenom pleomorf parotidian,
diagnosticați si tratați în Clinica ORL a Spitalului Clinic Colțea din București. Pentru documentare am
folosit datele din foile de observație si protocoalele operatorii, evaluând parametrii demografici, clinicoparaclinici, respectiv terapeutici, precum și recurența postoperatorie.
Rezultate: Adenomul pleomorf parotidian apare la orice vârstă, mai ales în decadele a5-a și a6-a de
viață, predominând la pacienții de sex feminin. Localizarea cea mai des întâlnită este la nivelul lobului
superficial parotidian. Prognosticul adenomului pleomorf parotidian, în ciuda naturii benigne a tumorii,
este influențat de rata de recurență crescută și de tendința de degenerarea malignă.
Concluzii / Discuții: Tratamentul de elecție este cel chirurgical și anume ablația completă a formațiunii
tumorale, cu prezervarea funcției nervului facial. Adenomul pleomorf parotidian are tendința să
recidiveze din cauza localizării multifocale care duce la o excizie incompletă.
Referințe:
1. Barca, M.G. Cristofaro, Surgical approach to parotid pleomorphic adenoma: a 15-year retrospective
cohort study, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 58, Issue 6, 2020, Pages 659662
2. Bradley PJ (2001) Recurrent salivary gland pleomorphic adenoma: etiology, management and results.
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 9:100–109
3. Marshall AH, Qureishi S, Bradley PJ (2003) Outcomes shortand long-term: Patients views following
surgery for benign salivary gland surgery. J Laryngol Otol 117:624 –629

TBC ÎN O.R.L. – CAZURI PARTICULARE
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Infecția tuberculoasă reprezintă un flagel ancestral care, din păcate, nu a putut fi eradicat. Ne confruntăm
cu cazuri pluridisciplinare O.R.L., pneumoftiziologie, boli infecțioase. Vom ilustra câteva cazuri care
sunt particulare: asocierea TBC și cancer, TBC amigdalian, otită medie acută și meningită TBC.
Încercăm să aducem în atenție problematica tuberculozei în sfera O.R.L. cu date actuale legate de
dificultăți diagnostice și terapeutice.
The tuberculosis infection is an ancestral scourge that, unfortunately, could not be eradicated. We face
multidisciplinary cases O.R.L., pneumophthisiology, infectious diseases. We will illustrate some
particular cases: the combination of TB and cancer, tonsillar TB, acute otitis media and TB meningitis.
We are trying to bring the issue of tuberculosis to the attention of O.R.L. with current data related to
diagnostic and therapeutic difficulties.
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Patologia supurațiilor cervicale reprezintă o practică curentă în Clinica O.R.L. Colțea. Pe perioada
pandemiei am fost puși în fața multor pacienți narcomani, fapt ce a adus dificultăți terapeutice.
Prezentăm un caz complex, foarte grav, la un pacient tânăr, narcoman care a dezvoltat flegmon difuz
cervical cu pneumotorax masiv, purtător de HIV, VHB, VHC. A fost operat și tratat interdisciplinar și a
supraviețuit în ciuda numeroaselor comorbidități.
The pathology of cervical suppurations is a common practice in the Colțea O.R.L. Department. During
the pandemic, we had to face many drug addict pacients, which brought therapeutic difficulties. We
present a complex case, very serious, in a young patient, drug addict who developed diffuse cervical
phlegmon with massive pneumothorax, carrier of HIV, HBV, HCV. He underwent surgery and
interdisciplinary treatment and survived despite numerous comorbidities.
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INTRODUCERE: Cavitatea orală reprezintă principalul sediu pentru comunicarea interumană,
triturarea și formarea bolului alimentar, deglutiția și gustul. Pe lângă necesitatea rezecției în limite
oncologice, o provocare importantă în chirurgia oncologică o reprezintă reconstrucția cavității orale și
menținerea funtionalitatii acesteia. Efortul reconstrucției se concentrează pe menținerea continuității
tractului digestiv ce permite deglutiția, previne aspirația traheo-bronșică și păstrează o capacitate de
fonație satisfăcătoare.1
Cancerele cavității orale reprezintă una dintre cele mai întâlnite patologii în sfera oncologică a capului
și gâtului. Cele mai frecvent, acestea sunt asociate consumului de tutun și alcool iar tipul histopatologic
cel mai întâlnit este carcinomul scuamocelular. Tratamentul standard este cel chirurgical la care se
asociază sau nu, în funcție de stadiul clinic și de marginile de rezecție, tratamentul adjuvant radiochimioterapic.2
MATERIALE SI METODĂ: Vom prezența evoluția unui pacient din Clinica ORL Colțea, de la
diagnostic la tratament.
REZULTATE: Pacient în vârstă de 56 ani se prezintă în clinica noastră pentru odinodisfagie și apariția
unei formațiuni tumorale la nivel submentonier, apărute în urmă cu 9 luni și evoluție spre agravare. Se
decide internarea, iar după investigații se practică glosopelvectomia parțială cu abord transmandibular
și reconstrucția defectului chirurgical cu lambouri din mușchii pectoral mare și
sternocleidomastoidian(SCM).
CONCLUZII:
1. Cavitatea orală este o regiune anatomică cu importante funcții aero-digestive și de comunicare
interumană.
2. Cancerele pelvilinguale reprezintă o patologie frecvent întâlnită, puternic legată de factori de risc
controlabili(fumatul și consumul de etanol).
3. Tratamentul de elecție este cel chirurgical la care se asociază sau nu tratamentul adjuvant, în
funcție de stadiul tumoral.

4. Provocările chirurgicale ale patologiei sunt reprezentate de limitele de rezecție oncologica și
reconstrucția defectelor chirurgicale cu păstrarea funcționalității.
REFERINTE:
Guneren E., Meyers A.D.(2022) – Malignant tumors of the floor of the mouth
Montero P.H, Patel S.G.(2015) – Cancer of the oral cavity
Bigcas J.M., Okuyemi O.T.(2021) – Glossectomy
Flint P.W. – Transoral Approaces to Malignant Neoplasms of the Oropharynx
Flint P., Haughey B., Lund V. Robbins K., Regan Thomas J., Lesperance M., Francis H.W.(2020) –
Cummins Otolaryngology
Ansarin M., Bruschini R., Navach V., Giuliano G., Calabrese L., Chiesa F., Medina J.E., Kowalski L.P.,
Shah J.P(2018) – Classification of Glossectomies: a proposal for tongue cancer resections
Nishioka S., Nishioka T.(2007 - Japanese Journal of Clinical Oncology, Volume 37, Issue 1, January
2007, Pages 62–65: Carcinoma of the Floor of the Mouth: A Case Treated with Precisely Controlled
External Beam Radiotherapy
Standing S. – Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice 41st Edition
Shah J., Snehal P., Singh B. Wong R.(2019) – Jatin Shah’s Head and Neck Surgery and Oncology
Cuvinte cheie: neoplasm, pelvilingual, reconstrucție, lambou, pectoral mare, sternocleidomastoidian

RECONSTRUCTION OF POST-GLOSSOPELVECTOMY SURGICAL
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INTRODUCTION: The oral cavity is the main site for inter-human communication, grinding and
formation of food bolus, swallowing and tasting. In addition to the need for resection within oncologic
margins, a major challenge in oncologic surgery is the reconstruction of the oral cavity and maintenance
of its functionality. The reconstruction effort focuses on maintaining continuity of the digestive tract that
allows swallowing, prevents tracheobronchial aspiration and preserves satisfactory phonation ability.1
Oral cavity cancers are one of the most common pathologies in the field of head and neck oncology.
They are most frequently associated with tobacco and alcohol consumption and the most common
histopathological type is squamous cell carcinoma. The standard treatment is surgery with or without
adjuvant radio-chemotherapy, depending on the clinical stage and the resection margins.2
MATERIALS AND METHOD: We will present the evolution of a patient from the Colțea ENT Clinic,
from diagnosis to treatment.
RESULTS: A 56-year-old patient presents to our clinic for odynodysphagia and the appearance of a
tumor at the submental level, which occurred 9 months ago and progressed towards aggravation. It is
decided to admit the patient, and after evaluation, a partial glossopelvectomy with transmandibular
approach and reconstruction of the surgical defect with pectoralis major and sternocleidomastoid muscle
(SCM) flaps is performed.
CONCLUSIONS:
1.
The oral cavity is an anatomical region with important aero-digestive and inter-human
communication functions.
2.
Floor-of-mouth cancer is a common pathology, strongly related to controllable risk factors
(smoking and ethanol consumption).
3.
The treatment of choice is the surgical one to which adjuvant treatment is associated or not,
depending on the tumor stage.
4.
The surgical challenges of the pathology are the limitations of oncological resection and
reconstruction of surgical defects with preservation of functionality.
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cuvinte cheie : rinosinuzita acută ; complicații orbitale ; complicatii intracraniene
Introducere : Rinosinuzita acută reprezintă infecția și inflamația a cel puțin unui din cele 4 sinusuri
paranazale (frontal, maxilar, etmoidal, sfenoidal). Există mai mulți factori de risc ce duc la dezvoltarea
rinosinuzitei acute :supresarea sistemului imun, astmul, alergiile, fibroza chistică și expunerea la tutun.
Agenții patogeni asociați cel mai des acestei patologii sunt : S. pneumoniae, H. influenzae.
Metode / Metodologie: Pentru această lucrare au fost studiate literatura de specialitate și articolele
științifice din anii 2013-2020 . Și vor fi prezentate cazuri clinice preluate din cazuistica secției de ORL
și chirurgie cervico-facială a Spitalului Clinic Colțea.
Rezultate: Complicațiile rinosinuzitei acute pot fi clasificate în funcție de organul la care se extind.
Complicații orbitale sunt cauzate de infecția sinusului frontal, etmoidal și maxilar (foarte rar
sfenoidal).Printre aceste complicații se regăsesc celulita orbitală, abcesul orbital, celulita septală
Tratamentul chirurgical trebuie efectuat în primele 24 ore după apariția simptomelor. Ca tehnici
chirurgicale se folosesc Endoscopic Sinus Surgery( EDS), decompresia orbitei și drenajul extern al
orbitei.
Complicații intracraniene apar din cauza infecției sinusului sfenoidal. Cel mai des întâlnite sunt :
abcesul intracranian, empiemul subdural și abcesul epidural. În aceste situații se folosesc tehnici
chirugicale care permit decompresia structurilor intracraniene și împiedică diseminarea infecției.
Concluzii : Complicațiile rinosinuzitei acute reprezintă urgențe medico-chirurgicale atât în diagnostic
cât și în alegerea tratamentului adecvat. Datorită tehnicilor chirurgicale elaborate și a antibioprofilaxiei
adecvate, complicațiile rămân localizate, iar viața pacientului este în afara pericolului.

SURGICAL TECHNIQUES USED IN ACUTE SINUSITIS
COMPLICATIONS.
Authors : Iulia Vetricean 1, Raluca Grigore 1,3; Simona-Gloria Berteșteanu1,2,3; Catrinel-Beatrice Simion
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Introduction : Acute sinusitis represents the infection and inflamation of one among four paranasal
sinuses. There are many risc factors that lead to the developement of acute sinusitis: the supression of
the immune system, asthma, allergies, cystic fibrosis and smoking. The bacteria wich are oftenly
associated to acute sinusitis are S. Pneumoniae, H. Influenzae.
Materials and methods There were reviewed specialty books and articles describing surgical
techniques between 2013-2020. There will be presented several clinical cases diagnosed in Coltea
Clinical Hospital ENT head & neck department .
Results: The complications can be classified in function of the organ to wich the infection extends.
Orbital complications are caused by the extension of the infection usually from the frontal, ethmoidal
or maxillary sinuses. Among these complications are the orbital cellulitis, orbital abscess and septal
cellulitis. Surgical treatment should be performed in first 24 hours after the symptoms occur. Surgical
techniques that are used: Endoscopic Sinus Surgery (EDS), orbit decompression and external drainage
of the orbit.
Intracranial complications appear because of sphenoidal or ethmoidal infections. Surgical techniques
that are used have the purpose of decompression the intracranial structures, as well as preventing the
dissemination of the infection to larger territories.
Conclusions: The complications of acute sinusitis represent an emergency for the correct diagnosis and
for the choice of the correct surgical treatment. Thankfully to adequate antibiotic treatment as well as
correct surgical techniques, the complications are localised and don’t frighten patient’s life.
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31.VERTIJUL PAROXISTIC POZITIONAL BENIGN DE CANAL
POSTERIOR- CAZ CLINIC REZOLVAT INTR- O SEDINTA, CU 3
CRIZE
Voda Ioana, Ene Monica Ana Maria
Clinica Nova Explorari ORL - Bucuresti
Introducere: Vertijul paroxistic pozițional benign – VPPB este cel mai frecvent tip de vertij acut,
recurrent, cu crize scurte repetitive într-o anumită poziție. Caracterul repetitiv, poate duce la un sindrom
anxios, cu limitarea anumitor acțiuni, chiar și instabilitate și nesiguranță, cu evitarea pozițiilor
provocatoare. Cauzat de pierderea otoliților din macula utriculară are o fiziopatologie mecanică și se
tratează mecanic, prin repoziția otolitică.
Cuvinte cheie: criza de vertij, repoziție mecanică Semont, 3 crize într-o ședință.
Metode: S-a ales cazul unui bărbat cu sindrom vestibular pozițional cronic, cu prezentarea filmării
videonistagmoscopiei utilizând un scaun mecanic. Este explicată poziția Dix – Hallpike, unde s-a
provocat o criză mare de vertij cu nistagmus rotator antiorar, lungă, urmată de o repoziție mecanică
rapidă – prin manevra Semont. A doua criză de vertij rotator este reprezentată de dezlipirea otoliților de
pe cupula canalului posterior. La ridicare în poziție șezandă se evidențiază a treia criză mare de vertij,
dar este cea care dovedește fixarea otoliților în macula utriculară.
Concluzie: VPPB de canal posterior cronic poate necesita manevre de provocare și repoziție cu viteză
și impulsuri pentru a disloca și reașeza într-un mod corect întregul nor de otoliți – deci – o ședintă – 3
crize.

BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL POSTERIOR CANAL
VERTIGO - CLINICAL CASE SOLVED IN ONE SESSION, WITH 3
SEIZURES
Voda Ioana, Ene Monica
Clinica Nova Explorari ORL - Bucharest
Introduction: Benign paroxysmal positional vertigo - BPPV is the most common type of acute,
recurrent vertigo with repetitive short attacks in a specific position. The repetitive type og crises can
lead to an anxiety syndrome, with limitation of certain actions, even instability and insecurity, with
avoidance of challenging positions. Caused by the loss of otoliths in the utricular macula - has a
mechanical pathophysiology and is treated mechanically, by otolith repositioning.
Key words: vertigo crisis, Semont mechanical repositioning, 3 crises in one session.
Methods: A case of a man with chronic positional vestibular syndrome was chosen, with presentation
of videonystagmoscopy using a mechanical chair. The Dix - Hallpike position is explained, where a
large vertigo seizure with long, anti-clockwise rotational nystagmus was provoked, followed by rapid
mechanical repositioning - using the Semont manoeuvre. The second rotatory vertigo crisis is
represented by the detachment of the otoliths from the posterior canal cupula. On raising to the sitting
position, the third major vertigo crisis is evident, but it is the one that proves the fixation of the otoliths
in the utricular macula.
Conclusion: Chronic posterior canal BPPV may require velocity and impulse challenge and
repositioning manoeuvres to correctly dislocate and reposition the entire cloud of otoliths - so - one
session - 3 seizures.
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Cuvinte cheie: neoplasm laringian, chirurgie cervico-facială, funcție pulmonară
Introducere: Problemele și simptomele respiratorii după intervenția chirurgicală de laringectomie totală
pot avea un impact profund asupra vieții pacienților. Scurtcircuitarea comunicării între căile aeriene
superioare și căile aeriene inferioare duc la o scădere a umidității și temperaturii aerului, fiind de
asemenea documentate și modificări ale volumelor spirometrice. Canula traheală permanentă reprezintă
o provocare din punct de vedere emoțional pentru pacient.
Material și metodă: Studiul este unul retrospectiv, analizând datele din literatura de specialitate atât de
pe plan național cât și internațional. Printre elementele analizate se disting: diferențe anatomice înainte
și după operația de îndepărtare a laringelui, studiu din punct de vedere calitativ și cantitativ al aerului
inspirat/expirat atât înainte cât și după operație, consecințe pe termen scurt și lung după intervenția
chirurgicală, elemente practice pentru îmbunătațirea calității vieții pacientului.
Rezultate: Funcția pulmonară este afectată după intervenția chirurgicală. Se remarcă o scădere a
temperaturii și umidității aerului cu pana la 5 grade, respectiv 50% umiditate. Din punct de vedere
spirometric, volumele atât inspiratorii cât și expiratorii sunt de asemenea in descreștere. Însă, conform
datelor din literatura de specialitate se remarcă o îmbunătațire din toate punctele de vedere o dată cu
trecerea timpului, majoritatea pacienților își revine semnificativ după 6 luni de la intervenția
chirurgicală.
Concluzii: Chiar dacă funcția pulmonară este complet alterată după intervenția chirurgicală de
laringectomie totală, există date care atestă o recuperare în parametrii optimi. Implicarea personalului
medical precum și gradul de cooperare al pacientului reprezinta elemente de bază în decursul
tratamentului și al recuperării postoperatorii.

PULMONARY FUNCTION OF THE PATIENT THAT WENT THROUGH
TOTAL LARYNGECTOMY SURGERY, SYNOPSIS ON LITERATURE
DATA
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Cîrstea1,2, A. Othman1, Ruxandra I. Nedelcu1, Teodora E. Diaconu1,2, Bianca P. Taher1,2, Simona A.
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Introduction: Respiratory problems and symptoms, after total laryngectomy surgery, can have a
profound impact on the patient`s life. Short-circuiting of communication between the upper and lower
airways leads to a decrease in humidity and air temperature, as well as changes in spirometry volumes
are being documented. The permanent tracheal cannula presents an emotional challenge for the patient.
Material and method: The study is a retrospective one, analyzing specialized literature data from both
national and international plans. The analyzed elements distinguish: anatomical differences before and
after the larynx removal operation, qualitative and quantitative study of the inspired/expired air, both
before and after the operation, short and long-term consequences after surgery, practical elements for
improving the quality of life of the patient.
Results: Pulmonary function is affected after surgery. We can note a decrease in both temperature and
humidity of the air by up to 5 degrees and, respectively, when it comes to humidity, by up to 50%. From
a spirometric point of view, both inspiratory and expiratory volumes are also decreasing. However,
according to the data from the specialized literature, there is an improvement in all aspects with the
passage of time, most patients are significantly recovering after 6 months of surgery.
Conclusions: Even if the lung function is completely altered after total laryngeal surgery, the data that
exists shows optimal recovery. Involvement of the medical personnel and the level of cooperation shown
by the patient are two basic elements during treatment and post-operative recovery.
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Cuvinte cheie: hemoragie nazală, studiu retrospectiv, hipertensiune arterială
Introducere: Epistaxisul sau hemoragia nazala reprezintă una din principalele urgențe din sfera ORL și
printre cel mai frecvent întâlnite. Această patologie poate avea urmări foarte grave, până la deces.
Lucrarea de față prezintă un studiu statistic retrospectiv care privește epistaxisul la populația județului
Arad.
Metode: Au fost recenzate foile de observație ale pacienților internați în secția clinică ORL din cadrul
Spitalului Clinic de Urgență Arad în perioada 01.01.2020 – 01.04.2022. Au fost incluși în studiu toți
pacienții internați cu diagnosticul de epistaxis. Au fost centralizate datele demografice, precum: vârsta,
sexul și mediul de viață dar și comorbiditățile, tipul hemoragiei nazale, tratamentul administrat, numărul
internărilor și nivelul hemoglobinei la internare.
Rezultate: În studiu au fost incluși 160 de pacienți cu vârsta între 12 și 91 ani (media = 62.7; deviația
standard ± 17.2) cu un raport bărbați/femei de 1.5:1. Tratamentele administrate au fost reprezentate de
tamponament hemostatic cu mesa, sonda cu balonaș, cauterizare sau aplicații locale de pansamente
hemostatice (burete sau gel hemostatic). Pacienți incluși in studiu au prezentat o rată de vindecare de
100%, nefiind înregistrat niciun deces.
Concluzii: Epistaxisul idiopatic a fost frecvent la tineri, în timp ce hipertensiunea arterială a reprezentat
factorul etiologic principal pentru persoanele adulte si vârstnice. Tratamentul hemostatic parenteral
precum și menținerea tensiunii arteriale în limite normale au favorizat atât reducerea perioadei de
internare cât și vindecarea.

RETROSPECTIVE STUDY OF EPISTAXIS CASES IN ARAD COUNTY
Dana Zdremțan1,2, A. Chioreanu1,2, Floarea Ioana Teodora2, D. Roman2, Radmila Anca Bugari1, S. A.
Bașchir1,2
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Introduction: Epistaxis or nasal bleeding is one of the main emergencies in the ENT medical specialty
and one of the most common. This condition can have very serious consequences, even death.
This paper presents a retrospective statistical study regarding epistaxis in the population of Arad County.
Material and methods: The medical charts of the patients hospitalized in the ENT clinical department
within the Arad Emergency Clinical Hospital between 01.01.2020 and 01.04.2022 were reviewed. All
inpatients diagnosed with epistaxis were included in the study. Demographic data were centralized, such
as age, sex, and living environment but also comorbidities, type of nasal bleeding, treatment
administered, number of hospitalizations, and hemoglobin level at admission.
Results: The study included 160 patients aged 12 to 91 years (mean = 62.7; standard deviation ± 17.2)
with a male / female ratio of 1.5: 1. The treatments administered were hemostatic anterior packing with
the gauze, balloon catheter, cauterization, or local applications of hemostatic dressings (sponge or
hemostatic gel). Patients included in the study had a cure rate of 100%, with no deaths registered.
Conclusions: Idiopathic epistaxis was common in young people, while high blood pressure was the
main etiological factor for adults and the elderly. Parenteral hemostatic treatment as well as maintaining
blood pressure within normal limits favored both the reduction of the hospitalization period and the
healing.
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Cuvinte cheie: Rosai-Dorfman, rinosinusal, chirurgie endoscopică
Introducere: Boala Rosai-Dorfman este o afecțiune benignă, cunoscută și ca histiocitoză cu
limfadenopatie. Implicările extralimfatice sunt rare, iar această patologie afectează în cazuri foarte rare
nasul și sinusurile paranazale. Manifestările atipice ale bolii Rosai-Dorfman pot determina un diagnostic
eronat. Autorii prezintă cazul unei paciente cu boala Rosai-Dorfman localizată la nivelul nasului și a
sinusurilor paranazale. Metoda aleasă pentru tratament a constat în cura chirurgicala endoscopică a
formațiunii tumorale, precedată și urmată de tratament medicamentos sistemic și local. Chirurgia
endoscopică funcțională a sinusurilor feței a contribuit la reducerea timpului de spitalizare, o recuperare
funcțională mai bună, mai rapidă și la o evoluție locală favorabilă.
Materiale și metode: Vom prezenta cazul unui pacient internat și tratat în Clinica ORL a Spitalului
Clinic Colțea, cu boala Rosai-Dorfman rinosinusală, ce a prezentat în motivele internării obstrucție
nazală cronică, anosmie și episoade iterative de epistaxis, simptomatologie debutată în urmă cu
aproximativ doi ani și cu evoluție lent progresivă.
Rezultate: Incidența bolii Rosai-Dorfman este extrem de mică. Localizarea la nivel rinosinusal este o
manifestare foarte puțin frecventă a bolii Rosai-Dorfman.
Concluzii: La stabilirea planului terapeutic al unui pacient cu boală Rosai-Dorfman rinosinusală, trebuie
să luăm în considerare complexitatea bolii și eficacitatea tratamentului, efectele secundare ale terapiei,
speranța de viață și calitatea vieții.
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Introduction:
Rosai-Dorfman disease is a benign condition, also known as lymphadenopathy histiocytosis.
Extralymphatic involvement is rare, and in very rare cases this condition affects the nose and paranasal
sinuses. Atypical manifestations of Rosai-Dorfman disease can lead to a misdiagnosis. The authors
present the case of a patient with Rosai-Dorfman disease located in the nose and paranasal sinuses. The
chosen method for treatment consisted in endoscopic surgical treatment of the tumor, preceded and
followed by systemic and local drug treatment. Functional endoscopic sinus surgery has contributed to
the reduction of hospitalization time, a better, faster functional recovery and a favorable local evolution.
Materials and methods: We will present the case of a patient admitted and treated in the
Otorhinolaryngology Clinic of the Colţea Clinical Hospital, with rhinosinusal Rosai-Dorfman disease,
who presented for chronic nasal obstruction, anosmia and iterative episodes of epistaxis,
symptomatology started about two years before hospitalization with slow progressive evolution.
Results: The incidence of Rosai-Dorfman disease is extremely low. Rhinosinusal localization is a very
rare manifestation of Rosai-Dorfman disease.
Conclusions: In establishing the therapeutic plan of a patient with Rosai-Dorfman disease, we must
consider the complexity of the disease and we must take into account the efficacy of treatment, the side
effects of therapy, life expectancy and the quality of life.
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Cuvinte cheie: Carcinom bazocelular. Conduct auditiv extern. Grefă tegumentară.
Introducere: Tumoră malignă a canalului auditiv extern (CAE) este foarte rară, cu o incidență anuală
de aproximativ 1 la milion. Din punct de vedere patologic, carcinomul cu celule scuamoase este cel mai
frecvent intâlnit, iar carcinomul adenoid chistic, carcinomul bazocelular și melanomul urmează în ordine
descrescătoare. Datorită rarității tumorii maligne a CAE, nu există încă o modalitate de tratament
acceptată pe scară largă. Dar carcinomul bazocelular, cunoscut ca fiind o tumora mai puțin agresivă,
poate fi îndepărtat cu o marjină minimă de siguranță și are rezultate mai bune la tratamentul chirurgical.1
Metodologie: Se raportează un caz de carcinom bazocelular în CAE, limitat în porțiunea cartilaginoasă
a CAE la un pacient in vârstă de 63 ani care s-a prezentat cu hipoacuzie si otoree intermitentă de câțiva
ani.
Rezultate: Diagnosticul de carcinomul bazocelular a conductul auditiv extern s-a pus in urmă
examenului clinic si histopatologic. Pacientul a fost tratat cu o rezecție a CAE cu o marjină de siguranță
reconstruită cu o grefă de piele cu grosime parțială. Nu s-a observat nicio recidivă sau complicație
tumorală în primul an postoperator.
Concluzii: Carcinomul bazocelular a conductul auditiv extern este o tumoră menignă mai rar intalnită
și mai puțin agresivă, poate fi tratată chirurgical cu marjini de siguranță reconstruită cu o grefă
tegumentară.
Referinte: [1] (Lee BJ, Bae SC, Lee JH, Park KH. A case of Basal cell carcinoma of external auditory
canal. Korean J Audiol. 2012;16(2):91-94. doi:10.7874/kja.2012.16.2.91)
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Introduction: Malignant tumor originated from external auditory canal (EAC) is very rare with an
annual incidence of around 1 per million. Pathologically, squamous cell carcinoma is incidentally most
common, and adenoid cystic carcinoma, basal cell carcinoma, and melanoma follow in decreasing order.
Due to the rarity of malignant tumor of EAC, there is no widely accepted treatment modality yet. But
basal cell carcinoma, known to be less aggressive tumor, can be removed with a minimal safety margin
and have better surgical treatment results.1
Methodology: A case of basal cell carcinoma in EAC has been reported confined in the cartilaginous
portion of EAC in a 63-year-old patient who presented with hearing loss and intermittent otorrhea for
several years.
Results: The diagnosis of basal cell carcinoma of the external auditory canal was followed by clinical
and histopathological examination. The patient was treated with a resection of the EAC with a safety
margin reconstructed with a partial thickness skin graft. No recurrence or tumor complication was
observed in the first postoperative year.
Conclusions: Basal cell carcinoma of the external auditory canal is a less common and less aggressive
malignant tumor which can be treated surgically with safety margins reconstructed with a skin graft.
Reference: [1] (Lee BJ, Bae SC, Lee JH, Park KH. A case of Basal cell carcinoma of external auditory
canal. Korean J Audiol. 2012;16(2):91-94. doi:10.7874/kja.2012.16.2.91)
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Introducere: Osteomul este cea mai frecvent întâlnită tumoră benignă a sinusurilor paranazale.
Aproximativ 50% dintre osteoame sunt localizate la nivelul sinusurilor frontale într-un raport
bărbați/femei de 3/1. Osteomul evolueaza lent-progresiv. S-au emis multiple teorii privind etiologia
osteomului printre care teoria traumatică,infecțioasă si cea a dezvoltarii embriologice. Histopatologic
osteomul poate fi: eburnat, alcatuit din os dens, matur sau spongios si osteom mixt. Osteomul poate
debuta cu cefalee, durere frontală, sinuzită, tulburări oculare sau neurologice, deformări osoase externe.
Cea mai fidelă metodă de diagnostic o reprezintă examinarea computer tomograf coroborată cu
evaluarea clinică.
Prezentare de caz: Pacienta O.C. în vârstă de 35 de ani se prezintă pentru cefalee frontală cu caracter
oscilant non-responsivă la analgezice si deformare progresivă frontală dreaptă debutată cu 2 luni
anterioare momentului prezentării. Examenul clinic a evidențiat o deformare la nivelul 1/3 interne a
arcadei sprâncenoase dureroasă la palpare. Examinarea computer tomograf a descris o formațiune
tumorală la nivelul sinusului frontal drept cu aspect reprezentativ pentru osteom. Se decide realizarea
intervenției chirurgicale printr-un abord combinat cu efectuarea unei incizii arcuate la nivelul arcadei
sprâncenoase drepte, decolare subperiostală cu expunerea peretelui anterior al sinusului frontal drept,
trepanarea peretelui anterior drept cu formarea unui volet osos. Se frezeaza osteomul cu prelevarea de
material bioptic în vederea examinării histopatologice. Sub control endoscopic se practică
uncinectomie,etmoidectomie si infundibulotomie. Prevenția obstrucției ostiale si a sinuzitei
postoperatorii se realizează prin introducerea unui tub de dren prin canalul fronto-nazal, exteriorizat la
nivelul vestibulului nazal drept. Se repoziționează voletul osos și se efectuează sutura în 3 planuri:
periost, mușchi, tegument. Examinarea histopatologică a descris un fragment cu aspect histologic de
osteom. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienta urmând a fi reevaluată dupa 6 luni.

Concluzii: Osteomul sinusului frontal, deși reprezintă o patologie tumorală benignă cu evoluție lentă,
impune o sancțiune terapeutică invazivă pentru a limita complicațiile date de caracterul distructiv al
acestuia.
Cuvinte cheie: Osteom, Sinus frontal, Abord chirurgical combinat

RIGHT FRONTAL SINUS OSTEOMA - CLINICAL CASE REPORT
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Introduction: Osteoma is the most commonly encountered benign tumor of the paranasal sinuses.
Approximately 50% of osteomas are localized in the frontal sinuses in a male/female ratio of 3/1.
Osteoma evolves slowly-progressively. Multiple theories have been issued regarding the etiology of
osteoma, among which the traumatic, infectious theory and that of embryological development.
Histopathologically osteoma can be: eburned, made up of dense bone, mature or spongy bone and mixed
osteoma. Osteoma can debut with headache, frontal pain, sinusitis, eye or neurological disorders,
external bone deformities. The most accurate method of diagnosis is the computer tomograph
examination in conjunction with clinical evaluation.
Case presentation: Patient O.C. aged 35 years presents herself for frontal headache with oscillating
character, non-responsive to analgesics and progressive right frontal deformation debuted 2 months
prior to the moment of presentation. Clinical examination revealed a deformity at the 1/3 internal level
of the eyebrow arch painful on palpation. The computer tomograph scan described a tumor in the right
frontal sinus with a representative appearance of an osteoma. It is decided to perform the surgical
intervention by an combined approach with the performance of an arched incision at the level of the
right eyebrow arch, subperiosteal take-off with the exposure of the anterior wall of the right frontal
sinus, trepanation of the right anterior wall with the formation of a bony volet. The osteoma is drilled
and a piece of bioptic material is sent for histopathological examination. Under endoscopic control,
uncinectomy, ethmoidectomy and infundibulotomy are practiced. Prevention of osstia obstruction and
postoperative sinusitis is carried out by inserting a drainage tube through the fronto-nasal canal,
externalized at the level of the right nasal vestibule. The bone volet is repositioned and the suture is
performed in 3 planes: periosteum, muscle, tegument. Histopathological examination described a
histologically-looking fragment of osteoma. The postoperative evolution was favorable, the patient
being reassessed after 6 months.

Conclusions: The osteoma of the frontal sinus, although it represents a benign tumor pathology with
slow evolution, imposes an invasive therapeutic sanction to limit the complications given by its
destructive character.
Keywords: Osteoma, Frontal sinus, Combined surgical approach.
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Introducere:
Piramida nazală reprezintă o structură esențială în fizionomia individului, iar aspectul exterior al nasului
este foarte important în societatea modernă în care ne aflăm. De aceea diversitatea anatomică a
piramidelor nazale a condus la dezvoltarea diverselor tehnici chirurgicale de remodelare a structurilor
nazale.
Rinoseptoplastia s-a schimbat considerabil în ultimele decenii, de la o procedură de reducere
standardizată la o procedură orientată pe probleme foarte diferențiate, reduceri, relocări și augmentări
ale țesuturilor frecvent combinate
Cei mai mulți chirurgi din întreaga lume au agreat un nou concept de chirurgie, acela de conservare/
prezervare a diferitelor structuri ale nasului dat fiind faptul că principiul conservării este mai bun decât
cel al rezecției, având un rezultat mai natural.
Material și metodă:
Review ale celor două concepte chirurgicale ale rinoplastiei privind principalele avantaje și dezavantaje
ale fiecărui tip chirurgical de rinoseptoplastie.
Rezultate si concluzii:
Alegerea adecvată a tehnicii este importantă pentru a obține rezultate bune. Înainte de intervenția
chirurgicală, analiza nazală trebuie efectuată clinic și fotografic pentru definirea corecțiilor necesare.
Rinoseptoplastia este încă una dintre cele mai provocatoare proceduri în chirurgia plastică facială. Cu
experiență chirurgicală și tehnicile adecvate chirurgicale, rezultatele sunt cel mai adesea satisfăcătoare
și pacienții sunt mulțumiți.
Cuvinte cheie: rinoseptoplastie de prezervare, dismorfie septonazală, rinoplastie structurală.
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Introduction
Rhinophyma,deforming condition of the nose,is characterized by hypertrophy of the skin of the nose
due to a hyperseborrheic glandular degeneration of the sebaceous glands and telangiectatic hyperplasia
of the connective tissue. Four variants of rhinophyma are described: glandular, fibrous,
fibroangiomatous and actinic.
Rhinophyma is a condition that affects the male sex, starting around the age of 50.
Etiopathogenesis is insufficiently known, but genetic predisposition, the presence of Demodex
foliculorum parasite or riboflavin deficiency are considered to be determinants.
Clinically, it is initially characterized by diffuse erythema, telangiectasia and will develop as sebaceous
glandular hypertrophy, plurilobate, with nasal breathing disorders and eating disorders.
Materials and methods
Several cases are reported of patients with rhinophyma who were admitted to the ENT Clinic of the
Central Military Emergency University Hospital “Dr. Carol Davila ”Bucharest for nasal tumor bleeding,
nasal obstruction and deforming swelling of the nasal lobe.
Results and Conclusions
The studied cases benefited from surgical treatment, corrective rhinoplasty, using two surgical
techniques.In some cases, ablation was performed - peeling of the formation with preservation of a
cutaneous band peri-orifice of the nostril, of the integrity of the cartilaginous skeleton and secondary
scarring.In other cases after excision-peeling of the formation, the wound was covered with free skin
graft.In both cases,healing occurred without complications.
The result was favorable both aesthetically and functionally, without retractable, deforming scars or
nasal respiratory failure by collapsing the nasal wings.
Keywords: rhinophyma, glandular hypertrophy-telangectasia, corrective rhinoplasty
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Introducere: Cancerul laringian este unul dintre cele mai frecvente cancere ale tractului aerodigestiv
superior, reprezentând aproximativ 1% din totalul cancerelor. Etiologia cancerul laringian este neclară,
însă anumiți factori de risc au fost identificați, cei mai importanți fiind fumatul, în 70-95% din cazuri,
și consumul excesiv de alcool, igiena buco-dentara deficitara,ereditatea, etc. Carcinoamul scuamos
reprezintă forma histo-patologica cea mai frecventa.Cancerului laringian beneficiaza de un tratament
complex, tehnici patiale sau laringectomie totala insotita de evidare ganglionara, cu sau fara insertia de
buton fonator si urmata de radio-chimioterapie postoperatorie.
Materiale și metode: Se descrie cazul unui pacient în varstă de 46 ani, internat în secția clinică ORL a
S.U.U.M.C. București, pentru disfonie debutată în urmă cu un an.
Rezultate și concluzii: Diagnosticul de cancer laringian a fost stabilit pe baza examenului clinic
completat cu rezultatele testelor imagistice, biopsiei si examenului HP. Preoperator s-a inserat PEG
pentru alimentarea bolnavului postoperator si in perioada tratamentului radio-chimioterapic. Indicatia
terapeutică a fost cea chirurgicală, laringectomie totală cu insertia
butonului fonator per
perimam,urmata de radio-chimioterapie postoperatorie. Evoluția postoperatorie favorabilă, fară
complicații.
Insertia butonului fonator per primam evita o noua interventie, vindecarea concomitenta cu plaga
cervicala si posibilitatea pacientului de fonatie imediata.
Cuvinte cheie: Cancer laringian, laringectomie totala, buton fonator, radio-chioterapie
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Introduction: Laryngeal cancers are one of the most common head and neck malignancies that account
for 1% of all worldwide cancers. The etiology is uncertain, but some risk factors are known to be
particularly important for developing laryngeal cancer. Smoking is the most important one, arriving in
70-95% of cases. Other risk factor includes poor oral hygiene, excessive alcohol consumption,
hereditary. Histopathological, most laryngeal cancers are squamous cell carcinoma. The treatment of
laryngeal cancer is a complex one, including partial techniques or total laryngectomy together with
lymph nodes dissection with or without voice prosthesis insertion, followed by adjuvant radiochemotherapy.
Materials and Methods: The case of a 46-year-old male is described, who comes to the ENT
Department of S.U.U.M.C, Bucharest for hoarseness with its primary onset 1 year prior.
Results and Conclusions: The diagnosis was established with clinical examination of the patient
completed with the results of imagistic studies, biopsy and histopathological exam. Before surgery, an
endoscopic percutaneous gastrostomy was inserted, thus providing post-operative nourishment. The
chosen therapeutic approach was the surgical one, total laryngectomy with the insertion of voice
prosthesis, followed by radio-chemotherapy post-surgery. Patients’ progression after surgery was
encouraging, without complications.
Voice prosthesis insertion in the same surgery avoids a second intervention, simultaneous healing of the
cervical wound and provided immediate voice rehabilitation.
Key words: Larynx Cancer, total laryngectomy,voice prosthesis, radio-chemotherapy
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Cuvinte cheie: osteoblasmom, benign, endoscopic
Introducere: Osteoblastomul rinosinusal este o tumoră benignă osoasă rară1. Incidența acestei tumori
este de mai puțin de 1% din totalul tumorilor osoase primare și 3% din totalul tumorilor osoase benigne1.
Afectează cel mai frecvent adulții tineri, iar din punct de vedere a localizării predilecte, se observă o
frecvență crescută la nivelul coloanei vertebrale și oaselor lungi. Frecvența osteoblastomului cu
localizare la nivelul nasului sau sinusurilor paranazale nu este în totalitate cunoscută. În această lucrare
vă voi prezentat un caz clinic de osteoblastom rinosinusal cu localizare la nivelul cornetului nazal
mijlociu drept.
Metodologie: În lucrarea de față se vă raporta cu un caz de osteoblastom rinosinusal cu localizare la
nivelul cornetului nazal mijlociu drept la un pacient în vârstă de 46 de ani, cunoscut cu plasmocitom
plasmocitic sacrat, cu simptomatologie reprezentată de obstrucție nazal cronică și respirație orală.
Lucrarea de fată își propune să crească conștientizarea cu privire la o afecțiune rinosinusala rară cu
incidență, evoluție și complicații puțin cunoscute.
Rezultate: Diagnosticul de osteoblastom rinosinusal cu localizare la nivelul cornetului nazal mijlociu
drept s-a pus în urma examenului clinic, imagistic, endoscopic nazal și histopatologic. Conduita
terapeutică a fost una de tip chirugical endoscopică, a cărui scop a fost corectarea deformării induse de
dezvoltarea tumorală la nivelul cornetului nazal mijlociu drept, de restabilire a funcționalității și de
sancționare a posibilelor complicații.
Concluzii: Osteoblastomul rinosinusal, deși reprezintă o patologie tumorală benignă cu evoluție lentă,
impune o sancțiune terapeutică invazivă pentru a limita complicațiile date de caracterul distructiv al
acestuia.
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Abdul Amir Z. A.1 , Roxana Andrieș 1, Marta Anghel1 ,
M. Ziani1 , Ancuța Bunea1 , Miruna Mateescu1 ,Laura Vasilescu1 ,
Ruxandra Marinescu1, Minodora Mătăsaru1 , I. Mghir1, V. Necula1, G. Ganea1
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Key words: osteoblasmoma, benign, endoscopic
Introduction: Sinonasal osteoblastoma is a benign bone-forming tumour that rarely occurs. This type
of tumor makes up for less than 1% of all primary bone tumours and 3% of all benign bone tumors.
Sinonasal osteoblastoma mainly affects young individuals. The anatomical regions that are more
frequently affected are the spinal column and long bones. The skull and facial bones are only impacted
in a small percentage of cases. This paper presents a case report of a sinonasal osteoblastoma in the right
middle turbinate.
Methodology: This paper shows the case report of a sinonasal osteoblastoma in the right middle
turbinate in a 46 years old male patient. The patient is known with a diagnosed sacral plasmocytic
plasmocitoma. His symptomatology included nasal obstruction and oral breathing. The paper aims to
raise awareness in regards to a rare pathology, of which evolution and complications anticipate a locally
aggressive development.
Results: The diagnosis of sinonasal osteoblastoma in the right middle turbinate has been established as
a result of clinical examination, radiology testing, endoscopic examination and histopathology result.
Therapeutic conduct consisted of nasal endoscopic surgery, the aim being to correct the right middle
turbinate deformation, restore the functionality and terminate the potential complications.
Conclusions: Sinonasal osteoblastoma is a rare benign bone tumour, locally aggressive, which requires
a surgical approach in order to limit the damaging consequences of the disease.
References: [1] Kim JS, Kwon SH. Sinonasal osteoblastomas in the middle turbinate: Two case reports.
Medicine (Baltimore). 2017 Nov;96(46):e8685. doi: 10.1097/MD.0000000000008685. PMID:
29145301; PMCID: PMC5704846.
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Introducere: Tratamentul colesteatomului avansat este o provocare atât în ceea ce privește eradicarea
bolii, cât și al reabilitării auditive. Contextul pandemiei COVID-19 a redus adresabilitatea pacienților
cronici la serviciile medicale, determinând agravarea bolii și chiar apariția complicațiilo acesteia.
Scopul acestui studio este prezentarea unei serii de 6 cazuri cuprinzând pacienți diagnosticați cu
colesteatom avansat din cadrul sectiei clinice ORL – UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca: Material si
metodă: Mastoidectomia prin tehnica deschisa -tip canal wall down cu obliterarea cavitații mastoidiene
si timpanoplastie a fost realizata la 4 pacienti, in timp ce la ceilalti doi s-a impus petrosectomia subtotală.
Rezultate: Îmbunatatirea auzului a fost obtinuta la 3 dintre pacientii la care s-a practicat tehnica cu
obliterarea mastoidiană si timpanoplastie, iar la ceilalti doi prin implantarea protezei BAHA. La unul
dintre cei 6 pacienti, la care colesteatomul era avansat spre apexul pietros, s-a practicat abord translabirintic pentru excizia acestuia, fara salvarea auzului. Concluzii: Tehnica cu obliterarea mastoidiana si
timpanoplastie poate imbunatatii auzul chiar și in cazurile pacienților cu colesteatom avansat. În cazuri
selectionate petrosectomia subtotala reprezinta o solutie viabila. Pentru acesti pacienti proteza BAHA
aduce beneficii în imbunatatirea auzului.
Cuvinte cheie: colesteatom avansat, mastoidectomie tehnica deschisă, petrozectomie subtotală

ADVANCED CHOLESTEATOMA MANAGEMENT
Introduction: The treatment of far advanced cholesteatoma is difficult in terms of eradicating the
disease as well as hearing reconstruction. Furthermore de the COVID-19 pandemic condition led

to delayed surgical treatment with worsening of symptoms or associated complications. The
purposeof the stydy was to present a case series of six patients who presented in the E.N.T
Depatment UMF Iuliu Hatieganu of Cluj- Napoca with advanced cholesteatoma and their
management. Matherial and Methods: Canal wall down mastoidectomy with obliteration of the
mastoid cavity and tympanoplasty was performed in four patients while subtotal petrosectomy
was madatory in the other two patients. Results: Hearing improvement was obtained in 3
patients, with mastoid obliteration and tympanoplasty technique and in another two with
BAHA prosthesis. In one patient with advanced cholesteatoma to the petroux apex
translabhiryntine approach was performed, for cholesteatoma removal, and the hearing couldn’t
be saved. Conclusions: Mastoid obliteration with tympanoplasty technique can improve hearing
even in cases of advanced cholesteatoma. In particular conditions subtotal petrosectomy may
represent a good solution. In these cases BAHA implants are beneficial.
Keywords: advanced cholesteatoma, canal wall down mastoidectomy, subtotal petrosectomy
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Cuvinte-cheie: flegmon cervical, cervicotomie, flegmon periamigdalian
Introducere / Obiectiv: Flegmonul cervical este o complicație extrem de severă, cel mai frecvent fiind
cauzată de patologia dentară, flegmoanele periamigdaliene, plăgi infectate, inflamația ganglionilor
limfatici și a glandelor salivare1. Studiile de specialitate raportează apariția unui flegmon cervical în
28,74% cazuri ca urmare a unui flegmon periamigdalian2.
Metode / Metodologie: În cadrul Clinicii ORL a Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în
perioada anilor 2020 – 2022 au fost tratați 8 pacienți cu flegmon cervical ca complicație a unui flegmon
periamigdalian. Vârsta pacienților a fost cuprinsă în intervalul 37-81 ani. Manifestările clinice
(tumefacție cervicală, durere, hiperemie, odinofagie, febră) au debutat în mediu la 3-5 zi după incizia
și drenarea flegmonului periamigdalian.
Rezultate: În toate cazurile s-a practicat intervenție chirurgicală – cervicotomie și amigdalectomie
unimomentan, asociată cu terapie intravenoasă antibacteriană, antiinflamatorie, antialgică, reechilibrare
hidro-electrolitică și acido-bazică. În plăgile cervicale s-au determinat germeni patogeni Gram+ în 6
cazuri și infecție anaerobă – în 2 cazuri. Din lotul de pacienți operați, 2 pacienți au prezentat mediastinită
anterioară și 1 pacient – pleurezie ipsilaterală. Totodată, 3 dintre pacienții internați au fost testați pozitiv
la infecția SARS- CoV 2.
Concluzii / Discuții: Succesul cazurilor chirurgicale complexe depinde de abordarea multimodală a
pacientului, lucrul eficient de echipă cu medicii specialiști Chirurgie toracică și medicii ATI, precum și
de individualizarea tratamentului în funcție de particularitățile fiecărui caz: localizarea și extinderea
flegmonului, complicații, vârstă și condiții generale asociate3.
Referințe: 1. McDowell RH, Hyser MJ. Neck Abscess. In: StatPearls Publishing; 2022 Jan
2. Klug TE, Greve T, Hentze M. Complications of peritonsillar abscess. Ann Clin Microbiol Antimicrob.
2020;19(1):32.
3. Stan C, Drăgulescu C, Bacalbaşa N. Clinical study on cervical phlegmons. Chirurgia (Bucur). 2014
May-Jun;109(3):355-8.

CERVICAL PHLEGMONS, COMPLICATION OF PERITONSILLAR
PHLEGMONS
Keywords: cervical phlegmon, cervicotomy, peritonsillar phlegmon
Introduction / Objective: Cervical phlegmon is an extremely severe complication, most commonly
caused by dental pathology, peritonsillar phlegmon, infected wounds, inflammation of the lymph nodes
and salivary glands1. Specialized studies report the occurrence of cervical phlegmon in 28.74% of cases
as a result of periamygdalian phlegmon2.
Methods / Methodology: In the ENT Clinic of the Republican Clinical Hospital "Timofei Moşneaga",
between 2020 and 2022, were treated 8 patients with cervical phlegmon as a complication of a
peritonsillar phlegmon. The age of the patients ranged from 37 to 81 years. Clinical manifestations
(cervical swelling, pain, hyperemia, odynophagia, fever) began on average 3-5 days after incision and
drainage of peritonsillar phlegmon.
Results: In all cases, surgery was performed - cervicotomy and tonsillectomy at one time, associated
with intravenous antibacterial therapy, anti-inflammatory, analgesic, hydro-electrolytic and acid-base
rebalancing. Gram + pathogens were determined in the cervical wounds in 6 cases and anaerobic
infection - in 2 cases. From the group of operated patients, 2 patients mediastinitis and 1 patient –
pleurisy on the same side. Also, 3 of the hospitalized patients tested positive for SARS-CoV2 infection.
Conclusions / Discussions: The success of complex surgical cases depends on the patient's multimodal
approach, effective teamwork with thoracic surgeons and ATI physicians, and the individualization of
treatment according to the particularities of each case: location and extent of phlegmon, complications,
age and conditions. associated general3.
References: 1. Klug TE, Greve T, Hentze M. Complications of peritonsillar abscess. Ann Clin
Microbiol Antimicrob. 2020;19(1):32.
2. McDowell RH, Hyser MJ. Neck Abscess. In: StatPearls Publishing; 2022 Jan
3. Stan C, Drăgulescu C, Bacalbaşa N. Clinical study on cervical phlegmons. Chirurgia (Bucur). 2014
May-Jun;109(3):355-8.
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Cuvinte cheie: amigdalită, pneumococ, vaccin, copii.
Introducere / Obiectiv: Inflamația amigdalelor palatine contribuie la dezvoltarea complicațiilor
sistemice în organism. Streptococul pneumoniae și Haemophilus influenzae sunt printre principalii
agenți patogeni ai patologiei infecțioase a tractului respirator superior. Utilizarea vaccinului împotriva
pneumococului la copii frecvent bolnavi duce la creșterea nivelului de anticorpi, care se manifestă clinic
prin reducerea frecvenței infecțiilor respiratorii acute.
Metode / Metodologie: A fost studiată eficacitatea imunizării cu un vaccin pneumococic conjugat în
terapia complexă a amigdalitei recidivante(AR) la copii. Studiul clinic a inclus 68 de copii cu AR
împărțite în două grupe: grupa I – (34 copii), care au urmat un curs de terapie standard conservativ în
combinație cu vaccinare. A II-a grupă - 34 copii cu AR care au fost tratați standart. Vîrsta copiilor a fost
de la 2 la 7 ani.
Rezultate: După tratament a existat scăderea nivelului de leucocite în ambele grupe. În același timp, în
lotul I, diferențele au fost mai mari (p<0,001) decît în lotul II (p<0,05). Nivelul CIC (PEG - 4,2%) cu o
masă moleculară medie și toxicitate moderată după tratament au scăzut la ambele grupuri, cu un nivel
mai ridicat la copiii din lotul I (p<0,01) comparativ cu lotul II (p<0,05). Nivel CIC (PEG - 8,0%) cu
toxicitate ridicată după tratament a scăzut semnificativ doar la copiii din grupul I (p<0,01). După
tratament a fost depistată mărirea capacității de fagocitoză a neutrofilelor în grupa I (p<0,01) comparativ
cu grupa II (p<0,05). Antistreptolizina O a crescut puțin mai sus decât norma după tratament doar în
lotul I, ceea ce poate fi explicat prin manifestarea reacțiilor imune ca răspuns la imunizarea copiilor cu
vaccin împotriva pneumococului.
Concluzii / Discuții: Utilizarea vaccinului pneumococic, în combinație cu terapia de bază la pacienții
cu AR fără complicații la distanță la copii a demonstrat o evoluție clinică bună cu răspuns imun adecvat.
Vaccinele pneumococice activează imunitatea celulară și promovează sinteza anticorpilor specifici și
formarea memoriei celulare la celelalte serotipuri de streptococ.

EFFECTIVENESS OF CONJUGATED PNEUMOCOCCAL VACCINE
ADMINISTRATION IN THE COMPLEX TREATMENT OF
RECURRENT TONSILLITIS AT CHILDREN
L. Danilov1, V. Fortuna1,2, M. Maniuc1, V. Nacu3, Polina Ababii1,2 , V. Gavriluța1,2 , A. Didencu1,2 , V.
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Introduction / Objectives: Inflammation of the palatine tonsils contributes to the development of
systemic complications in the body. Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza are among
the main pathogens of infectious pathology of the upper respiratory tract. The use of pneumococcal
vaccine for frequently sick children increases the level of antibodies, which is manifested clinically by
reducing the frequency of acute respiratory infections.
Methods / Methodology: It was studied the efficacy of immunization with a pneumococcal conjugated
vaccine in the complex treatment of recurrent tonsillitis (RT) at children. The clinical study included 68
children with RT divided into two groups: group I - (34 children), that followed a standard course of
conservative therapy in combination with vaccination. Group II - 34 children with RT who were treated
as usual. The age of the children ranged from 2 to 7 years.
Results: After the treatment there was a decrease in the level of leukocytes in both groups. At the same
time, in group I, the differences were larger (p <0.001) than in group II (p <0.05). The CIC level (PEG
- 4.2%) with a medium molecular weight and moderate toxicity after treatment decreased in both groups,
with a higher level at children in group I (p <0.01) compared to group II (p < 0.05). CIC level (PEG 8.0%) with high toxicity after treatment decreased significantly only at children from group I (p <0.01).
After treatment, an increase in phagocytosis capacity of neutrophils in group I (p <0.01) was found being
compared with group II (p <0.05). Antistreptolysin O increased slightly above the norm after treatment
only in group I, which can be explained by the manifestation of immune reactions in response to
immunization of children with pneumococcal vaccine.
Conclusions / Discussions: The use of the pneumococcal vaccine in combination with basic therapy in
patients with RT without complications at distance in children has demonstrated a good clinical outcome
with an adequate immune response. Pneumococcal vaccines activate cellular immunity and promote the
synthesis of specific antibodies and the formation of cellular memory in other streptococcal serotypes.
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Introducere
Studiererea ototoxicității și a metodelor de combatere ale acesteia continuă să fie un subiect actual, iar
modelele animale de studiu reprezintă o etapă intermediară in transpunerea cercetării fundamentale în
practica clinică. Potențialul efect otoprotector al nanoparticulele încărcate cu substanțe antiinflamatoare
este de interes actual dar ototoxicitatea nanoparticulelor necesită a fi determinată în prealabil. În acest
studiu pilot evaluăm siguranța nanoparticulelor de aur acoperite cu pluronic (PluGNP) ca potențiali
vectori pentru substanțe otoprotectoare. Material și Metode
În studiu au fost incluși 8 șobolani rasa Wistar de sex masculin, cu greutate cuprinsă între 250-280g cu
auz normal și fără patologie la nivelul urechii externe sau medii. Animalele au fost anesteziate cu un
amestec de ketamină și xylazină administrat intramuscular și au fost determinate pragurile auditive
bilateral prin potențiale evocate auditiv (ABR) cu stimuli auditivi de tip “click” și tonuri pure ( 8kHz,
16kHz, 32kHz). Sub control endoscopic s-au administrat transtimpanic 40µl suspensie conținând
PluGNP în concentrații de 100µg/ml, respectiv de 200µg/ml. Urechea contralaterală a fost considerată
control și s-au injectat 40µl ser fiziologic. ABR au fost determinate la 48h post injectare iar cohleile au
fost recoltate pentru examen histopatologic în colorație hematoxilină-eozină.Rezultate Nu au fost
evidențiate diferențe semnificative între pragurile auditive determinate de cele două concentrații studiate
și nici față de urechea contralaterală indiferent de stimulul auditiv folosit (click sau pure tone). Examenul
histopatologic nu a evidențiat modificări sugestive unei reacții inflamatorii ale componentelor cohleare.
Concluzii; Nanoparticulele sunt potențiali vectori de livrare ale unor substanțe la nivelul cohleii.
Premergător utilizării acestora sunt necesare studii pentru determinarea toxicității. Rezultatele acestui
studiu pilot sunt sugestive pentru lipsa unei reacții inflamatorii sau toxicități asupra cohleii ale PluGNP
și ambele concentrații pot fi considerate în viitoare studii.
Cuvinte cheie: ototoxicitate, nanoparticule, transtimpanic, potențiale evocate auditiv
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Introduction:The study of ototoxicity and its control methods continues to be a topical issue, and animal
study models represent an intermediate stage in translating basic research into clinical practice. The
potential self-protective effect of nanoparticles loaded with anti-inflammatory substances is of current
interest, but the ototoxicity of nanoparticles needs to be determined in advance. This pilot study
evaluates the safety of gold nanoparticles coated with pluronic acid (PluGNP) as potential vectors for
self-protective substances. Methods: The study included 8 male Wistar rats weighing between 250 and
280 g with normal hearing and no external or middle ear pathology. The animals were anesthetized with
a mixture of ketamine and xylazine administered intramuscularly and bilateral auditory thresholds were
determined by auditory evoked potentials (ABR) with click-type auditory stimuli and pure tones (8kHz,
16kHz, 32kHz). Under endoscopic control, 40µl suspension containing PluGNP was administered
transtimpanically in 100µg / ml and 200µg / ml, respectively. The contralateral ear was considered
control and 40µl saline was injected. ABRs were determined 48 hours after injection and the cochleas
were collected for histopathological examination in hematoxylin-eosin staining. Results:There were no
significant differences between the auditory thresholds determined by the two concentrations studied
and neither to the contralateral ear regardless of the auditory stimulus used (click or pure tone).
Histopathological examination did not reveal any changes suggestive of an inflammatory reaction of the
cochlear components. Conclusions: Nanoparticles are potential delivery vectors of substances in the
cochlea. Prior to their use, toxicity studies are required. This pilot study's results suggest the lack of an
inflammatory reaction or toxicity to the PluGNP cochlea and both concentrations may be considered in
future studies.
Key words: ototoxicity, nanoparticles, transtympanic, ABR
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Cuvinte cheie: Papilom Schneiderian, carcinom, rinotomie
Introducere: Papiloamele Schneideriene (SP) sunt tumori rare cu o rată scăzută de transformare
malignă. De obicei pacienții prezintă o formațiune tumorală și simptome obstructive. Cu o dimensiune
de aproximativ 3-4 cm la diagnosticare, majoritatea tumorilor nu implica mai mult de o localizare
anatomica, fiind de obicei situate fie în sinusul maxilar, fie doar în cavitatea nazală. Transformarea
malignă a unui papilom Schneiderian într-un carcinom cu celule scuamoase reprezintă o provocare din
punctul de vedere al tratamentului precum și din ceea ce privește obținerea supraviețuirii fără semne de
recidivă pe termen lung. (1)(2)(3)
Materiale si metode: Pacientă în vârstă de 49 de ani s-a internat în clinica O.R.L a Spitalului Clinic
Județean de Urgență “Sf.Spiridon“ pentru epistaxis intermitent stâng, obstrucție nazală progresivă și
rinoree mucopurulentă. Simptomatologia a debutat cu aproximativ o lună anterior prezentarii. La
examenul clinic s-a obiectivat o masă tumorală cu punct de plecare de la nivelul septului nazal care
obstrua complet fosa nazală stângă. Ablația tumorii s-a realizat prin rinotomie laterală și septectomie.
Defectul septal a fost acoperit cu o grefă liberă cutanată preauriculară. Examenul histopatologic
obiectivează un carcinom cu celule scuamoase dezvoltat dintr-un papilom Schneiderian inversat.
Rezultate: Excizia completă a formațiunii tumorale și acoperirea defectului septal cu o grefă cutanată
preauriculară s-a realizat fără complicații. S-a efectuat radioterapie. Pe parcursul următoarelor 6 luni,
din punct de vedere clinic și imagistic, nu s-au identificat semne care să ateste recidiva formațiunii
tumorale. Pacienta nu prezintă adenopatii sau semne de diseminare.
Concluzie: Carcinoamele cu celule scuamoase care se dezvoltă din papiloame Schneideriene, în stadiile
incipiente, prezintă o rată de supraviețuire bună, atâta timp cât excizia formațiunii se realizează imediat
după diagnostic. Reconstrucția cu ajutorul unei grefe de piele este soluția optimă atât estetic cât și
funcțional, pacientul beneficiind de o viața normală.
Referințe:
(1) Clarke, S. R., & Amedee, R. G. (1997). Schneiderian papilloma. The Journal of the Louisiana State
Medical Society : official organ of the Louisiana State Medical Society, 149(9), 310–315.
(2) Vorasubin, N., Vira, D., Suh, J. D., Bhuta, S., & Wang, M. B. (2013). Schneiderian papillomas:
comparative review of exophytic, oncocytic, and inverted types. American journal of rhinology &
allergy, 27(4), 287–292.
(3) Juvekar, M., Sarkar, B. (2021)Squamous cell carcinoma arising from inverted Schneiderian
papilloma: a case report. Egypt J Otolaryngol 37, 46.
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Introduction: Schneiderian papilloma (SP) are rare tumors that have a low rate of malignant transformation.
Patients present most frequently with a mass and obstructive symptoms. With a mean size of 3-4 cm at the first
diagnosis, the majority of tumors don't involve a combination of more than one anatomic site, being usually
located only in the maxillary sinus or only in the nasal cavity. A malignant transformation from a Schneiderian
papilloma to a squamous cell carcinoma represents a challenge in terms of treatment and obtaining a disease free
survival interval. (1)(2)(3)
Materials and methods: A 49-year-old female patient was admitted to the ENT Department of Hospital "Sf.
Spiridon" Iasi for intermittent left-sided epistaxis, progressive nasal obstruction and mucopurulent rhinorrhea.
The patient experience these symptoms for approximately 1 month. A mass arising from nasal septum which
blocked completely the left nasal cavity was found by clinical examination. The tumor was removed under lateral
rhinotomy and septectomy. The septal defect was covered with a free preauricular skin graft. Histopathology
indicated a squamous cell carcinoma which was developed from an inverting Schneiderian papilloma.
Results: The complete excision of the tumor was performed and the free skin graft was successful. The patient
received radiotherapy. The 6 months clinical and imagistical follow up showed no signs of local recurrence, the
lymph nodes were not invaded and there were no signs of tumor spreading in other sites.
Conclusions: Early stage squamous cell carcinoma which evolved from a Schneiderian papilloma have a good
survival rate when the excision is performed as soon as possible after the diagnosis. Reconstruction by free skin
graft seems to be a good solution both esthetically and functionally, offering the patient a normal life.

Reference:
(1) Clarke, S. R., & Amedee, R. G. (1997). Schneiderian papilloma. The Journal of the Louisiana State Medical
Society : official organ of the Louisiana State Medical Society, 149(9), 310–315.
(2) Vorasubin, N., Vira, D., Suh, J. D., Bhuta, S., & Wang, M. B. (2013). Schneiderian papillomas: comparative
review of exophytic, oncocytic, and inverted types. American journal of rhinology & allergy, 27(4), 287–292.
(3) Juvekar, M., Sarkar, B. (2021)Squamous cell carcinoma arising from inverted Schneiderian papilloma: a case
report. Egypt J Otolaryngol 37, 46.
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13.Abordarea orientată spre pacient în managementul sindromului de
apnee obstructivă în somn
Nicoleta Dumitrescu
Centrul Medical „Sfântul Spiridon”, București, România

Introducere: Sindromul de apnee obstructivă în somn este o patologie cu diverse manifestări care conduc
pacientul spre mai multe specialități clinice înainte de a fi diagnosticat corespunzător. Managementul apneei de
somn are la bază un efort de echipă cu scopul de a diagnostica și trata cât mai eficient această patologie cu risc
vital. De aceea, întâi trebuie identificată soluția prin abord multidisciplinar și metode moderne astfel încât să
răspundă scopului dorit de pacient.
Material și metodă: Voi prezenta cazul unei paciente în vârstă de 56 de ani, care a fost diagnosticată cu sindrom
de apnee în somn forma severă cu mai mulți ani anterior prezentării. Era utilizatoare cronică de CPAP de mai
mulți ani și efectuase uvulopalatoplastie LASER, dar calitatea vieții acesteia era foarte scăzută în special pentru
că nu putea renunța la CPAP. De aceea, a primit recomandare de consult stomatologic și de tratament prin
dispozitiv de avansare mandibulară. Evaluarea pacientei a constat din anamneză, examen clinic, polisomnografie,
endoscopie de somn și cefalometrie laterală la prezentare și după 3 luni de tratament protetic. De asemenea,
pacienta a fost evaluată cardiologic, pneumologic și anesteziologic. Mai departe, am creat, în colaborare cu un
inginer, o aplicație destinată deciziei de administrare a analgosedării din timpul endoscopiei de somn cu scopul
de a reduce costul și timpul de efectuare a investigațiilor.
Rezultate: Eficiența terapeutică a dispozitivelor de avansare mandibulară a fost evidențiată prin îmbunătățirea
parametrilor polisomnografici, ameliorarea calității vieții și a activităților cotidiene evaluate după 3 luni de
tratament. În plus, pacienta nu a mai necesitat utilizarea CPAP și a prezentat scăderea semnificativă a tensiunii
arteriale cu reevaluarea tratamentului. Pentru utilizarea aplicației, au fost introduse date preluate din anamneză,
examen clinic și polisomnografie rezultând că „endoscopia poate fi efectuată în spital”. Soluțiile moderne și
chestionarele utilizate într-un mod focusat spre pacient au condus la o relație medic-pacient bazată pe încredere
și la găsirea soluției terapeutice ideale.
Concluzii: Abordarea multidisciplinară a pacienților diagnosticați cu apnee de somn ajută la identificarea unui
tratament adecvat, eficient și bine tolerat astfel încât, echipa medicală să își atingă scopul de a le îmbunătății
calitatea vieții și starea de sănătate. Înțelegerea nevoilor, stilului de viață și obiceiurilor culturale ale acestora sunt
elemente esențiale pentru o abordare orientată spre pacient.
Cuvinte cheie: apnee; abordare orientată spre pacient.
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Patient-centric approach in sleep apnoea syndrome management
Nicoleta Dumitrescu
ENT Department, “Saint Spiridon” Clinic, Bucharest, Romania

Background: Sleep apnoea syndrome is a pathology with many symptoms that may lead the patient to various
medical specialties before the correct diagnosis is defined. In the management of sleep apnoea there is a team
effort to diagnose and treat as efficient as possible this life-threatening health problem. It is, therefore, the solution
that needs to be identified through a pluridisciplinary approach and modern methods in order to address the
patient’s goal.
Methodology: I am presenting the case of a 56 years old female patient who had been diagnosed several years
before admission with severe obstructive sleep apnoea syndrome. She has been using CPAP for several years and
underwent a Laser assisted uvulopalatoplasty, but her quality of life was very low and the need for CPAP persisted.
Therefore, she was recommended for a mandibular advancement device. The case assessment consisted of
anamnesis, clinical exam, polysomnography, sleep endoscopy and lateral cephalometry at presentation and after
3 months of treatment. Also, the patient underwent cardiology, pneumology, anaesthesiology examinations.
Further, I have developed a software application focusing on the decision-making process regarding sedation used
for sleep endoscopy. The project was designed in collaboration with a software engineer in order to reduce time
and costs of sleep investigations.
Results: The therapeutic efficiency of the mandibular advancement device was highlighted by the improvement
of polysomnographic parameters, quality of life and day-to-day activity assessed after 3 months of treatment.
Moreover, the patient didn`t have to use anymore CPAP during sleep and the blood pressure decreased. The
application used the information obtained from patient’s history, clinical examination and polysomnography
showing that “treatment should be done in the hospital”. The modern solutions and the daily activity/sleep
questionnaires used in a patient-centric manner resulted in a confident doctor-patient relationship and in finding
the appropriate treatment solution.
Conclusions: The pluridisciplinary approach of the sleep apnoea patients leads to an adapted treatment which
proves to be efficient and well tolerated. This way, the medical team achieves its goal of improving the quality of
life and the health status of sleep apnoea patients. The understanding of the patient’s needs, lifestyle and culture
is essential feature for patient centricity.
Key words: sleep apnoea; patient-centric approach.
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14.PATOLOGIE OCULTĂ DESCOPERITĂ LA CAZURILE COVID19
Mihai Dumitru1, Daniela Vrînceanu1, Andreea Marinescu2, Romică Cergan3
1. ORL, Spitalul Universitar de Urgență București, România
2. Radiologie și Imagistică Medicală, Spitalul Universitar de Urgență București, România
3. Catedra de Anatomie, UMF Carol Davila, București, România

Cuvinte cheie: patologie, ocultă, COVID-19
Introducere: Perioada pandemiei SARS-CoV-2 a fost asociată în general cu lipsa accesabilității la sistemele de
sănătate. Percepția generală a fost centrată pe cronicizarea patologiei prin amânarea prezentării la medic.
Material și metode: Vom prezenta o serie de cazuri infectate SARS-CoV-2 care au beneficiat de un protocol de
investigare extensiv. Suspiciunea fenomenelor tromboembolice a impus examinarea CT cu substanță de contrast
multisegment cranio-cerebral, cervical, toracal, etc.
Rezultate: Vom descrie un caz internat COVID-19 la care incidental s-a descoperit evoluția unei formațiuni
tumorale pulmonare și care a beneficiat de tratament interdisciplinar cu chirurgia toracică. Un alt caz a fost marcat
de descoperirea în urma epistaxisurilor recurente a unui carcinom nazofaringian ulterior radiotratat. În al treilea
caz în cursul convalescenței COVID-19 pacientul a devenit conștient de existența unei formațiuni tiroidiene.
Concluzii: Cazurile cu patologie ocultă descoperită incidental în urma dezvoltării infecției COVID-19 sunt rare.
Managementul acestor cazuri este dificil prin necesarul de polimedicației și statusului clinico-biologic precar.

HIDDEN PATHOLOGY IN COVID-19 CASES
Mihai Dumitru1, Daniela Vrînceanu1, Andreea Marinescu2, Romică Cergan3
1. ENT, Bucharest University Emergency Hospital, Romania
2. Radiology and Imaging Department, Bucharest University Emergency Hospital, Romania
3. Anatomy Department, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Key words: pathology, occult, COVID-19
Introduction: The timeframe of the SARS-CoV-2 pandemic was generally associated with diminished
accessibility to healthcare. General attention focused on chronicization of pathology due to postponing medical
aid.
Material and method: We will present a case series infected with SARS-CoV-2 tht benefited from an extensive
investigation protocol. The suspicion of thrombosis and embolism implied CT scan with contrast media of the
head, neck, thorax that revealed hidden pathology.
Results: We will describe a case admitted with COVID-19 that incidentally presented a pulmonary tumor
submitted to joint treatment with the thoracic surgery department. Another case with recurrent nasal bleedings
proved to be a carcinoma of the nasopharynx. In the third case during COVID-19 recovery the patient observed
the persistence of a thyroid mass.
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Conclusions: Cases with hidden pathology discovered during COVID-19 infection are rare. The management of
such cases is difficult requiring extensive medication due to associated complications.

POSTER
15.MODIFICĂRILE CLINICE ALE OROFARINGELUI LA
PACIENȚII CU SINDROMUL DE APNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN
SOMN
1,2,

Enachi Victor1, Vetricean Sergiu2, Noroc Iurie3
Catedra de otorinolaringologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Republica Moldova

Introducere / Obiectiv. Sindromul de apnee obstructivă în somn (SAOS) este caracterizat prin episoade recurente
de colaps al căilor respiratorii superioare, care au ca rezultat oprirea parțială sau totală a fluxului de aer. Obiectivul
studiului este de a determina modificările clinice la nivelul orofaringelui la pacienții cu SAOS.
Metode / Metodologie. Studiul a fost realizat pe 70 de pacienți diagnosticați cu SAOS în clinica ORL USMF
„Nicolae Testemiţanu”, în perioada 2017-2021. Pacienții au fost examinați prin: orofarinfoscopie, rinoscopie cu
anestezie locală (10% lidocaină și 0,18% adrenalină) și laringoscopie endoscopică directă.
S-au analizat modificările clinice ale uvulei, pilierilor faringieni și palatului moale.
Rezultate. În urma examinării au fost identificate 4 tipuri de modificări clinice ale orofaringelui. Primul tip a fost
identificat la 10 pacienți fără modificări clinice, cu aspect normal al palatului moale, pilierilor faringieni și uvulei;
al doilea tip a fost observat la 26 de pacienţi – stadiul iniţial de hipertrofie, s-a observat o uşoară îngroşare a
palatului moale şi a uvulei, în special la nivelul pilierilor palatoglos şi palatofaringieni; al treilea tip, l-am fondat
la 20 de pacienți – stadiu aparent de hipertrofie, cu uvula mărită – de 2 sau 3 ori; al patrulea tip la 14 pacienți –
era vizibil doar limba și palatul dur.
Concluzii / Discuții. În studiu au fost identificate 4 tipuri de modificare clinică a orofaringelui care admit să
împartă pacienții cu SAOS în 4 grupe diferite care corespunde clasificării în funcție de gradul de severitate.
Îngustările suprafeței orofaringiene anteroposterior predispun la colapsul căilor aeriene superioare și duce la
apariția SAOS.
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THE CLINICAL MODIFICATIONS OF THE OROPHARYNX IN PATIENTS
WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
1,2,3

Enachi Victor1, Vetricean Sergiu2, Noroc Iurie3
Department of Otorhinolaryngology, Nicolae Testemitanu SUMPh, Chisinau, Republic of Moldova

Background./ Objective of the study. Obstructive Sleep Apnea Syndrome(OSAS) is characterized by recurrent
episodes of upper airway collapse, which result in partial or total stopping of the airflow. The objective of the
study is to determinate the clinical changes in the oropharynx in patients with OSAS.
Material and Methods. The study was performed in 70 patients diagnosed with OSAS in the ENT clinic Nicolae
Testemitanu SUMPh, between years 2017-2021. The patients were examined by: orofaringoscopy, rhinoscopy
with topical anesthesia (10% lidocaine and 0.18% adrenaline) and direct endoscopic laryngoscopy. We analyse
the clinical changes of the uvula, pharyngeal pillars and soft palate.
Results. After the examination, there were identified 4 types of clinical changes of the oropharynx. The first type
was identified at 10 patients without any clinical changes, with normal aspect of the soft palate, of the pharyngeal
pillars and uvula; the second type was observed of 26 patients – the initial stage of hypertrophy, was observed an
slight thickening of the soft palate and the uvula, especially at the level of the palatoglossal and palatopharyngeal
pillars; the third type, we found at 20 patients – the apparent stage of hypertrophy, with the enlarged in size uvula
- 2 or 3 times; the fourth types at 14 patients – was visible only the tongue and the hard palate.
Conclusions. The study was identified 4 types of clinical modification of the oropharynx what admit to divide
the patients with OSAS into 4 diferent groups which corresponds to the classification according to the degree of
severity. The narrows of the oropharyngeal anteroposterior surface predispose to collapse of the upper airways
and leads to OSAS.
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16.COSTURILE DE TREATAMENT ÎN CANCERUL DE PIELE
CERVICOFACIAL
Cosmin Ioan Faur1, Madalina Moldovan1, Horatiu Rotaru1, Rares Roman1
Disciplina de Chirurgie Orală și Craniomaxilofacială, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu
Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania.

1

Introducere: Cancerul de piele nonmelanom (NMSC) este o importantă problemă de sănătate publică datorită
incidenței crescute, a morbidității si a costului tratamentului. Cele mai frecvente forme histopatologice sunt
carcinomul bazocelular (BCC) (75%-80%) și carcinomul spinocelular (SCC) (20%-25%). Tratamentul cancerului
este scump, fiind o povară economică atât asupra Sistemului Național de Asigurări de Sănătate, cât și asupra
bolnavilor. Costul total al diagnosticului și al tratamentului NMSC este mai mare decât în cazul melanomului
malign. Studiu de față și-a propus să evalueze costul direct al tratamentului chirurgical al NMSC cervicofacial
într-o singură Instituție Publică de Chirurgie Maxilofacială din regiunea centrală a României.
Metodologie: Pacienții cu BCC și SCC care s-au prezentat în Compartimentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială
Cluj-Napoca, România, între 2015 și 2019 au fost incluși în acest studiu. Datele clinice și ale decontului
spitalizării au fost preluate din serviciul informatic al Spitalului Clinic Județean de Urgentă Cluj-Napoca.
Rezultate: Un număr de 134 de pacienți au fost incluși în acest studiu care au avut 153 de cancere de piele pentru
care s-a intervenit chirurgical (121 BCC și 32 SCC). Raportul dintre femei si bărbați a fost de 1:1,3, iar 60% dintre
pacienți au provenit din mediul rural. Cea mai frecventă localizare a fost piramida nazală, urmată de regiunea
geniană. Costul total al tratamentului NMSC în 5 ani a fost de 180.700 RON, cu o medie de 1.338 RON per
pacient și 1.188 RON per intervenție. Costul total de tratament pe an a crescut cu 451% de la 12.917 RON în
2015 până la 58.356 RON în 2019. Tratamentul SCC (1376 RON per intervenție) a fost mai mare decât cel pentru
BCC (1138 RON per intervenție).
Concluzii: Costul tratamentului al NMSC cervicofacial este mare, fiind o povară financiară atât pentru Sistemul
Național de Asigurări de Sănătate cât și pentru bolnavi.
Referințe: Eisemann N, Waldmann A, Geller AC, Weinstock MA, Volkmer B, Greinert R, et al. Non-Melanoma
Skin Cancer Incidence and Impact of Skin Cancer Screening on Incidence. J Invest Dermatol. 2014 Jan
1;134(1):43–50.
Lomas A, Leonardi-Bee J, Bath-Hextall F. A systematic review of worldwide incidence of nonmelanoma skin
cancer. Br J Dermatol. 2012;166(5):1069–80.
Steding-Jessen M, Birch-Johansen F, Jensen A, Schüz J, Kjær SK, Dalton SO. Socioeconomic status and nonmelanoma skin cancer: A nationwide cohort study of incidence and survival in Denmark. Cancer Epidemiol. 2010
Dec 1;34(6):689–95.
Mariotto AB, Robin Yabroff K, Shao Y, Feuer EJ, Brown ML. Projections of the Cost of Cancer Care in the United
States: 2010–2020. JNCI J Natl Cancer Inst. 2011;103(2):117.
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TREATMENT COSTS OF HEAD AND NECK SKIN CANCER
Cosmin Ioan Faur1, Madalina Moldovan1, Horatiu Rotaru1, Rares Roman1.
1Department of Oral and Craniomaxillofacial Surgery, “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and
Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania.

Keywords: head and neck cancer, skin cancer, cancer treatment cost.
Introduction. Non-Melanoma skin cancer (NMSC) is an important health problem owing to its high incidence
and morbidity, as well as the cost of the treatment. Most histopathological variants of the NMSC are basal cell
carcinoma (BCC) (75%-80%) and squamous cell carcinoma (SCC) (20%-25%). Cancer treatment is expensive,
being an economical and clinical burden for the National Healthcare system, as well as a financial burden for the
individuals. The total cost for NMSC diagnosis and treatment is higher than for malignant melanoma. We aimed
to evaluate the direct costs of surgical treatment of head and neck NMSC in a single public Maxillofacial Surgical
Institution in the Central region of Romania.
Methods and Materials: Patients suffering from BCC and SCC who addressed to the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Cluj-Napoca, Romania between 2015 and 2019 were included in this study. We reviewed
the clinical data and the charge data of hospitalization from the informatic system of Cluj-Napoca County
Hospital.
Results: A total of 134 patients were included in this study that had 153 surgical episodes of skin cancer (121
BCC and 32 SCC). Male to female ratio was 1,3:1 and 60% of the patients lived in a rural environment. The most
frequent localization of NMSC was the nose, followed by the cheek. The total cost of NMSC per 5 years of
treatment was 180.700 RON with a mean of 1.338 RON per patient and 1.188 RON per episode. The cost of
treatment per year increased by 375% from 12.917 RON in 2015 to 48.457 RON in 2019. The treatment of SCC
(1376 RON per episode) was more expensive than that of BCC (1138 RON per episode).
Conclusion: The cost of NMSC treatment is high, being a financial burden for both National Healthcare system
and individuals.
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17.MONITORIZAREA NEUROFIZIOLOGICĂ
INTRAOPERATORIE ÎN CHIRURGIA ORL
1

Maria-Delia Florean1, Diana-Maria Vlad1, Andrada-Monica Buia¹, F.D. Chirteș1, S. Albu2
Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian, Departamentul de Otorinolaringologie și Chirurgie
Cervico-Facială, Cluj Napoca, Romania
2

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Romania

Cuvinte cheie: neuromonitorizare, nerv laringeu recurent, nerv facial, tiroidectomie, parotidectomie.
Introducere / Obiectiv: Afectarea structurilor nervoase reprezintă o complicație în chirurgia ORL. Chirurgia
tiroidei este asociată cu o rata de 9% de leziune a nervului laringeu recurent, cu paralizia corzii vocale. Leziunile
iatrogene ale nervului facial în chirurgia parotidei(19%) sau a urechii medii pot fi o cauză a parezei faciale.
Incidența și severitatea acestor complicații ar putea fi reduse semnificativ utilizând neuromonitorizarea
intraoperatorie(NMIO). Acest studiu își propune să descrie tehnica neuromonitorizării, cu beneficiile și
eficacitatea, precum și limitele sale în chirurgia ORL.
Metode / Metodologie: Am realizat această sinteză din literatura de specialitate pe baza ghidurilor internaționale
de NMIO. Valoarea NMIO în evaluarea nervului recurent și a nervului facial a fost evidențiată la pacienții
departamentului nostru cu indicație de tiroidectomie, parotidectomie sau explorare chirurgicală a urechii medii.
Rezultate: IONM utilizează electromiografia (EMG) pentru a înregistra semnalele mioelectrice de la musculatura
periferică și pentru a evalua integritatea funcțională a nervilor. Depolarizarea unui nerv motor produce potențial
electric pe mușchi, a căror activitate este monitorizată cu ajutorul electrozilor pe mușchii feței, pentru nervul
facial sau a electrozilor integrați pe tubul endotraheal pentru nervul recurent. NMIO poate ajuta chirurgul să
identifice nervul, facilitând disecția, recunoscând leziunile și oferind informații de prognostic despre starea
funcțională postoperatorie a nervului. NMIO a nervului facial a devenit un adjuvant important pentru a reduce
incidența și severitatea leziunilor nervoase faciale iatrogene. În ceea ce privește utilizarea NMIO în chirurgia
tiroidiană, studiile nu au reușit să demonstreze în mod clar că reduce rata de injurie a nervului laringeu recurent.
Folosind NMIO de doi ani, nu am înregistrat cazuri de paralizie facială sau recurențială postoperatorie sub
controlul monitorului.
Concluzii / Discuții: În țara noastră, NMIO nu este încă o practică obișnuită în departamentele ORL. NMIO ar
trebui adoptată de mai mulți chirurgi pentru a proteja integritatea neuronală în intervențiile pe tiroidă, parotide
sau în cele otologice.
Referințe: 1. Schneider, R. et.al. (October 2018). International Neural Monitoring Study Group Guideline 2018.
Laryngoscope 128 (S3), pp.1-17
2. Kartush,J.M. et.al. (April 2021). Best Practices in Facial Nerve Monitoring. Laryngoscope 131 (S4), pp. 1-42
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INTRAOPERATIVE NEUROPHYSIOLOGICAL MONITORING IN ENT
SURGERY
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Key Words: neural monitoring, recurrent laryngeal nerve, facial nerve,thyroidectomy, parotidectomy.
Introduction: The damage of nervous structures represents a complication in ENT surgery. Thyroid surgery is
associated to a rate of 9% of lesion of recurrent laryngeal nerve and vocal fold paralysis¹. Iatrogenic injury of
facial nerve in parotid(19%) or middle ear surgery can be a cause of facial palsy². The incidence and severity of
these complications could be significantly reduced using intraoperative neurophysiological monitoring(IONM).
This study aims to describe the neuromonitoring technique, with the benefits and effectiveness, as well as its
limitations in ENT surgery.
Methods: A review of literature was performed using international guidelines for IONM. The value of IONM in
recurrent and facial nerve evaluation was highlighted on the patients of our department with indication of
thyroidectomy, parotidectomy and middle ear surgical exploration.
Results: IONM uses electromyography (EMG) to record myoelectric signals from peripheral musculature and
to evaluate the functional integrity of individual nerves. Depolarization of a motor nerve produces electrical
potential within the muscles, whose activity is monitored using intramuscular electrodes, on face muscles for
facial nerve, or integrated electrodes on endotracheal tube for recurrent nerve. IONM can aid the surgeon in the
identification of the nerve, facilitating dissection, recognizing functional injuries and providing prognostic
information about the postoperative functional status of the nerve. IONM of facial nerve has become an important
adjunct to reduce the incidence and the severity of iatrogenic injury. Regarding the use of IONM in thyroid
surgery, studies have failed to show clearly that it actually reduces recurrent nerve injury rates. We have been
using IOMN for two years and no cases of postoperative facial or recurrent palsy were recorded under
neuromonitoring control.
Conclusion: In our country, IONM is still not a common practice in ENT departments. IONM should be further
adopted by more surgeons to protect the neural integrity in thyroid, parotid or otologic surgeries.
Refferences: 1. Schneider, R. et.al. (October 2018). International Neural Monitoring Study Group Guideline
2018. Laryngoscope 128 (S3), pp.1-17
2. Kartush,J.M. et.al. (April 2021). Best Practices in Facial Nerve Monitoring. Laryngoscope 131 (S4), pp. 1-42
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18.MUCORMICOZA (ZIOMICOZA) / ”CIUPERCA NEAGRĂ” PREZENTARE
DE CAZ
Hîrtie Bogdan, Horhat Delia, Moț Cristian, Poenaru Mărioara, Balica Nicu, Marin Alin
Clinica O.R.L - Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara

Cuvinte cheie: mucormicoza, zigomicoza, ciuperca neagră.
Introducere: Mucormicoza, (numită anterior zigomicoza) este o infecție fungică rară, dar gravă, cauzată de un
grup de mucegaiuri numite mucormicete. Această ciupercă traiește în sol și în materia organică aflată în
descompunere (frunze, lemn purezit, compost). Sporii acestor ciuperci pot fi inhalați și afectează în principal
plamanii și sinusurile feței, totuși nu este o boală contagioasă și nu se poate răspândi de la o persoană la alta.
Material și metodă: În lucrarea de față este prezentat cazul unei paciente cu mucormicoză asociată infecției cu
virusul SARS CoV-2, diagnosticată și tratată în Clinic O.R.L Timișoara. Au fost culese date din foaia de observație
clinică, protocolul operator și din rezultatele obținute în urma investigațiilor clinice și paraclinice.
Discuții: Conform studiilor, mucormicoza afectează în principal persoanele imunodeprimate sau pe cele care au
deja o patologie sau au trecut recent printr-o infecție. Au fost raportate cazuri de ”ciupercă neagră” la pacienții
infectați cu virusul SARS CoV-2 sever sau la cei care se recuperează după boală. Cea mai frecventă prezentare a
mucormicozei în România este cea a infecției sinusurilor feței, însoțită de congestie nazală, secreții nazale și
cefalee. De asemenea, la cazurile mai avansate pot apărea febra, celulita peri-orbitală cu tumefacție sau chiar
decesul.
Rezultate și concluzii: Deși este o infecție foarte rară în România, au fost raportați o serie de pacienți cu
mucormicoză, în special asociată cu virusul SARS CoV-2, printre care și pacienta diagnosticata și tratată în
Clinica O.R.L Timișoara. Principala metodă curativă abordată în cazul pacientei diagnosticate în Clinica O.R.L
Timișoara a fost ablația, pe cale endoscopică a leziunilor urmat de tratamentul antifungic (voriconazol), cu o
evolutie favorabila.
Referințe:
1. Oliver A Cornely, Ana Alastruey-Izquierdo et al. Global guideline for the diagnosis and management of
mucormycosis: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the
Mycoses Study Group Education and Research Consortium. Lancet Infect Dis 2019; 19: e405–21. Accessed
online from https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2819%2930312-3 on 26 May 2021
2. Singh AK, Singh R, Joshi SR, Misra A, Mucormycosis in COVID-19: Asystematic review of cases reported
worldwide and in India, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2021), doi:
https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.05.019
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MUCORMYCOSIS ( ZYGOMYCOSIS ) / ”BLACK FUNGUS” CASE
STUDY
Hîrtie Bogdan, Horhat Delia, Moț Cristian, Poenaru Mărioara, Balica Nicu, Marin Alin
O.R.L Clinic - Municipal Emergency Hospital Timișoara
”Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara

Introduction: Mucormycosis (previously named zygomycosis) is a rare fungal infection, but severe, caused by a
group of mold called mucormycetes. This fungus lives in the soil and in the decomposing organic material (leaves,
rotten wood, compost). The spores of these fungi can be inhaled and they mainly harm the lungs and sinuses,
nevertheless it is not a contagious disease and it cannot spread from one person to another.
Material and method: In this case study we present the case of a female patient suffering from mucormycosis
associated with SARS CoV-2 virus infection, diagnosed and under treatment in Timisoara O.R.L Clinic. Data
have been collected from the clinical observation sheet/ medical histories clinical guidance and from the results
obtained from clinical and laboratory investigations.
Debate: According to the studies, mucormycosis mainly harms imunosupressed persons or those that already
have a pathology or have recently been through an infection cases of " black fungus " have been reported to
patients infected with severe SARS CoV-2 or to those who are recovering from it. The most frequent form of
mucormycosis in Romania is that of sinuses infection, together with nasal congestion, nasal discharge and
headache. Furthermore, in more advanced cases, fever, periorbital cellulite, swelling or sever death may occur.
Results and conclusions: Despite being a very rare infection in Romania, a number of patients suffering from
mucormycosis have been reported, mostly associated with SARS CoV-2 virus, including the female patient who
was diagnoses and treated in the O.R.L Clinic from Timisoara. The main curative method approache with the
female patient was endoscopic ablation of the lesions followed by antifungal treatment (voriconazol), with
favorable evolution.
Reference:
1. Oliver A Cornely, Ana Alastruey-Izquierdo et al. Global guideline for the diagnosis and management of
mucormycosis: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the
Mycoses Study Group Education and Research Consortium. Lancet Infect Dis 2019; 19: e405–21. Accessed
online from https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2819%2930312-3 on 26 May 2021
2. Singh AK, Singh R, Joshi SR, Misra A, Mucormycosis in COVID-19: Asystematic review of cases reported
worldwide and in India, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2021), doi:
https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.05.019
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19.MIGRENA VESTIBULARĂ – CAZ CLINIC
Diana-Arăunca Mihai-Coman
Clinica Nova Explorari ORL, Cluj-Napoca
Migrena vestibulară, vertij, hipoacuzie
INTRODUCERE
Migrena vestibulara este o patologie des întâlnită la pacienții care prezintă vertij sau amețeală. Există criterii de
diagnostic bine definite în “International Classification of Vestibular Disorders”,( I.C.V.D. ) ale Asociație Barany,
ale migrenei vestibulare care ne ajută în diferențierea patologiei de alte afecțiuni precum boala Meniere și
stabilirea unui tratament corect.
MATERIAL ȘI METODE
Caz clinic
REZULTATE
În urma anamnezei, examenului clinic și testelor de explorare vestibulară, un pacient în vârstă de 39 de ani,
diagnosticat anterior cu boala Meniere, a fost diagnosticat conform criteriilor I.C.V.D. ale Asocieției Barany cu
migrena cohleo-vestibulară. Prezenta crize de vertij rotator, amețeală și dezechilibru cu durata până în 72 de ore,
precedate de cefalee intensă cu caracter migrenos, fără aură. Investigațiile făcute ne indicau hipoacuzie
neurosenzorială medie ureche stângă și ușoară ureche dreaptă, cu caracter fluctuant, funcție vestibulară scăzută,
necompensată și hiporeflexie vestibulară pe ureche stângă pe frecvențe medii și joase, asociat un vertij pozițional
paroxistic benign pe canalul lateral și posterior ureche stângă. Pacientului nu i se facuseră niciodată manevre de
repoziție iar evoluția bolii se ameliora temporar sub tratament cortizonic. S-a efectuat manevra Epley de canal
semicircular posterior și Lempert pentru canalul semicircular orizontal, s-au indicat exerciții de reeducare
vestibulară, s-a indicat schimbarea stilului de viață, un regim igieno-dietetic specific și s-a inițiat tratament oral
cu Topiramat. Evoluția a fost favorabilă cu normalizarea auzului, compensare vestibulara 100% și remiterea
cefaleei.
CONCLUZII
Definirea corectă a migrenei vestibulare ne ajută în abordarea corectă a paciențiilor, în diagnosticul diferențial cu
boala Meniere, în recunoașterea altor patologii vestibulare asociate și în inițierea unui tratament corespunzător cu
efecte benefice pe termen lung.
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VESTIBULAR MIGRAINE - CLINICAL CASE
Diana-Arăunca Mihai-Coman
Clinica Nova Explorări ORL, Cluj-Napoca
Vestibular migraine, vertigo, hearing loss
INTRODUCTION
Vestibular migraine is a common condition in patients who experience vertigo and dizziness. There are precise
diagnostic criteria specified by the International Classification of Vestibular Disorders (I.C.V.D.) of the Barany
Association, for vestibular migraine. These guidelines help us differentiate vestibular migrane from other
conditions such as Meniere's disease and establish a correct form of treatment.
MATERIAL AND METHODS
Clinical case
RESULTS
We examined a 39-year-old patient, previously diagnosed with Meniere's disease and after performing anamnesis,
clinical examination, and vestibular tests, according to the I.C.V.D. criteria of the Barany Association, he was
diagnosed with cochleo-vestibular migraine. He suffered from multiple rotatory vertigo crises, dizziness and
imbalance lasting up to 72 hours, preceded by an intense migraine without aura. Vestibular and audiological tests
reveal left ear medium neurosensorial hearing loss and right ear slight neurosensorial hearing loss, with fluctuating
character; low uncompensated vestibular function and left ear vestibular hyporeflexia on medium and low
frequencies, associated with a left ear benign positional paroxysmal vertigo on the lateral and posterior canal. The
patient had never undergone any repositioning maneuvers and the disease improved temporarily with cortisone
treatment. We went on performing the Epley maneuver for the posterior semicircular canal and the Lampert
maneuver for the horizontal semicircular canal. Additionally, we recommended vestibular compensating
exercises, lifestyle changes, a specific hygienic-dietary regimen, and oral treatment with Topiramate. The
evolution was favorable with hearing recovery, 100% vestibular compensation, and the relief of headache.
CONCLUSIONS
Defining the correct diagnostic criteria of vestibular migraine helps us to correctly approach our patients, asess
differential diagnosis such as Meniere's disease, also to recognize other associated vestibular pathologies and to
initiate an appropriate treatment with long-term beneficial effects.
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TRATAMENTUL UNUI HEMANGIOM LATERO-CERVICAL
STÂNG
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1
Clinica ORL, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ,,Dr. Carol Davila”, București, România
2

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

Introducere: Hemangioamele sunt anomalii vasculare care în majoritatea cazurilor apar imediat după naştere,
multe dintre ele involuând spontan până la vârsta de 7 ani. Hemangioamele capilare sunt cel mai frecvent tip;
acestea apar în pielea, țesuturile subcutanate, mucoasa bucală și buze, precum și în ficat, splină și rinichi.
Hemangioame juvenile (așa-numitele hemangioame de căpșuni) ale nou-născuții sunt frecvente (1 din 200 de
nașteri), implică pielea și pot fi multiple. Granuloamele piogene se manifestă ca peduncuți roșii, cu creștere rapidă,
leziuni la nivelul pielii, mucoasei gingivale sau bucale care sangerează ușor și sunt adesea ulcerate.
Hemangioamele cavernoase sunt compuse din canale vasculare mari, dialate, sunt mai infiltrative, implică
frecvent structuri profunde și nu regresează spontan. Hemangioamele cavernoase sunt o componentă a bolii von
Hippel-Lindau, în care leziunile vasculare se găsesc frecvent în cerebel, trunchiul cerebral, retină, pancreas si
ficat. Clinic apar ca leziuni hemangiomatoase la nivelul pielii sau mase chistice în cavitatea bucală, faringe, glanda
parotidă.
Metodologie: Se raportează cazul unei paciente în vârstă de 42 ani, cunoscută cu alergie la iod, ce se prezintă în
Clinică O.R.L. a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” pentru apariția unei
formațiuni tumorale latero-cervicale stângi, cu evoluție insidioasă debutată în urmă cu un an.
Rezultate și concluzii: Diagnosticul de hemangiom latero-cervical s-a pus pe baza examenului clinic, examen
imagistic (computer tomograf al regiunii cervicale) și examenul histopatologic al formațiunii. Examenul
histopatologic este optim pentru diagnosticarea exactă a hemangiomului, ce descrie hemangiom de tip mixt
(cavernos și capilar), ulcerația tegumentului, sclerohialinizare, infiltrat inflamator și țesut de granulație în
suprafață. Tratamentul a fost strict chirurgical, excizand în totalitate formațiunea tumorală, fără lezarea
elementelor vasculo-nervoase cervicale. Evoluția post-operatorie a fost favorabilă, fără a există complicatii.
Cuvinte cheie: Hemangiom latero-cervical, sclerohialinizare, tratament chirurgical.
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CLINICAL AND THERAPEUTIC ASPECTS REGARDING THE TREATMENT
OF A LEFT LATERO-CERVICAL HEMANGIOMA
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Bunea1, Anca Florescu1, Ruxandra Marinescu1, Miruna Mateescu1, Minodora Mătăsaru1, V.Necula1, Alina
Petre1, Laura Vasilescu1, M. Ziani1, R. Costin1,2
1
ENT Clinic, Central Military Emergency University Hospital ,, Dr. Carol Davila ”, Bucharest, Romania
2

ENT Specialty, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Introduction: Hemangiomas are vascular abnormalities that in most cases occur immediately after birth, many
of them involving spontaneously until the age of 7. Capillary hemangiomas are the most common type; they occur
in the skin, subcutaneous tissues and oral mucous membranes and lips, as well as in the liver, spleen and kidneys.
Juvenile hemangiomas (so-called strawberry hemangiomas) of newborns are common (1 in 200 births), involve
the skin, and can be multiple. Pyogenic granulomas appear as rapidly growing red peduncles, lesions on the skin,
gingival or oral mucosa that bleed easily and are often ulcerated. Cavernous hemangiomas are composed of large,
dialate vascular channels, are more infiltrative, frequently involve deep structures, and do not regress
spontaneously. Cavernous hemangiomas are a component of von Hippel-Lindau disease, in which vascular lesions
are commonly found in the cerebellum, brainstem, retina, pancreas, and liver. Clinically they appear as
hemangiomatous lesions on the skin or cystic masses in the oral cavity, pharynx, parotid gland.
Methodology: The case of a 42-year-old patient, known to have an iodine allergy, is reported to the ENT Clinic
of the Central Military Emergency University Hospital ,, Dr. Carol Davila ”, for the appearance of a left laterocervical tumor formation, with an insidious evolution that started a year ago.
Results and conclusions: The diagnosis of latero-cervical hemangioma was based on clinical examination,
imaging examination (computed tomography of the cervical region) and histopathological examination of the
formation. The histopathological examination is optimal for the exact diagnosis of the hemangioma, which
describes mixed types (cavernous and capillary), skin ulceration, sclerohyalinization, inflammatory infiltrate and
surface granulation tissue. The treatment was strictly surgical, completely excluding the tumor, without damaging
the cervical vascular-nervous elements. The post-operative evolution was favorable, without any complications.
Key words: Latero-cervical hemangioma, sclerohyalinization, surgical treatment.
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TEMPORAL – PREZENTARE DE CAZ
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1
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Introducere: Displazia fibroasă este o boala congenitală, non-ereditară ,rară (cu o incidenta de 1:4000-1:10000),
benignă, caracterizată de prezența unor leziuni osoase în care țesutul osos normal este înlocuit cu țesut conjunctiv
fibros cu dezvoltare excesivă și trabecule osoase dispuse dezorganizat. Cauza este reprezentată de mutația
somatică a genei GNAS1, localizată pe cromozomul 20q13.2-13.3, care codifică subunitatea α a proteinei G. Boala
se prezintă sub mai multe forme, în lucrarea de față vom prezenta forma monostotică, cranio-facială, care
afectează în mod tipic mandibula si maxilarul, oasele bazei craniului și ale calotei craniene.
Metode: În lucrarea de față raportăm un caz de displazie fibroasă a osului temporal drept, la o pacientă în vârstă
de 32 de ani, cu antecedente patologice în sfera otologică, a căror cauză a trecut neobservată timp de 20 de ani.
Lucrarea de față isi propune să crească gradul de conștientizare a unei boli rare, cu evoluție lentă și deformantă,
prezentând particularitățile cazului și complicațiile bolii.
Rezutate și concluzii: Diagnosticul de displazie fibroasă de os temporal s-a pus pe baza examenului clinic,
imagistic, audiometric si histopatologic. In vederea abordării chirurgicale a acestui tip de afecțiune este necesară
constituirea unei echipe mixte, formată din otolog și neurochirurg. Tratamentul chirurgical are ca scop corectarea
deformărilor induse de creșterea osului, de restabilire a functionalității și de sancționare a complicațiilor.
Cuvinte cheie: displazie fibroasă, os temporal, diagnostic
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A RARE CASE OF FIBROUS DYSPLASIA OF TEMPORAL BONE- CASE
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Anghel1, Alex Bonciu1, Ancuța Bunea1, Anca Florescu1, Ruxandra Marinescu1, Minodora Mătăsaru1, Miruna
Mateescu1, I. Mghir1, V. Necula1, Laura Vasilescu1, M. Ziani1, Mihaela Tatu1
1
ENT Clinical Department, “Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital, Bucharest
2
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Background: Fibrous dysplasia is a congenital, noninherited, rare ( with an incidence of 1:4000-1:10000), benign
disease, characterized by the presence of bone lesions in wich normal bony tissue is replaced by an excessive
proliferation of cellular fibrous connective tissue intermixed with irregular bony trabeculae. The cause of this
disease has been reported to be the somatic mutation of GNAS1 gene, located at chromosome 20q13.2-13.3, wich
encodes the α subunit of G protein. The disease has many forms of clinical presentation, in the current paper we
discuss the monostotic, cranio-facial form, wich typically affects the maxilla and the mandible, skull base and the
vault.
Methods: In the current paper we report a rare case of fibrous dysplasia of the right temporal bone in a 32 years
old patient having a history of otologic manifestations, whose cause has been unnoticed for 20 years. The current
paper raises awareness of a rare disease, with a slow yet deforming evolution, discussing the case particularities
and the complications.
Results and conclusions: The diagnosis of fibrous dysplasia of temporal bone was based on clinical examination,
imagistic findings, audiometric testing and histopathological examination. Aiming to do a proper surgical
approach it is necessary to work in a mixed team, formed by an otologist and a neurosurgeon. The purpose of the
surgical treatment should be to rectify the deformities induced by the excessive bone growth and to cure the
complications.
Key words: fibrous dysplasia, temporal bone, diagnosis
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Cuvinte cheie: ranula, chist sublingual, sialocel.
Introducere: Ranula este o tumora benigna a planseului bucal situata sublingual. Aceasta rezulta prin
transformarea chistica a epiteliului unuia dintre canalelor de secretie ale glandelor sublinguale. Este inrudita cu
sialochistul, acesta fiind caracteristic glandelor salivare mici. Are o forma translucida, in forma de cupola, mai
ales unilateral, pe o parte a frenului, de dimensiuni variabile.1
Material si metoda: In lucrarea de fata este prezentat cazul unui pacient diagnosticat si tratat in cadrul Clinicii
ORL Timisoara. Pentru prezentarea curenta, au fost culese date din foaia clinica de observatie, protocolul operator,
rezultatele obtinute in urma examenelor clinice si paraclinice.
Discutii: Ranulele sunt în general asimptomatice, dar dacă dimensiunea este mare, poate afecta înghițirea,
vorbirea, masticația sau respirația. Etiologia ranulei este necunoscută, dar a fost descrisă în asociere cu glanda
sublinguală. Este de obicei legată de traumatisme ale glandei sublinguale sau ale ductului, iar formarea cicatricilor
în urma acesteia poate provoca obstrucție.2
Rezultate si Concluzii: Chisturile sublinguale sunt de obicei prezente la copii, ambele sexe sunt afectate in mod
egal. Desi reprezinta principala afectiune chistica a glandelor salivare, in Clinica ORL Timisoara aceasta patologie
este rar intalnita. Principala metoda curativa abordata in Clinica ORL este reprezentata de excizie formatiunii de
la nivelul planseului bucal. Cu toate acestea, studiile arata ca rata de recidiva este crescuta.
Referinte:
1.Chen JX, Zenga J, Emerick K, Deschler D. Sublingual gland excision for the surgical management of plunging
ranula. Am J Otolaryngol. 2018 Sep-Oct;39(5):497-500. doi: 10.1016/j.amjoto.2018.05.011. Epub 2018 May 26.
PMID: 30017374.
2.Lee DH, Yoon TM, Lee JK, Lim SC. Treatment outcomes of the intraoral approach for a simple ranula.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015 Apr;119(4):e223-5. doi: 10.1016/j.oooo.2015.01.007.
Epub 2015 Feb 3. PMID: 25758846.
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Key words: ranula, sublingual cyst, sialocel.
Introduction: Ranula is a benign tumor found on the floor of the mouth. This results from the cystic
transformation of the epithelium of the one of the secretory channels of the sublingual glands. It is related to the
sialochist which is characteristic of the small salivary glands. It has a translucent dome-shaped especially
unilateral on one side of the frenulum of variable dimensions.1
Material and method: This paper presents the case of a patient diagnosed and treated at the ENT Clinic
Timisoara. Data of the current presentation were collected from the clinical observation sheet, the operating
protocol, the results obtained from the clinical and paraclinical examinations.
Discutions: Ranulas are generally asymptomatic, but if the size is large, it may affect swallowing, speech,
mastication, or breathing. The etiology of the ranula is unknown, but has been described in association with the
sublingual gland. It is usually related to trauma to the sublingual gland or the duct and scar formation following
this may cause obstruction.2
Result and conclusions: Sublingual cysts are usually present at both sex children that are equally affected.
Although it is the main cystic disease of the salivary glands. In the ENT Clinic Timisoara this pathology is rarely
found. The main curative method approached in our ENT Clinic is represented by the excision of the formation
at the level of the buccal floor. However, studies show that the recurrence rate is high.
Reference:
Chen JX, Zenga J, Emerick K, Deschler D. Sublingual gland excision for the surgical management of plunging
ranula. Am J Otolaryngol. 2018 Sep-Oct;39(5):497-500. doi: 10.1016/j.amjoto.2018.05.011. Epub 2018 May 26.
PMID: 30017374.
Lee DH, Yoon TM, Lee JK, Lim SC. Treatment outcomes of the intraoral approach for a simple ranula.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015 Apr;119(4):e223-5. doi: 10.1016/j.oooo.2015.01.007.
Epub 2015 Feb 3. PMID: 25758846.
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Introducere: Opțiunile terapeutice pentru cancerul orofaringian sunt multiple:tratament chirugical,
radioterapie/chimioterapie. Acestea pot fi folosite ca modalitate unică de tratament sau combinate. Inovatiile
tehnice recente au determinat un nou interes pentru tehnicile chirurgicale transorale
Metode: Lucrarea de față reprezintă o analiză a literaturii de specialitate cu interes asupra abordului transoral în
cazul cancerelor de orofaringe, precum si analiza unor cazuri clinice internate in cadrul Clinicii de ORL a
Spitalului Clinic Colțea cu diagnosticul de neoplasm orofaringian, prin care sunt evidențiate aspectele terapeutice
si rezultatele postoperatorii, in cazul carora s-a folosit abordul transoral pentru ablatia neoplasmului.
Rezultate:Literatura de specialitate arata numeroase avantaje ale chirurgiei prin abord transoral laser CO2 în
cazul neoplasmelor orofaringiene. De exemplu, un studiu multicentric din SUA, realizat pe 204 pacienți cu
neoplasm orofaringian, la care s-a folosit metoda laser CO2, a avut ca rezultate: supraviețuirea globală la trei ani
a fost de 86%, controlul local a fost de 97%, iar 87% dintre pacienți au avut deglutiție normală/disfagie episodică.
Concluzii: Managementul cancerului de orofaringe continuă să fie multidisciplinar. Abordul transoral laser CO2
în cazul neoplasmelor de orofaringe poate fi opțiunea terapeutica primară, chiar și în cazurile mai avansate de
boală. Decizia terapeutică de primă intenție va fi luată ținand cont de: comorbiditătile pacientului, calitatea vieții,
precum și de experiența chirurgului și dotările spitalului.
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Abstract
Introduction: Therapeutic options for oropharyngeal cancer are multiple: surgical treatment, radiotherapy /
chemotherapy. They can be used as a single treatment or combined. Recent technical innovations have led to a
new interest in transoral surgical techniques.
Methods: This paper is an analysis of the literature with interest on the transoral approach in oropharyngeal
cancers, as well as the analysis of clinical cases of oropharyngeal neoplasm in the ENT Clinic of the Colțea
Clinical Hospital, which highlights the therapeutic aspects and postoperative results, in which the transoral
approach was used for ablation of the neoplasm.
Results: The literature shows many advantages of transoral CO2 laser surgery in oropharyngeal neoplasms. For
example, a multicenter study in the United States of 204 patients with oropharyngeal neoplasms using laser CO2
method showed that overall three-year survival was 86%, local control was 97%, and 87% of patients had normal
swallowing / episodic dysphagia.
Conclusions: Oropharyngeal cancer management continues to be multidisciplinary. The laser CO2 transoral
approach for oropharyngeal neoplasms may be the primary therapeutic option, even in more advanced cases of
the disease. The first-line therapeutic decision will be made taking into account: the patient's comorbidities,
quality of life, as well as the surgeon's experience and hospital facilities.
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24.CAZUL RAR AL UNUI ABCES HIPOFARINGIAN SI AL
LARINGELUI SUPRAGLOTIC
Florentina Severin1, Tereza Andrei1, Irina Horvat1, Paul Stanciulescu1, Iustin Iatentiuc1, Gina Stegaru1, Raluca
Neagu1, Gabriela Burlacu1, Mihail Dan Cobzeanu 1
1
Clinica ORL, Spitalul Clinic Judetean de Urgente “Sf.Spiridon”, Universitatea de Medicina si Farmacie
“Gr.T.Popa”, Iasi, Romania.

Introducere / Obiectiv: Înainte de utilizarea pe scară largă a antibioticelor, abcesele hipofaringo-laringiene se
prezentau de obicei secundar bolilor sistemice. Astăzi, acest tip de abcese sunt rar observate și cele mai multe
rezultă din boli intrinsece ale laringelui și faringelui, cum ar fi instrumentarea căilor aero-digestive superioare sau
malignitatea. Aceasta prezentare de caz descrie cazul unic al unui abces plasat la nivelul sinusului piriform drept
care se extinde la repliul ariepiglotic drept și peretele posterior al hipofaringelui avand etiologie necunoscuta si o
evolutie insidioasă. Un abces cu asemenea localizare anatomica a fost descris rar în literatură. Obiectivele lucrarii
constau in caracterizarea examenului clinic, investigatiilor paraclinice si managementul terapeutic al patologiei
expuse.
Metode / Metodologie: Pentru documentarea acestui caz clinic s-au folosit date demografice obținute din foaia
de observație a pacientului, dinamica probelor biologice recoltate, înregistrări video ale explorarilor fibroscopice
nazo-faringo-laringiane realizate în evoluție, constatări intraoperatorii precum și imagini tomografice
computerizate.
Rezultate: Pacientul nu a avut antecedente de boală faringo-laringiană sau instrumentare a căilor respiratorii; cu
toate acestea, istoricul său medical recent a fost semnificativ pentru diabetul zaharat de tip 2 slab controlat, precum
și pentru abuzul de alcool și fumat. Disfagia severa pentru solide si fluide asociate cu disfonie, au fost evaluate în
regim de urgență cu investigație promptă fibroscopica, imagistică tomografică computerizată a gâtului, care a
evidențiat un abces hipofaringo-laringian. Fara posibilitatea intubarii orotraheale datorita extensiei locale
patologice, pacientul a avut nevoie de o traheostomie pentru a securiza calea aeriana si pentru a fi transferat intrun spital tertiar pentru continuarea tratamentului chirurgical. Incizia și drenajul sub laringoscopie in suspensie au
identificat un abces care implica sinusul piriform drept, repliul ariepiglotic drept, peretele posterior al
hipofaringelui cu extensie în spațiul interaritenoidian. Culturile din momentul intervenției chirurgicale au au
evidentiat flora bacteriană endogenă orală, iar biopsia cavității abcesului a fost negativă pentru malignitate. In
evolutie pacientul dezvolta infectie cu SARS-COV2 dar, drenaj chirurgical si terapia medicala corespunzatoare,
au permis vindecarea pacientului fara sechele pe termen lung.
Concluzii / Discuții: Abcesul hipofaringian și laringian supraglotic este rar întâlnit în practica modernă. Acest
caz oferă un exemplu de management al unui abces idiopatic în cadrul unui diabet de tip 2 asociat cu boala
COVID-19.
Cuvinte cheie: Abcesul hipofaringian și laringian supraglotic, etiologie idiopatica, COVID-19
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RARE CASE OF A HYPOPHARYNGEAL AND SUPRAGLOTTIC
LARYNGEAL ABSCESS
Florentina Severin1, Tereza Andrei1, Irina Horvat1, Paul Stanciulescu1, Iustin Iatentiuc1 Gina Stegaru1, Raluca
Neagu1, Gabriela Burlacu1, Mihail Dan Cobzeanu 1
ENT Clinic, “Sf.Spiridon” Emergency Hospital, “Gr.T.Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi,
Romania.

Introduction: Prior to the widespread use of antibiotics, hypopharyngeal and laryngeal abscesses typically
presented secondary to systemic illnesses. Today, these kind of abscesses are rarely observed, and most result
from diseases intrinsic to the larynx and pharynx, such as superior aero-digestive instrumentation or malignancy.
This case report describes the unique case of an abscess placed on the right piriform sinus extend to right
ariepiglotic folder, and posterior wall of hypopharynx of insidious evolution and idiopathic etiology An abscess
of this anatomic location has rarely been described in the literature. The objectives of the paper are to characterize
the clinical examination, paraclinical investigations and therapeutic management of the exposed pathology.
Methods: In order to document this clinical case, we used demographic data obtained from the patient's
observation folder, the dynamics of the biological samples collected, video recordings of the
nasopharyngolaryngeal fiber optic investigations made in evolution, intraoperative findings as well as computed
tomographic scan images.
Results: The patient had no prior history of pharyngo-laryngeal disease or airway instrumentation; however, his
recent past medical history was significant for poorly controlled type 2 diabetes mellitus, as well as alcohol and
smoking abuse. Severe dysphagia for solids and fluids associated with hoarseness, where evaluated in emergency
with prompted fiber optic investigation, computerized tomographic imaging of the neck, which revealed a
hypopharyngo-laryngeal abscess. Without the possibiliy of laryngeal intubation due to the local extension, the
patient needed a tracheostomy to secure the airway and to be transfered to a tertiary hospital for further surgical
treatment. Incision and drainage under direct laryngoscopy identified an abscess involving the right piriform
sinus, right ariepiglotic folder, posterior wall of hypopharynx with extension into the interarytenoid space.
Cultures at the time of surgery grew oral endogenous bacterial flora, and biopsy of the abscess cavity was negative
for malignancy. In the evolution the patient develops SARS-COV2 disease but surgical drainage and appropriate
medical therapy, have allowed the patient to heal without long-term sequelae.
Conclusion: Hypopharyngeal and supraglottic laryngeal abscess is rarely encountered in modern practice. This
case offers an example of management of an idiopathic abscess in the setting of type 2 diabetes and COVID-19
disease.
Keywords: Hypopharyngeal and supraglottic laryngeal abscess, idiopathic etiology, COVID-19
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25.MUCORMICOZA RINOSINUSALĂ: REVIZUIREA
LITERATURII DE SPECIALITATE ÎNAINTE SI DUPĂ COVID19
Luiza M. Sirețeanu1, Ș. V.G. Berteșteanu1,2, Liliana Nițu1,2, B. Popescu1,2, Alina L. Oancea1,2, Catrinel B.
Simion-Antonie1,2, Paula L. Bejenaru2, M. Condeescu-Cojocărița1,2, Gloria S. Berteșteanu 2,3, Anca-Ionela
Cîrstea1,2, A. Othman1, Ruxandra I. Nedelcu1, Teodora E. Diaconu1,2, Bianca P. Taher1,2, Simona A. Rujan1,2,
Irina D. Oașă1, Iulia Vetricean1, M. D. Tudosie1, C. C. Pavăl1,2, A. G. Enea1, C.D. Gheorghe1, Ana E. Leulescu1,
Valeria Guțuleac1, V.M. Voinicu1, Nadine Elkadi1, T.D. Nițu1, Raluca Grigore1,2
1. Spital Clinic Colțea, București
2. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București
3. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila”, București

Introducere / Obiectiv: Mucormicoza este o infecție fungică oportunistă, angioinvazivă și extrem de agresivă,
asociată cu o mortalitate ridicată, observată la persoanele imunodeprimate. Mucormicoza rinosinusală este
caracterizează de tromboza și necroza țesuturilor din cauza invaziei vasculare. Diagnosticul rapid, urmat de
tratament chirurgical (debridarea țesuturilor necrozate) și tratament antifungic sistemic adecvat reprezintă cheia
în ceea ce privește supraviețuirea acestor pacienți.
Metode / Metodologie: Scopul lucrării este revizuirea literaturii de specialitate privind cazurile de mucormicoză
rinosinusală diagnosticate înainte de pandemia COVID-19 și după aceasta. Am evaluat parametrii demografici,
clinici, paraclinici și terapeutici, comparând datele celor două perioade de referință.
Rezultate și Concluzii: Diabetul zaharat dezechilibrat, condițiile de mediu, utilizarea corticosteroizilor și
utilizarea excesivă a antibioticelor sunt principalii factori de risc pentru mucormicoză rinosinusală. Infecția
COVID-19 predispune pacienții la suprainfecții fungice din cauza afectării suplimentare a sistemului imunitar,
prin deteriorarea clearance-ului ciliar.
Referințe:
Tabarsi P, Khalili N, Pourabdollah M, et al. COVID-19 associated rhinosinusitis mucormycosis due to Rhizopus
arrhizus: A rare but potentially fatal infection occurring after treatment with corticosteroids. Research Square;
2021
Ravi Meher, et al. COVID associated mucormycosis: A preliminary study from a dedicated COVID Hospital in
Delhi, American Journal of Otolaryngology, Volume 43, Issue 1, 2022
Sharma, S., Grover, M., Bhargava, S., Samdani, S., & Kataria, T. (2021). Post coronavirus disease mucormycosis:
A deadly addition to the pandemic spectrum. The Journal of Laryngology & Otology, 135(5), 442-447
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LARINGECTOMIA TOTALĂ CA METODĂ DE TRATAMENT A
CANCERULUI DE LARINGE ÎN CLINICA DE OTORINOLARINGOLOGIE
DIN TIMISOARA
STUDIU RETROSPECTIV ÎN ULTIMII 3 ANI
Mihaela Sirbu1, Poenaru Marioara1,2, Marin Alin1,2, Pintea Crina1, Orasan Alexandru1,Ciocani Sonja1, Hut
Alexandru1,2, Guran Kristine1, Horhat Delia 1,2, Mot Cristian 1,2, Balica Nicolae1,2
1.Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
Cuvinte cheie: laringectomie totala, neoplasm laringian, fumatul
Introducere: Fumatul și consumul de alcool sunt principalii factori de risc de cancerul laringian. Este unul dintre
cele mai răspândite cancere ale capului și gâtului. Cel mai frecvent neoplasm din punct de vedrere histologic este
carcinomul cu celule scuamoase. Opțiunile de tratament disponibile pot fi decise în funcție de dimensiunea
tumorii și invazia locoregionala a acesteia1
Laringectomia totală este un tratament chirurgical vital, dar care afecteaza din punct de vedere social si emoțional
viata pacientului. Modificări ale căilor respiratorii, pierderea vocii, alterarea deglutiției, modificări ale gustului,
pierderea funcției nazale, rigiditate musculara cervicala sunt toate probleme comune pentru pacienții supusi
laringectomiei totale.2
Metode / Metodologie:
Pe o perioadă de 3 ani (01/01/2019-31/03/2022), am studiat foile de observație ale pacienților internați în Clinica
de Otorinolaringologie Timisoara cu patologie de cancer laringian la care s-a efectuat laringectomie totală.
Au fost evaluați următorii parametri: vârsta, sexul, proveniența, stadializarea și rezultatul.
Rezultate:
Studiul include un numar total de 86 de participanți. Doar opt cazuri de sex feminin au fost diagnosticate cu cancer
laringian, iar 79 au fost de sex masculin. Conform distribuției pe vârstă, incidența a fost cea mai mare în decadele
șase și șapte de viață.
Concluzii:
1. Tratamentul patologiei neoplazice laringiene rămâne o prioritate pentru medicul otorinolaringolog, având în
vedere frecventa crescuta a acestei patologii, complexitatea ei și mai ales, stadiul avansat in care este
diagnosticată.
2. Ghidurile și cercetarea epidemiologică mai amanuntita confera un avantaj acestui subiect.
Referințe:
1. Gür H, Çayan S, Akbay E, Dölek EK, Özcan C, Görür K. The effect of partial and total laryngectomy on
couples' sexual functions in men with larynx cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Dec;277(12):3397-3402.
doi: 10.1007/s00405-020-06167-5. Epub 2020 Jun 28. PMID: 32596776.
2. Van Uden-Kraan CF, Jansen F, Lissenberg-Witte BI, Eerenstein SEJ, Leemans CR, Verdonck-de Leeuw IM.
Health-related and cancer-related Internet use by patients treated with total laryngectomy. Support Care Cancer.
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TOTAL LARINGECTOMY AS METHOD OF TRETAMENT IN LARYNGEAL
CANCER OTORHINOLARYNGOLOGY CLINIC OF TIMISOARA OUR
EXPERIENCE IN LAST 3 YEARS
Mihaela Sirbu1, Poenaru Marioara1,2, Marin Alin1,2, Pintea Crina1, Orasan Alexandru1, Ciocani Sonja1, Hut
Alexandru1,2, Guran Kristine1, Horhat Delia 1,2, Mot Cristian 1,2, Balica Nicolae1,2
1
2

Timisoara Municipal Emergency Clinical Hospital

“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara

Key words: total laryngectomy, laryngeal cancer, smoking.
Introduction/Objective: Smoking and alcohol intake are linked to laryngeal cancer. It is one of the most prevalent
cancers of the head and neck. The most prevalent kind of histology is squamous cell carcinoma. The available
treatment options can be decided based on the size of the tumor and the extent to which it is involved1
Total laringectomy is a life-saving surgical treatment that is thought to be more emotionally distressing than any
other. Changes in airway, loss of voice, altered swallowing, changes in taste, loss of nasal function, difficulties in
neck and shoulder movement, and social embarrassment are all common problems for patients.2
Method / Methodology: Over a 3-year period (01/01/2019-31/03/2022), we studied the observation sheets of
patients with laryngeal cancer pathology in which total laryngectomy was performed, admitted to the
Otorhinolaryngology Clinic.
The following parameters were evaluated: age, gender, provenience, staging, and the outcome.
Results:
The study included a total of 86 participants. Only eight women were diagnosed with laryngeal cancer, whereas
79 men were diagnosed. According to the age distribution, the incidence was highest in the sixth and seventh
decades of life.
Conclusion:
1. The treatment of neoplastic pathology of the larynx remains a priority for the otolaryngologist, given the greater
frequency of this pathology, its complexity and, above all, the advanced stage at which it is diagnosed.
2.Uniform guidelines and epidemiological research in this subject matter could be of help.
Reference:
1. Gür H, Çayan S, Akbay E, Dölek EK, Özcan C, Görür K. The effect of partial and total laryngectomy on
couples' sexual functions in men with larynx cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Dec;277(12):3397-3402.
doi: 10.1007/s00405-020-06167-5. Epub 2020 Jun 28. PMID: 32596776.
2. Van Uden-Kraan CF, Jansen F, Lissenberg-Witte BI, Eerenstein SEJ, Leemans CR, Verdonck-de Leeuw IM.
Health-related and cancer-related Internet use by patients treated with total laryngectomy. Support Care Cancer.
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26.UN CAZ RAR DE ANGIOFIBROM NAZOFARINGIAN
VOLUMINOS DEZVOLTAT IN SARCINĂ
Gina Stegaru1, Ali Muna1, Oancea Iustina1, Lipșa Ingrid1, Sochirca Cristina1, Zaharia Teodor1, Florentina
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Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași

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

Introducere / Obiectiv: Angiofibromul nazofaringian este o tumoră benignă intens vascularizată, frecvent
întâlnită la adolescenţii de sex masculin. Este considerată o tumoră cu risc vital prin particularităţile sale evolutive
cu distrucţia ţesuturile osoase din vecinatate, caracterul sângerând, dar și prin complicațiile posibile date de
extensia endocraniană, lezarea sinusului cavernos .
Etiologia şi patogenia patologiei, nu sunt elucidate, însă autorii au atras atenţia asupra efectului nivelului crescut
de estrogeni sau deficitului de androgeni în apariţia şi dezvoltarea angiofibromului.
Histologic, aspectul specific, caracteristic angiofibromului nazofaringian, este lipsa ţesutului muscular neted în
jurul vaselor, favorizînd astfel hemoragiile masive. Principală metodă de tratament este cea chirurgicală
reprezentată de rezecția radicală a tumorii.
Metode / Metodologie: Expunem cazul unei paciente în vârstă de 22 ani care se prezintă în a 7-a zi post-partum,
pentru epistaxis sever anterior, stâng, recidivant, obstrucție nazală stângă, hiposmie și cefalee difuză,
simptomatologie cu evoluție progresivă de aproximativ 2-3 luni. La examenul clinic s-a evidențiat o formațiune
tumorală violacee, polilobată, acoperită de cruste hematice ce sângerează spontan sau la minimă atingere.
Formațiunea obstruează complet vestibulul nazal si nu permite vizualizarea fosei nazale. În urmă evaluării
imagistice (Computer tomografie cu substanță de contrast) se evidențiază o formațiune tumorală ce ocupă fosă
nazală stângă în contact intim cu extremitațea anterioară a cornetului inferor și deformarea septului nazal. Obs.
Tumoră benignă, de tip hemagiom capilar lobular.
Rezultate: Intraoperator s-a evidențiat o formațiune tumorală cu aspect polilobat, de dimensiuni ~ 7-8/3 cm, cu
baza de implantare sesilă la nivelul 1/3 antero-inferioare a septului nazal, extinsă pe planșeul fosei nazale stângi,
în contact intim și cu lezarea capul cornetului inferior. S-a practicat excizia completă a formațiunii cu rezecția
cartilajului septal corespunzător inserției formațiunii si a zonei adiacente în limita de siguranță de 5 mm
perilezional, completată cu rezecția capului cornetului inferior si cauterizarea mucoasei pituitare afectate.
Evoluția post-operatorie a fost favorabilă, fără semne de recidivă, la o lună după externare.
Aspectele morfologice descrise la examenul histopatologic corespund diagnosticului de angiofibrom
nazofaringian.
Concluzii / Discuții: Evaluarea riguroasă (clinică şi imagistică) preoperator, precum şi pregătirele cu scopul
diminuării riscului de hemoragie sunt obligatorii.
Rezecţia chirurgicală completă este esenţială în asigurarea unor rezultate favorabile și prevenirea recidivelor.
Cuvinte cheie: Angiofibrom nazofaringian, Tumori benigne, Tumoră in sarcina, Epistaxis.
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A RARE CASE OF A GIANT NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA
REVEALED IN PREGNANCY
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Severin[1][2], Gabriela Burlacu1, Mihail Dan Cobzeanu[1][2]
1
2

Saint Spiridon Clinical Hospital of Iasi

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

Introduction: Nasopharyngeal angiofibroma is an intensely vascularized benign tumor, that predominantly
affects young males. It is considered a tumor with an agressive behavior, eventually by bleeding character, also
by possible complications of invading endocranially and affecting other vital structures of the skull.
The etiology and pathogenesis of the pathology are not yet clear, but the studies found the influence of increased
levels of estrogens or androgen deficiency in the occurrence and
development of angiofibroma.
Histological, the specific character of the nasopharyngeal angiofibroma, is the absence of smooth muscle tissue
around the vessels, thus favoring massive hemorrhages. The best treatment option is the radical excision.
Methods: We present the case of a 22-year-old patient who presented on the 7th day postpartum for recurrent
anterior left-sided epistaxis, left nasal obstruction, hyposmia and diffuse headache, symptoms with a progressive
evolution of about 2-3 months. The clinical examination revealed a purplish, polylobate tumor, covered by bloody
crusts that bleed spontaneously, completely obstructs the nasal vestibule and does not allow the visualization of
the nasal fossa. Following the radiological evaluation (contrast-enhanced computed tomography), a tumor
formation that occupies the left nasal fossa in direct contact with the anterior part of the inferior nasal turbinate,
and deforms the nasal septum. Posible benign tumor, lobular capillary hemagioma type.
Results: Intraoperatively, a polilobate tumor formation ~ 7-8/3 cm, with a sessile implantation base at the 1/3
antero-inferior part of the nasal septum, extended on the floor of the left nasal fossa, in direct contact and injury
to the inferior turbinate. Complete excision of the tumor was performed with resection of the septum cartilage
corresponding to the insertion of the tumor and the adjacent area în the 5 mm, of the safety limits, completed with
resection of the inferior turbinate head and cauterization of the damaged pituitary mucosa. Postoperative evolution
was favorable, no signs of recurrence, one month after the surgery.
The morphological aspects described in the histopathological examination correspond to the diagnosis of
nasopharyngeal angiofibroma.
Conclusion: preoperative rigorous evaluation (clinical and radiological) is necessary to reduce the risk of
bleeding.
Radical surgical resection is essential in ensuring favorable results and preventing recurrences.
Keywords: Nasopharyngeal Angiofibroma, Benign tumors, Tumor in pregnancy, Epistaxis.
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2. Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti
3. Spitalul de Urgenta Militar Central “Carol Davila” Bucuresti

Introducere: Fistula faringocutanată (PCF) este cea mai frecventă complicație după laringectomia totală, în
special după laringectomia de salvare. Reprezintă o comunicare între locul de închidere faringian și piele,
crescând spitalizarea, costurile și afectează calitatea vieții pacienților. Mai mulți factori de risc au fost asociați
dezvoltării FFC, cum ar fi radioterapia anterioară, malnutriția preoperatorie cu niveluri scăzute de albumină,
anemia, stadiul avansat al tumorii și tehnica de închidere a faringelui. Unele fistule pot fi gestionate conservator,
altele pot necesita închidere chirurgicală cu sau fără lambouri miofasciocutanate
Metode: Pacienții cu PCF după laringectomie totală tratați în cadrul Secției de Otorinolaringologie a Spitalului
Clinic Coltea între anii 2020 și 2022 au fost revizuiți retrospectiv. Factorii asociați au fost luați în considerare,
cum ar fi gradul tumorii, comorbiditățile asociate, starea nutrițională, vârsta, radioterapie anterioară, tehnica de
închidere a faringelui și rezecția tumorii în margini sănătoase.
Rezultate: Pacienții care au suferit laringectomie de salvare au dezvoltat predominant FFC precoce. Stadiul
avansat al tumorii, comorbiditățile asociate, în special tulburările hepatice, au fost, de asemenea, factori de risc
pentru apariția acestui tip complicație. Majoritatea pacienților au avut nevoie de închidere chirurgicală secundară
și chiar de lambouri musculocutanate, majoritatea fiind din mușchiul pectoral mare. Au fost luate măsuri
postoperatorii, cum ar fi transfuzii de sânge și administrarea de albumină umană pentru prevenirea FFC.
Concluzii: Acest studiu a recunoscut mai mulți factori de risc comuni legați de apariția PCF după laringectomia
totală și măsurile luate pentru a preveni această complicație.
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PHARYNGOCUTANEOUS FISTULA POST TOTAL LARYNGECTOMY
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Introduction Pharyngocutaneous fistula (PCF) is the most common complication after total laryngectomy,
especially after salvage laryngectomy. It represents a communication between pharyngeal closure site and the
skin, increasing hospitalisation, costs and takes a toll upon the quality of life of patients. Several risk factors have
been linked to PCF development such as prior radiotherapy, preoperative malnutrition with low albumin levels,
anaemia, advanced tumour stage and bad pharynx closure technique. Some fistulas can be managed
conservatively, others might require surgical closure with or without musculocutaneous flaps.
Materials: Patients with PCF after total laryngectomy treated within the Otorhinolaryngology Department of
Coltea Hospital between the years 2020 and 2022 were retrospectively reviewd. Associated factors were taken
into consideration such as tumour grade, associated comorbidities, nutritional status, age, prior radiation therapy,
pharynx closure technique and healthy margin resection.
Results: Patients who underwent salvage laryngectomy predominantly developed early PCF. Advanced tumour
stage, associated comorbidities, especially hepatic disorders, were also risk factors for the occurrence of this
particular complication. Most patients needed secondary surgical closure and some even musculocutaneous flaps,
the majority being from pectoralis major muscle. Postoperative measures were taken such as blood transfusions
and human albumin administration for PFC prevention.
Conclusions: This study recognized several common risk factors linked to PCF appearance post total
laryngectomy and the measures taken to prevent this complication.
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Obiectiv: Rolul elastografiei shear wave (SWE) în diferențierea limfonodulilor (LN) cervicali maligni
de cei benigni, deși dovedit eficient este in continuare un subiect dezbătut. Obiectivul acestui studiu este
de a evalua rigiditatea tisulară a limfonodulilor cervicali cu ajutorul SWE și de a evalua performanța
diagnostică a SWE în diferențierea LN maligni de cei benigni. Vom prezenta rezultatele preliminare a
unui studiu prospectiv de cohortă.
Metode: Treizeci si trei de pacienti au fost incluși în studiu până în prezent (43 LN). Criteriile de
includere au fost: pacienți cu sindrom ganglionar de etiologie necunoscută și pacienți cu adenopatie
cervicală și tumoră malignă cunoscută la aceștia în sfera cervico-facială. LN selecționați au fost evaluați
ultrasonografic și elastografic utilizând MACH™ 20 SuperSonic™. Elasticitatea tisulară a fost măsurată
la nivelul cel mai rigid al LN. Toți LN selectați au fost examinați histopatologic. Analiza datelor a fost
efectuată utilizând R 3.5.1 (The R Project for Statistical Computing). Tehnicile neparametrice de
comparație între grupuri care s-au folosit în studiu au fost testul Kruskal-Wallis și testul Mann-WhitneyWilcoxon. Tabelul de contingență a fost evaluat utilizând testul Fischer. O valoare p sub 0.05 a fost
considerată statistic seminicativă.
Rezultate: Valoarea elasticității tisulare măsurată pentru LN evaluați s-a încadrat între urmatoarele
valori - 10 kPa până la 23 kPa pe LN benigni; 18 kPa până la 115 kPa pentru LN în limfom; 50 kPa până
la 300 kPa pentru LN metastatici. Analiza comparativă a demonstrat diferențe între toate cele trei
grupuri. Privitor la parametrii ultrasonografici, au existat diferențe semnificative ale formei LN, 89.5%
dintre cei metastatici au fost rotunzi pe când 80% dintre cei benigni au fost ovalari. Totodată au existat
diferențe semnificative între cele trei grupuri referitoare la axul lung și scurt, raportul axului și necroza
intranodală.
Concluzii: SWE este o metodă promițătoare de investigație a sindromului ganglionar și poate prezenta
un rol complementar în diagnosticul LN cervicali maligni.
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elastography, lymph nodes, malignancy
Objectives: The role of shear wave elastography (SWE) in differentiating benign from malignant cervical

lymph nodes (LN), although proven efficient, it is still a subject for debate. The objective of this study
is to assess tissue stiffness of the cervical lymph nodes with SWE and to reveal the diagnostic
performance of SWE in differentiating benign from malignant LN. We present the preliminary results
of a prospective cohort study.
Methods: Thirty three patients were included in the study so far (43 LN). The inclusion criteria were:

patients with cervical LN disease of unknown etiology and patients with enlarged cervical LN with a
known and histologically proven malignant primary tumor of the head and neck. The selected LN were
evaluated using conventional B-mode Ultrasound and two-dimensional (2D) SWE with MACH™ 20
SuperSonic™. The elasticity was measured by SWE at the stiffest part of the LN (kPa). All selected LN
underwent pathological assessment. Data analysis was performed using R 3.5.1 (The R Project for
Statistical Computing). Distribution was assessed using Shapiro-Wilk’s test. Differences between three
non-normally distributed groups were assessed using Kruskal-Wallis test. Differences between two nonnormally distributed groups were assessed using Mann-Whitney-Wilcoxon rank sum test. Contingency
tables were assessed using Fisher’s test. A p-value under 0.05 was considered statistically significant.
Results: The elasticity measurement for the LN ranged as following - 10 kPa to 23 kPa for benign LN;

18 kPa to 115 kPa for lymphoma; 50 kPa to 300 kPa for metastatic LN. Pairwise analysis showed that
all groups were different between themselves. Regarding the US findings there were significant
differencies in the shape of the LN, 89.5% of the metastatic LN were round, whereas 80% of the bening
LN were elliptical and also significant differences between the three groups regarding long axis, short
axis, ratio and intranodal necrosis of the LN.
Conclusion: SWE is a promising imaging modality to investigate cervical LN disease and may have a

complementary role in diagnosing malignant cervical LN.
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Cuvinte
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Introducere: Melanomul mucosal al luetei și vălului este foarte rar. (1) Melanoamele primare ale mucoasei
tractului aerodigestiv superior sunt mai puțin frecvente și reprezintă doar 1,7 până la 3% din toate melanoamele
primare. (2) Singurul tratament curativ pentru melanomul mucosal este reprezentat de rezecția chirurgicală. (3)
Metodologie: Lucrarea de față își propune să prezinte cazul unui pacient internat în clinica noastră care a fost
diagnosticat cu tumoră malignă de luetă și văl palatin precum și managementul acestui caz în care s-a intervenit
chirurgical.
Rezultate: Evaluarea postoperatorie a obiectivat o îmbunătățire a calității vieții, în ceea ce privește vorbirea,
alimentația și de asemenea, o calitate mai bună a somnului.
Concluzii: Având în vedere stadiul avansat al bolii la prezentare și faptul că majoritatea pacienților dezvoltă în
cele din urmă boală metastatică la distanță, calitatea vieții este esențială în luarea deciziilor cu privire la strategia
terapeutica.
Referințe: 1.C Wolf 1 , T C Haacke, S Höft, K Peters, A Hauschild, Klinik für Dermatologie, Venerologie und
Allergologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel)
2. V Calabrese 1, M Cifola, R Pareschi, A Parma, A Sonzogni, Divisione O.R.L., Ospedali Riuniti, Bergamo,
Italy).
3. Tyrrell, H., & Payne, M. (2018). Combatting mucosal melanoma: recent advances and future perspectives.
Melanoma management, 5(3), MMT11. https://doi.org/10.2217/mmt-2018-0003
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MUCOSAL MELANOMA OF THE UVULA AND SOFT PALATE-CASE
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Introduction: Mucosal melanoma of the uvula and soft palate is very rare.(1) Primary mucosal melanomas of the
upper aero-digestive tract are uncommon and represent only 1.7 to 3 per cent of all primary melanomas. (2) The
only curative treatment for mucosal melanoma is surgical resection. (3)
Material and method: The present paper aims to present the case of a patient admitted to our clinic that was
diagnosed with malignant tumor of uvula and the management of the case in wich surgery was performed.
Results: The post operative follow up showed an improved quality of life, in terms of speaking, eating and a better
quality of sleep as well.
Conclusion: Given the advanced stage of disease at presentation and the fact that most patients ultimately develop
distant metastatic disease, quality-of-life is critical in decision making.
References: 1.C Wolf 1 , T C Haacke, S Höft, K Peters, A Hauschild, Klinik für Dermatologie, Venerologie und
Allergologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel)
2. V Calabrese 1, M Cifola, R Pareschi, A Parma, A Sonzogni, Divisione O.R.L., Ospedali Riuniti, Bergamo,
Italy).
3. Tyrrell, H., & Payne, M. (2018). Combatting mucosal melanoma: recent advances and future perspectives.
Melanoma management, 5(3), MMT11. https://doi.org/10.2217/mmt-2018-0003
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DE STUPEFIANTE
Autori: Anastasia Ursachi, N.Buracovschi, S.Vetricean, M.Buracovschi.
Afiliere: IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”, Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: Abces Bezold (AB), mastoidită, dependență de stupefiante.
Introducere:Administrarea cronică, intravenoasă a opioidelor afectează imunitatea înnăscută cât și cea
dobândită, astfel incidența infecțiilor bacteriene la acești utilizatori au prognostic agravat. AB este o colecție
purulentă localizată profund la nivelul gâtului între venterul posterior a mușchiului digastric și
sternocleidomastoidian, fiind o complicație a mastoiditei acute supurate. De la introducerea antibioticelor,
numărul
cazurilor
raportate
de
AB
a
scăzut
semnificativ.
Scopul lucrării:Prezentarea unui caz clinic, a unei patologii rar întâlnite la un pacient depedent de stupefiante,
naționalitate străină. Material și Metode: La secția internare SCR ,,T.Moșneaga”, a solicitat asistență medicală,
un bărbat, 31 de ani, cu următoarele acuze: durere și tumefiere în regiunea cervicală, otodinie, otoree, hipoacuzie,
odinofagie pe stânga, t38,0°C, de 2 săptamâni. Istoric de utilizator cronic de heroină intravenos, tentative de
suicid. S-a efectuat examen obiectiv(EO), otoscopie(Ot), orofaringoscopie(Or), Tomografia computerizată(TC) a
regiunii mastoidiene și cervicale. Rezultate: EO:edem, hipersensibiliate, hiperemie, în regiunea apexului
mastoidian, fluctuație, bombaj, fistulă cervical pe stânga; Ot:US edem, îngustare a CAE, secreții supurate, MT
nu se vizualizează; Or:hiperemia mucoasei, tumefiere periamigdalian pe stânga. TC:mastoidită cu distrucție
osoasă și abces profund al gâtului pe stânga. Diagnostic:Mastoidită acută supurată, abces Bezold pe stânga. S-a
efectuat mastoidectomie radicală, drenarea abcesului cervical, administarea antibioticelor cu spectru larg
(Metronidazol și Ceftriaxon). Peste 10 zile pacientul este externat în stare satisfăcătoare, pentru continuarea
tratamentului în țara de origine, la control programat nu s-a prezentat, rudele afirmă inițierea tratamentul
dependenței narcotice. Concluzii:Abcesul Bezold este o complicație foarte rară a mastoiditei, însa continuă sa
ramână actuală în rândul persoanelor imunocompromise și celor cu acces limitat la ajutor medical calificat.
Tratamentul chirurgical și antibioticoterapia cu spectru larg sunt esențiale pentru vindecare.

148

OTOCERVIC COMPLICATIONS IN THE DRUG DEPENDENT PATIENT
Authors: Anastasia Ursachi, N.Buracovschi, S.Vetricean, M.Buracovschi.
Affiliation: IMSP SCR “Timofei Moşneaga”, Republic of Moldova.
Keywords: Bezold Abscess (BA), mastoiditis, drug addiction.
Background:Chronic, intravenous administration of opioids affects both innate and acquired immunity, so the
incidence of bacterial infections in these users has an aggravated prognosis. AB is a purulent collection located
deep in the neck between the posterior ventricle of the digastric muscle and the sternocleidomastoid, being a
complication of acute suppurative mastoiditis. Since the introduction of antibiotics, the number of cases reported
by AB has decreased significantly. Objective of the study:Presentation of a clinical case, of a pathology rarely
encountered in a drug addict patient, foreign nationality. Material and Methods:At the SCR “T. Moșneaga”
emergency department, a man, 31 years old, requested medical assistance, with the following accusations: pain
and swelling in the cervical region, otodynia, otorrhea, hearing loss, left odynophagia, t38,0°C, 2 weeks. Chronic
user of intravenous heroin, suicide attempts. Objective examination(OE), Otoscopy(Ot), Oropharyngoscopy(Or),
Computed tomography(CT) of the mastoid and cervical region were performed. Results:OE: edema,
hypersensitivity, hyperemia, mastoid apex region, fluctuation, bulging, left cervical fistula; Ot: LE edema,
narrowing of the EAC, suppurative secretions, TM are not visualized; Or:mucosal hyperemia, left periamygdalian
swelling. CT:mastoiditis with bone destruction and deep neck abscess on the left. Diagnostic:Acute suppurative
mastoiditis, BA on the left. Radical mastoidectomy, drainage of cervical abscess, administration of broadspectrum antibiotics (Metronidazole and Ceftriaxone) was performed. After 10 days the patient is discharged in
a satisfactory condition, to continue treatment in the country of origin. At scheduled control did not show up, the
relatives say he initiated treatment of narcotics addiction. Conclusions:Bezold's abscess is a very rare
complication of mastoiditis, but it continues to be present among immunocompromised individuals and those
with limited access to qualified medical care. Surgical treatment and broad-spectrum antibiotic therapy are
essential for healing.
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Introducere: Condromul laringian este o formațiune tumorală benignă rară aparținând tumorilor cartilaginoase
laringiene, ce apare cu precădere în decadele 6-7 de viață și își are originea frecvent la nivelul cartilajulului
cricoid, urmat de cartilajul tiroid și mai rar de epiglotă și aritenoizi. Nu se cunoaște ponderea exactă de cazuri în
lume, deoarece condromul este greu de diferențiat histopatologic de condrosarcomul low-grade, iar studiile
recente au arătat că acestea sunt într-o relație strânsă síncronă sau metacronă.
Metodologie: Pacienta de 59 ani, purtătoare de canulă traheală, cunoscută cu Condrom laringian confirmat
histopatologic în data de 1 noiembrie 2019, operat în antecedente și recidivat, se prezintă pe data de 7 martie 2022
pentru dispnee inspiratorie, disfonie, fatigabilitate cu evoluție progresivă și agravată de 1 lună cu scăderea calității
vieții. La examenul fibroscopic se observă hemilaringe drept tumoral blocat în adducție cu pensarea spațiului
glotic, iar mucoasa ce îl tapetează de aspect normal. Examenul CT nativ si cu substanță de contrast centrat cervical
evidențiază creșterea volumetrică a masei condromatoase laringiene laterale, postero-laterale și posterioare
drepte, măsurând aproximativ 4/3,8cm diametre axiale maxime, cu priză de contrast moderată periferică,
generând reducere mai accentuată a căii aeriene. Cu acordul pacientei se practică laringectomie totală cu trimiterea
piesei la examenul histopatologic.
Rezultate: Examenul histopatologic evidențiază proliferare condromatoasă cu caractere de benignitate. Evoluția
postoperatorie sub tratament antibiotic, antiinflamator, antialgic este favorabilă. Pacienta se externează purtătoare
de canulă traheală.
Concluzii: Condromul laringian este o tumoră mezenchimală rară, care, deși este benignă, prezintă o rată de
recidivă importantă și o evoluție progresivă marcată ce influențează calitatea vieții pacientului. Este necesar
diagnosticul diferențial între condrometaplazie, condrom, condrosarcom și determinări cartilagioase secundare
aparținând altor neoplazii în vederea determinării conduitei terapeutice adecvate. Pacienta a necesitat intervenții
chirurgicale multiple în vederea supravegherii evoluției tumorii și pentru tratarea complicațiilor apărute în
decursul evoluției patologiei.
Cuvinte-cheie: condrom laringian, examen histopatologic, laringectomie totală, calitatea vieții
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EVOLUTION AND THERAPEUTIC APPROACH IN A LARYNGEAL
CHONDROMA CASE – A CASE REPORT
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Introduction: Laryngeal chondrome is a rare benign tumor belonging to laryngeal cartilaginous tumors, which
occurs mainly in the 6th-7th decades of life and frequently originates in the cricoid cartilage, followed by thyroid
cartilage, epiglottis and arytenoids. The exact number of cases in the world is unknown, because the chondroma
is difficult to differentiate histopathologically from low-grade chondrosarcoma, and recent studies have shown
that they are in close synchronous or metachronous relation.
Methodology: A 59-year-old patient, carrier of tracheal cannula, confirmed histopathologically with laryngeal
chondroma on 1st of November 2019, previously operated and relapsed, presented on 7th of March 2022 for
inspiratory dyspnea, dysphonia, fatigue with progressive evolution and aggravated in the last month affecting the
quality of life. A fibroscopic examination is performed resulting in tumoral right larynx blocked in adduction with
decreased glottic space and normal appearance of the overlying mucosa. A cervical-centered CT is performed
resulting in growth of the right lateral, postero-lateral and posterior laryngeal chondromatosis mass, measuring
approximately 4/3.8 cm maximal axial diameters, with moderate peripheral contrast uptake, generating a
progressive aerial path reduction. Having the patient’s consent, a total laryngectomy is performed with the referral
of the pathological piece to the histopathological examination.
Results: Histopathological examination reveals chondromatous proliferation with benign characteristics. The
postoperative evolution is favorable under antibiotic, anti-inflammatory, analgesic treatment. The patient is
discharged carrying a tracheal cannula.
Discussions: The laryngeal chondroma is a rare mesenchymal tumor, which, although benign, has a significant
recurrence rate and a marked progressive evolution that influences the patient’s quality of life. A differential
diagnosis between chondrometaplasia, chondroma, chondrosarcoma and cartilaginous material in other
neoplasias is mandatory in order to determine the appropriate therapeutic approach. This patient required multiple
surgeries in order to monitor the tumoral progression and to treat the complications which emerged during the
evolution of the disease.
Keywords: laryngeal chondroma, histopathological examination, total laryngectomy, quality of life
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Cuvinte cheie: Maladia Meniere, chordotomie, vertij.
Introducere / Obiectiv: Maladia Meniere, este o afecțiune idiopatică, cu un impact asupra vieții în care
specialiștii utilizează tratamentul chirurgical pentru ameliorarea acceselor de vertij. Obiectivul este analiza
eficacității tratamentului chirurgical.
Metode / Metodologie: Am efectuat studiu descriptiv pe un lot de 23 pacienți supuși tratamentului chirurgical chordotomie în maladia Meniere clinica ORL USMF „Nicolae Testemiţanu”, în perioada 2015-2021.
Rezultate: La 1 lună post-operator 57% din pacienți au prezentat lipsa acceselor de vertij, 26%, mai slabe și 17%
fără efect. La 12 luni după intervenție chirurgicală, 39% din pacienți nu au denotat o acutizare a maladiei, 30%
au prezentat accese mai slabe, iar 30% fără efect.
Concluzii / Discuții: Intervenția chirurgicală indicată corect, relevă o eficacitate de 65% în ameliorarea acceselor
de vertij în primul an de monitorizare post-operatorie.

EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT IN MENIERE'S DISEASE
1,2

Vetricean Sergiu1, Noroc Iurie2 , Enachi Victor3
Department of Otorhinolaringoly, ,,Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

Keywords: Meniere’s disease, chorda tympani section, vertigo
Background./ Objective of the study. : Meniere’s disease is an idiopathic disorder, with a great impact on human
life, in which specialists use surgical treatment in order to ameliorate the episodes of vertigo. The Objective of
the study is to analyze the effectiveness of surgical treatment.
Materials and methods. We performed a descriptive study on a group of 23 patients undergoing surgical
treatment - chordotomy in the disease Meniere clinical ENT USMF "Nicolae Testemitanu", in the period 20152021.
Results. At 1st month postoperatively, 57% of the patients presented the absence of vertigo episodes, 26%weaker episodes and 17%- no effect. 12 monts postoperatively, 39% of the patients didn’t acuse an exarcebation
of the disease, 30%-acused weaker episodes and 30%- no effect.
Conclusion: A correctly indicated surgical operation denotes an 65% efficiency in the improvment of vertigo
episodes in the first year of postoperative evaluation.
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CUVINTE CHEIE: rinosinuzită fungică, Aspergillus fumigatus, imunodepresie
INTRODUCERE:
Rinosinuzita fungică este o afecţiune infecţioasă fungică,rară, potenţial periculoasă, ce afectează îndeosebi
pacienţii imunodeprimaţi. Există două tipuri de infecţii fungice ce afectează sinusurile: non-invazive şi invazive
, fiind diferenţiate prin prognostic şi tratament. Rinosinuzita fungică cronică invazivă reprezintă un proces
distructiv lent, fiind frecvent declanşată de Aspergillus fumigatus.
MATERIAL ŞI METODE:
Vă prezentăm cazul unei paciente N.E., care se prezintă la Cabinetul ORL al Ambulatoriul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central „Carol Davila” Bucureşti pentru obstrucţie respiratorie nazală persistentă, cacosmie,
rinoree mucopurulentă fetidă şi eliminare de cruste uscate, episoade minore şi repetate de epistaxis anterior,
simptomatologie preponderent unilaterală (stângă) debutată de aproximativ 2 luni, neremisă la tratamente
anterioare.
REZULTATE
La examenul clinic local se decelează cruste uscate, fungozităţi urât mirositoare, iar la nivelul peretelui nazal
lateral, respectiv cornet nazal inferior şi meat mijlociu, se decelează zone de sechestre necrozate, care sunt
îndepărtate instrumental, după efectuarea unei anestezii topice, realizându-se o comunicare intersinusonazală
.Fragmentele extrase sunt trimise laboratorului, în vederea efectuării examenelor: bacteriologic, micologic şi
histopatologic
CONCLUZII
Aceste examene au confirmat în cele din urmă infecţia cu Aspergillus fumigatus.
Se iniţiază terapie cu Itraconzol pe cale generală şi Clotrimazol topic, conform antifungigramei, timp de 1 lună,
cu evoluţie favorabilă .
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ASPERGILLUS FUNGAL RHINOSINUSITIS-CLINICAL CASE
R.V.Vrăcioiu; Roxana Andrieş; Ancuţa-Maria Bunea; Minodora Mătăsaru; I.Anghel
The Central Emergency Military Hospital „CAROL DAVILA Phd.”Bucureşti
University of Medicine and Pharmacy „CAROL DAVILA” Bucureşti

KEYWORDS: fungal rhinosinusitis, Aspergillus fumigatus, imunodepression
INTRODUCTION

Fungal rhinosinusitis is a rare, potentially dangerous fungal infection, condition that mainly affects
immunocompromised patients. There are two types of fungal sinusitis: non-invasive and invasive, which
are differentiated by prognostic and treatment. Chronic invasive fungal rhinosinusitis is a slow
destructive process, often triggered by Aspergillus fumigatus.
MATHERIAL AND METHODS

We would like to present the case of a patient N.E., who came to the ENT Office of the Ambulatory of
the Central Military Emergency University Hospital "Carol Davila" Bucharest with the following
symptoms :persistent nasal respiratory obstruction, cacosmia, fetid mucopurulent rhinorrhea and
removal of dry crusts, minor and repeated epistaxis episodes , mostly unilateral symptoms (left) started
about 2 months ago, with no response to previous treatments.
RESULTS
During the local clinical examination there were discovered dry crusts, foul-smelling fungalities , and at

the level of the lateral nasal wall, respectively lower nasal turbinate bone and middle meatus, areas of
necrotic sequestration were detected, which were removed instrumentally, after performing a topical
anesthesia, obtaining communication between the maxilar sinus and the nose.
The extracted fragments were sent to the laboratory, in order to perform the bacteriological, mycological
and histopathological exams.
CONCLUSIONS

The result of this exams confirmed the infection with Aspergillus fumigatus.
It was initiated the general treatment with Itraconzol and the topical treatment with Clotrimazole
(according to the antifungal susceptibility testing), for 1 month, with a favorable evolution.
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34.CHISTUL BRANHIAL- CAZ CLINIC
R.V.Vrăcioiu; Roxana Andrieş; Ancuţa-Maria Bunea; Minodora Mătăsaru; I.Anghel
Clinica ORL,Spitalul Universitar De Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti.
Universitate de Medicină şi Farmacie „CAROL DAVILA” Bucureşti

CUVINTE CHEIE: chist branhial, cervicotomie, examen histopatologic.
INTRODUCERE:
Chisturile branhiale sunt tumori congenitale uniloculare, care se dezvoltă pe seama resturilor branhiale, la orice
vârstă, afectând în mod egal ambele sexe.
Se dezvoltă în partea superioară a trigonului anterior, la nivelul marginii anterioare a muşchiului
sternocleidomastoidian. Această formaţiune debutează brutal, în urma unui episod infecţios , sub forma unei
tumefacţii de consistenţă renitentă sau fermă, rotund-ovalare, bine delimitate, nedureroasă, puţin mobilă pe
planurile vecine, fără a produce retracţia tegumentelor supraliacente.
MATERIAL ŞI METODE:
Vă prezentăm cazul pacientului G.S. în vărstă de 40 de ani,din mediul urban care se prezintă pe Secţia Clinică
ORL a SUUMC pentru prezenţa unei formaţiuni latero-cervicale stângi, debutată de aproximativ o lună de zile,
în urma unei infecţii faringiene, în vederea efectuării investigaţiilor paraclinice şi stabilirii tratamentului de
specialitate.
REZULTATE:
În urma investigațiilor clinice și paraclinice, s-a decis în scop diagnostic și terapeutic, realizarea unei cervicotomii
stângi cu excizia formațiunii și trimiterea piesei operatorii la examenul histopatologic pentru obţinerea
diagnosticului de certitudine.
CONCLUZII:
În urma examenului histopatologic, s-a pus diagnosticul de certitudine de CHIST BRANHIAL.
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BRANCHIAL CYST -CLINICAL CASE
R.V.Vrăcioiu; Roxana Andrieş; Ancuţa-Maria Bunea; Minodora Mătăsaru; I.Anghel
The Central Emergency Military Hospital „CAROL DAVILA Phd.”Bucureşti
University of Medicine and Pharmacy „CAROL DAVILA” Bucureşti

KEYWORDS: branchial cyst, cervicotomy, histopatological exam
INTRODUCTION
Branchial cysts are unilocular congenital tumors, which appear because of the abnormal development and
persistance of the branchial apparatus, affecting people of any age and sex.

It develops in the upper part of the anterior trigone, at the level of the anterior margin of the
sternocleidomastoid muscle. This type of benign tumor begins abruptly, following an infectious episode,
such as a tumor with firm consistency, round-oval, well defined, painless, slightly mobile on the
neighboring areas, without causing the retraction of the overlying skin.
MATHERIAL AND METHODS
We would like to present the case of patient G.S. 40-year-old, from the urban area, who presented at the

ENT Clinical Department with a left latero-cervical tumor, started about a month ago, following a
pharyngeal infection, in order to perform paraclinical investigations and establish a specialized
treatment.
RESULTS

Following the clinical and paraclinical investigations, it was decided to perform a left cervicotomy with
excision of the tumor and to send the operative piece to the histopathological examination to obtain a
definitive diagnosis.
CONCLUSIONS

The definitive diagnosis of BRANCHIAL CYST was made.
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35.EPIGLOTITA
1

, 2 I. Anghel, 1M. Ziani, 1 T.Almășan, 1 Z. A.Abdul Amir, 1Roxana Andrieș, 1Marta Anghel, 1 Alexandra
Bonciu, 1Anca Bunea,1Anca Florescu,1Ruxandra Marinescu , 1Miruna Mateescu, 1Minodora Mătăsaru , 1I. R.
Mghir, 1V. Necula,1 Alina Petre, 1Laura Vasilescu, 3 Alina Georgiana Anghel,
1

Clinica ORL, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central“Carol Davila”București, România
2
3

UMF"Carol Davila", București, România

Clinica ORL, Spitalul Clinic “Sfânta Maria” București, România

Introducere: Epiglotita, denumita si supraglotita sau epiglotidita este o inflamatie a structurilor de deasupra
insertiei glotei.
Etiologic, în general apare la copii, dar si la adulti.
La adulti cel mai frecvent organism care determina epiglotita acuta este Haemophilus influenzae 25%, urmat de
H. parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae si streptococii de grup A. H. influenzae sau S. pneumoniae.
Infectia cu H. influenzae a epiglotei conduce la debutul acut al edemului inflamator, incepind cu suprafata linguala
a epiglotei unde submucoasa este slab atasata. Tumefierea semnificativa reduce deschiderea cailor aeriene.
Materiale și metode: Se descrie cazului unui pacient in varsta de 83ani, masculin, fost fumator, internat in sectia
ORL a S.U.U.M.C Bucuresti, pentru odinofagie, disfagie, dispneii si febra 39 C cu debunt in urma cu 4 zile .
Rezultate și concluzii: Diagnosticul de Epiglotita a fost pus pe baza examenului clinic, paraclinic, examenului
endoscopic, imagistic. Nasofaringoscopia a arata edem inflamator la nivelul epiglotei. O particularitate a acestui
caz a fost faptul ca la examenul CT cu substanta de contrast s-a observat pe langa edemul epiglotei si o acumulare
fluida la nivelul spatiului retrofaringian. In urma tratamentului medicamnetos( antibiotic cu spectru larg si
antialgice) si cel chirugical ( punctie cu ac in punctul maxim de bombare a epigloeti cu aspirarea coletiei si
drenajul flegmonului retrofaringian ) evolutia a fost favorabila.
Cuvinte cheie: epiglotita, H. influenzae, dispnee, tratament medicamentos si chirurgical.
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EPIGLOTTIS
1, 2

I. Anghel, 1M. Ziani, 1 T.Almășan, 1 Z. A.Abdul Amir, 1Roxana Andrieș, 1Marta Anghel, 1 Alexandra Bonciu,
1
Anca Bunea,1Anca Florescu,1Ruxandra Marinescu , 1Miruna Mateescu, 1Minodora Mătăsaru , 1I. R. Mghir, 1V.
Necula,1 Alina Petre, 1Laura Vasilescu, 3 Alina Georgiana Anghel,
1
ENT Clinical Department, “Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital, Bucharest,
Romania
2

ENT Specialty, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Introduction: Epiglottitis, also called supraglottis or epiglottitis is an inflammation of the structures above the
glottis insertion.
Etiologically, it generally occurs in children, but also in adults.
In adults, the most common organism that causes acute epiglottitis is Haemophilus influenzae 25%, followed by
H. parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae and group A. H. influenzae or S. pneumoniae streptococci.
H. influenzae infection of the epiglottis leads to the acute onset of inflammatory edema, starting with the lingual
surface of the epiglottis where the submucosa is weakly attached. Significant swelling reduces airway opening.
Materials and methods: It describes the case of an 83-year-old male patient, former smoker, hospitalized in the
ENT department of the USA, Bucharest, for odynophagia, dysphagia, dyspnea and 39 C fever with death 4 days
ago.
Results and conclusions: The diagnosis of Epiglottitis was made on the basis of clinical examination, paraclinical
examination, endoscopic examination, imaging. Nasopharyngoscopy showed inflammatory edema in the
epiglottis. A peculiarity of this case was the fact that in the CT examination with contrast substance was observed
besides the epiglottis edema and a fluid accumulation at the level of the retropharyngeal space. Following the
medicinal treatment (broad-spectrum antibiotic and analgesic) and the surgical one (needle puncture at the
maximum point of bombardment of the epiglottis with aspiration of the collection and drainage of the
retropharyngeal phlegmon) the evolution was favorable.
Keywords: epiglottitis, H. influenzae, dyspnea, drug and surgical treatment.
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1. Rolul HPV în carcinoamele tractului aerodigestiv superior de la diagnostic la
tratament
N. C. BALICA, Marioara POENARU, A.H. MARIN, H. E. STEFANESCU, Delia Ioana HORHAT, I.C. MOT,
Cristina DUMITRU
Clinica ORL Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

Scop: Evaluarea incidenței și a alternativelor terapeutice pentru carcinoamele tractului aerodigestiv superior
(CTADS). Una dintre cele mai importante evoluții în oncologia capului și gâtului este legată de neoplasmul
orofaringian mediat de papilomavirus uman (HPV) cu rezultate semnificativ îmbunătățite, în comparație cu
neoplasmele HPV negative. Baza studiilor clinice este investigarea impactului asupra "deintensificării
tratamentului" pentru cancerul orofaringian mediat de HPV. Din păcate, implicația HPV în cancerele nonorofaringiene ale capului și gâtului este mult mai puțin cercetată.
Material si metode: Studiul a inclus 219 pacienți (11,08%) din 1976 de pacienți internați în secția ORL în
perioada 01.01.2019 - 01.03.2022. Vârsta medie a fost de 59 de ani (43-79 de ani). Pacienții au fost evaluați în
ceea ce privește semnele și simptomele de debut, examenul histopatologic si opțiunile terapeutice.
Rezultate: Din 219 pacienți 121 (55,25%) au prezentat tumora localizată în laringe, 21 pacienți (9,58%) carcinom hipofaringian, 16 pacienți (7,3%) - carcinom metastatic de etiologie necunoscuta, 14 pacienți (6,39%)
- carcinom orofaringian și 7 pacienți (3,19%) (carcinom de baza limbii), 13 pacienți (5,93%) – carcinom
rinofaringian, 10 pacienți (4,56%) – carcinom faringolaringian, 8 pacienți (3,65%) - carcinoame naso-sinusale, 6
pacienți (2,73%) – carcinom auricular, 1 pacient (0,45%) carcinom labial superior, carcinom esofagian și cancer
tiroidian.
Opțiunile terapeutice au inclus: tratamentul chirurgical efectuat la 57 de pacienți (26,02%), radiochimioterapie la
83 de pacienți (37,89%), tratamentul chirurgical urmat de radiochimioterapie la 66 de pacienți (30,13%), terapia
paliativă la 4 pacienți (1,82%), în timp ce 9 pacienți (4,1%) au refuzat orice modalitate de tratament.
Concluzie: Incidența CTADS este de până la 11,08% dintre pacienții internați în departamentul ORL. Optiunile
terapeutice sunt variabile (chirurgical, radiochimioterapie, etc.). Rolul HPV în carcinoamele laringelui, hipo și
orofaringelui, cavității bucale, tractului sinonasal și nazofaringelui este important, în relatie cu frecvența de
detectare a HPV, activitatea virală și asocierea cu rezultatul therapeutic.
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HPV Role in Upper Aerodigestive Tract Carcinomas from Diagnosis to Treatment
N. C. BALICA, Marioara POENARU, A.H. MARIN, H. E. STEFANESCU, Delia Ioana HORHAT, I.C. MOT,
Cristina DUMITRU
ENT Department, “Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, România.

Aim: To assess the incidence and therapeutic alternatives for upper aerodigestive tract carcinomas (UADTC).
One of the most important developments in head and neck oncology is the demonstration that patients with human
papillomavirus (HPV)-mediated oropharyngeal cancers have significantly improved outcomes, compared to
HPV-negative counterpart patients. This has become the basis for clinical trials investigating the impact on
"treatment deintensification" for patients with HPV-mediated oropharyngeal cancers. Unfortunately, the
significance of HPV in non-oropharyngeal head and neck cancers is much less certain.
Methods: Our study included 219 patients (11.08%) out of 1976 patients admitted in ENT Department from
01.01.2019 to 01.03.2022. The mean age was 59 years (43-79). The patients were assessed regarding onset signs
and symptoms, histopathological exam, were staged and the therapeutic options were followed.
Results: Out of 219 patients 121 (55.25%) presented the tumour localized in the larynx, 21 patients (9.58%) hypopharyngeal carcinoma, 16 patients (7.3%) - metastatic carcinoma of unknown primary, 14 patients (6.39%)
- oropharyngeal carcinoma and 7 patients (3.19%) (base of tongue carcinoma), 13 patients (5.93%) –
rhinopharyngeal carcinoma, 10 patients (4.56%) – pharyngolaryngeal carcinoma, 8 patients (3.65%) - nasosinusal carcinomas, 6 patients (2.73%) – auricular carcinoma, 1 patient (0.45%) with upper labial carcinoma,
esophageal carcinoma and thyroid cancer.
The therapeutic options included: surgical treatment performed in 57 patients (26.02%), radiochemotherapy in 83
patients (37.89%), surgical treatment followed by radiochemotherapy in 66 patients (30.13%), palliative therapy
in 4 patients (1.82%), while 9 patients (4.1%) refused any treatment modality.
Conclusion:
The incidence of UADTC is as high as 11.08% of ENT Department admitted patients. The therapeutic options
are variable (surgical treatment, radiochemotherapy, etc.). Our goal is to assess the role of HPV in carcinomas of
the larynx, hypo and oropharynx, oral cavity, sinonasal tract and nasopharynx with respect to HPV detection
frequency, viral activity, and association with outcome.
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2. Implicarea HPV, marker tumoraliP53,P16 si factori favorizanti externi in
geneza neoplasmului orofaringian
B.M.Cobzeanu*, V.V.Costan**,D.Palade*, Florentina Severin*,A.Roman*, Loredana Ungureanu***,Delia
Apostol Ciobanu***, S. Pasca*****, M.D.Cobzeanu*
U.M.F Grigore T. Popa Iasi-*Clinica ORL ,**Clinica OMF,***Disciplina Anatomie patologica;
U.S.A.M.V. Iasi - *****Disciplina Anatomie patologica
Rezumat
Introducere Ca rezultat al implicarii HPV in carcinogeneza tumorilor orofaringiene, a epidemiologiei HPV si a
specificitatii localizarii tumorale, expresia genomului HPV si a markerilor tumorali p53 si p16 sunt inalt
corelate,cu importanta in stadializarea tumorala si in managementul terapeutic. Material si Metoda Lucrarea este
un studiu retrospectiv pe 126 cazuri cu neoplasm de orofaringe diagnosticate si rezolvate in intervalul 2015-2019,
din care 50 cazuri au fost testate HPV , P53 si P16 avind localizare la nivelul jonctiunii trigon retromolar –
orofaringe sau alte localizari orofaringiene. Rezultate si Discutii S-au efectuat investigatii standard pentru
evalurea exhaustiva a situatiei loco-regionale analiza histopatologica a biopsiilor, examene CT, RMN,
echografie, pentru precizarea limitelor topografice lezionale, avand in vedere aspectele anatomice ale regiunii,
in vecinatatea unor repere importante vasculo-nervoase vitale. Implicarea HPV in neoplaziile orofaringiene au
aratat raspuns favorabil la tratament si un prognostic mai bun prin prezenta expresiei P16.Aceasta poate fi
considerata un marker pentru identificarea neoplaziilor HPV pozitive in regiunea cap si gat. Testele utilizate in
detectarea HPV sunt hibridizarea in situ ,PCR,ca si imunohistochimia pentru HPV , P53 ,P16.Concluzii Relaţia
între HPV, expresia p53 şi p16 în cancerul orofaringian este cunoscută şi prezentată cu variabile aspecte clinicopatologice Necesitatea modificării protocolului actual de stadializare a cancerelor de cap şi gât, cu evidențierea
rolului HPV în evoluția şi prognosticul neoplasmelor cu caracter vegetant sau infiltrative, reprezintă un nou
deziderat. Pacienţii infectaţi cu o tulpină HPV cu risc ridicat, au un prognostic mai bun după intervenția
chirurgicală decât cele cu diferite alte fenotipuri sau fără existenta HPV.
Cuvinte cheie: neoplasm orofaringian ; genom HPV si a markeri tumorali p53 , p16 ; diagnostic si tratament
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Involvement of HPV, tumor markers P53, P16 and external favoring factors in the
genesis of oropharyngeal neoplasm
B.M.Cobzeanu *, V.V.Costan **, D.Palade *, Florentina Severin *,A. Roman*, Loredana Ungureanu ***, Delia
Apostol Ciobanu ***, S. Pasca *****, M.D.Cobzeanu *
U.M.F Grigore T. Popa Iasi- * ENT Department, ** OMF Department , *** Pathological Anatomy Discipline;
U.S.A.M.V. Iasi - ***** Pathological Anatomy Discipline

Summary
Introduction As a result of HPV involvement in oropharyngeal tumor carcinogenesis, HPV epidemiology, and
tumor site specificity, HPV genome expression and p53 and p16 tumor markers are highly correlated, with
importance in tumor staging and therapeutic management. Material and Method The paper is a retrospective study
of 126 cases of oropharyngeal neoplasm diagnosed and resolved between 2015-2019, of which 50 cases were
tested for HPV, P53 and P16 with localization at the junction of the retromolar trigone - oropharynx or other
oropharyngeal sites. Results and Discussions Standard investigations were performed for the exhaustive
evaluation of the loco-regional situation, the histopathological analysis of the biopsies, CT examinations, MRI,
ultrasound, to specify the lesional topographic limits, considering the anatomical aspects of the region, in the
vicinity of important vascular landmarks. vital nerves. The involvement of HPV in oropharyngeal neoplasms
showed a favorable response to treatment and a better prognosis by the presence of P16 expression. This can be
considered a marker for the identification of positive HPV neoplasms in the head and neck region.
Tests used in HPV detection are in situ hybridization, PCR, as well as immunohistochemistry for HPV, P53, P16.
Conclusions The relationship between HPV, p53 and p16 expression in oropharyngeal cancer is known and
presented with variable clinico-pathological aspects. represents a new desideratum. Patients infected with a highrisk HPV strain have a better prognosis after surgery than those with different phenotypes or no HPV.
Keywords: oropharyngeal neoplasm; HPV genome and tumor markers p53, p16; diagnostic and treatment
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3. IMPLICAREA REFUXULUI GASTROESOFAGIAN SI A FACTORILOR
FAVORIZANTI IN GENEZA DISFONIEI.
M.D. Cobzeanu 1,2V.Drug1,2, O.D.Palade*1,2,Oana Barboi 1,2 Luminita Radulescu, 1 Gianina Bandol 1C.Martu1,
Florentina Severin1,2,Gina Stegaru2, Raluca Deliu2, Raluca Neagu,2,Patricia Vonica1,2, Catalina Pintilie 1,2,
Vasilica Andone2,Alexandru Stingheriu2, Anca Ciobotaru3, B.M.Cobzeanu1.
1

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” Iași
3
Universitatea de Arte George Enescu Iasi

Rezumat
Introducere Autorii realizeaza un studiu prospectiv pe subiecti a caror profesie implica un efort vocal sustinut, in
conditii de existenta a unui reflux gastroesofagian.Subiectii analizati au fost din cadrul solistilor vocali
profesionisti ai Operei si Filarmonicii din Iasi .Material si Metoda
O analiza complexa multidisciplinara s- a efectuat pe 50 subiecti profesionisti vocali(cintareti) si pe un lot martor
din alte profesii ce necesitau sa efectueze un efort vocal sustinut(preoti,actori).
S-a urmarit pe baza unor metode de investigare a vocii si a tulburarilor generate de reflux implicarea lor in geneza
disfoniilor Rezultate si Discutii Posibilitatea de diagnostic si tratament a acestor pacienti alaturi de reeducarea
vocala ,prevenirea factorilor favorizanti,contribuie la obtinerea performantelor vocale cerute de exercitarea
profesiei .Concluzii Boala de relux gastroesofagiana cu varianta de refux faringo laringiana determina disfonii cu
implicare majora in calitatea vocii lsi prformanta la profesionistii vocali.Diagnosticarea,tratamentul cit si
reeducarea vocala contribuie la imbunatatirea performantelor vocale.
Cuvinte cheie :reflux gastroesofagian ; faringolaringita de reflux ; disfonii ; tratament ; reeducare vocala
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INVOLVEMENT OF GASTROESOPHAGIAL REFLUX AND FAVORING
FACTORS IN THE GENESIS OF DYSPHONIA.
M.D. Cobzeanu 1,2V.Drug1,2, O.D.Palade*1,2,Oana Barboi 1,2 Luminita Radulescu, 1 Gianina Bandol
1C.Martu1, Florentina Severin1,2,Gina Stegaru2, Raluca Deliu2, Raluca Neagu,2,Patricia Vonica1,2, Catalina
Pintilie 1,2, Vasilica Andone2, Alexandru Stingheriu2 ,Anca Ciobotaru3, B.M.Cobzeanu1.
1 “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași; 2 “Sfântul Spiridon” County Emergency
Clinical Hospital Iași; 3 George Enescu University of Arts Iasi

Summary
Introduction The authors carry out a prospective study on subjects whose profession involves a sustained vocal
effort, in conditions of gastroesophageal reflux. The subjects analyzed were from the professional vocal solists of
the Iasi Opera and Philharmonic. Material and Methods A complex multidisciplinary analysis was performed on
50 professional vocal subjects (singers) and on a control group from other professions that needed to perform a
sustained vocal effort (priests, actors). Based on methods for investigating voice and reflux disorders, their
involvement in the genesis of dysphonia was followed. Results and Discussion The possibility of diagnosis and
treatment of these patients together with the vocal re-education, the prevention of the favoring factors, contributes
to the obtaining of the vocal performances required by the exercise of the profession. Conclusions
Gastroesophageal relux disease with the variant of pharyngeal laryngeal reflux causes dysphonia with major
involvement in voice quality and performance in vocal professionals. Diagnosis, treatment and vocal reeducation
contribute to improved vocal performance.
Keywords: gastroesophageal reflux; pharyngolaryngitis of reflux; dysphonia; treatment; voice reeducation
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4. IMPLICAŢIILE PATOLOGIEI COLOANEI CERVICALE ÎN GENEZA
VERTIJULUI CERVICAL ŞI AL HIPOACUZIEI
B. M . Cobzeanu, Luminita Radulescu, S.R. Cozma, C Martu, ,Oana Bitere Popa, D.O. Palade , D.Negru,
Liliana Gheorghe Moisii , M. D. Cobzeanu,
U.M.F Grigore T. Popa Iasi

Rezumat
Introducere Vertijul de cauză cervicală este un fals sentiment de mişcare care se datorează unei disfuncţii
musculo-scheletice cervicale. Gâtul conţine mecanisme implicate în controlul echilibrului, receptorii
proprioceptivi situaţi la nivelul discurilor intervertebrale şi în muşchii coloanei vertebrale determinând producerea
vertijului poziţional cervical.
Material si Metoda Autorii fac un studiu retrospectiv asupra a 23 pacienţi cu afecţiuni ale coloanei cervicale
asociate vertijului, urmăriţi pe o perioada de 3 ani Pacienţii au prezentat un sindrom dureros la nivel cervical şi
vertij asociat unor simptome ca lipsa de echilibru postural, dezorientare, exacerbate de mişcarea capului şi
hiperextensia gâtului. Aceste simptome au fost cauzate frecvent de o disfuncţie între articulaţiile apofizelor
cervicale şi musculatura cervicală aferentă lor, fiind declanşate de mişcarea de rotaţie a gâtului sau de diferite
poziţionări musculare la acest nivel. În scopul evidenţierii modificărilor morfologice ale coloanei cervicale şi a
modificărilor hemodinamice ale sistemului vertebro-bazilar, s-au efectuat explorări radiologice.
Rezultate si Discutii Studiul efectuat a evidenţiat relaţia dintre tulburările de flux sanguin ale arterei vertebrale
la pacienţii cu afecţiuni ale coloanei cervicale, cu vârsta şi prevalenţa vertijului.
Tratamentul O.R.L. al pacienţilor prezentând vertij, acufene şi hipoacuzie a constat prin administrarea unor
perfuzii cu antiinflamatoare, vasodilatatoare cerebrale, vitaminoterapie timp de 10 zile urmate apoi de un
tratament antivertiginos oral. Recuperarea are scopul de a reduce spasmele musculare, creşterea amplitudinii
mişcărilor de la nivelul regiunii cervicale cu îmbunătăţirea posturii şi restabilirea funcţiei.
Concluzii Studiul retrospectiv efectuat pe un lot de 23 de pacienţi a arătat relaţia cauzală între patologia
degenerativă, inflamatorie şi traumatică a coloanei vertebrale cervicale şi vertij. Spondiloza cervicală, ca şi
celelalte afecţiuni degenerative cervicale, prin compresiunea arterei vertebrale poate induce scăderea fluxului
sanguin din timpul rotirii capului, generând vertij, accentuarea acufenelor şi hipoacuzie . Labirintul vestibular
este vulnerabil la ischemia sistemului arterial vertebrobazilar
Cuvinte cheie : vertij pozitional cervical, receptori proprioceptivi coloana cervicala, tratament, recuperare neuromotorie..
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IMPLICATIONS OF CERVICAL SPINE PATHOLOGY IN THE GENESIS OF
CERVICAL VERTIGO AND HYPOACUSIA
B. M . Cobzeanu, Luminita Radulescu, S.R. Cozma, C Martu, ,Oana Bitere Popa, D.O. Palade , D.Negru,
Liliana Gheorghe Moisii , M. D. Cobzeanu,
U.M.F Grigore T. Popa Iasi,Romania

Summary
Introduction Cervical vertigo is a false sensation of movement due to cervical musculoskeletal dysfunction. The
neck contains mechanisms involved in the control of balance, the proprioceptive receptors located at the level of
the intervertebral discs and in the muscles of the spine determining the production of the cervical positional
vertigo. Material and Method The authors conducted a retrospective study of 23 patients with cervical spine
disorders associated with vertigo, followed for a period of 3 years. head movement and neck hyperextension.
These symptoms are often caused by a dysfunction between the joints of the cervical apophyses and the cervical
muscles associated with them, being triggered by the rotational movement of the neck or various muscle positions
at this level. In order to highlight the morphological changes of the cervical spine and the hemodynamic changes
of the vertebro-basilar system, radiological examinations were performed. Results and Discussions The study
highlighted the relationship between vertebral artery blood flow disorders in patients with cervical spine disease,
age and the prevalence of vertigo. O.R.L. of patients with vertigo, tinnitus and hearing loss consisted of infusions
of anti-inflammatory drugs, cerebral vasodilators, vitamin therapy for 10 days followed by oral anti-vertigo
treatment. Recovery aims to reduce muscle spasms, increase the range of motion in the cervical region and
improve posture and restore function. Conclusions The retrospective study performed on a group of 23 patients
showed the causal relationship between degenerative, inflammatory and traumatic pathology of the cervical spine
and vertigo. Cervical spondylosis, like other cervical degenerative diseases, by compressing the vertebral artery
can induce decreased blood flow during head rotation, causing vertigo, increased tinnitus and hearing loss. The
vestibular labyrinth is vulnerable to ischemia of the vertebrobasilar arterial system
Keywords: cervical positional vertigo, cervical spine proprioceptive receptors, treatment, neuro-motor recovery.
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5. ABORDUL TRANSMANDIBULAR VERSUS TRANSORAL ÎN
TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL TUMORILOR MALIGNE DE
JONCȚIUNE TRIGON RETROMOLAR-OROFARINGE
Bogdan Mihail Cobzeanu, Dragos Octavian Palade , Victor Vlad Costan, Florentina Severin, Patricia Vonica,
Andrei Rosu, Gianina Bandol, Mihail Dan Cobzeanu
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi

Rezumat
Scop: Acest studiu propune o nouă abordare a unei patologii limită între Otorinolaringologie (O.R.L.) și Chirurgie
Oromaxilofacială (O.M.F), tumorile maligne ale joncțiunii trigon retromolar-orofaringe. Material și Metod: 50
de cazuri de tumori maligne ale jonctiunii trigon retromolar – orofaringe au fost rezolvate în secția ORL „Sf.
Spiridon” Iasi in perioada 2017 - 2019. Toti pacientii au fost barbati, 35-64 ani, in diferite stadii TNM. Noutatea
studiului o reprezinta abordarea multidisciplinară, cu o echipă operatorie formată atât din chirurgi O.R.L cit si
O.M.F, in special pentru stadii avansate ale acestei localizari. S- a aplicat noul protocol apărut în 2018, (AJCC
ediția a VIII-a, cu aplicarea HPV-Associated p16+, OPSCC). Infecția cu virusul papiloma uman (HPV) a fost
cunoscută ca un factor declanșator în cancerele capului și gâtului. Legătura dintre infecția HPV cu tumorile
maligne ale joncțiunii orofaringiene – trigon retromolar, ce împreună cu ceilalți factori tradiționali de risc (fumat,
alcool, stres și comportament sexual) sunt implicați în protocoalele terapeutice, ce pot astfel îmbunătati calitatea
vieții, rata de supraviețuire și reducerea cheltuielilor. Rezultate și discuții: Excizia tumorilor maligne de la
nivelul joncțiunii dintre orofaringe și trigon retromolar necesită adesea repararea defectelor tisulare care rămân
cu ajutorul diferitelor lambouri. Mecanoterapia postchirurgicală (fizioterapie) sub supravegherea unui
kinetoterapeut cu experiență este, de asemenea, necesară pentru o recuperare mai rapida. Concluzii: Acest
protocol terapeutic își propune să asigure o calitate mai bună a vieții pacienților, cu o recuperare postoperatorie
mai rapidă și o reinserție socială prin reducerea timpului de vindecare a zonelor afectate de inflamație și necroză
generate de procesul neoplazic. Cuvinte cheie: TUMORI MALIGNE ALE JONCȚIUNII TRIGON –
RETROMOLAR,OROFARINGE ; ABORD ORAL; ABORD TRANSMANDIBULAR.
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TRANSMANDIBULAR VERSUS ORAL APPROACH IN THE SURGICAL
TREATMENT OF THE RETROMOLAR TRIGONE – OROPHARYNX
JUNCTION MALIGN TUMOR
Bogdan Mihail Cobzeanu, Dragos Octavian Palade , Victor Vlad Costan, Florentina Severin, Patricia Vonica,
Andrei Rosu, Gianina Bandol, Luminita Radulescu, Mihail Dan Cobzeanu
University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iaşi

Abstract
Aim:This study proposes a new approach to a borderline pathology between Otorhinolaringology(E.N.T) and
Oromaxilofacial Surgery(O.M.F), the malignant tumors of the oropharyngeal and retromolar trigone junction.
Material and Methods: 50 cases of retromolar trigone and oropharynx malign tumor were solved in the ENT
department of “Sf. Spiridon” Universitary Hospital Iasi between 2015 - 2019. All patients were males, 35-64
years old, in different TNM stages. The novelty stands in the multidisciplinary approach, with an operating team
consisting of both E.N.T. and O.M.F. surgeons, must be apply specialy in advanced stages in order with a new
protocol appered in 2018, (AJCC8th edition ,Prognostic Stage Groups for HPV-Associated p16+, OPSCC).
Human Papilloma Virus (HPV) infection has been known as a trigger factor in head and neck cancers. The
connection between HPV infection and malignant tumors of the oropharyngeal – retromolar trigone junction,
together with the other traditional risk factors (smoking, alcohol, stressand sexual behaviour) are involved in
therapeutic protocols, improving the life quality, the survival rate and reducing the treatment costs. Results and
discussion: Excision of the malignant tumors at the level of the junction between the oropharynx and retromolar
trigone often require repairing the tissular defects that remain using different flaps. Postsurgical mecanotherapy
(physiotherapy) under the surveillance of an experienced physiotherapist is also needed for a complete recovery.
Conclusions: This therapeutical protocol aims to assure a better quality of life for the patients, with a faster
postsurgical recovery and social reinsertion by reducing the healing time of the areas affected by inflammation
and necrosis generated by the neoplastic process. Keywords:MALIGNANT TUMORS OF THE
OROPHARYNGEAL AND
RETROMOLAR
TRIGONE
JUNCTION;
ORAL APPROACH;
TRANSMANDIBULAR APPROACH.
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6. Aspecte bioetice în calitatea vieții la pacienții cu carcinoame de laringe
avansate.
B.M. Cobzeanu, O.D.Palade, Luminita Radulescu, Gianina Bandol, C.Martu,Gina Stegaru, Florentina Severin,
C Volovat, Mihaela Moscalu, Beatrice-Gabriela Ioan, M.D.Cobzeanu
U.M.F. Grigore T.Popa Iasi*

Introducere. Cancerul laringian este una dintre cele mai frecvente dintre toate tumorile maligne ale capului și
gâtului. Atât boala, cât și efectele terapiei interferează cu funcțiile umane de bază și cu viața psiho-socială a
pacientului. Acesta este motivul pentru care aspectele bioetice precum și tratamentul multimodal sunt obiective
importante pentru realizarea deciziilor terapeutice. Managementul îngrijirii pacienților cu cancer ridică adesea
probleme etice cu efecte diferite asupra satisfacției pacientului, precum și asupra indicatorilor de morbiditate și
mortalitate. Material si Metoda. În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020, în Secția ORL Iași, au fost
diagnosticați și tratați 63 de pacienți cu cancer de laringe în stadii avansate. Pacienții incluși în acest studiu au
fost împărțiți în 2 grupuri: 36 de cazuri care au aplicat intervenții chirurgicale urmate de RT și 27 de cazuri tratate
cu CHIM urmate de RT. Datele demografice de bază și caracteristicile clinice, inclusiv vârsta, sexul, stadiul
tumorii TNM, statutul Karnofsky, rasa, ocupația și nivelul de educație au fost obținute din studii retrospective.
Studiul statistic a fost realizat folosind datele privind starea de performanță prin indicele Karnofsky și prin indicele
ECOG/OMS/ZUBROD, precum și testele din Short-Form 36 (SF 36) privind starea generală de sănătate și
calitatea vieții în Formularul Pacienți cu Cancer Cap și Gât (EORTCQLQ – H&N 35), alături de urmărirea
dezideratelor bioetice ale relației medic - pacient în diagnosticul și terapia cancerului de laringe. Rezultate și
discuții. Chestionarele standardizate aplicate înainte și după terapie au fost utilizate pentru a selecta cei 63 de
pacienți incluși în studiu. Discuția și realizarea procedurii terapeutice sa făcut ținând cont de examenul
anatomopatologic efectuat pe probele de biopsie.
Concluzii. Aspectele bioetice și calitatea vieții la pacienții cu neoplasm de laringe în stadii avansate depind de
unii factori individuali și metode de tratament multidisciplinar care pot fi aplicate. Chestionarele propuse au fost
utilizate în scopul evaluării stării de sănătate a fiecărui pacient, pentru a oferi detalii atât asupra bolilor existente
și asupra necesității implicării pacientului în procesele de luare a deciziilor, obținându-se astfel o complianță
sporită la tratament. Studiul a arătat că nu a existat o diferență semnificativă de calitate a vieții și supraviețuire în
cele 2 loturi luate în studiu.
Cuvinte cheie: carcinoame avansate de laringe, aspecte bioetice, calitatea vieții.
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Bioethical aspects in quality of life at patients with advaced larynx carcinomas.
B.M. Cobzeanu, O.D.Palade, Luminita Radulescu, Gianina Bandol, C.Martu,Gina Stegaru,
Florentina Severin,C Volovat, Mihaela Moscalu, Beatrice-Gabriela Ioan, M.D.Cobzeanu
U.M.F. Grigore T.Popa Iasi*

Introduction. Laryngeal cancer is one of the commonest of all head and neck malignant tumors. Both the disease
and the effects of therapy interfere with basic human functions and with the psycho-social life of the patient. This
is why the bioethic aspects as well as the multimodal treatment are important goals to achieve therapeutic
decisions. The cancer patient care management often raises ethical problems with different effects on patient
satisfaction as well as the morbidity and mortality indicators. Material si Methods. Between Jannuary 2019 and
December 2020, in ENT Department Iași , 63 patients with late stages larynx cancer were diagnosed and treated.
Patients included in this study were divided into 2 groups: 36 cases applying surgery followed by RT and 27 cases
treated with CHIM followed by RT. Baseline demographics and clinical characteristics including age, sex, TNM
tumor stage, Karnofsky status, race, occupation, and level of education were obtained from retrospective studies.
The statistical study was carried out using the data on the performance status by Karnofsky index and by
ECOG/OMS/ZUBROD index, as well as the tests from Short-Form 36 (SF 36) regarding the general health status
and the Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Form (EORTCQLQ – H&N 35), along with following
the bioethical desideratum of the physician - patient relation in the diagnosis and therapy of the larynx cancer.
Results and Discussions. Standardized questionnaires applied before and after the therapy where used in order to
select the 63 patients included in the study. Discussion and the realization of the therapeutic procedure was made
taking in consideration the anatomopathologic exam performed on the biopsy samples .Conclusions. Bioethical
aspects and the quality of life in patients with larynx neoplasm in advanced stages depend on some individual
factors and methods of multidisciplinary treatment that can be applied.The proposed questionnaires were used in
order to assess the health status of each patient, to offer details both on the existing diseases and on the need of
patient involvement in the decision-making processes, thus achieving increased treatment compliance.The study
showed that there was no significant difference of life quality and survival in the 2 groups taken in the study.
Key Words: larynx advanced carcinomas,bioethical aspects, quality of life.
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7. MODIFICĂRILE CLINICE ALE OROFARINGELUI LA PACIENȚII CU
SINDROMUL DE APNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN SOMN
Enachi Victor1, Vetricean Sergiu2, Noroc Iurie3
1,2,
Catedra de otorinolaringologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Republica Moldova

Introducere / Obiectiv. Sindromul de apnee obstructivă în somn (SAOS) este caracterizat prin episoade
recurente de colaps al căilor respiratorii superioare, care au ca rezultat oprirea parțială sau totală a fluxului de aer.
Obiectivul studiului este de a determina modificările clinice la nivelul orofaringelui la pacienții cu SAOS.
Metode / Metodologie. Studiul a fost realizat pe 70 de pacienți diagnosticați cu SAOS în clinica ORL USMF
„Nicolae Testemiţanu”, în perioada 2017-2021. Pacienții au fost examinați prin: orofarinfoscopie, rinoscopie cu
anestezie locală (10% lidocaină și 0,18% adrenalină) și laringoscopie endoscopică directă.
S-au analizat modificările clinice ale uvulei, pilierilor faringieni și palatului moale.
Rezultate. În urma examinării au fost identificate 4 tipuri de modificări clinice ale orofaringelui. Primul tip a fost
identificat la 10 pacienți fără modificări clinice, cu aspect normal al palatului moale, pilierilor faringieni și uvulei;
al doilea tip a fost observat la 26 de pacienţi – stadiul iniţial de hipertrofie, s-a observat o uşoară îngroşare a
palatului moale şi a uvulei, în special la nivelul pilierilor palatoglos şi palatofaringieni; al treilea tip, l-am fondat
la 20 de pacienți – stadiu aparent de hipertrofie, cu uvula mărită – de 2 sau 3 ori; al patrulea tip la 14 pacienți –
era vizibil doar limba și palatul dur.
Concluzii / Discuții. În studiu au fost identificate 4 tipuri de modificare clinică a orofaringelui care admit să
împartă pacienții cu SAOS în 4 grupe diferite care corespunde clasificării în funcție de gradul de severitate.
Îngustările suprafeței orofaringiene anteroposterior predispun la colapsul căilor aeriene superioare și duce la
apariția SAOS.
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THE CLINICAL MODIFICATIONS OF THE OROPHARYNX IN PATIENTS
WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

1,2,3

Enachi Victor1, Vetricean Sergiu2, Noroc Iurie3
Department of Otorhinolaryngology, Nicolae Testemitanu SUMPh, Chisinau, Republic of Moldova

Background./ Objective of the study. Obstructive Sleep Apnea Syndrome(OSAS) is characterized by recurrent
episodes of upper airway collapse, which result in partial or total stopping of the airflow. The objective of the
study is to determinate the clinical changes in the oropharynx in patients with OSAS.
Material and Methods. The study was performed in 70 patients diagnosed with OSAS in the ENT clinic Nicolae
Testemitanu SUMPh, between years 2017-2021. The patients were examined by: orofaringoscopy, rhinoscopy
with topical anesthesia (10% lidocaine and 0.18% adrenaline) and direct endoscopic laryngoscopy. We analyse
the clinical changes of the uvula, pharyngeal pillars and soft palate.
Results. After the examination, there were identified 4 types of clinical changes of the oropharynx. The first type
was identified at 10 patients without any clinical changes, with normal aspect of the soft palate, of the pharyngeal
pillars and uvula; the second type was observed of 26 patients – the initial stage of hypertrophy, was observed an
slight thickening of the soft palate and the uvula, especially at the level of the palatoglossal and palatopharyngeal
pillars; the third type, we found at 20 patients – the apparent stage of hypertrophy, with the enlarged in size uvula
- 2 or 3 times; the fourth types at 14 patients – was visible only the tongue and the hard palate.
Conclusions. The study was identified 4 types of clinical modification of the oropharynx what admit to divide
the patients with OSAS into 4 diferent groups which corresponds to the classification according to the degree of
severity. The narrows of the oropharyngeal anteroposterior surface predispose to collapse of the upper airways
and leads to OSAS.
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8. Evaluarea diagnostica a metastazelor ganglionare cervicale cu punct de
plecare neprecizat.
Octavian Dragos Palade 1,2, Patricia Sonia Vonica 1,2, Catalina Pintilie 1,2, Florentina Severin 1,2, Andrei Ionut
Roman 2, Alexandru Emilian Stingheriu 2, Diana Mihaela Morisca 2, Gheorghe Mocanu 2, Mihail Dan Cobzeanu
1,2
1

UMF “Gr. T. Popa” Iasi, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL
2
Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Clinica ORL

Abstract:
Grupurile ganglionare cervicale reprezintă un punct frecvent de metastazare a tumorilor localizate la nivelul
capului și gâtului, identificarea tumorii primare fiind uneori o provocare pentru specialiștii ORL.
Scopul lucrării a fost de a analiza strategia de diagnostic și tratament a metastazelor cervicale cu punct de plecare
necunoscut a tumorii primare, decelate imagistic, a unei paciente ce s-a prezentat în Spitatul „Sf. Spiridon” Iași
pentru disfagie, odinofagie, fără adenopatii cervicale palpabile la examenul clinic.
Există o multitudine de alternative diagnostice și terapeutice ale adenopatiilor metastatice cu localizarea
neprecizată a tumorii primare, deși semnele și simptomele de prezentare sunt variate. Până în prezent nu s-a
identificat o strategie terapeutică optimă, intervenția chirurgicală urmată de radioterapie reprezentând tratamentul
de elecție al metastazelor ganglionare cervicale cu punct de plecare neprecizat.
Cuvinte cheie: ganglioni limfatici, metastaze tumorale, management terapeutic

DIAGNOSTIC EVALUATION OF CERVICAL LYMPH NODE INVOLVEMENT
WITH UNKNOWN PRIMARY SITE
Octavian Dragos Palade 1,2, Patricia Sonia Vonica 1,2, Catalina Pintilie 1,2, Florentina Severin 1,2, Andrei Ionut
Roman 2, Alexandru Emilian Stingheriu 2, Diana Mihaela Morisca 2, Gheorghe Mocanu 2, Mihail Dan Cobzeanu
1,2
1

UMF “Gr. T. Popa” Iasi, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL
2
Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Clinica ORL

Rezumat:
Cervical lymph node groups are a common site of metastasis of tumors located in the head and neck region, the
identification of the primary tumor sometimes being a challenge for the ENT specialists.
The aim of this paper was to analyze the strategy of diagnosis and treatment of cervical metastases identifyied
imagistically, with unknown primary site of the tumor, of a patient who presented in the Hospital “Sf. Spiridon”
Iași for dysphagia, odynophagia, without palpable cervical lymphadenopathy at clinical examination.
There are a variety of diagnostic and therapeutic alternatives for metastatic lymphadenopathy with unspecified
location of the primary tumor, although the signs and symptoms are varied. To date, no optimal therapeutic
strategy has been identified, surgery followed by radiotherapy representing the treatment of choice for cervical
lymph node metastases with an unspecified starting site of primary.
Key words: lymph nodes, metastatic tumors, therapeutical management.
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9. VARIANTE DE ABORD IN TUMORILE MALIGNE ALE RINOBAZEI
Octavian Dragoș Palade 1,2, Patricia Sonia Vonica 1,2, Cătălina Pintilie 1,2, Florentina Severin 1,2, Mihail Dan
Cobzeanu 1,2
1
UMF “Gr. T. Popa” Iasi, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL
2

Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Clinica ORL

Rezumat
Tumorile maligne rinosinusale sunt o entitate rară de cancer iar rezecția chirurgicală a acestora reprezintă primul
pas în strategia terapeutică a acestora, ce poate fi urmată sau nu de terapie adjuvantă.
Excizia tumorală poate fi efectuată pe cale externă, pe cale endoscopică sau combinată.
În această lucrare sunt prezentate principalele tipuri de abord chirurgical, atât pe cale externă cât și endoscopică
ce pot fi folosite pentru managementul tumorilor maligne rinosinusale în funcție de tipul histologic al tumorii,
extensia tumorală precum și de rezultatele funcționale, chirurgicale și estetice postoperatorii.
Cuvinte cheie: Tumori maligne, rinobază, endoscopic

APPROACH TYPES IN ANTERIOR SKULL BASE MALIGNANT TUMORS
Octavian Dragoș Palade 1,2, Patricia Sonia Vonica 1,2, Cătălina Pintilie 1,2, Florentina Severin 1,2, Mihail Dan
Cobzeanu 1,2
1
UMF “Gr. T. Popa” Iasi, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL
2

Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Clinica ORL

Abstract

Malignant rhinosinusal tumors are a rare entity of cancer and their surgical resection is the first step in
their therapeutic strategy, which may or may not be followed by adjuvant therapy.
Tumor excision can be performed externally, by an endoscopic approach or in combination.
This paper presents the main types of surgical approach, both externally and endoscopically that can be
used for the management of rhinosinusal malignancies depending on the histological type of the tumor,
tumor extension and postoperative functional, surgical and aesthetic results.
KEY WORDS: Malignant tumors, skull base, endoscopic.
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ENDOSCOPICĂ
Autori: Octavian Dragoș Palade1,2, Patricia Sonia Vonica1,2, Cătălina Pintilie1,2, Florentina Severin1,2, Diana
Mihaela Morișcă2, Andrei Ionuț Roman2, Alexandru Emilian Stingheriu2, Mihail Dan Cobzeanu1,2
Afiliere: 1 - UMF “Gr. T. Popa” Iași, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL; 2 – Spitalul Clinic de Urgență
“Sf. Spiridon” Iași, Clinica ORL

Abstract:
Dacriocistorinostomia (DCR) reprezintă intervenția efectuată în obstrucția ductului nazolacrimal și dacriostenoza
cronică, conducând la canaliculi accesibili și o pompă lacrimală funcțională. DCR poate fi abordată prin două
metode principale – extern, prin intermediul unei incizii transcutanate, și endonazal ghidat endoscopic, ambele
având o rată crescută de succes.
Scopul studiului a fost de a pune accent pe importanța colaborării dintre chirurgii departamentului de ORL și
oftalmologie în ceea de privește metoda de abordare a DCR.
S-a efectuat un studiu retrospectiv ce a inclus 40 de pacienți tratați prin DCR endoscopică. Intervențiile au fost
evaluate urmărind tipul de incizie (bisturiu, LASER sau asistată prin radiofrecvență), folosirea de Mitomycină C,
și cateterizarea ductului nasolacrimal folosind un tub de silicon. Pacienții au fost împărțiți în trei grupuri în funcție
de tehnica abordată: DCR fără cateterizare sau utilizarea Mitomycinei C (20), DCR cu plasarea cateterului (9), și
DCR cu aplicare de Mitomycină C (11). După tipul de incizie efectuată, am organizat trei grupuri de pacienți:
incizie folosind bisturiul (25), DCR LASER asistată (12), și DCR efectuată cu radiofrecvență (3), cu rezultate
similare, dar cicatrizare mai rapidă în cazul folosirii LASERului.
Dacriocistorinostomia are o rată înaltă de succes când este abordată interdisciplinar și de către chirurgi
experimentați.
Cuvinte cheie: Endoscopic, abord multimodal, dacriocistorinostomie.
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MULTIMODAL APPROACH IN ENDOSCOPIC
DACRYOCYSTORHINOSTOMY
Authors: Octavian Dragoș Palade1,2, Patricia Sonia Vonica1,2, Cătălina Pintilie1,2, Florentina Severin1,2, Diana
Mihaela Morișcă2, Andrei Ionuț Roman2, Alexandru Emilian Stingheriu2, Mihail Dan Cobzeanu1,2
Affiliation: 1 - UMF “Gr. T. Popa” Iași, II Surgery Department, ENT; 2 - Department of ENT, “Sf. Spiridon”
Clinical Hospital, Iași, Romania

Abstract:
Dacryocystorhinostomy (DCR) describes the procedure used for nasolacrimal duct obstruction and chronic
dacryostenosis, leading to patent canaliculi and a functional lacrimal pump. There are two major approaches to
DCR – external, via a transcutaneous incision, and endonasal endoscopically-guided, both procedures having a
high success rate.
The aim of our study was to emphasize the importance of collaboration between ENT and ophtalmologist
surgeons for the approach of DCR.
A retrospective case series was conducted on 40 patients treated with endoscopic DCR. The procedures were
evaluated factoring in the type of incision (scalpel, laser diode or radiofrequency assistance), application of
Mitomycin C, and nasolacrimal duct catheterization using a silicone tube. The patients were split into three groups
according to the surgical technique: DCR without catheterization or use of Mitomycin C (20), DCR with
placement of a silicone tube (9), and DCR with use of Mitomycin C (11). According to the type of incision made,
we created three groups of patients: incision using the scalpel (25), laser-assisted DCR (12), and radiofrequencyassisted DCR (3), with similar results, but faster scarring in the case of laser incision.
Dacryocystorhinostomy has a high succes rate when approached interdisciplinary and by experienced surgeons.
Key words: Endoscopic, multimodal approach, dacryocystorhinostomy
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11.EVALUAREA CALITĂŢII VIEŢII DUPĂ TRATAMENTUL
CHIRURGICAL RECONSTRUCTIV ÎN TUMORILE RINOSINUSALE
Octavian Dragos Palade 1,2, Patricia Sonia Vonica 1,2, Catalina Pintilie 1,2, Florentina Severin 1,2, Andrei Ionut
Roman 2, Alexandru Emilian Stingheriu 2, Diana Mihaela Morisca 2, Andreea Vlad 2, Mihail Dan Cobzeanu 1,2
1
UMF “Gr. T. Popa” Iasi, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL
2
Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Clinica ORL

Rezumat
Tumora rinosinusală reprezintă o formă rară de malignitate care poate avea un impact major asupra calității vieții
pacientului. Intervențiile terapeutice necesare în tratament pot duce la modificări faciale semnificative, precum și
dizabilități
funcționale
care
implică
atât
deglutiția,
cât
și
vorbirea.
Scopul studiului nostru a fost de a evalua calitatea vieții pacienților, rezultatele și durata de viață după îndepărtarea
tumorilor mari rinosinusale și utilizarea diferitelor tipuri de tehnici de reconstrucție. O analiză retrospectivă a fost
efectuată pe 48 de pacienți care au fost diagnosticați și tratați cu malignități rinosinusale în Secția ORL și
Chirurgie Cervico-faciala a Spitalului Clinic Iași (România) în perioada 1 ianuarie 2009 – 1 ianuarie 2021.
Chirurgia reconstructivă multimodală urmată de radioterapie a îmbunătățit supraviețuirea globală (p = 0,004)
calitatea vieții și supraviețuirea fără boală (p = 0,005) în comparație cu alte modalități de tratament. Aceste
variabile au fost evaluate folosind diferite analize și comparare a scorurilor.
Cuvinte cheie: Calitatea vieţii, tumori rinosinusale, reconstrucţie.

ASSESMENT OF THE LIFE QUALITY AFTER SURGICAL
RECONSTRUCTIVE TREATMENT IN SINONASAL TUMORS
Octavian Dragos Palade 1,2, Patricia Sonia Vonica 1,2, Catalina Pintilie 1,2, Florentina Severin 1,2, Andrei Ionut
Roman 2, Alexandru Emilian Stingheriu 2, Diana Mihaela Morisca 2, Andreea Vlad 2, Mihail Dan Cobzeanu 1,2
1
UMF “Gr. T. Popa” Iasi, Catedra Chirurgie II, Disciplina ORL
2
Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Clinica ORL
Abstract:
Sinonasal tumor represent a rare form of malignancy that can have a major impact on the patient’s quality of life.
The therapeutic interventions required in treatment can lead to significant facial changes, as well as functional
disabilities
involving
both
swallowing
and
speech.
The aim of our study was to evaluate the life quality of patients, outcomes and life span after removing large
sinonasal tumors and using different types of reconstruction techniques. A retrospective review was performed
on 48 patients which have been diagnosed and treated of sinonasal malignancies in the ENT and Head and Neck
Surgery Department of the Clinical Hospital in Iasi (Romania) between 1st January 2009 – 1st January 2019.
Multimodal reconstructive surgery followed by radiotherapy improved overall survival (p = 0,004) life quality
and disease-free survival (p = 0,005) when compared to other treatment modalities. These variables were assessed
using different analyses and score matching.
Key words: Life quality, sinonasal tumors, reconstruction.
178

KEYNOTE LECTURE
12.MANAGEMENTUL NEOPLASMULUI LARINGIAN VS NEOPLASMUL
FARINGIAN UN STUDIU COMPARATIV ȘI RETROSPECTIV DE 4 ANI
ÎN CLINICA DE OTORINOLARINGOLOGIE DIN TIMISOARA
Hut Alexandru1,2, Poenaru Marioara1,2 Marin Alin1,2, Balica Nicolae1,2 Boia Eugen1,2 Boia Simina3 Horhat
Delia Mot Cristian1,2 Para Diana2 Sirbu Mihaela1, Miksa Loredan1, Pintea Crina1, Feier Corina1, Stanoiu Ana 1
Orasan Alexandru1 Morgovan Anda1 Stanescu Romeo1
1,2

1.Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
2.Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
3. Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”, Timișoara, România

Introducere O treime din toate afecțiunile maligne ale capului și gâtului sunt neoplasmele laringiene, acestea
putand provoca morbiditate și mortalitate crescută. Pacienții cu o istorie lungă de fumat și consum de alcool sunt
cei mai susceptibili in aparitia acestei patologii. Boala in stadiu incipient este tratabilă, prin tratament chirurgical
sau radioterapie, frecvent cu laringele conservat; boala în stadiu avansat are o soartă mai nefasta; în stadiul III al
cancerului se poate efectua o laringectomie totală, adesea în combinație cu radioterapie sau chimioterapie.1
Majoritatea afecțiunilor maligne faringiene sunt descoperite însă într-un stadiu avansat, necesitând tratament
invaziv, cum ar fi chimio-radioterapia sau rezecția chirurgicală extinsă, ambele având un prognostic prost. Recent,
a fost raportată endoscopia gastro-intestinală cu imagistică pentru identificarea și diagnosticarea neoplasmelor
faringiene în cadrul screening-ului sau supravegherii endoscopice de rutină, cu ideea că această tehnologie ar
putea descoperi carcinoame într-un stadiu incipient în timpul inspecției endoscopice de rutină.2
Materiale si metode:
Pe o perioadă de 4 ani (01.01.2018-31.03.2022), am studiat fișele de observație a 300 de pacienți cu patologie de
cancer laringian și faringian internați în Clinica de Otorinolaringologie. Au fost evaluați următorii parametri:
vârsta, sexul, proveniența, stadializarea și, în special, tratamentul, metoda și rezultatul.
Rezultate: Un total de 300 de participanți (200 cu patologie neoplazica laringiana și 100 cu patologie neoplazica
faringiana) au fost înscrisi în acest studiu cercetare. În cancerul laringian, doar 8% dintre pacienți au fost femei,
în timp ce 92% erau bărbați, iar în cancerul faringian, 16% erau femei și 84% bărbați. Incidența a fost cea mai
mare în decada a cincea și a șasea de viață, în funcție de distribuția de vârstă în ambele patologii.
Concluzii: Managementul patologiei neoplazice laringiene și faringiene rămâne o prioritate pentru medicul ORL,
din cauza frecvenței crescute a acestei patologii, datorită complexității ei și mai ales stadiului avansat în care este
diagnosticată.
Referinţe:
1.Koroulakis A, Agarwal M. Laryngeal Cancer. 2020 Aug 10. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 30252332.
2. Muto M, Nakane M, Katada C, et al. Squamous cell carcinoma in situ at oropharyngeal and hypopharyngeal
mucosal sites. Cancer. 2004; 101: 1375-81.

179

LARYNGEAL NEOPLASM VS PHARYNGEAL NEOPLASM MANAGEMENT
A 4-YEAR COMPARATIVE AND RETROSPECTIVE STUDY IN
OTORHINOLARYNGOLOGY CLINIC OF TIMISOARA
Hut Alexandru1,2, Poenaru Marioara1,2 Marin Alin1,2, Balica Nicolae1,2 Boia Eugen1,2 Boia Simina3 Horhat
Delia Mot Cristian1,2 Para Diana2 Sirbu Mihaela1, Miksa Loredan1, Pintea Crina1, Feier Corina1, Stanoiu Ana 1
Orasan Alexandru1 Morgovan Anda1 Stanescu Romeo1
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1. Timisoara Municipal Emergency Clinical Hospital
2. “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
3. Periodontology Department, Faculty of Dental Medicine, "Victor Babeș" University of Medicine

and Pharmacy, Timișoara, România

Introduction One-third of all head and neck malignancies are laryngeal neoplasms, which can cause severe
morbidity and mortality. Patients with a long history of smoking and alcohol intake are more likely to be
diagnosed. Early-stage disease is treatable with surgical or radiation treatment, frequently with the larynx
preserved; late-stage disease has a worse fate; in stage III of cancer, a total laryngectomy can be performed, often
in conjunction with radiation or chemotherapy.1
The majority of pharyngeal malignancies are discovered at an advanced stage, necessitating invasive treatment
such as chemo radiotherapy or extensive surgical resection, both of which have a bad prognosis. GI endoscopy
with narrow band imaging (NBI) has recently been reported for the identification and diagnosis of pharyngeal
neoplasms in routine endoscopic screening or surveillance, with the notion that this technology could discover
carcinomas at an early stage during routine endoscopic inspection2
Materials and methods:
Over a 4-year period (01/01/2018-31/03/2020), we studied the observation sheets of 300 patients with laryngeal
and pharyngeal cancer pathology admitted to the Otorhinolaryngology Clinic. The following parameters were
evaluated: age, gender, provenience, staging and, in particular, the treatment, method and the outcome.
Results: A total of 300 participants (200 laryngeal and 100 pharyngeal) were enrolled in the research. In laryngeal
cancer only 8% of the patients were women, whereas 92 percent were men, comparative with pharyngeal cancer
were 16 percent women and 84 percent were men. The incidence was highest in the fifth and sixth decades of life,
according to the age distribution in both pathologies.
Conclusions: Management of neoplastic laryngeal and pharyngeal pathology remains a priority for the ENT
doctor, due to the increased frequency of this pathology, due to its complexity and especially due to the advanced
stage in which it is diagnosed.
Reference:
1.Koroulakis A, Agarwal M. Laryngeal Cancer. 2020 Aug 10. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 30252332.
2. Muto M, Nakane M, Katada C, et al. Squamous cell carcinoma in situ at oropharyngeal and hypopharyngeal
mucosal sites. Cancer. 2004; 101: 1375-81.
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13.Primi pași în abordarea tumorii spațiului parafaringian – prima noastră
experiență
Hut Alexandru1,2Stanoiu Ana 1, Orasan Alexandru 1, Pintea Crina 1, Gionea Catalin1,2, Sirbu Mihaela1, Balica
Nicolae1,2, Marin Alin1,2, Boia Simina3 Boia Eugen1,2
1. Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
3. Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”, Timișoara, România

Introducere / Obiectiv: Patologia tumorală întâlnită în spațiul parafaringian poate avea originea la nivelul
structuriilor anatomice ce ocupa acest spațiu.
Cea mai frecventă tumoră a spațiului parafaringian este adenomul pleomorf al glandei parotide, urmat de tumorile
de origine nervoasă.1
Prezentarea cazului: Prezentul caz descrie intervenția chirurgicală la un pacient de 60 de ani care prezintă o
tumoră parafaringiană avansată. Pacientul a fost internat cu urmatoarea simptomatologie: bombare a peretelui
posterior și lateral al faringelui, localizat predominant pe partea stângă și deviația palatului moale spre porțiunea
sănătoasă. Procedura a fost efectuată în Secția ORL a Spitalului Municipal Timișoara. Tratamentul chirurgical a
constat în excizia formațiunii tumorale parafaringiene prin abord laterocervical și s-a efectuat cu trimiterea
acesteia la examenul hitopatologic.
Examenul clinic, evaluarea endoscopică corelată cu tehnicile imagistice vor permite o descriere adecvată a tumorii
(dimensiunea, relația cu structurile anatomice din jur).
Discuţii: Atât diagnosticul şi in special tratamentul acestor tumori au un grad ridicat de complexitate, dată fiind
anatomia spaţiului parafaringian.2 Localizarea profundă a spațiului parafaringian poate ascunde pentru o lungă
perioadă de timp existența unui proces patologic la acest nivel. Cea mai frecventă simptomatologie e reprezentată
prin apariția unei tumori laterocervicale vizibilă sau bombarea peretelui lateral faringian.3
Concluzii: Spațiul parafaringian este o zonă greu accesibilă atât din punct de vedere al diagnosticului și mai ales
al tratamentului în patologia ORL.
Un rol important în diagnosticarea și alegerea unui plan terapeutic adecvat îl are o investigare amănunțită a
pacientului, iar tratamentul preferat, cel chirurgical care continuă să rămână o provocare permanentă pentru
chirurgul ORL
Referinţe:
1.Strohl MP, El-Sayed IH. Contemporary Management of Parapharyngeal Tumors. Curr Oncol Rep. 2019 Nov
14;21(11):103. doi: 10.1007/s11912-019-0853-8. PMID: 31728649.
2. Shin BJ, Lee DH, Lee JK, Lim SC. Surgical Treatment of Parapharyngeal Space Salivary Gland Tumor. J
Craniofac Surg. 2022 Feb 11. doi: 10.1097/SCS.0000000000008565. Epub ahead of print. PMID: 35184104.
3. López F, Suárez C, Vander Poorten V, Mäkitie A, Nixon IJ, Strojan P, Hanna EY, Rodrigo JP, de Bree R, Quer
M, Takes RP, Bradford CR, Shaha AR, Sanabria A, Rinaldo A, Ferlito A. Contemporary management of primary
parapharyngeal space tumors. Head Neck. 2019 Feb;41(2):522-535. doi: 10.1002/hed.25439. Epub 2018 Dec 14.
PMID: 30549361.
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Babystepts in parapharyngeal space tumor approach – our first experience
Hut Alexandru1,2Stanoiu Ana 1, Orasan Alexandru 1, Pintea Crina 1, Gionea Catalin1,2, Sirbu Mihaela1, Balica
Nicolae1,2, Marin Alin1,2 Boia Simina3 Boia Eugen1,2
1. Timisoara Municipal Emergency Clinical Hospital
2. “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
3. Periodontology Department, Faculty of Dental Medicine, "Victor Babeș" University of Medicine and

Pharmacy, Timișoara, România
Introduction/Objective: Tumor pathology encountered in the parapharyngeal space may have originated in the
structural level that occupies this space.
The most common tumor of the parapharyngeal space is the pleomorphic adenoma of the parotid gland, followed
by tumors of nervous origin.1
Case presentation: The present case describes the intervention over a 60 years old patient suffering of advanced
parapharyngeal tumor. The patient was declared to be with symptomatology like bulging of the posterior and
lateral wall of the pharynx, located predominantly on the left side and the deviation of the soft palate towards the
healthy side. The procedure has been performed in the ENT Department of Municipal Hospital Timisoara. The
surgical treatment consisted of excision of the parapharyngeal tumor formation by laterocervical approach and
was performed with its referral to the hitopathological examination
Clinical examination, endoscopic assessment correlated with the imaging techniques will allow a proper
description of the tumour (size, relation with the surrounding anatomical structures)
Discutions: Both the diagnosis and especially the treatment of these tumors have a high degree of complexity,
given the anatomy of the parapharyngeal space2. The deep localization of the parafaring space can hide for a long
time the existence of a pathological process at this level. The most common manifestations or symptoms are a
visible laterocervical tumor or bulging of the pharyngeal lateral wall3.
Conclusions The parapharyngeal space is an area that is difficult to access both in terms of diagnosis and
especially treatment in ENT pathology.
An important role in the diagnosis and choice of an appropriate therapeutic plan has a thorough investigation of
the patient, and the preferred treatment, the surgical one, continues to remain a permanent challenge for the ENT
surgeon.
Reference:
1.Strohl MP, El-Sayed IH. Contemporary Management of Parapharyngeal Tumors. Curr Oncol Rep. 2019 Nov
14;21(11):103. doi: 10.1007/s11912-019-0853-8. PMID: 31728649.
2. Shin BJ, Lee DH, Lee JK, Lim SC. Surgical Treatment of Parapharyngeal Space Salivary Gland Tumor. J
Craniofac Surg. 2022 Feb 11. doi: 10.1097/SCS.0000000000008565. Epub ahead of print. PMID: 35184104.
3. López F, Suárez C, Vander Poorten V, Mäkitie A, Nixon IJ, Strojan P, Hanna EY, Rodrigo JP, de Bree R, Quer
M, Takes RP, Bradford CR, Shaha AR, Sanabria A, Rinaldo A, Ferlito A. Contemporary management of primary
parapharyngeal space tumors. Head Neck. 2019 Feb;41(2):522-535. doi: 10.1002/hed.25439. Epub 2018 Dec 14.
PMID: 30549361.
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14.Reconstrucţia microchirurgicală a defectelor postoperatorii in patologia
tumorală a cavităţii orale şi orofaringelui
Autori: C. R. Roman1, C. Dinu2, H. Rotaru1, L. Fodor3, D. Termure, D. Ostas1,C. Faur1, Madalina Moldovan1.
Afiliere.1 Disciplina de Chirurgie Orală şi Maxilofacială, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca
2 Disciplina de Chirurgie Maxilofacială si Implantologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
3. Spitalul Clinic Judet de Urgenta Cluj-Napoca
Introducere. Tratamentul cancerului oral şi orofaringian reprezintă o provocare pentru clinicieni, datorită
exciziilor extensive şi a reconstrucţiilor complexe, care trebuie să asigure o bună calitate a vieţii. Peste 50% dintre
pacienţii cu carcinom scuamos oral şi orofaringian se prezintă în stadii avansate ale bolii. Chirurgia ablativă a
acestor tumori, care impun obţinerea unor margini de siguranţă oncologice, presupune excizii largi ale aparatului
dento+maxilar. Reconstruţia unor asemenea defecte de mari dimensiuni se poate realiza cu ajutorul ţesuturilor
transplantate din diferite regiuni ale corpului. Scopul acestui studiu a fost să evalueze capacitatea lambourilor
liber vascularizate de a reconstrui defectele largi rezultate prin excizia carcinoamelor scuamoase orale şi
orofaringiene..
Material şi Metodă. Pacienţii aflaţi în stadiul III şi IV cu carcinom scuamos oral şi orofaringian operaţi în
Compartimentul de Chirurgie Orală şi Maxilofacială Cluj-Napoca, pentru care s-a practicat reconstrucţie cu
lambou liber vascularizat radial, anterolateral de coapsă şi fibular, au fost incluşi în acest studiu. S-au exclus
pacienţii cu tumori benigne pentru care s-a practicat reconstruţie cu lambouri microvasculare. Ablaţia tumorii şi
reconstruţia s-a realizat de către doua echipe operatorii diferite sincrone în timpul aceleiaşi intervenţii
chirurgicale.
Rezultate. În studiu au fost incluşi 50 pacienţi cu cancer oral şi 12 pacienţi cu cancer orofaringian, în perioada
01.01.2017 – 01.01.2022. S-au utilizat 42 lambouri libere radiale, 13 lambouri anterolaterale de coapsă 8 lambouri
fibulare compozite. Anastomoza vasculară s-a realizat la nivelul arterelor faciale, linguale sau carotidei externe,
a trunchiului tiro-linguo-facial sau venei jugulare externe. Un număr de 9, lambouri nu au fost viabile datorită,
datorita trombozei arteriale (5) sau trombozei venoase (4).
Concluzii. Lambourile liber vascularizate sunt o opţiune eficientă de tratament a cancerelor orale şi orofaringiene
aflate în stadiu avansat. Calitatea ţesuturilor transferate, volumul acestora si versatilitatea lor fac din lambourile
microvasculare standardul de aur in chirurgia reconstructivă oncologică a capului si gatului.
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15.STIMULAREA ELECTRICĂ BIFAZICĂ O METODĂ NOUĂ DE
MONITORIZARE A NERVILOR MOTORI ÎN CHIRURGIA ORL
Szőcs Mihály, lector universitar, UMFST, medic primar Clinica ORL, Tg.Mureș
Demeter Ioan-Titus, inginer electronist TRY Inovation SRL, Tg.Mureș
Cosma Petru-Raul inginer electro-mecaniac TRY Inavation SRL, Tg.Mureș
Întroducere
Deși tehnica chirurgicală corectă, respectiv identificarea vizuală a nervilor continuă să fie standardul pentru
prevenirea leziunilor nervoase intraoperatorii, totuși stimularea intraoperatorie a nervilor este folosită pe scară
largă de către chirurgi. Ea este de un real folos atât pentru localizarea și determinarea integrității nervilor precum
și pentru alegerea unui plan terapeutic adecvat în cazul reconstrucțiilor nervoase.

Material și metodă
Autorii au construit un aparat electronic destinat stimulării intraoperatorii a nervilor motori din sfera ORL.
Aparatul prin undă bifazică pe care o generează este diferit de stimulatoarele de curent continuu întrucât permite
stimularea repetată și continuă a țesuturilor fără a afecta răspunsul motor corespunzător în timpul procedurii. Se
poate regla intensitatea curentului de la 0,5 la 20 mA respectiv durata impulsului de la l0 la 200µs. Un semnal
luminos și acustic indică
transmiterea impulsulu electric. S-a studiat eficacitatea aparatului în
cadrul intervențiilor de la nivelul glandei parotide, cutiei timpanice, mastoidei, regiunii cervicale mai ales în
evidările ganglionare radicale și parțiale. A fost testat răspunsul motor al nervului facial și al ramurilor sale, al
nervului laringean recurent, al nervului laringean superior, nervului accesor, al plexului cervical, nervului
hipoglos, nervului vag și nervului frenic.
Rezultate
Aparatul oferă prin componenta bifazică a impulsului o stimulare continuă a nervului, care nu “obosește ‘ având
ca rezultat o contracție musculară repetitivă, fuzionată, permanentă atâta timp cât sonda este în contact cu nervul
sau țesuturile musculare. Acest lucru alături de combinarea celor doi parametrii : amplitudine și durată ne-a oferit
posibilitatea localizării exacte a trunchiului nervului facial și ramurilor acestuia în tumorile parotidiene,
localizarea nivelului de dehiscență a canalului lui Fallope, localizarea și determinare integrității capătului distal
al nervului accessor secționat în cadrul evidărilor ganglionare cervicale radicale pentru a putea fi suturat la
ramurile plexului cervical ș.a.
Concluzii
Pe lângă cunoașterea anatomiei, condiție esențială în chirurgie, folosirea intraoperatorie a stimulării bifazice este
de un real folos pentru identificarea și determinarea integrității nervilor motori mai ales în cazul malformațiilor
de traiect, a prezenței tumorilor, a țesutului de granulație sau al țesutului cicatricial.
Cuvinte cheie
Stimulare electrică bifazică, nerv motor, plan therapeutic
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BIPHASIC ELECTRICAL STIMULATION A NEW METHOD FOR MOTOR
NERVES MONITORING IN ENT SURGERY
Szőcs Mihály, university lecturer at UMFST, consultant surgeon at ENT Clinic of Tg.Mureș
Demeter Ioan-Titus, electronics engineer,TRY Inovation SRL, Tg.Mureș
Cosma Petru-Raul, electro-mecanichal engineer, TRY Inavation SRL, Tg.Mureș
Introduction
Although correct surgical technique and visual identification of nerves continue to be the standard for the
prevention of intraoperative nerve damage, intraoperative nerve stimulation is still widely used by surgeons. It is
of real use both for locating and determining nerve integrity and for choosing an appropriate treatment plan for
nerve reconstructions.
Material and methods
The authors built an electronic device for intraoperative stimulation of the motor nerves in ENT surgery. The
biphasic wave that the device it generates is different from direct current stimulators in that it allows repeated and
continuous stimulation of tissues without affecting proper motor response during the procedure. It is possible to
adjust the current intensity from 0.5 to 20 mA respectively the pulse duration from 10 to 200µs. A light and
acoustic signals indicates the transmission of the electrical impulse. The effectiveness of the device was studied
in the interventions for parotid gland tumors, tympanic cavity and mastoid pathology, tumors of cervical region,
especially in radical and partial neck dissections. The motor response of the facial nerve and its branches, recurrent
laryngeal nerve, superior laryngeal nerve, accessory nerve, cervical plexus, hypoglossal nerve, vagus nerve and
phrenic nerve were tested.
Results
The device provides a continuous nerve stimulation through the biphasic component of the impulse, which does
not "tire" resulting in a repetitive, fused, permanent muscle contraction as long as the probe is in contact with the
nerve or muscle tissue. This aspect along with the combination of the two parameters: amplitude and duration
gave us the possibility to locate the exact trunk of the facial nerve and its branches in parotid tumors, locate the
level of dehiscence of the fallopian tube during mastoid surgery, locate and determine the integrity of the distal
end of the accessory nerve during radical neck dissections in order to be sutured to the branches of the cervical
plexus, etc.
Conclusions
In addition to knowing the anatomy, an essential condition in surgery, the intraoperative use of biphasic electrical
stimulation is real advantage for localization, identification and mapping of motor nerves, especially in the case
of malformations, the presence of tumors, granulation tissue or scar tissue.
Keywords
Biphasic electrical stimulation, motor nerve, therapeutic plan.
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RISCURI ȘI PROVOCĂRI ÎN CHIRURGIA URECHII
Autor
Szőcs Mihály, lector universitar, UMFST, medic primar Clinica ORL, Tg.Mureș
Întroducere
Chirurgia urechii medii este fascinantă dar foarte dificilă întrucât abordează elemente anatomice microscopice
foarte fine, fragile și importante situate în cavități extrem de mici ce pot fi explorate doar prin aparatură și
instrumentar special. Ea necesită o pregătire îndelungată exigentă pentru obținerea unei îndemânări și manualități
adecvate necesare dobândirii unei experiențe chirurgicale capabile să rezolve situațiile dificile și complicațiile.
Material și metodă
Autorii și-au propus să prezinte din experiența lor personală, mai ales cu ajutorul înregistrărilor video, mai multe
situații intraoperaorii din chirurgia urechii medii potențial periculoase care pot duce la complicații nedorite
printr-un abord inadecvat. Astfel se prezintă statusuri intraoperatorii dificile date de hemoragii, situații ivite în
cadrul chirurgiei colesteatomului, a mastoidectomiilor, inserției de aeratoare transtimpanale, a reconstrucțiilor de
lanț osicular, chirurgiei otosclerozei, a complicațiilor infecțioase ale otomastoiditelor.
Rezultate
Autorul a efectuat 309 de intervenții chirurgicale pe urechea medie în perioada 2016-2021 la clinica ORL din
Târgu Mureș. Complicațiile din cadrul acestor intervenții au fost: sindroame vestibulare 35, lezarea sau
secționarea nervului coarda timpanului 26, stenoze postoperatorii de conduct auditiv extern 6, dehiscență de plagă
operatorie retroauriculară 4, deschiderea accidentală a urechii interne 5, pareze faciale tranzitorii 3, eliminare și
dislocări TORP 3, meningocel post mastoidectomie „canal wall-up” 1, fistulă l.c.r. 1.

Concluzii
Înrucât accesul la câmpul operator, respectiv vizualizarea tridimensională este limitată în chirurgia urechii, pe
lângă studierea aprofundată a anatomiei și practicarea disecției osului temporal, însușirea tehnicilor chirurgicale
este absolut necesară să se realizeze printr-o colaborare strânsă intraoperatorie cu un chirurg experimentat. În
acelaș timp dorința chirurgului de a dobândi experiență și abilități nu trebuie să primeze în fața planului terapeutic
care trebuie făcut pentru bolnav și nu pentru intervenția chirurgicală în sine. Comunicarea cu pacientul este foarte
importantă pentru evaluarea în comun atât a beneficiilor intervenției cît și a complicațiilor ce pot apărea în cadrul
ei.
Cuvinte cheie
Chirurgia urechii medii, provocări, complicații
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RISKS AND CHALLENGES IN EAR SURGERY
Authors
Szőcs Mihály, university lecturer at UMFST, consultant surgeon at ENT Clinic of Tg.Mureș

Introduction
Middle ear surgery is fascinating but very difficult as it addresses very fine, fragile and important microscopic
anatomical elements located in extremely small cavities that can only be explored by special devices and
instruments. It requires a long and demanding training to obtain the appropriate skill and craftsmanship necessary
to gain a surgical experience capable of solving difficult situations and complications.
Material and method
The authors set out to present from their personal experience, especially with the help of video recordings, several
potentially dangerous intraoperative situations in middle ear surgery that can lead to unwanted complications
through an inappropriate approach. This presents difficult intraoperative statuses due to hemorrhages, situations
arising in cholesteatoma surgery, mastoidectomies, insertion of transtimpanal aerators, ossicular chain
reconstructions, otosclerosis surgery, infectious complications of otomastoiditis.
Results
The author performed 309 surgeries on the middle ear during 2016-2021 at the ENT clinic in Târgu Mureș.
Complications of these interventions were: vestibular syndromes 35, damage or sectioning of the chorda tympani
nerve 26, postoperative stenosis of the external auditory canal 6, dehiscence of the retroauricular surgical wound
4, accidental opening of the inner ear 5, transient facial paresis 3, elimination and dislocation of TORP 3,
meningocele after “canal wall-up”mastoidectomy 1, cerebrospinal fluid leak 1.
Conclusions
Since access to the operative field, respectively three-dimensional visualization is limited in ear surgery, in
addition to the in-depth study of anatomy and the practice of temporal bone dissection, the acquisition of surgical
techniques is absolutely necessary through close intraoperative collaboration with an experienced surgeon. At the
same time, the surgeon's desire to gain experience and skills should not take precedence over the treatment plan
to be made for the patient and not for the surgery itself. Communication with the patient is very important for the
joint evaluation of both the benefits of the intervention and the complications that may occur in it.
Keywords
Middle ear surgery, challenges, complications
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1. ACTUALITĂȚI ÎN REABILITAREA VOCALĂ A PACIENȚILOR
LARINGECTOMIZAȚI
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Nedelcu1, Teodora E. Diaconu1,2, Bianca P. Taher1,2, Simona A. Rujan1,2, Luiza M. Sirețetanu1, Irina D. Oașă1,
Iulia Vetricean1, M. D. Tudosie1, C. C. Pavăl1,2, A. G. Enea1, C.D. Gheorghe1, Ana E. Leulescu1, Valeria
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Cuvinte cheie: calitatea vietii, laringectomie totala, reabilitarea vocala

Introducere / Obiectiv: Reabilitarea vocală după laringectomie totală se menține ca subiect de interes
în studiul calității vieții pacienților. Se bazează în continuare pe procesul adaptării si controlului
capacității vibratorii a neofaringelui si a regiunilor de rezonanță superioare, dar cu o permanentă
optimizare prin evoluție tehnologică și a studiului de biocompatibilitate al materialelor de protezare.
Astfel, vocea post laringectomie necesită acomodarea pacientului la un proces individual în funcție de
resursele proprii, fiind disponibilă în trei variante: vocea esofagiană, vocea traheo-esofagiană prin
implantul cu proteză fonatorie sau utilizarea laringofonului. Actual, standardul de aur în reabilitarea
post-laringectomie este considerată protezarea per primam prin fistula eso-traheală.
Metode / Metodologie: Review al literaturii de specialitate și studiu retrospectiv al calității vieții în
urma reabilitării vocale cu proteză fonatorie per primam versus reabilitarea vocală per secundam, pe o
perioadă de 3 ani, ce a cuprins 28 de pacienți laringectomizați total, internați in cadrul secției de ORL a
Spitalului Clinic ”Colțea”, București.
Rezultate: Reabilitarea cu proteză fonatorie este in permanență eficientizată, cu focus pe gestionarea
biofilmelor, materialelor si abordarea sistematică a rezolvarii complicațiilor asociate. Reabilitarea
laringectomizatului este influențată de tehnica operatorie, comorbidități, modul în care pacientul
întelege procesul prin care trece dar și de gestionarea complicațiilor. Tehnica per-primam, educarea
adecvată a pacientului și management-ul precoce al incidentelor cresc indexul calității vieții.
Concluzii / Discuții: În oncologia capului și gâtului, chirurgia cu rezecții radicale asociază un index al
calității vieții scazut, însă grupul de studiu al pacienților laringectomizați se detașează prin valori mai
ridicate. Implementarea tehnicii per primam de protezare cu buton fonator post laringectomie totală
asociază o mai bună reabilitare și reintegrare socială.
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NOVELTIES IN VOICE REHABILITATION OF TOTAL
LARYNGECTOMIZED PATIENTS
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Introduction / Objective: Vocal rehabilitation after total laryngectomy is maintained as a topic of interest in the
study of patients' quality of life. It is still based on the process of adaptation and control of the vibrational capacity
of the neopharynx and the upper resonance cavities, but with a permanent optimization through technological
evolution and the study of biocompatibility of prosthetic materials. Thus, the post-laryngectomy voice requires
the patient's accommodation to an individual process according to his own resources, being available in three
forms: esophageal voice, tracheo-esophageal voice through implantation of a phonatory prosthesis or use of
electolarynx. Currently, the gold standard in post-laryngectomy vocal rehabilitation is considered primary esotracheal fistula with vocal prosthesis placement..
Methods / Methodology: Review of the literature and retrospective study of the quality of life following vocal
rehabilitation with primary vocal prosthesis versus vocal rehabilitation per secundam, for a period of 3 years
(2019-2021), which included 28 patients with total laryngectomy, treated in the ENT Department of the Clinical
Hospital "Colțea", Bucharest.
Results: Rehabilitation with a voice prosthesis is constantly streamlined, with a focus on the management of
biofilms, materials and troubleshooting the associated complications. Post-laryngectomy rehabilitation is
influenced by the surgical technique, comorbidities, the way the patient understands the process he is going
through but also by the management of complications. Primary technique, proper patient education and early
incident management increase the quality of life index.
Conclusions / Discussions: In head and neck oncology, radical resection surgery associates a low quality of life
index, but the group of laryngectomized patients stands out with higher values. The implementation of primary
eso-tracheal fistula with vocal prosthesis associates a better rehabilitation and social reintegration.
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2. DETECȚIA NEINVAZIVĂ A CANCERULUI ORAL ȘI OROFARINGIAN
BAZATĂ PE EXAMINAREA SERS A SALIVEI
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Cuvinte cheie: SERS, cancer cervicofacial, exosomi, biopsie lichidiană, analiză chemometrică
Introducere. Cancerul cervicofacial (CC) reprezintă o importantă problemă de sănătate prin incidența crescută
și rata mare a mortalității și morbidității. Pacienții se prezintă la medic în stadii avansate ale bolii. Recent,
metodele neinvazive de detecție a precoce CC au devenit intens studiate pentru a îmbunătății supraviețuirea și
calitatea vieții pecienților. Studiul nostru a dorit să examineze exosomii din probe salivare prin Spectroscopie
Raman cu suprafață îmbunătățită (SERS) și să evalueze capacitatea spectrului SERS de a deosebi probele
provenite de la pacienții cu cancer oral și orofaringian de lotul control.
Material și Metodă. Pacienții cu cancer oral și orofaringian și pacienți voluntari care s-au prezentat în secția de
Chirurgie Orală și Maxilofacială pentru extracții dentare au fost incluși în studiu. Saliva a fost recoltată înainte de
orice intervenție chirurgicală. Exosomii au fost izolați prin ultracentrifugare și apoi analizați prin NanoSight și
SERS realizat pe un suport solid de nanoparticule plasmonice cu substrat de argint. Spectrul Raman rezultat a fost
analizat prin Analiza Componentului Principal (PCA) și Discriminarea Liniară (PCA-LDA) și Aria de sub Curbă
(AUC) pentru a observa diferențe statistice între probele pacienților cu cancer și a celor sănătoși.
Rezultate. În total au fost incluși 51 de pacienți. A fost observată o diferență statistică între cele două grupuri în
ceea ce privește consumul de alcool, fumatul și sexul pacienților. Examinarea NanoSight a identificat exosomi în
probele de salivă după ultracentrifugarea acestora. Spectrul Raman a indicat diferențe între intensitățile maxime
ale moleculelor de Tiocianat, Proteine și Acizi nucleici între cele două loturi. Analiza chemometrică a reușit să
facă o diferențiere între probele pacienților cu cancer și ale celor sănătoși cu o acuratețe de până la 99%.
Concluzie. Examinarea SERS a exosomilor salivari este o metodă neinvazivă care poate detecta cancerul oral și
orofaringian .
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Introduction. Head and neck cancer (HNC) is an important health problem due to its high incidence and high
morbidity and mortality. Moreover, patients usually present to a doctor in advanced stages of disease. Nowadays,
non-invasive methods are intensively studied to detect HNC in early stages of disease to improve the survival rate
and the quality of life. We aimed to examine the exosomes from salivary samples by Surface Enhancement Raman
Spectroscopy (SERS) and to investigate the capacity of SERS spectra to discriminate between oral and
oropharyngeal squamous cell carcinoma and non-malignant samples.
Methods and Materials: Patients suffering from oral cavity and oropharyngeal squamous cell carcinoma and
volunteer healthy patients who addressed to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery for teeth
extractions were included in this study. The saliva was harvested before any surgical procedure. We isolated the
exosomes by an ultracentrifugation protocol, and we further analysed them by NanoSight and SERS examination
on a solid plasmonic nanoparticles of silver substrate. The resulted Raman spectra was statistically analysed using
Principal Component Analysis and Linear Discrimination Analysis (PCA-LDA) and Area Under the Curve (AUC)
to detect the statistical differences between cancer and healthy groups samples.
Results: A total of 51 patients were included in this study. Differences in alcohol abuse, smoking index and sex
were observed between the two groups of patients. NanoSight examination identified exosomes in the saliva
samples after samples’ ultracentrifugation. Raman spectra illustrated different peek intensity in Thiocyanate,
Proteins and Nucleic acids between saliva of cancer and control groups. Chemometric analysis indicated a
discrimination of up to 99% between the two groups based on SERS examination of salivary exosomes.
Conclusion: SERS examination is a non-invasive detection method for oral and oropharyngeal cancer based on
salivary exosomes.
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