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REZUMATE PREZENTĂRI ORALE 
 

JOI, 01.10.2020 
16:00 - 19:00 

 

SESIUNE COMUNICARI ORALE 

IMAGISTICA GENITO-URINARĂ  

Moderator: Dragoș Negru  

 

16.10-16.30  ACTUALITAȚI ÎN DIAGNOSTICUL MDCT AL TUMORILOR RENALE  
Andrei Oneață, Andreea Balan, Maria-Luiza Cobzeanu, Irina Negru, Nicolaie Suditu, Dragoș Negru 
 
Introducere: Multidetector computer tomografia (MDCT) este cea mai accesibilă și cea mai eficientă modalitate 
de diagnostic și stadializare în cancerul renal, cu o acuratețe de peste 90%. 
Prin examinarea CT avem oportunitatea de a obține reconstrucții 3D, ceea ce îmbunătățește semnificativ 
diagnosticul dar, de asemenea, diferențiază leziunile benigne de cele maligne pentru a asigura un plan de 
tratament optim. 
Informații esențiale pentru planul terapeutic pot fi obținute prin examinarea CT, incluzând localizarea și 
dimensiunea tumorii, extensia locală sau la distanță, anatomia sistemului arterial și venos, precum și gradul de 
extensie în sistemul pielocaliceal. 
 
Obiective:  
1.Patogenza, factorii de risc și principalele tipuri de tumori renale. 
2.Criterii imagistice  și factori de prognostic în cancerul renal. 
3.Stadializarea TNM și efectele asupra conduitei terapeutice. 
 

MDCT DIAGNOSIS IN KIDNEY TUMORS – ACTUALITIES 
 
Introduction: Multidetector computed tomography (MDCT) is the most widely available and most effective 
modality for the diagnosis and staging  of kidney cancer, with a staging accuracy up to 90%. 
With MDCT scanners we have te opportunity to obtain 3D-reconstructions greatly improved the diagnostic but 
also differentiation between benign and malignant lesions to ensure optimal treatment planning. 
Essential information for treatment planning can be provide by CT examination, including tumor location and 
size, local or distant spread, renal arterial and venous anatomy and relationship to the pelvicaliceal system. 
 
Learning objectives: 
1.Pathogenesis, risk factors and main types of kidney tumors. 
2.MDCT imaging features and prognostic factors in kidney tumors. 
3.TNM staging and its effect on therapeutic management. 

 

 
16.30-16.50  CANCERUL DE PROSTATA – EVALUARE IRM 1,5 SAU 3T?  
Maria-Luiza Cobzeanu, Andreea Balan, Corina Banu, Corina Hîncu, Raluca Ciolan, Bogdan Novac, Nicolaie Suditu, 
Irina Negru, Dragos Negru 



 

Introducere: Cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent cancer la bărbații din întreaga lume, avand un 
spectru de evolutie heterogen, de la forme lent progresive la forme extrem de agresive.  In ultimii ani, imagistica 
prin rezonanță magnetică (IRM) poate fi considerată un examen obișnuit efectuat pentru detectarea si 
localizarea neoplaziei, caracterizarea, stadializarea si stratificarea riscului, orientarea pentru biopsie, chirurgie 
sau radioterapie. 
 
Obiective: Prezentarea elementelor anatomice importante in detecția și stadializarea cancerului de prostată. 
Comparația examinărilor realizate pe aparate diferite, de 1,5 T respectiv 3T și analiza protocolului de scanare 
optim prin detalierea avantajelor fiecărei secvențe utilizate. 
Discutii și corelații între valoarea PSA, scorul PI-RADS sau clasificarea TNM. 
 
Discutii: Avantajele utiliizarii 3T sunt o rezoluție spațială crescută și, astfel, o calitate a imaginii mai bună. O 
analiza a literaturii de specialitate arata ca imaginile ponderate T2 (T2w) sunt comparabile pentru ambele 
intensități ale câmpului, însă potențialul real de îmbunătățire la 3T implică îmbunătățirea secvențelor de 
imagistica ponderată prin difuzie (DWI) sau a contrastului dinamic.  
 Printre dezavantaje se numara riscul crescut de artefacte, în special susceptibilitatea (rezultând distorsiuni 
geometrice) sau cazurile in care pacientii au efectuata protezare de sold. 
 
Concluzii: IRM-ul de prostată la 1,5T poate dezvălui o calitate obiectivă comparabilă a imaginii în T2w, dar este 
inferioară 3T în DWI și în privința calității imaginii. Cu toate acestea, scorul similar PI-RADS și, prin urmare, 
performanța diagnosticului este fezabil, independent de intensitatea câmpului. 
 
Cuvinte cheie: calitatea imaginii; IRM prostată; cancer de prostată. 
 

PROSTATE CANCER – 1,5 OR 3T MRI? 
 

Introduction: Prostate cancer is the second most common cancer among men. It has a very diverse 
presentation, which varies from slowly progressive forms to extremely aggressive ones. During the last few 
years, magnetic resonance imaging (MRI) has become an integral part of the investigations used for the 
detection and localization of a prostatic tumor, characterization, staging and stratification of risk, orientation 
for biopsy, surgery or radiotherapy. 
 
Objectives: 1. Overview of important anatomical elements in the detection and staging of prostate cancer. 
2. Comparison of examinations performed on different devices, of 1.5 T and 3T, and analysis of the optimal 
scanning protocol by detailing the advantages of each sequence used. 
3. Discussions and correlations between PSA value, PI-RADS score or TNM classification. 
 
Discussion: The advantages of using 3T are a higher spatial resolution and better image quality. An analysis of 
the literature shows that T2-weighted images (T2w) are comparable for both field strengths, but the real 
potential for improvement at 3T involves improving diffusion-weighted imaging (DWI) sequences or dynamic 



contrast. Disadvantages include increased risk of artifacts, especially susceptibility (resulting in geometric 
distortions) or  patients with hip prosthesis. 
 
Conclusions:  Prostate MRI at 1.5T may reveal a comparable image quality in T2w, but lower than 3T in DWI 
images and image quality. However, the similar PI-RADS score and therefore the diagnostic performance is 
feasible, regardless of the field strength. 
 
Keywords: image quality; Prostate MRI; prostate cancer. 

 

 

16.50-17.05  DEPASITI LIMITELE DIAGNOSTICARII IN EXAMINARILE RMN, CU INCREDERE, VITEZA SI 
CONFORT  
Serban Isopescu, CEO Philips Romania, Johan Roubroeks, Philips Global Market Specialist MR, MR Business 
Development Management, Business Unit MR, Global MR Headquarters, Best The Netherlands 

 

 
17.10-17.30  NEOPLASMUL OVARIAN – ASPECTE IRM 
Andreea Bălan, Maria-Luiza Cobzeanu, Corina Banu, Andrei Oneață, Periktioni-Crina Chrysostomou, Corina 
Hincu, Liliana Gheorghe, Raluca-Elena Ciolan, Octavia Petrila, Dragoș Negru  
 
Cancerul de ovar este a doua cea mai frecventă neoplazie ginecologică. Aproximativ 90% din cancerele ovariene 
sunt carcinoame (tumori epiteliale maligne), mai rar întâlnite sunt tumorile maligne cu celule germinale sau cele 
mezenchimale și ale cordoanelor sexuale. Deși s-au făcut multe progrese în diagnosticul și tratamentul acestei 
neoplazii, rata de supraviețuire la 5 ani pentru carcinomul ovarian este în jur de 47%. 
Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) este metoda preferată pentru caracterizarea maselor anexiale și 
stadializare loco-regională. 
 
Obiective:  
Principalele caracteristici IRM ale neoplasmelor ovariene. 
Elemente de diagnostic diferențial în evaluarea IRM a cancerului de ovar. 
Criterii imagistice de stadializare și factori de prognostic. 
 
Cuvinte cheie: IRM, neoplasm ovarian 
 

OVARIAN NEOPLASM – MRI FINDINGS 
 

Ovarian cancer is the second most common gynecological neoplasm. Approximately 90% of ovarian cancers are 
carcinomas (malignant epithelial tumors); much less commun are malignant germ cell tumors and sex cord 



stromal tumors. Although much progress has been made in the diagnosis and treatment of this neoplasm, the 
5-year survival rate for ovarian cancer is around 47%. 
Magnetic resonance imaging (MRI) is the preferred method for characterization of adnexal masses and loco-
regional staging. 
 
Objectives:  
The main MRI characteristics of the ovarian neoplasms 
Elements of differential diagnosis in the MRI assessment of the ovarian cancer 
Imaging criteria of staging and factors of prognosis. 
 
Key words: MRI, ovarian neoplasm 

 
 
17.30-17.50  ACTUALITĂȚI ÎN EVALUAREA MDCT A TUMORILOR VEZICALE 
Periktioni-Crina Chrysostomou, Andreea Bălan, Florin Mihai, Bogdan Cucuteanu, Irina Negru, Nicolaie Suditu, 
Dragoș Negru 

 

Introducere. Cancerul vezical este a 4-a cea mai frecvent întâlnită neoplazie la bărbați. Din punct de vedere 
histologic, majoritatea sunt de tip urotelial (95%), iar 5% de tip carcinom scuamocelular sau adenocarcinom. 
Neoplasmul urotelial este caracterizat printr-o afectare multifocală, sincronă sau metacronă a sistemului 
colector și ureterului precum și o rată crescută a recurențelor. 
După diagnosticul histologic prin cistoscopie, modalitățile standard de evaluare și stadializare a cancerului 
vezical sunt CT și IRM. 
În cazurile în care pacientul este candidat pentru tratament radical, este preferabil examenul IRM. 
Când se suspicionează un stadiu local avansat sau / și metastatic, este indicată examinarea MDCT cu substanță 
de contrast, care va stabili extinderea locală și diseminările la distanță.  
 Diagnosticul CT pozitiv se bazează pe: îngroșarea focală asimetrică parietală sau mase tumorale cu dezvoltare 
intraluminală sau cu extensie în structurile adjacente. Examenul local CT poate detecta stadiile T3b și T4, dar nu 
poate distinge între T1, T2 si T3a. 
UroCT se utilizează în suspiciunile de afectare sincronă. 
Totodată, MDCT este și metoda de urmărire a evoluției pacienților după tratament. 
 
Obiective. - prezentarea principalelor caracteristici imagistice în carcinomul vezical 
- rolul actual al MDCT în evaluarea imagistică preoperatorie și în urmărire 
 
Cuvinte cheie: tumori vezicale, MDCT 
 

Advances in MDCT evaluation of bladder cancer  
 

Bladder cancer is the 4th most common type of cancer in men. Histologically, the majority are urothelial 
carcinomas (95%), while 5% are comprised of squamous cell and adenocarcinoma.  
Urothelial carcinoma has a multifocal character, with synchronous or metachronous disease of the ureter and 
collecting system, and also a high recurrence rate. 
Following histological diagnosis by cystoscopy, the standard methods for evaluating and staging bladder cancer 
are CT and MRI. 
In cases when patients are candidates for radical treatment, MRI examination is preferable. 
When an advanced and / or metastatic local stage is suspected, contrast-enhanced MDCT examination is 
indicated, which determines local extension and presence of distant metastases. 



 
The positive CT diagnosis is based on: asymmetric focal thickening of the bladder wall or intraluminal  soft tissue 
masses or extension into adjacent structures. MDCT examination can differentiate between T3b and T4, but 
cannot distinguish between T1, T2 and T3a. 
CT-urography is helpful if synchronous involvement is suspected. 
In addition, MDCT is the preferred method for monitoring patients after treatment. 
 
Objectives 

- discussion of main imaging findings in bladder carcinoma 
- current role of MDCT in preoperative and follow up imaging  

 
 
Key words: bladder cancer, MDCT 

 
 

17.50-18.10  CORELAȚII PET/CT – IRM ÎN PATOLOGIA TUMORALĂ MALIGNĂ PELVINĂ GINECOLOGICĂ 
Cuzino Dragoș, Cătălin Mazilu, Militelu Raluca 
 
 Introducere:  Stadializarea  corectă a tumorilor maligne pelvine de origine ginecologică presupune o evaluare 
corectă în vederea stabilirii unei terapii adecvate. 
Evaluarea corelată PET/CT și IRM cu indicații adecvate oferă posibilitatea încadrării în stadiul corespunzător și 
aprecierea evoluției corespunzătoare tumorale. 
 
Metodă:  Am evaluat în perioada martie 2019-iunie 2020 pacienții cu  cancere pelvine de tip endometrial, de 
col uterin și ovarian  cu indicație pentru examen PET/CT. Toți pacienții aveau examen anatomo-patologic 
efectuat și examinări imagistice de tip CT sau IRM. 
 
Rezultate: Examenele corelative imagistice au evaluat corect și cu sensibilitate foarte mare extensia tumorală 
loco-regională și la distanță. Recidivele tumorale și extensiile loco-regionale sunt foarte eficient evaluate și 
monitorizate corelativ imagistic. 
 
Concluzii: Examinările corelative PET/CT și IRM pot schimba managementul pacientului în procente variabile dar 
eficiența  este foarte bună in evaluarea globală a maladiei neoplazice.  

 
 

 
SESIUNE COMUNICĂRI SCURTE  
IMAGISTICĂ GASTRO INTESTINALĂ 
Moderator: Dragoș Cuzino 
 
18.20-18.40  UN CAZ DE SÂNGERARE GASTRO-INTESTINALĂ SECUNDARĂ STENOZEI DE VENĂ MEZENTERICĂ 
SUPERIOARĂ TRATAT INTERVENȚIONAL CU SUCCES 
Dragoș Caravasile, Mugur Cristian Grasu, Radu Dumitru, Mihai Toma, Gina Rusu, Ioana G. Lupescu 
 
Introducere: Varicele ectopice reprezintă o entitate complexă și extrem de variabilă, incomplet înțeleasă, ce 
prezintă o incidență mult mai mare a sângerărilor și mortalitate superioară față de varicele gastro-esofagiene. 



Tratamentul ideal în aceste cazuri vizează hemostaza rapidă și rezolvarea etiologiei și hemodinamicii varicelor 
ectopice.  
 
Metodă: Scurtă prezentare a tratamentului endovascular într-un caz de sângerare digestivă prin varice gastro-
intestinale secundare unei stenoze de venă mezenterică superioară (VMS) de cauză necunoscută, rezolvată prin 
montare de stent cu abord transhepatic.  
 
Rezultate: Controlul periodic pe termen lung (3 ani) nu a identificat apariția de noi varice, ocluzie de stent sau 
alte episoade de sângerare digestivă.  
 
Concluzie: În cazurile de varice ectopice secundare stenozelor de VMS, încercarea de restabilire a fluxului 
anatomic prin montare de stent transhepatic poate fi o soluție eficientă.  
 

A SUCCESSFUL INTERVENTIONAL TREATMENT IN A CASE OF GASTRO-INTESTINAL BLEEDING DUE TO 
SUPERIOR MESENTERIC VEIN STENOSIS 

 
Introduction: Ectopic varices are complex and highly variable entities that are not fully understood and have 
much higher bleeding rate and higher mortality than the more common gastro-esophageal varices. The ideal 
management of this cases is to ensure prompt hemostasis and resolve the etiology or hemodynamics of the 
ectopic varices.  
 
Method: Short presentation of the endovascular management in a case of gastro-intestinal varices bleeding, 
which developed from superior mesenteric vein (SMV) stenosis of unknown etiology, treated with transhepatic 
stent placement.  
 
Results: Long term follow-up (3 years) showed no imaging findings of recurrent/new varices or stent occlusion 
or any other digestive bleeding episode.  
 
Conclusion: In the setting of ectopic varices from SMV stenosis an attempt to restore anatomical flow by trans

hepatic stent placement can be an efficient treatment strategy. 

 

 
18.40-19.10  EXPLORARE IRM ÎN PATOLOGIA FISTULOASĂ ANORECTALĂ  
Dragos Cuzino, Baston Oana, Năftănailă Florin, Blaj Cătălin 
 
Introducere: Fistulele perianale pot fi cauze frecvente de morbiditate în. Tratamentul eficient  și rapid reprezintă 
o provocare pentru chirurg. Riscul de recidivă  și incontinența sfincteriană  reprezintă o provocare și poate 



apărea cu frecvență relative ridicată. Evaluarea prin IRM reprezintă o provocare iar IRM este examinarea de tip 
standard pentru evaluarea fistulelor perianale și a complicațiilor. 
 
Metodă: IRM prezintă avantaje și dezavantaje care vor fi evidențiate prin IRM cu protocol dedicat 
 
Rezultate: Examenul IRM evidențiază și cartografiază anatomia și raporturile anatomice locoregionale și 
monitorizează evoluția și posibilele complicații. Prezentăm și  ilustrăm diverse leziuni și complicații asociate 
conform clasificărilor.  
 
Concluzii: IRM este examinarea de elecție pentru evaluarea fistulelor perianale și a complicațiilor. Este foarte 
importantă cartografierea extensiei lezionale și raporturile cu sfincterele intern și extern. 
IRM este foarte utilă în evaluarea extensiei, a abceselor oculte și în controlul post-operator și evitarea 
complicațiilor sau incontinenței sfincteriene. 

 
 

VINERI, 02.10.2020 
15.00-19.00 

 
SESIUNE CURS 
IMAGISTICĂ SIORL 
Moderator: Constantin Zaharia 
 
15.00-15.30  NEOPLASMUL FARINGIAN – ASPECTE RADIOIMAGISTICE 
Paul Victor Raica, Iulia Alecsandra Salcianu, VIctorita Stefanescu, Constantin Zaharia, Ana Magdalena Bratu 
 
Lucrarea realizeaza o sinteza a modificarilor radioimagistice induse de neoplasmul faringian, atat local, cat si la 
distanta, cu scopul de a face un bilant radioimagistic patologic in cazul bolnavilor cu nesoplasm faringian. 
Lucrarea se doreste un punct de vedere absolut necesar in realizarea unei stadializari reale a cancerului 
faringian. 

  
 
15.30-16.00  NEOPLASMUL LARINGIAN – ASPECTE RADIOIMAGISTICE 
Iulia Alecsandra Sălcianu, Victorița Ștefănescu, Constantin Zaharia, Ana Magdalena Bratu 
 
Lucrarea face o analiza complexa si completa a modificarilor cu rasunet radio-imagistic induse de neoplasmul 
laringian. 
Prezentarea acestor modificari emite stadializarea neoplasmului laringian atat diagnostic, cat si intr-un moment 
de urmarire a evolutiei bolii. 
Fiind organe vecine, diagnosticul diferential intre neoplasmul cu localizare faringiana si laringiana sunt dificile si 
nu sunt apanajul real al radioimagistului, ci au substrat histopatologic obligatoriu. 

 
 
16.00–16.30  STADIALIZAREA TNM A NEOPLASMELOR CU LOCALIZARE FARINGIANA SI LARINGIANA 
Ana Magdalena Bratu, Iulia Alecsandra Salcianu, VIctorita Stefanescu, Constantin Zaharia 
 
Bilantul tuturor modificarilor induse de neoplasmele faringiene si laringiene permite terapeutului sa aleaga si sa 

practice un tratament correct si centrat pe fiecare tip de afectiune. 

Stadializarea generala, TNM, a afectiunilor neoplazice nu este de fatp corecta in cazul acetor doua localizari.  

Lucrarea prezinta fiecare stadializare TNM in raport cu tipul si localizarea celor doua neoplazii cervicale. 



 
 
16.30-16.40  EVALUAREA IRM A SPAȚIULUI PAROTIDIAN – ESENȚIALUL PENTRU MEDICII RADIOLOGI  
Delia Muntean, Manuela Lenghel, Sorin M. Dudea 
 
Introducere. Tumorile glandelor parotide sunt rare, reprezentând aproximativ 3% din totalitatea tumorilor din 
regiunea cervicală, respectiv 80-85% dintre tumorile glandelor salivare. Gold standardul terapeutic pentru 
leziunile parotidiene este intervenția chirurgicală, iar protocolul se stabilește în funcție de tipul histopatologic 
al tumorii: pentru leziunile benigne poate fi suficientă excizia locală sau parotidectomia parțială, în schimb 
pentru leziunile maligne de multe ori este necesară parotidectomia totală. Evaluarea patologiei glandelor 
parotidiene prin intermediul rezonanței magnetice oferă cele mai multe informații legate de natura leziunilor, 
evaluând în întregime extinderea acestora, inclusiv invazia perineurală. IRM multiparametric permite analiza 
morfologică și a patternurilor de semnal ale leziunilor parotidiene în secvențele ponderație T1, T2, difuzie (cu 
generarea hărților ADC), respectiv contrast în dinamică (cu generarea curbelor de perfuzie). 
 
Obiective educaționale 
1. prezentarea anatomiei spațiului parotidian și a punctelor de reper importante 
2. evidențierea caracteristicilor imagistice prin rezonanță magnetică ale celor mai comune leziuni tumorale 

benigne și maligne ale glandelor parotide 
 
 

MR IMAGING OF THE PAROTID SPACE MASSES  
– A ROADMAP FOR RADIOLOGISTS 

 
Introduction. Tumors of the parotid gland are rare, accounting for 3% of all tumors in the cervical region and 
about 80-85% of the tumors of the salivary glands. The therapeutic gold standard for parotid masses is surgery 
and the protocol is established depending on the histopathological type of the tumor: for benign lesions, the 
local excision or partial parotidectomy might be sufficient, whereas malignant lesions might require total 
parotidectomy. Out of all current imaging methods, the MRI of the parotid glands provides the most valuable 
information regarding the nature of the lesion, offering a complete map of the lesion’s extent, including 
perineural invasion. Multiparametric MRI allows the morphological analysis and signal patterns of parotid 
lesions in the T1- and T2-weighted sequences, diffusion-weighted imaging (with the generation of ADC maps), 
and dynamic contrast-enhanced sequences (with the generation of perfusion curves). 
 
Learning objectives 
1. to discuss the anatomy of the parotid space and point out important landmarks 
2. to highlight the MRI findings of most frequent benign and malignant parotid gland neoplasms 

 
 
SESIUNE CURS 
IMAGISTICA HEPATO BILIARĂ 
Moderatori: Ioana Lupescu, Bogdan Popa 
 

PATOLOGIA TUMORALA MALIGNA HEPATO-BILIARA: DE LA DIAGNOSTICUL IMAGISTIC LA TRATAMENTUL 
INTERVENTIONAL MINIM INVAZIV 

 

16.55-17.10  CE TREBUIE SA STIM DESPRE carcinomul hepatocelular în evaluarea CT și IRM 
Ioana G. Lupescu, Andreea E. Scheau, R. Al. Capșa, Anca Filip Flintoacă, Cristina Al. Nicolae, Gina Rusu, Mirela 
Boroș, Oana M. Rizea, Cristina Dumitrescu, Iulia Grecu, Mugur Grasu 



 
Obiectivele cursului:1. De a învăța despre protocolul CT și IRM în evaluarea unui pacient suspectat cu carcinom 
hepatocelular (CHC). 2. De a se familiariza cu aspectele CT și IRM tipice și particulare ale CHC. 3.De a discuta 
criteriile de diagnostic pozitiv care permit diferențierea CHC de alte leziuni și de imagini capcană. 
 
Metode / Metodologie: Au fost selectate cele mai didactice cazuri de CHC explorate CT și/sau IRM cu protocol 
dedicat și optimizat. 
 
Rezultate: Analiza densitometrică CT pre-/postcontrast și respectiv a semnalului în IRM inclusiv în fază hepato-
biliară, în corelație cu  numărului nodulilor și pentru fiecare dintre noduli cu dimensiunile, conturul, forma 
precum și a relației dintre acesta și structurile anatomice adiacente, va permite în majoritatea cazurilor orintarea 
diagnosticului spre un substrat tip CHC. 
 
Concluzii / Discuții: Un protocol CT și IRM corect realizat și o analiza semiologică detaliată vor permite 
formularea diagnosticului de CHC și diferențierea acestuia de alte tumori hepatice primitive sau secundare, în 
cazurile atipice fiind necesară  pentru diagnosticul final puncția biposie intralezională.  
 
Cuvinte cheie: carcinoma hepatocelular, CT, IRM 

 
WHAT IS IMPORTANT TO KNOW ABOUT HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN CT AND MRI EVALUATION  

 
Learning objectives: 1. To learn about CT and MRI protocols in the assessment of a patient with suspected 
hepatocellular carcinoma 2. To become familiar with the typical and particular CT and MRI HCC findings. 3. To 
discuss the positive diagnostic criteria of HCC which allow to delineate it from mimics and pitfalls. 
 
Methods / Methodology: The most didactical cases of HCC explored by CT and / or MRI with dedicated and 
optimized protocols were selected. 
 
Results: Densitometric analysis of pre- / postcontrast CT and respectively signal intensity appearance in MRI 
(including in hepato-biliary phase) of the nodule (s), in correlation with the number of nodules and for each of 
the nodules the size, contour, shape and its relationship to adjacent anatomical structures, will allow in most 
cases the diagnosis of HCC. 
 
Conclusions / Discussions: A correctly performed CT and MRI protocols and a detailed semiological analysis will 
allow to make the diagnosis of HCC and to differentiate it from other primary or secondary liver tumors, in 
atypical cases being necessary for the final diagnosis the intralesional biopsy. 
 
Keywords: hepatocellular carcinoma, CT, MRI 

  
 
17.10-17.30 TEHNICI DE RADIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ ÎN TRATAMENTUL CARCINOMULUI 
HEPATOCELULAR  
M. Grasu, R. Dumitru, M. Toma, Gina Rusu-Munteanu, M. Ranete, D. Caravasile, Ioana Lupescu 
 
Tehnicile de radiologie intervențională utilizate în tratamentul carcinomului hepatocelular (CHC) pot fi 
clasificate în două mari categorii: terapia transarterială și terapia ablativă percutană. 

Tratamentele transarteriale includ embolizare simplă (cu microparticule), chemoembolizarea transarterială și 
radioembolizarea (SIRT - radioterapie internă selectivă) 



Terapiile ablative percutanate includ ablația termică (radiofrecvență, laser) și ablația chimică. 

Vor fi discutate ghidurile actuale utilizate în tratamentele intervenționale ale CHC. Vor fi prezentate avantajele 
și dezavantajele fiecărui tratament intervențional, subliniind chemoembolizarea transarterială (TACE) și ablația 
prin radiofrecvență (RFA). 

 

TACE este standardul actual de tratament pentru pacienții cu stadiu intermediar CHC conform BCLC, având 
funcția hepatică conservată și fără invazie vasculară sau diseminare extrahepatică. 

Conform ghidului EASL (2018), RFA este standardul de tratament pentru pacienții cu stadiu HCC BCLC 0 și A, 
fără indicație pentru intervenții chirurgicale. 

Procedurile de radiologie intervențională, efectuate în conformitate cu ghidurile actuale, reprezintă o abordări 
terapeutice eficiente în tratamentul CHC pentru categorii selectate de pacienți. 

 

Cuvinte cheie: TACE, RFA, LTA, DEBDOX, DEMDOX, CHC 

 

INTERVENTIONAL RADIOLOGY TREATMENTS FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

Interventional radiology treatments for hepatocellular carcinoma (HCC) can be classify into two large 
categories: transarterial therapy and percutaneous ablative therapy. 

Transarterial treatments include bland embolization (with small particles), transarterial chemoembolization 
and radioembolization (SIRT – selective internal radiation therapy) 

Percutaneous ablative therapies include thermal ablation (radiofrequency, laser) and chemical ablation. 

The current guidelines for HCC interventional treatments will be discussed. The advantages and disadvantages 
of each interventional treatment will be presented, emphasizing transarterial chemoembolization (TACE) and 
radiofrequency ablation (RFA). 

 

TACE is the current standard of care for patients with HCC intermediate stage according to BCLC, having 
preserved liver function, absence of symptoms related to cancer and no evidence of vascular invasion or 
extrahepatic dissemination. 

According to EASL guideline (2018), RFA is the standard of care for patients with HCC stage BCLC 0 and A, not 
suitable for surgery. 

Interventional radiology procedures, performed according to the guidelines, are effective treatments 
approach for selected categories of patients with HCC: 

 

Keywords: TACE, RFA, LTA, DEBDOX, DEMDOX, HCC 

 

 

17.30-17.45 COLANGIOCARCINOMUL INTRAHEPATIC: DE LA SEMIOLOGIA IMAGISTICĂ LA TRATAMENTUL 
INTERVENTIONAL 
Mihai Ranete, Mugur Grasu, Radu Dumitru, Gina Rusu, Mihai Toma, Dragos Caravasile, Ioana G. Lupescu 
 



Obiective: Rolul acestui studiu este de a descrie aspectele imagistice definitorii ale colangiocarcinomului 
intrahepatic, rolul radiologiei intervenționale în managmentul acestor pacienți, cu accent pe rezultate și 
complicațiile generate de aceste proceduri terapeutice. 
 
Materiale și metode: Am efectuat un studiu retrospectiv pe o perioada de 2 ani (2016-2018)  în care au fost 
incluși 396 de pacienți cu leziuni parenchimatoase hepatice ce au necesitat proceduri de radiologie 
intervențională în scop diagnostic, tratament paliativ sau management al complicațiilor. Pentru toți acești 
pacienți am analizat investigațiile CT și IRM. 
 
Rezultate: In 12,8% (n=26) dintre pacienți, rezultatele histo-patologice au confirmat diagnosticul de 
colangiocarcionom intrahepatic. Au fost semnalizate 9 cazuri (4,4%) de complicații sau efecte adverse după 
procedura de puncție biopsie hepatică. Toate dintre acestea încadrate ca minore.  
Analiza aspectelor CT și IRM a demostrat o predominanță a pattern-ului de tip hipovascular, o superioritate a 
IRM-ului în ceea ce privește gradul de confidență și conspicuitate, iar în cele mai multe situații faza hepato-
biliară oferind cele mai multe și precise informații în acest sens. 
 
Concluzii: In formele nespecifice de colangiocarcinoame intrahepatice, radiologia intervențională joacă un rol 
crucial în confirmarea si managementul acestor pacienți prin intermediul unor proceduri minim invazive care și-
au dovedit siguranța și o rată scăzută a complicațiilor. 
 
Cuvinte cheie: colangiocarcinom intrahepatic, CT, IRM, intervențional. 
 

INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA: FROM THE IMAGING ASPECTS TO THE INTERVENTIONAL 
APPROACH. 

 
Objectives: The aim of this study is to describe the main imaging findings of intrahepatic cholangiocarcinoma 
(IHCC), the role of interventional radiology (IR) specialist in the management of these patients with emphasis 
on outcomes and complications following this procedures. 
 
Material and Method: We performed retrospective study of 396 consecutive patients over a two year period 
(2016 to 2018) with intrahepatic parenchymatous lesions that underwent interventional radiology procedures 
in scope of confirmation of diagnosis, palliative treatment or management of complications. For all these 
patients, we reviewed and analysed the CT and MRI images findings.  8 patients from this group who underwent 
TACE were also included in this study.  
 
Results: In 12,8% (n=26) patients of the cohort, histopathology confirmed the diagnosis of IHCC, 19 males (73%) 
and 7 females (27%), with the mean age 67. 
There were a total of 9 (4,4%) complications and adverse effects after liver biopsy, all of them categorized as 
minor complications. The review of CT/MRI images showed a hypovascular imaging aspect, in most cases the 
hepatobiliary phase being the most valuable for the diagnostic workup.   
 
Conclusions: In non-specific IHCC appearances, IR may play a crucial role in the diagnosis confirmation and 
management of IHCC through various minimally invasive procedures who offers a safe and less complication 
rate.  
 
Keywords: intrahepatic cholangiocarcinoma, CT, MRI, interventional. 

  
 



17.45-18.30  EWOPHARMA 
MR CONTRAST AGENTS 2020 AND BEYOND: WHERE DO WE STAND? 
 
GADOLINIUM RETENTION: THE DEBATE CONTINUES ON GBCAS BENEFIT RISK 
G. Pirovano 
 
A NEW ERA FOR THE OLD GUARD OF GADOLINIUM-BASED CONTRAST AGENTS: PROHANCE IN THE YEAR 2020 
G. Gambacorti 

 
 
18.30-18.45  ELEMENTE CHEIE IN DIAGONSTICUL IMAGISTIC AL METASTAZELOR HEPATICE HIPERVASCULARE  
M. Toma, R. Dumitru, M.C. Grasu, Gina Rusu, D. Caravasile, A. Dincă, E. Dumea, A. Cristache, Iulia Grecu, Ioana 
Lupescu 
 
Introducere / Obiectiv: Leziunile hepatice hipervasculare reprezintă o provocare în stabilirea diagonsticului pe 
baza criteriilor imagistice. Deși majoritatea metastazelor hepatice sunt hipocaptante, metastazele anumitor 
tumori primare demonstrează o dezvoltare a afluxului de circulație arterială, având ca rezultat hipercaptarea în 
faza arterială la evaluarile CT și IRM cu wash-out în fazele tardive. 
Metastazele hipervasculare iau naștere de obicei din tumorile primare neuroendocrine, carcinomul mamar, 
pulmonar, renal și cel tiroidian, coriocarcinom, leiomiosarcom, paragangliom, chistadenocarcinom ovarian sau 
melanom. 
Lucrarea de față își propune trecerea în revistă a diferitelor tipuri de formațiuni tumorale secundare hepatice 
hipervasculare și ilustrarea aspectului lor imagistic tipic, în special în explorările CT și IRM.  
 
Metode / Metodologie: Lucrarea a inclus pacienții cu leziuni hepatice hipervasculare apărute in contextul unui 
parenchim hepatic rezidual normal, cu formațiuni tumorale primare cunoscute în contextul evaluărilor 
imagistice din perioada septembrie 2016- septembrie 2020. Au fost excluși pacienții cirotici sau cu semiologie 
imagistică hepatică sugestivă pentru un substrat hemangiomatos. 
 
Rezultate: Studiul retrospectiv pe un interval de 5 ani în baza analizei evaluărilor CT și IRM a pacienților cu leziuni 
hepatice hipervasculare secundare unor tumori primare descoperite incidental sau cunoscute.  
În majoritatea cazurilor asocierea metastazelor hipervasculare hepatice și progresia de boală a fost semnificativă 
statistic (p < 0.0001). 
Explorarea IRM este tehnica de elecție pentru caracterizarea tisulară. Aceasta poate fi dificilă în anumite situații, 
necesitand în completare evaluarea prin puncție biopsică.  
 
Concluzii / Discuții: O cunoaștere exactă a numărului, localizării și dimensiunii metastazelor hepatice este 
esențială pentru a determina rezecabilitatea. De aceea tehnicile imagistice CT și IRM folosite în evaluarea 
parenchimului hepatic trebuie să reușească să descrie și caracterizeze atât procesele focale cât și cele difuze și 
să ofere informații referitoare la anatomia segmentală și vasculară pentru planificarea terapeutică. 
 
Cuvinte cheie: metastaze hepatice hipervascularizate, CT, IRM 

 
 
18.45-19.00  TRATAMENTUL INTERVENTIONAL AL METASTAZELOR HEPATICE HIPERVASCULARE  
Dumitru Radu, Toma Mihai, Grasu Mugur, Lupescu G. Ioana 
 
Introducere: Tumorile hepatice primare și secundare reprezintă o cauză semnificativă de deces cauzat de cancer 
la nivel mondial. Metastazele hepatice sunt frecvente la pacienții cu tumori neuroendocrine (NET), având un 



impact negativ asupra prognosticului bolii, dar sunt frecvente si pentru melanomul malign, cancerul de sân sau 
tumora Grawitz. Opțiunile pentru pacienții cu metastaze hepatice multiple nerezecabile sunt limitate la TACE 
(chemoembolizare transarterială), TAE (embolizare transarterială) sau SIRT (radioterapie internă selectivă). În 
cazuri selectate, tehnici limitate de ablație termică pot fi utile. 
Metode: Studiu retrospectiv, incluzând 40 de cazuri consecutive de metastaze hepatice hipervasculare, dintr-
un interval de 5 ani (2015-2020). Toți pacienții au avut un diagnostic imagistic de metastaze cu o leziune primară 
dovedită prin biopsie sau, în cazurile cu leziune primară necunoscută, s-a efectuat o biopsie hepatică. Am 
efectuat în principal proceduri TACE (n = 34 de pacienți) și RFA (n = 6 pacienți). Toți pacienții au avut un control 
imagistic la 1, 3, 6 și 12 luni după procedurile de tratament interventional. 
Rezultate: Majoritatea leziunilor au fost metastaze neuroendocrine (n = 28); alte leziuni metastatice tratate au 
fost de la pacienții cu cancer de sân, rinichi și melanom. Complicații ce au necesitat prelungirea spitalizarii 
(colangita sau formare de abces) au fost întâlnite în 5 cazuri (4 cazuri TACE și 1 RFA). Răspunsul tumoral a fost 
evaluat conform criteriilor RECIST și mRECIST. 
Concluzii: Emboloterapia și ablația termică sunt un instrument important în gestionarea tumorilor hepatice. 
Progresele tehnice și indicațiile pentru emboloterapie s-au extins foarte mult, oferind opțiuni pacienților, de la 
tratament curativ în unele tipuri de cancer până la prelungirea timpului până la progresie și supraviețuire 
generală, precum și îmbunătățirea calității vieții în urma terapiei sistemice. 
Cuvinte cheie : chemoembolizare, radiofrecvență, oncologie 
 

INTERVENTIONAL TREATMENT OF HYPERVASCULAR LIVER METASTASES 
 

Introducere / Obiectiv: Primary and secondary liver cancers represent a significant cause of cancer-related 
death worldwide. Liver metastases are common in patients with neuroendocrine tumors (NETs), having a 
negative impact on disease prognosis, but also from malignant melanoma, breast cancer or Grawitz tumor. The 
options for selective therapy in patients with unresectable multiple liver metastases are limited to TACE 
(transarterial chemoembolization), TAE (transarterial embolization), or SIRT (selective internal radiation 
therapy). In selected cases, limited thermal ablation techniques might be useful.  
Metode / Metodologie: Retrospective study, including 40 consecutive cases of hepatic metastases from 
hypervascular lesions, during a 5 year interval (2015-2020). All patients had an imaging diagnosis of metastases 
with a biopsy proven primary lesion, or in cases with unknown primary lesion a hepatic biopsy was performed. 
We performed mostly TACE (n= 34 patients) and RFA procedures (n=6 patients). All patients had an imaging 
followup at 1, 3, 6 and 12 months after the procedures. 
Rezultate: The majority of the lesions were neuroendocrine metastases (n= 28); other treated metastatic lesions 
were from breast, kidney and melanoma cancer patients. Complications such as abcess formation were 
encountered in 4 cases (3 TACE and 1 RFA case). The tumor response was evaluated according to RECIST and 
mRECIST criteria.  
Concluzii / Discuții: Embolotherapy and thermal ablation are an important tool in the management of liver 
tumors. The technical advancements and indications for embolotherapy have greatly expanded, providing 
options to patients ranging from curative treatment in some cancers to prolonging time to progression and 
overall survival, as well as improved quality of life over systemic therapy. 
Keywords : chemoembolisation, radiofrequency ablation, oncology 

 
 
19.00-19.15  CHEMOEMBOLIZAREA ÎN CARCINOMUL HEPATOCELULAR: SCURT REVIEW AL COMPLICAȚIILOR 
PERI ȘI POST-PROCEDURALE  
E. Dumea, A. I. Cristache, A. Dinca, M. Grasu, R. Dumitru, M. Toma, D. Caravasile, Ioana G. Lupescu 
 

Introducere și obiective: Carcinomul hepatocelular (CHC) reprezintă cea mai comună tumoră hepatică primară 
și cea mai frecventă cauza de deces la pacienții cu ciroză hepatică pre-existentă. Chemoembolizarea 



transarterială (TACE) este tratamentul de primă-linie în CHC stadiu intermediar, conform criteriilor Barcelona-
Clinic Liver Cancer (BCLC). Deși este considerată o procedura sigură, complicațiile peri si post-procedurale există, 
motiv pentru care radiologul intervenționist și clinicianul trebuie să fie familiarizați cu identificarea și tratarea 
acestora. Ponderea complicațiilor majore (vasculare și non-vasculare) este de 5%, în timp ce mortalitatea 
asociata procedurii este de sub 1%, conform literaturii de specialitate1,2.  
 
Materiale și metode: Au fost selectați pacienții ce au beneficiat de procedura TACE in cadrul Institutului Clinic 
Fundeni, fie convențională sau cu microparticule (drug eluting beads – DEB-DOX), fiind identificate cazurile ce 
au suferit complicații peri și post-procedurale, obiectivate imagistic. Procedurile intervenționale au fost 
efectuate pe angiograf Phillips Allura FD20, iar achizitiile CT/IRM multi-phase post-procedurale au fost obținute 
pe aparat GE Optima 660, respectiv IRM Aera 1.5T.  
 
Rezultate: Printre cele mai frecvente complicații observate au fost colecistita, disecția arterială, tromboza de 
vena portă și formarea de bilioame. Rata de complicații observate se situează sub 5%, încadrându-se astfel în 
criteriile de performanță internaționale. Sindromul post-emoblizare, frecvent întâlnit în rândul pacienților, de 
intensitate diferită, manifestat prin stări de greață, vărsături, febra și dureri abdominale autolimitante, nu a fost 
inclus în lucrarea de față, deoarece nu este considerată o complicație reală a procedurii. Insuficiența hepatică, 
deși citată frecvent în literatură3,4, nu se regăsește printre complicațiile întâlnite în lotul de pacienți, în condițiile 
unei selecții riguroase a pacienților. 
 
Concluzii: Deși rare, complicațiile peri și post-procedurale la pacienții ce beneficiază de TACE trebuie cunoscute 
și identificate în timp util. Rata scazută a acestora se datorează atât experienței centrelor de tratament, cât și 
selecției atente a pacienților ce pot beneficia de astfel de intervenții. 
 
Cuvinte cheie: carcinom hepatocelular, chemoembolizare, complicatii 
 

CHEMOEMBOLIZATION IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA: REVIEW OF PERI AND POST-PROCEDURAL 
COMPLICATIONS 

 
Introduction and objectives: Hepatocellular carcioma (HCC) represents the most common primary malignancy 
of the liver and the most frequent cause of death in patients with pre-existing cirrhosis. 
Transcathether arterial chemoembolization (TACE) is the first line treatment in intermediate-stage HCC, 
according to the Barcelona-Clinic Liver Cancer (BCLC). Although considered a safe procedure, peri and post-
procedural complications exist, and thus the interventional radiologist and the clinician must be familiarized and 
able to identify them. Major complications (vascular and non-vascular) have a frequency of ~5%, while risk of 
death is under 1%, according to the literature1,2.  
 
Material and methods: The study lot contains pacients that underwent TACE in Fundeni Clinical Institute, either 
conventional or microsphere embolisation,. A set of objective complications with corresponding images have 
been selected. Interventional procedures were carried on a Phillips Allura FD20, while CT/MRI multi-phase scans 
were acquired on a GE Optima 660 and IRM Aera 1.5T. 
 
Results: Among the most frequent complications observed in the study lot are colecistitis, arterial dissection, 
portal vein thrombosis and bilioma. The rate of complications is under 5%, placing the safety of procedures 
inside the performance-range criteria. Post-embolization sydrome, consisting of nausea, vomiting, fever and 
abdominal pain, has not been included in this paper, as it is not considered a real complication of the 
embolization procedure. Complications often cited in literature3,4, such as liver failure, have not been noticed 
in the study lot, due to a rigorous selection of patients. 
 



Conclusions: Although rare, peri and post-procedural complications in patients who undergo TACE must be 
known and timely identified. The low rate of complications can be explained by center experience, but also a 
careful selection of patients who benefit from this procedure.  
Keywords: hepatocellular carcinoma, chemoembolization, complications 

 
 

SÂMBĂTĂ - 03.10.2020 
10.00-13.00 

 
SESIUNE CURS  
NEUROIMAGISTICĂ 
Moderatori: Gheorghe Iana,  Andreea Marinescu 
 
10.00-10.15 EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY AND THE EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY 
Michael Fuchsjäger 

 
 

10.15-11.00  ROLUL IMAGISTICII ÎN TUMORILE CEREBRALE CLASIFICATE WHO II-III 
Gh Iana, Andreea Marinescu, Saniye Yilmaz, Radu Pirva, Oana Ciltea 
 
• descrierea semiologiei imagistice 
• cazuistica evocatoare 
• diagnostic diferential 

  
 
11.00-11.15 ASPECTE IMAGISTICE ALE TUMORILOR CEREBRALE INTRA ȘI PERIVENTRICULARE 
Bogdan Dobrovat, Emilia Marciuc, Mihaela -Roxana Popescu, Danisia Haba 
 
Introducere / Obiectiv:  Leziunile intra si periventriculare pot fi descoperite intamplator sau frecvent in 
contextual unor semne de presiune intracraniana crescuta. Exista numeroase tipuri de leziuni cu origini diferite 
(ependim, subependimal, plexuri coroide, tesut glial si non-glial periventricular). Diagnosticul diferential este 
destul de larg, dar combinarea metodelor imagistice impreuna cu antecedentele patologice personale si varsta 
pacientilor ajuta la stabilirea exacta a localizarii si apartenenta la o anumita clasa de leziuni.  
 
Metode / Metodologie: Au fost examinati 10 pacienti in cadrul serviciului de radiologie si imagistica medicala 
Spital Prof. N. Oblu Iasi in perioada 10 ianuarie – 31 aprilie 2020, utilizand examinari CT (16/32 sliceuri) si IRM 
(1.5 T), folosind reconstructiile MPR, 3D si in trei cazuri a fost utilizata spectroscopie IRM  
 
Rezultate: Din totalul de 10 pacienti au fost diagnosticati 4 cu ependimoame si subependimoame, 2 cu 
neurocitoame centrale, 1 cu tumora de plex coroid, 2 cu glioblastoma si 1 cu metastaza periventriculare.  
 
Concluzii / Discuții: O mare varietate de leziuni pot interesa spatiile intra si periventricular, iar criteriile 
imagistice pot fi similare in multe dintre cazuri. Spectroscopia RM poate creste specificitatea diagnosticului 
imagistic  
 

IMAGING ASPECTS OF INTRA AND PERIVENTRICULAR BRAIN TUMORS 
 

Introduction / Objective:  Intra and periventricular lesions may be discovered accidentally in asymptomatic 
patients or frequently in the context of signs of elevated intracranial pressure. There are many types of lesions 



with different origins (ependymus, subependymal, choroid plexuses, glial and non-glial periventricular tissue). 
The differential diagnosis is quite broad, but the combination of imaging methods together with the personal 
pathological antecedents and the age of the patients helps to establish the exact location and belonging to a 
certain class of lesions. 
 
Methods / Methodology: 10 patients were examined in the Radiology and Medical Imaging Laboratory of Prof. 
N. Oblu Iasi Hospital between January 10 and April 31, 2020, using CT (16/32 slices) and MRI (1.5 T) 
examinations, with MPR, 3D reconstructions and in three cases MRI spectroscopy. 
 
Results: Out of a total of 10 patients, 4 were diagnosed with ependymomas and subependymomas, 2 with 
central neurocytomas, 1 with choroid plexus tumor, 2 with glioblastoma and 1 with periventricular metastasis. 
 
Conclusions / Discussions: A wide variety of lesions may affect the intra- and periventricular spaces, and the 
imaging criteria may be similar in many cases. MRI spectroscopy can increase the specificity of imaging 
diagnosis. 

 
 
11.15-11.30  STRATEGII PENTRU PREVENIREA NEFROPATIEI INDUSE DE SUBSTANȚA DE CONTRAST (NIC) ÎN 
EXAMINĂRILE CT LA PACIENȚII ONCOLOGICI 
Cristian Olaru 
11.30-11.50   Bristol Myers Squibb - “EVALUAREA IMAGISTICA IN IMMUNO-ONCOLOGIE” 
Mugur Grasu 

 
 
11.50-12.50  SISTEMUL VENTRICULAR SI TENSIUNEA INTRACRANIANA  (II) 
Andreea Marinescu, Steluta Cristina Gheorghisor, Simona Staniloiu, Gh Iana 
 
Sistemul ventricular  - variante anatomice, dimensiunea sistemului ventricular si tensiunea intracraniana. 
Hipo/hipertensiunea intracraniana- diagnostic etiologic, semne imagistice, consideratii practice 
 
Hidrocefalia interna- terminologie, clasificare, semne imagistice, consideratii practice 
 

THE VENTRICULAR SYSTEM AND INTRACRANIAL TENSION 
 

The ventricular system - anatomical variants, ventricular system size and intracranial tension. Intracranial 
hypo/hypertension - etiological diagnosis, imaging signs, practical considerations 
 
Terminology, classification, diagnosis, imaging signs, practical considerations 
 

 
 
12.50-13.00 ANEVRISME CEREBRALE RUPTE CU PREZENTARE ATIPICĂ  
Emilia Adriana Marciuc, Bogdan Dobrovat, Roxana Popescu, Alexandru Chiriac, Nicolaie Dobrin, Danisia Haba 

 

Introducere:  Hemoragia subarahnoidiana (HSA) este principala forma de manifestare a unui anevrism cerebral 
rupt. Dupa prima ruptura aproximativ 40% din patienti decedeaza, iar daca anevrismul nu este securizat in timp 
util, o a doua ruptura poate fi fatala in 80% din cazuri. Aspecte atipice de hemoragie (non-HSA) pot fi asociate 
cu un anevrism rupt de aceea este important sa fie rescunoscute si pattern-urile mai putin intalnite ale rupturii 



anevrismale. Explorarea CT fara substanta de contrast este metoda principala cu o sensibilitate foarte mare, dar 
in cateva cazuri de ruptura HSA nu este detectata. Examinarea angio-CT va complete algoritmul de diagnostic 
chiar si in cazurile atipice iar angiografia cu substractie digitala ramane “golden standard” in detectia si tratarea 
dilatatiilor anevrismale.    
 
Metode: Am analizat retrospective 284 pacienti diagnosticati in serviciul nostru cu anevrisme cerebrale rupte 
intre ianuarie 2018 si decembrie 2019. Dintre acestia 16 pacienti au fost incadrati ca avand manifestare atipica; 
absenta HSA, hematom intraparenchimatos sau hemoragie strict intraventriculara. Am analizat deasemenea 
incidenta, localizarea metodele de tratament si recuperarea. 
 
Rezultate: din totalul de 16 pacienti (9 femei si 7 barbati) 5 patienti aveau semne clinice tipice de ruptura dar 
fara imagine CT de HSA. 7 pacienti aveau hematoame intracerebrale lobare (5 frontal si 2 temporal) iar 4 pacienti 
s-au prezentat doar cu hemoragie intraventriculara.       
 
Concluzii: Cu toate ca anevrismele rupte se prezinta in majoritatea cazurilor cu hemoragie subarahnoidiana, 
exista un subset care poate fi asociat doar cu hematom intraparenchimatos, hemoragie intraventriculara sau in 
cazul unei rupturi minime HSA nu este detectata la examinare CT, motiv pentru care examinarile CT nativ 
trebuiesc completate cu Angio-CT sau DSA, daca suspicunea clinica este inalta.  
 

ATYPICAL RUPTURED BRAIN ANEURYSMS 
 

Introduction:  The most common sign of a ruptured cerebral aneurysm is a subarachnoid hemorrhage (SAH). 
After the first bleeding, about 40% of patients die and if the aneurysm is not treated in time, a second 
hemorrhage will be responsible of 80% of deaths. Atypical brain hemorrhage can also be associated with a 
ruptured aneurysm so is important to recognize some particular imaging patterns. Non enhanced CT (NECT) has 
a very high sensibility for detecting acute hemorrhage but in a few cases of ruptured aneurysm SAH cannot be 
detected. Angio-CT must complete the diagnostic algorithm and digital subtracted angiography (DSA) remain 
the golden standard for detecting and treating aneurysms. 
 
Methods: We retrospectively analyzed a series of 284 patients with ruptured aneurysms presented in our 
hospital between Jan 2018 and Dec 2019 in our hospital from which we selected 16 patients with atypical 
manifestation of aneurysm rupture: no-SAH or intraparenchymal hematoma or intraventricular hemorrhage. 
We studied the incidence, localization, treatment method and outcome. 
 
Results: from a total of 16 patient (9 women and 7 men), 5 patients were with mild symptoms but NECT was 
negative. 7 patients have intraparenchymal lobar hematoma (5 frontal and 2 temporal). 4 patients have only 
intraventricular hemorrhage.       
 
Conclusion: Although a ruptured aneurysm is in most of the time associated with SAH, also a intracerebral 
hematoma, a intraventricular hemorrhage or sometimes undetected SAH has to be consider. If no SAH is present 
on NECT but the symptoms are very consistent for a rupture, use Agio CT or DSA for a final diagnostic. 

 

 

DUMINICĂ - 04.10.2020 
10.00-13.00 

 

SESIUNEA COMUNICĂRI ORALE 



IMAGISTICĂ TORACICĂ: PATOLOGIE PULMONARĂ ȘI CARDIO-VASCULARĂ 

Moderatori: Ioana Gheonea, Alina Necula 

 

10.00-10.15  PE URMELE MIOCARDITEI: DISJUNCȚIA DINTRE IRM ȘI CLINICĂ  
A.V. Marinescu, A. Nicula, R. Ciltea, A. Simonov, G. Iana 
 

Cuvinte cheie: mapping, miocardita, CMR 
 
Introducere: Miocardita fulminantă reprezintă subtipul de afectare inflamatorie miocardică cu debut violent și 
evoluție rapid progresivă spre scenarii clinice dramatice, cu compromitere cardio-vasculară și tablou clinic de 
șoc cardiogen, aritmii amenințătoare de viață sau moarte subită cardiacă.  
 
Mijloace și metode: Barbat de 21 de ani, prezentat la SUUB cu tablou clinic, biologic și electrocardiografic de 
STEMI infero-postero-lateral Killip I,  trombolizat în centrul din teritoriu. Coronarografia efectuată în urgentă, 
nu a decelat leziuni la nivelul arterelor coronariene epicardice. Evoluția clinică a fost însă severă, cu tablou de 
șoc cardiogen, cu fracție de ejecție VS 10%, hipokinezie severă globală. Evoluția ulterioară a fost favorabilă, cu 
stabilizare hemodinamică, fără necesar de suport vasopresor și cu îmbunătățirea parametrilor ecocardiografici 
(fractie de ejectie VS 40%, la 7 zile de la internare), permitand la 10 zile de la debutul patologiei cardiace acute, 
examinarea prin rezonanță magnetică (RM). 
 
Rezultate: IRM cardiacă obiectivează fracție de ejecție VS usor diminuată (FEVS 55,95%), cu volume VS în limite 
normale. Nu se decelează anomalii de tip edematos la nivelul miocardului VS, decât izolat la nivelul porțiunii 
craniale a mușchilor papilari ai VS. Achizițiile tardive post administrare de Gadolinium iv,  nu decelează prize 
patologice de contrast la nivelul miocardului VS.  
La 30 de zile de la debut, reevaluarea prin RM cardiacă nu a descris deteriorarea funcției sistolice de VS sau 
dilatare de cavitati cardiace. Morfologic, nu a obiectivat modificări inflamatorii sau fibrotice la nivelul 
miocardului parietal, dar a relevat persistența prizelor patologice de contrast, focale, la nivelul porțiunii craniale 
a mușchilor papilari ai VS, pe secvențele tardive post Gadolinium și confirmate de Mapping. 
  
Concluzii: Evoluția clinică a miocarditei fulminante este de cele mai multe ori fatală, cu rată de mortalitate intra-
spitalicească raportată în literatură de circa 50%. Diagnosticul timpuriu și conduita terapeutică în miocardita 
fulminantă rămân o provocare în practica clinică, cu CMR în punct cheie. 
 

CHASING MYOCARDITIS: FROM CORONARY TO PAPILLARY 
 
Keywords: CMR, Myocarditis, Mapping, 
 
Introduction: Fulminant myocarditis represents the myocardial inflammation subtype with a severe onset and 
rapidly progressive course, characterized by dramatically clinical scenarios, with hemodynamic collapse, 
resulting in cardiogenic shock, life-threatening arrhythmias, or sudden cardiac death. 
 
Methods: We report the case of a 21 year-old male patient admitted to our department for clinical 
manifestations suggestive of acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) of the inferior, posterior, and 
lateral walls. An urgent coronary angiography was performed. However, all major coronary arteries were 
normal. The patient’s clinical condition deteriorated to the extent of developing cardiogenic shock with an 
ejection fraction (EF) of 10%, and global severe hypokinesis. 10 days after hospital admission, the 



echocardiographic parameters improved (left ventricular function recovered, with an EF of 40%), and the patient 
underwent cardiac magnetic resonance (CMR)  
 
Results: CMR showed mildly reduced left ventricular ejection fraction (EF of 55,95%), with normal left 
ventricular volumes, and normal right ventricular function. T2-weighted sequences did not describe left 
ventricular myocardial edema features, except for the distal portion of left ventricular papillary muscles. 
Fulminant myocarditis was suspected on the basis of a rapidly progressive clinical course, with cardio-vascular 
collapse. 
A second CMR 30 days from disease onset did not demonstrate deterioration of left ventricular systolic function, 
or cardiac chamber enlargement. Morphologically, no areas of inflammatory and fibrotic left ventricular wall 
insults were recorded. However, LGE and Mapping acquisitions confirmed persisting focal abnormalities in the 
cranial segment of left ventricular papillary muscles. 
 
Conclusion: The clinical course of fulminant myocarditis is in the majority of cases fatal, with high in-hospital 
mortality (50% reported in the literature). Early diagnosis and therapeutic management of fulminant 
myocarditis remain a challenge in clinical practice, with CMR having a key spot. 

 

 

10.15-10.30  CUANTIFICAREA REGURGITĂRII MITRALE PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ CARDIACĂ – 
SUPERIOARĂ ECOCARDIOGRAFIEI?  
Sebastian Militaru, Karima Hami, Laura Houard, Bernhard Gerber, Ioana Andreea Gheonea 
 
Introducere: Ghidurile actuale recomandă cuantificarea severității regurgitării mitrale (RMi) prin folosirea 
volumului regurgitant (VR) calculat cu metoda PISA („proximal isovelocity surface area”) la examinarea 
ecocardiografică transtoracică (ETT) sau transesofagiană (ETE). Totuși, metoda PISA prezintă multiple limitări, 
ce sunt evidente la pacienții cu PISA asimetric, datorita unui jet de regurgitare excentric sau a multiple jeturi de 
regurgitare. 
 
Obiectiv: Am analizat dacă cuantificarea prin rezonanță magnetică cardiacă (RMC) a VR are reproductibilitate 
mai bună decât VR prin metoda PISA la ETT și ETE. 
 
Material și Metode: Am inclus 50 de pacienți cu regurgitare mitrală, consecutivi, în ritm sinusal și au efectuat 
ETT, ETE și RMC. VR a fost calculat pentru toți cei 50 de pacienți de către 2 observatori independenți prin: ETT 
PISA, ETE PISA și prin RMC. Unul dintre observatori a reevaluat examinările la 2 luni distanță. Reproductibilitatea 
intra- și interobervator pentru fiecare metodă au fost realizate prin calcularea coeficientului Pearson r și 
coeficientului de corelație interclasă. Acordul interobservator despre severitatea RMi a fost calculat prin grafice 
Bland-Altman și Kappa. 
 
Rezultate: Vârsta medie a fost 63 ± 16 și 36 (70%) erau bărbați. Mecanismul RMi a fost: dilatare anulară la 5, 
prolaps la 37 și restricție la 9. Jet excentric a fost prezent la 37 și 14 pacienți aveau multiple jeturi regurgitante. 
VR mediu (intre cei 2 observatori) a fost: 61 ± 26 ml la ETT, 71 ± 33 ml la ETE și 60 ± 31 ml la RMC. Corelația 
interobservator și biasul a fost superior pentru RMC (r= 0.96, p<0.001; ICC= 0.96, p<0.001; bias= -1, LOA ± 25 
ml) decât ETT (r= 0.70, p<0.001; ICC= 0.66, p<0.001; bias= 8, LOA ± 45 ml) și ETE (r= 0.59, p<0.001; ICC= 0.57, 
p<0.001; bias= 8; LOA ± 68 ml). Definind RMi severă ca VR : 60 ml, acordul interobervator pentru severitate a 
fost: k=0.30, p=0.29 pentru ETT, k=0.55, p>0.001 pentru ETE și k=0.88, p>0.001 pentru RMC. Corelația 



intraobservator a fost mai mare pentru RMC (r= 0.96, p<0.001; ICC= 0.66, p<0.001), comparativ cu ETT(r= 0.57, 
p=0.02; ICC= 0.56, p=0.06) și ETE (r= 0.85, p<0.001; ICC= 0.94, p<0.001). 
 
Concluzii / Discuții: RMC prezintă reproductibilitate intra- și interobservator semnificativ superioară decât 
metoda PISA, pentru cuantificarea severității RMi, indiferent de mecanismul regurgitării. RMC ar trebui folosit 
în cazurile în care limitările PISA sunt pregnante. 
 
Cuvinte cheie: rezonanță magnetică cardiacă, regurgitare mitrală, volum regurgitant 

 
CARDIAC MAGNETIC RESONANCE QUANTIFICATION OF MITRAL REGURGITATION – MORE RELIABLE THAN 

ECHOCARDIOGRAPHY? 
 
Introduction: Guidelines recommend using regurgitant volume (RVol) calculated using the proximal isovelocity 
surface area (PISA) method to assess mitral regurgitation (MR) severity by transthoracic (TTE) and 
transesophageal (TEE) echocardiography. However, there are several limitations to PISA, which are especially 
relevant in patients with const rained PISA due to an eccentric jet or multiple regurgitant jets. 
 
Objective: We sought to assess whether cMR quantification of RVol has better reproducibility than PISA RVol in 
TTE and TEE. 
 
Material and Methods: 50 consecutive MR patients in sinus rhythm were included and underwent TTE, TEE and 
cMR.  RVol calculation was performed in all 50 patients by 2 independent blinded observers using TTE and TEE 
PISA, as well as cMR left ventricular short axis and aortic phase contrast images. One observer reperformed the 
calculations at approximately 2 months afterwards. Inter- and intraobserver reproducibility for each method 
was calculated using Pearson’s r and interclass correlation coefficient. Interobserver agreement on MR severity 
was calculated using Bland-Altman and Kappa analysis. 
 
Results: Mean age of the population was 63 ± 16 and 36 (70%) were men. The mechanism of MR was: annular 
dilation in 5, prolapsed in 37 and leaflet restriction in 9, while eccentric regurgitant jet was present in 37 and 14 
had multiple regurgitant jets. 
Average RVol (mean between the 2 observers) was: 61 ± 26 ml for TTE, 71 ± 33 ml for TEE and 60 ± 31 ml for 
cMR. Interobserver correlation and bias was better for cMR (r= 0.96, p<0.001; ICC= 0.96, p<0.001; bias= -1, LOA 
± 25 ml) than TTE (r= 0.70, p<0.001; ICC= 0.66, p<0.001; bias= 8, LOA ± 45 ml) and TEE (r= 0.59, p<0.001; ICC= 
0.57, p<0.001; bias= 8; LOA ± 68 ml). Defining severe MR as a RVol>60 ml, interobserver agreement on severity 
was: k=0.30, p=0.29 for TTE, k=0.55, p>0.001 for TTE, and k=0.88, p>0.001 for CMR. Intraobserver correlation 
was also higher for cMR (r= 0.96, p<0.001; ICC= 0.66, p<0.001) as compared to TTE (r= 0.57, p=0.02; ICC= 0.56, 
p=0.06) and TEE (r= 0.85, p<0.001; ICC= 0.94, p<0.001). 
 
Conclusions / Discussions: CMR has considerably better inter- and intraobserver reproducibility for quantifying 
MR than the PISA method, regardless of the type of MR mechanism. CMR should be relied on especially in cases 
where the limitations of the PISA method are more poignant. 
 
Keywords: cardiac magnetic resonance, mitral regurgitation, regurgitant volume 

 
 
10.30-10.45  PERICARDITE COMPLICATE - ELEMENTE CHEIE ÎN EVALUAREA CT/IRM 
Anca Filip-Flintoaca, R. Capsa, Dana Tabac, Cristina Nicolae, Ioana Lupescu 
 



Introducere: Ecocardiografia reprezintă evaluarea de primă intenție a pacienților cu pericardită. (1) O mică parte 
dintre acești pacienți însă prezintă o evoluție nefavorabilă, cu recurențe și cronicizare, cu apariția elementelor 
constrictive și a tamponadei cardiace (2), astfel încât evaluări imagistice (computertomografie și cardio-RM)  
complementare sunt deseori necesare.(1,2) 
 
Metode: Am revizuit baza noastră de date pe o perioada de 5 ani (ianuarie 2015- august 2020) și am selectat un 
număr de 34 pacienți cu pericardită complicată. Evaluarea CT toracică a inclus o fază nativă și 2 faze 
postadministrare de substanță de contrast, în timp arterial (25-30 secunde post injectare iv a substanței de 
contrast iodate) și fază tardivă (70-80 secunde). Protocolul examinării cardio-RM a inclus secvențele în T1/T2 
FSE, STIR și Cine SSFP, urmate de achiziția dinamică postinjectare de gadolinium, inclusiv faza tardivă. 
 
Rezultate: Epanșament pericardic în cantități variate au fost evidențiate în toate cazurile, 27 de pacienți 
prezentând și îngroșarea iodofila a foițelor pericardice. Semne CT de tamponadă cardiacă au fost evidențiate în 
7 cazuri, 2 pacienți prezentând și procese tumorale asociate. Examinarea cardio-RM a evidențiat extensia 
procesului inflamator la nivelul țesuturilor celuloadipoase adiacente și la nivel miocardic în 2 cazuri. Toți 
pacienții cu disecție de aorta au prezentat hemopericard, iar în 2 cazuri au fost identificate pneumonie și 
empiem pleural asociate pericarditei. 
 
Concluzii: Examinările CT si cardio-RM sunt utile în special în pericarditele complicate, cu evoluție marcată de 
episoade de recurență, cronicizare și elemente constrictive, examinarea cardio-RM având avantajul de a 
identifica inclusiv interesarea miocardica și de a evalua consecințele hemodinamice ale procesului inflamator 
pericardic(1,2). În cazul pericarditelor asociate proceselor tumorale sau disecției de aortă evaluarea 
multimodală imagistică devine obligatorie. 

 
 
10.45-11.00 TRĂIND CU FALLOT: MULTIPLE MALFORMAȚII DESCOPERITE INCIDENTAL 
A. Nicula, A.V. Marinescu, R. Cîlțea, A. Simonov, G. Iana 
 
Introducere: Tetralogia Fallot este una dintre cele mai frecvente malformații cardiace congenitale, constând în 
defect septal ventricular (DSV), obstrucția tractului de ejecție al ventricului drept (VD), hipertrofia VD și aorta 
“călare” pe sept. Malformațiile aorto-pulmonare prin arterele colaterale (MAPCA) se asociază frecvent atreziei 
pulmonare cu DSV. 
 
Mijloace și metode: Bărbat de 44 de ani este depistat la un control anual de rutină cu murmur sistolic sugestiv 
pentru DSV. Asocia policitemie importantă. TTE a arătat DSV perimembranos, ușoară hipertrofie și dilatație de 
VD cu fracție de ejecție păstrată (FEVS). Din pricina unei ferestre acustice nefavorabile, pacientul a fost îndrumat 
către investigații imagistice suplimentare. 
 
Rezultate: La CMR, secvențele cine au arătat FEVS normală cu un defect septal perimembranos voluminos, aortă 
suprapusă septului și arc aortic drept. Secvențele tardive post-contrat (LGE) au arătat prezența de hipersemnal 
la nivelul inserției septale posterioare a VD.  
Pentru o evaluare a anatomiei vasculare, s-a completat cu examen angioCT. Suplimentar s-au observat 
traiectorii arteriale aberante cu origine la nivelul aortei abdominale, cu traiect ascendent perihepatic până în 



sinusul costodiafragmatic drept, unde se termină în ramuri tortuoase. Ramuri mai proeminente ale arterei 
pulmonare inferioare drepte se notează în aceeași zonă, aspect sugestiv de MAPCA. 
 
Concluzii: CMR are o importanță crescândă în boala cardiacă congenitală a adultului și este indispensabila în 
secțiile specializate. Oferă informații anatomice tridimensionale excelente și este independentă de fereastra 
acustică sau dimensiunea pacientului. 
 
Cuvinte cheie: Fallot, CardioRM, AngioCT, CMR 
 

SURVIVING FALLOT: MULTIPLE ANOMALIES INCIDENTALLY FOUND 
 
Introduction: Tetralogy of Fallot (TOF) is one of the most commonly encountered congenital heart 
malformations, comprising a ventricular septal defect (VSD), right ventricular (RV) outflow tract obstruction, RV 
hypertrophy, and overriding aorta. Major aortopulmonary collateral arteries (MAPCAs) are frequently found in 
association with pulmonary atresia with ventricular septal defect (PA/VSD). 
 
Methods: A 44 year-old caucasian male was sent to a routine annual cardiological examination. An anterior 
chest systolic murmur was detected suggestive for VSD. He had also important polycythemia. TTE revealed a 
perimembranous VSD, mild RV hypertrophy and enlargement with preserved LV and RV function. Due to the 
extremely difficult acoustic window, the patient was referred to another imaging evaluation, in order to assess 
and characterize the complex anatomy. 
 
Results: At CMR, cine sequences demonstrated normal left ventricular function and revealed a large 
perimembranous VSD, with the ascending aorta (AO) overriding the interventricular septum and descending to 
the right of the spine. 
In order to assess major vascular anatomy and collateral vessels for pulmonary supply we performed CTA 
examination. Additionally, we noticed an aberrant arterial trajectory originating from the abdominal AO with an 
ascending perihepatic trajectory reaching the right costodiaphragmatic pulmonary angle, from where it 
continued with multiple smaller tortuous paths; more prominent branches of the right lower pulmonary artery 
also reached at the level of this sinus, these changes being suggestive for an MAPCAs. 
 
Conclusion: CMR has become increasingly important in GUCH (Grown Up Congenital Heart Disease) patients 
and is an essential facility in the specialized unit. It enables excellent three-dimensional anatomical 
reconstruction, which is not restricted by body size or acoustic windows. 
 
Keywords: Fallot, CardioRM, AngioCT, CMR 

 
 
11.00-11.15 DIAGNOSTICUL, COMPLICAȚIILE ȘI MANAGEMENTUL UNEI PACIENTE CU SINCOPĂ  
Roxana-Teodora Cîlțea, Alina-Ioana Nicula, Andrei-Victor Marinescu, Andrei Simonov, Oana-Madalina Cîlțea, 
Gheorghe Iana 
 
Obiective: O bună colaborare între cardiologi, neurologi și radiologi este esențială în managementul pacienților 
cu cauze mai puțin frecvente de AVC ischemic. AVC criptogenic este definit ca orice AVC care nu poate fi atribuit 
unei cauze specifice, în ciuda unor investigații adecvate. Evaluări etiologice complexe, studii de imagistică 



avansate, identificarea profilurilor pacienților cu risc ridicat împreună cu opțiuni de tratament personalizate, 
pot asigura un rezultat bun pentru pacienții cu cauze criptogene de accident vascular cerebral. 
 
Metode:  Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 45 de ani internată pentru tahicardie ventriculară monomorfă 
susținută, suspectată de cardiomiopatie aritmogenă a ventriculului drept, care a suferit un accident vascular 
cerebral în timpul spitalizării. Prezența trombilor în ventriculul drept decelați prin RMN cardiac, fără altă cauză 
identificată de accident vascular cerebral, a ridicat suspiciunea unui foramen ovale patent (PFO), care a fost 
confirmat prin ecocardiografie transesofagiană. 
 
Rezultate: Tratamentul endovascular al PFO a fost efectuat folosind un dispozitiv de ocluzie, cu rezultat final 
optim. Imediat după procedură, a fost inițiat tratamentul anticoagulant, antiplachetar și antiaritmic de clasa III. 
CT toracic de control nu a evidențiat tromb rezidual în VD. Ulterior, pacientei i s-a montat un defibrilator cardiac 
implantabil (ICD) pentru prevenția secundară a morții cardiace subite. 
 
Concluzii:  Tromboza ventriculară dreaptă rămâne o situație rară, dar potențial fatală, a cărei gestionare optimă 
nu este bine stabilită, deoarece în prezent nu există studii clinice mari randomizate care să evalueze diferitele 
metode de tratament. Deciziile ar trebui luate de la caz la caz, cu abordare multidisciplinară. Până atunci, 
colaborarea dintre specialiști trebuie să umple golul de cunoștințe. 
Cuvinte cheie: CMR, AVC, PFO 
 

DIAGNOSIS, COMPLICATIONS AND MANAGEMENT OF A FEMALE PATIENT WITH SYNCOPE 
 
Objectives: Good collaboration between cardiologists, neurologists and radiologists is essential in the 
management of patients with less frequent causes of stroke.  Cryptogenic strokes are defined as any stroke that 
cannot be attributed to any specific cause despite adequate investigation 
Complex etiologic evaluations, advanced imaging studies, identification of high-risk patient profiles along with 
personalized treatment options can ensure a good outcome for patients with cryptogenic causes of stroke.   
 
Methods: We present the case of a 45 year-old woman admitted with sustained monomorphic ventricular 
tachycardia (VT), suspected of arrhythmogenic right ventricle cardiomyopathy (ARVC), who suffered a stroke 
during her hospitalization. Presence of thrombi in the right ventricle as shown by cardiac MRI, along with no 
other identified cause of stroke, raised the suspicion of a PFO, which was confirmed by transesophageal 
echocardiography. 
 
Results: Endovascular treatment of the PFO was performed using an occlusion device, with optimal final result. 
Anticoagulant, antiplatelet and class III antiarrhythmic therapy was started after the procedure. The follow-up 
chest CT showed no evidence of RV residual thrombus. Later, the patient had an ICD implanted for secondary 
prevention of sudden cardiac death.  
 
Conclusions: Right ventricular thrombosis remains a rare yet potentially fatal situation, whose optimal 
management is not well established, as there are currently no large randomized clinical trials evaluating the 
various treatments. Decisions should be made on a case-by-case basis with multidisciplinary approach. Until 
then, collaboration between specialists needs to fill the gap in knowledge. 
 
Keywords:  CMR, stroke, PFO 

 
 
11.15-11.30  ROLUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI A EXAMENULUI CT ÎN DIAGNOSTICAREA INFECȚIEI CU 
VIRUSUL SARS-COV-2 



Lucian Mihai Florescu, Alina Maria Lăpădat, Mircea Șerbănescu, Costin Teodor Streba, Raluca Nica Cristina 
Ciofiac, Oana Toma, Teodor Sas, Simona Bondari, Ioana Andreea Gheonea 
 
Introducere: Datorită răspândirii rapide a infecției cu SARS-CoV-2, numărul de pacienți suspecți care necesită 
un examen CT nativ al toracelui este în continuă creștere. Procesarea bidimensională a explorărilor CT este 
posibilă prin utilizarea inteligenței artificiale și, respectiv, a rețelelor neuronale convoluționale datorită 
capacității de extragere automată a anumitor caracteristici direct din imagini.  
Material și Metode: În cadrul acestui studiu, s-a realizat antrenarea unui sistem informatic folosind secțiuni 
axiale de CT toracic în fereastră pulmonară obținute din bazele de date proprii ale Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova și ale Centrului de Imagistică Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din 
Craiova. După pre-procesarea datelor, pas necesar pentru a alinia imaginile ca gamă de culori, examinările au 
fost adnotate manual de cel puțin 2 medici radiologi, care au încadrat zonele pulmonare drept: COVID-19, 
infecție pulmonară non-COVID-19, tumoră pulmonară, parenchim pulmonar normal. Datele rezultate în urma 
adnotării au fost ulterior folosite pentru antrenarea unei rețele neuronale de tip deep learning, dezvoltată în 
MATLAB (Mathworks, USA).  
Rezultate: În urma testării sistemului dezvoltat pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2, acesta a fost 
capabil să ofere un răspuns corect în 80% din cazuri. 
Concluzii / Discuții: Prin depistarea rapidă și eficientă a unui număr crescut de pacienți COVID-19 pozitivi este 
posibilă creșterea capacității de gestionare epidemiologică a bolii, fluidizarea activității medicale, reducerea 
contactului dintre medic și pacient, dar și între pacienți, cu importante implicații în limitarea răspândirii infecției 
cu virusul SARS-CoV-2. 
Cuvinte cheie: COVID-19, SARS-CoV-2, Computer Tomografie 

 
ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CT SCAN IN DIAGNOSING SARS-COV-2 INFECTION 

 
Introduction: Due to the rapid spread of the SARS-CoV-2 infection, the number of suspected patients requiring 
a native chest CT scan is constantly increasing. Two-dimensional processing of CT scans is possible with the help 
of artificial intelligence and convolutional neural networks due to the ability to automatically extract certain 
features directly from images. 
Material and Methods: In this study, a computer system was trained using axial scans of thorax CT (lung 
window) obtained from the imaging databases of the Emergency Clinical County Hospital Craiova and the Centre 
for Medical Imaging, University of Medicine and Pharmacy of Craiova. After pre-processing the data, a necessary 
step to align the images as a range of colors, the scans were manually annotated by at least 2 radiologists, who 
classified the respective lung areas as: COVID-19, non-COVID-19 lung infection, lung tumor, normal lung aspect. 
The data resulting from the annotation were subsequently used to train a deep learning neural network, 
developed in MATLAB (Mathworks, USA). 
Results: The system that we developed for diagnosing SARS-CoV-2 infection was able to provide a correct 
answer in 80% of cases. 
Conclusions / Discussions: By quickly and efficiently detecting an increased number of COVID-19 positive 
patients, it is possible to optimize the medical activity and the management of this disease, reduce the contact 
between doctors and patients and also between patients, with an increased contribution in limiting the spread 
of the SARS-CoV-2 infection.  
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Computed Tomography 

 

 
11.30-12.00 CAZURI CLINICE COMENTATE DE IMAGISTICĂ CARDIO-VASCULARĂ 
Adrian Șanta 

 



 
12.00-12.10  ALEGEREA POTRIVITĂ PAS CU PAS. COSTURI PREDICTIBILE, EXPERIENȚĂ A PACIENTULUI 
ÎMBUNĂTĂȚITĂ ȘI O CALITATEA CRESCUTĂ A IMAGINII MENȚINUTĂ CONSTANT 
Razvan Matei, Philips Clinical Apllications Specialist MR-CT 

 
 
IMAGISTICĂ ONCOLOGICĂ 
Moderatori: Ioana Gheonea 
 

12.25-12.40  EXPERIENȚA INIȚIALĂ UTILIZÂND IRM WHOLE-BODY ÎN EVALUAREA PACIENȚILOR ONCOLOGICI 
ȘI EVALUAREA DE RUTINĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE  
Toma Oana-Mihaela, Ciofiac Cristina-Mihaela, Nica Raluca-Elena, Florescu Lucian-Mihai, Gheonea Ioana-
Andreea 
 
Introducere: IRM whole-body reprezintă o examinare imagistică utilă în patologia oncologică pentru 
diagnosticarea, evaluarea eficacității conduitei terapeutice și stadializarea bolii, având o sensibilitate și 
specificitate similare PET CT, dar poate fi folosit și în evaluarea de rutină a stării de sănătate.  
 
Material si metodă: În perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019 în cadrul Departamentului de Imagistică al UMF 
Craiova au fost realizate 32 IRM-uri whole-body (WB-MRI) – 3T Philips Ingenia pentru evaluarea stării de 
sănătate, dar și evaluarea pacienților oncologici. Rezultatele examinărilor au fost împărțite în trei categorii: 
leziuni maligne (categoria I), leziuni benigne (categoria II), leziuni degenerative (categoria III). În cadrul 
examinărilor, din punct de vedere anatomic au fost evaluate următoarele segmente: cap și gât, torace, 
abdomen, pelvis si membre inferioare, iar din punct de vedere al protocolului au fost folosite secvențele T1, T2, 
STIR și secvențe postcontrast intravenos, precum și secvența DWIBS. 
 
Rezultate: În urma examinărilor efectuate cel mai frecvent întâlnit în prima categorie a fost cancerul bronho-
pulmonar și determinările secundare ale acestuia la nivel cerebral. În ceea ce privește categoria a II-a cel mai 
des puse în evidență au fost chisturile corticale necomplicate la nivel renal, iar cele mai frecvente leziuni 
degenerative au fost protruziile discale.  
 
Concluzii: IRM whole-body cu secvența DWIBS este util ca metodă de screening și stadializarea în afecțiunile 
oncologice, precum și în evaluarea de rutina a stării de sănătate. Localizarea precisă a tumorii primare și a 
determinărilor secundare fac din această investigație un instrument ideal pentru imagistica în oncologie. 
 
Cuvinte cheie: IRM whole-body, DWIBS, evaluare 
 

INITIAL EXPERIENCE USING WHOLE-BODY MRI IN THE EVALUATION OF CANCER PATIENTS AND THE 
ROUTINE EVALUATION OF HEALTH 

 

Introduction:  Whole-body MRI (WB-MRI) is a useful imaging examination in oncological pathology for 
diagnosing, evaluating the effectiveness of therapeutic conduct and staging the disease, having a similar 
sensitivity and specificity to PET CT, but can also be used in the routine evaluation of health. 
 
Materials and Methods: Between January 2019 and December 2019 within the Imaging Department of the 
University of Medicine and Pharmacy of Craiova 25 WB-MRI -3T Philips Ingenia were performed for health 
assessment, but also for the evaluation of oncological patients. The results of the examinations were divided 
into three categories: malignant lesions (category I), benign lesions (category II), degenerative lesions (category 



III). During the examinations, from an anatomical point of view were evaluated the following segments: head 
and neck, chest, abdomen, pelvis and lower limb and from the protocol point of view were used the T1, T2, STIR 
and intravenous postcontrast sequences, as well as DWIBS (diffusion-weighted whole-body imaging 
with background body signal suppression) sequence. 
 
Results: Following the examinations performed, the most common in the first category was bronchopulmonary 
cancer and its brain metastases. Regarding the second category, the most frequently highlighted were renal 
uncomplicated cortical cysts and the most frequent degenerative lesions were disc protrusions. 
 
Conclusions: Whole-body MRI with the DWIBS sequence is useful as a method of screening and staging in 
oncological diseases, as well as in the routine assessment of health status. The precise location of the primary 
tumor and metastases make this investigation an ideal tool for oncology imaging. 
 
Key words: whole-body MRI, DWIBS, evaluation 

 
 
12.40-12.55  COMPUTER TOMOGRAFIA WHOLE-BODY ÎN ONCOLOGIE: IMPACTUL ÎN STADIALIZAREA 
TUMORALĂ ȘI CARACTERIZAREA METASTAZELOR ORGANICE ȘI OSOASE  
Cristina Mihaela Ciofiac, Oana Mihaela Toma, Raluca Elena Nica, Lucian Mihai Florescu, Ioana Andreea Gheonea 
 
Introducere: Conform WHO, cancerul reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel global, pe 
primele locuri aflându-se cancerul pulmonar și cancerul colo-rectal, cu un impact economic și social important. 
Metodele imagistice de screening și diagnostic ocupă un loc primordial în gestionarea acestei patologii. Încă de 
la introducerea în practică, computer tomografia (CT) a devenit o piatră de temelie în mai multe proceduri 
oncologice, cum ar fi identificarea, stadializarea, planificarea conduitei terapeutice ulterioare și evaluarea 
eficacității tratamentului. 
 
Materiale si  metode: În cadrul Departamentului de Imagistică al UMF Craiova (decembrie 2019 - ianuarie 2020) 
au fost realizate 35 CT-uri whole-body (CTWB) - CT Siemens 20 slice-uri la pacienți cu suspiciune/diagnostic 
confirmat de neoplasm bronho-pulmonar. Fiecare CT a fost efectuat cu un protocol special de achizitie whole 
body cu realizarea unei reconstrucții în fereastră osoasă a întregului schelet, nativ și postcontrast intravenos și 
a cuprins următoarele segmente: craniu, torace, abdomen, pelvis, membre superioare și inferioare. 
 
Rezultate: Achizițiile efectuate au pus în evidență formațiunea primară pulmonară la toți pacienții, precum și 
leziuni cu aspect de determinări secundare adenopatic mediastinal (14 pacienți), cerebral (3 pacienți), hepatic 
(3 pacienți), glande suprarenale (4 pacienți), adenopatic abdomino-pelvin (2 pacienți) și osos (10 pacienți). 
Pentru cei din urmă reconstrucția osoasă a avut un impact important identificând leziuni osoase cu aspect 
sugestiv de metastaze, inclusiv infracentimetrice.  
 
Concluzii: Efectuarea CTWB permite achiziționarea mai multor imagini, comparativ cu CT-ul anumitor segmente, 
facilitând astfel conduita terapeutică a bolilor oncologice printr-un aport mai mare de informații  cu privire la 
stadializarea și evaluarea statusului bolii. Desi nivelul de radiații este mai mare la un CTWB, beneficiile aduse ar 
putea depăși riscul expunerii, inclusiv datorită posibilității de evidențiere a unor metastaze osoase ce reduce 
necesitatea efectuării unei scintigrafii osoase. 
 
Cuvinte cheie: Computer Tomografia Whole-Body, oncologie, metastaze 
 

WHOLE-BODY COMPUTED TOMOGRAHY IN ONCOLOGY: TUMORAL STAGING IMPACT AND THE 
CARACTERISATION OF BONE AND ORGAN METASTASES 



 
Introduction: According to the WHO, cancer is one of the leading causes of mortality globally, with lung cancer 
and colorectal cancer in the forefront, with a significant economic and social impact. Imaging screening and 
diagnostic methods occupy a key place in the management of this pathology. Since its introduction in practice, 
computed tomography (CT) has become a cornerstone in several oncological procedures, such as identification, 
staging, planning of subsequent therapeutic conduct, and evaluation of treatment efficiency. 
 
Materials and methods: Within the Imaging Department of UMF Craiova (December 2019 - January 2020) a 
number of 35 whole-body CT (CTWB) - CT Siemens 20 slices were performed in patients with suspected / 
confirmed diagnosis of bronchopulmonary neoplasm. Each CT was performed with a special whole body 
acquisition protocol with a bone window reconstruction of the entire skeleton, native and intravenous 
postcontrast and included the following segments: skull, chest, abdomen, pelvis, upper and lower limbs. 
 
Results: Acquisitions revealed primary pulmonary tumor in all patients, as well as suspect lesions which 
suggested metastases with the following locations: mediastinal adenopathies (14 patients), cerebral (3 
patients), hepatic (3 patients), adrenalian glands(4 patients), abdominal/pelvic adenopathies (2 patients) and 
bone (10 patients). For the latter, bone reconstruction had an important impact in identifying bone lesions with 
a suggestive appearance of metastases, including infracentimetric lesions. 
 
Conclusions: Performing WBCT allows the acquisition of more images, compared to the CT of certain segments, 
thus facilitating the therapeutic conduct of oncological diseases through a greater amount of information on 
the staging and assessment of disease status. Although the radiation level is higher at a WBCT, the benefits may 
outweigh the risk of exposure, especially due to the possibility of finding bone metastases that reduce the need 
for bone scintigraphy. 
 
Keywords: Whole-Body Computed Tomograhy, oncology, metastases 

 
 
 
 
 
 
12.55-13.10  CRITERII DE REZECABILITATE ALE ADENOCARCINOMULUI PANCREATIC – UP to DATE  
Delia Muntean, Diana Florian, Ofelia Anton, Mihai Comsa, Mihai Socaciu, Tudor Vasile 
 
Introducere. Obiectivele prezentării: 
1. Prezentarea criteriilor recente în evaluarea rezecabilității adenocarcinomului ductal pancreatic (ADP) 
2. Evaluarea rolului tomografiei computerizate cu contrast în stadializarea AP 
Adenocarcinomul ductal pancreatic (ADP) reprezintă mai mult de 90% din tumorile maligne pancreatice, 
prezentând un comportament extrem de agresiv și o rată a mortalității crescute. În prezent, excizia chirurgicală 
reprezintă singura terapie pentru ADP cu intenție curativă. Imagistica este esențială în selectarea pacienților 
care sunt eligibili pentru o intervenție chirurgicală. Realizarea rezecției chirurgicale complete (R0) este de o 
importanță crucială, deoarece studiile au demonstrat că pacienții cu rezecție incompletă nu au rate de 
supraviețuire mai bune în comparație cu pacienții care nu sunt supuși deloc intervenției chirurgicale. 
 
Criteriile pentru rezecabilitatea ADP sunt legate de implicarea vasculară, care poate fi evaluată cu exactitate 
utilizând computer tomografia cu contrast. Cel mai frecvent este evaluat gradul de contact solid al țesutului 
tumoral cu următoarele vase: trunchiul celiac, artera mezenterică superioară și artera hepatică comună; vena 
mezenterică superioară, vena portă și vena cava inferioară. Variantele arteriale trebuie identificate și raportate, 



deoarece influențează planificarea chirurgicală. In mod deosebit, criteriile de rezectibilitate pentru ADP tip 
borderline au suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, necesitând o analiză specială. 
 
Concluzie: Imagistica utilizând computer tomografia permite o evaluare preoperatorie precisă a tumorilor 
pancreatice și joacă un rol esențial în identificarea pacienților care au cele mai mari șanse să beneficieze de 
intervenție chirurgicală. 

PANCREATIC ADENOCARCINOMA – UPDATE ON RESECTABILITY CRITERIA 
 
Introduction: To highlight the most recent criteria defining resectability status of pancreatic cancer 
To assess the role of contrast-enhanced computer tomography (CE-CT) in the staging of borderline resectable 
pancreatic tumors  
 
Background: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) accounts for more than 90% of pancreatic malignancies, 
presenting a highly aggressive behavior and an increased mortality rate. Currently, surgery represents the only 
therapy for PDAC with potentially curative intent. Imaging is essential in selecting patients who are eligible for 
surgery. Achieving complete surgical resection (R0) is of paramount importance, as studies proved that patients 
with incomplete resection do not have better survival rates compared to patients who do not undergo surgery 
at all.  
 
Imaging findings: Important criteria for PDAC resectability are related to vascular involvement, which can be 
accurately assessed using CE-CT imaging. The degree of solid soft-tissue contact with the following vessels is 
most commonly assessed: celiac axis, superior mesenteric artery and common hepatic artery; superior 
mesenteric vein, portal vein, and inferior vena cava. Arterial variants must be identified and reported, as they 
also influence the surgical planning. Whether these vessels are involved, either abutted or enchased will classify 
PDAC into different resectability categories. Borderline resectability criteria for PNAC have undergone several 
changes over time, requiring special consideration.  
 
Conclusion: CT imaging allows an accurate preoperative assessment of pancreatic tumors and plays an essential 
role in identifying patients who are most likely to benefit from surgical intervention. 
 
References: Al-Hawary MM, Francis IR, Chari ST, et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma radiology reporting 
template: consensus statement of the Society of Abdominal Radiology and the American Pancreatic Association. 
Radiology 2014 Jan;270(1):248-260. 
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Pancreatic Adenocarcinoma Version 3.2019 
— July 2, 2019. 
Soloff EV, Zaheer A, Meier J, Zins M, Tamm EP. Staging of pancreatic cancer: resectable, borderline resectable, 
and unresectable disease. Abdom Radiol (NY). 2018;43(2):301–313. 
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SESIUNE COMUNICĂRI ORALE 

IMAGISTICĂ MUSCULOSCHELETALĂ ȘI VARIA 

Moderatori: Florin Bîrsășteanu, Sorin M.Dudea 

 



16.00-16.30  LEZIUNI ALE MECANISMULUI EXTENSOR AL GENUNCHIULUI LA COPII ȘI ADOLESCENȚI. 
EVALUARE ȘI ILUSTRARE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA (IRM) 
Ioan Codorean 
 
Mecanismul extensor are  un rol major în locomoție și alte activități care implică flexia și extensia genunchiului 

și include grupul muscular cvadriceps, tendonul cvadricepsului, rotula, tendonul rotulian, inserția tendonului 

rotulian pe tuberculul tibial și țesuturile moi adiacente . 

 

La populația pediatrică, spectrul afecțiunilor patologice care afectează mecanismul extensor este specific 

pacienților cu schelet imaturi. De asemenea, anumite anomalii  congenitale și de dezvoltare pot predispune 

mecanismul extensor al genunchiului la leziuni specifice. 

 

Procesele patologice care afectează mecanismul extensor la copii pot fi împărțite în cele care implică inserții 

rotuliene și tibiale ale tendonului rotulian, luxația patelara  acută și recurentă. sindrom de relocare rotuliană, 

displazia patelara și trohleară 

 

Scopul prezentării noastre este de a ilustra imagistica prin rezonanță magnetică a unui spectru larg de leziuni 
ale mecanismului extensor la copii și adolescenți.Cazurile clinice prezentate au fost selectate din arhiva 
personală, imaginile RM  au fost  achizitionate la  un echipament 3T (SIMENS TRIO) 
Injuries of the Extensor Mechanism of the knee in children and adolescents.MRI Assessment and Illustration  

 
The extensor mechanism plays a major role in locomotion and other activities that involve knee flexion and 

extension and includes the quadriceps muscle group, the quadriceps tendon,the patella,the patellar tendon,the 

insertion of the patellar tendon on the tibial tubercle  and adjacent soft tissues. 

 

In the pediatric population,the spectrum of pathologic conditions affecting the extensor mechanism is specific 

to skeletally immature patients related to the presence of unfused physes.In addition, certain congenital and 

developmental disorders may further predispose the knee extensor mechanism to injury.  

 

Pathological processes affecting the extensor mechanism in children can be divided into into those involving 

patellar and tibial insertions of the patellar tendon,acute and recurrent patellar dislocation, patellar relocation 

syndrome, patellar and trochlear dysplasia 

 

The aim of our presentation is to illustrate magnetic resonance imaging of a wide spectrum of lesions of the 
extensor mechanism in children and adolescents.The clinical cases presented were selected from the 

personal archive,the images  were processed  on a 3T equipment (SIMENS TRIO) 

 



 
16.30-16.55 FRACTURA SUBCONDRALA, FRACTURA DE INSUFICIENTA, NECROZA SPONTANA A 
GENUNCHIULUI - NOTIUNI INTERSCHIMBABILE?  
Sorin Ghiea, Emi Preda 

 
 
17.00-17.20  INTRODUCERE ÎN VIITORUL RADIOLOGIEI - SISTEMUL PACS JIVEX’’  
Paul Willer/Valentin Popescu 

 
 
17.20-17.35 INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎN RADIOLOGIA STANDARD – ALGORITM DE DETECȚIE AUTOMATĂ 
A COVID19 
M. Bența, C. Avramescu, B. Bercean, S. Iarca, A. Tenescu, C. Rasadean, G. Ardelean, I. Micurescu, S. Dunarințu 
F. Bîrsășteanu  
 
Cuvinte cheie: inteligența artificială, radiografie torace, coronavirus 
  
Introducere.  Deși diagnosticul infecției cu virusul SARS-CoV-2 este confirmat în baza unui test diagnostic de tip 
PCR, imagistica medicală își rezervă mai multe roluri în managementul pacienților infectați, cum ar fi:  detectarea 
leziunilor pulmonare provocate de virus, în urmărirea evoluției, cât și în monitorizarea posibilelor complicații. În 
această lucrare sunt vizați pacienții suspecți sau confirmați cu SARS-CoV2, urmăriți radiografic, cu ajutorul unui 
algoritm de inteligență artificială. 

 
Metoda: Algoritmii de inteligență artificială pot identifica semne radiologice, cum ar fi procesele de condensare 
pulmonară și infiltratele alveolo-interstițiale, încadrându-le ca și ‘Consolidation’, respectiv ‘Lung Opacity’. Dacă 
distribuția leziunilor este predominant periferică, subpleurală, decelată pe ambele câmpuri pulmonare, acestea 
pot fi considerate ca suspecte pentru infecție. 
 
În baza acestor semne s-a creat un sistem de triaj, dezvoltat din scoruri și standarde folosite în momentul de 
față la nivel global. Acesta are 6 nivele, de la nivelul 1 la nivelul 6 – cu cât scorul este mai mare, cu atât mai 
probabil este ca pacientul să fie infectat cu virusul SARS-CoV-2.  
Pentru testarea algoritmului s-a utilizat un lot de 400 de radiografii toracice anonimizate, si provenite de la 
pacienti confirmati pozitiv PCR. 
Rezultate: Rezultatele au fost analizate cu ajutorul scalei AUROC (Area Under the Receiver Operating 
Characteristics). 

Pe lotul test de radiografii, rata de detecție a leziunilor înalt suspecte de infecție cu noul coronavirus 
(scor 5) a fost de peste nouazeci de procente. 
 
Concluzii: Sistemul arată rezultate inițiale promițatoare, acesta poate detecta și leziuni mai subtile, care pot fi 
omise în anumite cazuri, de exemplu când radiologii lucrează la ritm alert pe un termen lung. 
 
Totuși, metoda are limitări (de exemplu, radiografiile pot să nu fie sensibile la debutul bolii) , aplicația nu dă un 
rezultat definitiv, ci atrage atenția medicilor asupra existenței unor leziuni pulmonare și a asemănării lor cu 
cazurile de COVID-19. 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN STANDARD RADIOLOGY-AUTOMATIC X-RAY DIAGNOSTIC ALGORITHM FOR 

COVID19 DETECTION 
  
Key words: artificial intelligence, x-ray, coronavirus 



 
Introduction:  Although the diagnosis of SARS-CoV-2 virus infection is confirmed based on a PCR diagnostic test, 
medical imaging reserves several roles in the management of infected patients, such as detection of lung lesions 
caused by the virus, following the evolution, and in monitoring possible complications. This paper targets 
patients suspected or confirmed with SARS-CoV2, followed radiographically, using an artificial intelligence 
algorithm. 

 
Method: Artificial intelligence algorithms can identify radiological signs, such as consolidations and alveolar-
interstitial infiltrates, classifying them as ‘Consolidation’ and ‘Lung Opacity’, respectively. If the distribution of 
lesions is predominantly peripheral, subpleural, detected in both lung fields, they can be considered suspicious 
of infection. 
 
Based on these signs, a triage system was created, developed from scores and standards currently used globally. 
It has 6 levels, from level 1 to level 6 - the higher the score, the more likely the patient is to be infected with the 
SARS-CoV-2 virus. 
 
A batch of 400 anonymized chest radiographs from positive PCR confirmed patients was used to test the 
algorithm. 
 
Results:The results were analyzed using the AUROC scale (Area Under the Receiver Operating Characteristics). 
 
On the X-ray test group, the detection rate of highly suspected lesions of the new coronavirus infection (score 
5) was over ninety percent. 

 
Conclusions: The system shows promising initial results, it can also detect more subtle lesions, which can be 
omitted in some cases, for example when radiologists work at a fast pace for a long time. 
 
However, the method has limitations (for example, radiographs may not be sensitive at the onset of the 
disease), the application does not give a definitive result, but draws doctors' attention to the existence of lung 
lesions and their resemblance to cases of COVID-19. 

 
 
17.35-17.45  DIAGNOSTICUL CANCERULUI DE SAN IN PERIOADA PANDEMIEI COVID- 19 
Georgiana-Cristiana Camen, Raluca-Elena Nica, Teodor- Nicusor Sas, Ioana-Andreea Gheonea 
 
Introducere: La nivel mondial, cancerul de sân rămâne o problemă importantă de sănătate publică. Neoplasmul 
glandei mamare este cel mai frecvent cancer la femei şi al doilea cel mai frecvent cancer în toată populaţia din 
România. Triada diagnostică a cancerului de sân este: examenul clinic, investigaţii imagistice şi diagnosticul 
histopatologic. Pandemia COVID-19 a afectat aproape orice aspect al vietii, inclusiv screeningul, diagnosticul, 
tratamentul si ingrijirea ulterioara pentru cancerul de san. 
 
Obiectiv:  Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea încercărilor prin care trece un medic radiolog în 
diagnosticarea cancerului de sân, in perioada pandemiei COVID- 19.  
 
Material si metodă: De la mijlocul lunii martie pana la inceputul lunii iunie in cadrul  departamentului de 
senologie imagistica testele  de urmarire au fost intarziate pentru persoanele care au terminat tratamentul 
pentru cancerul de san, dar care nu prezentau simptome noi si erau considerate a fi cu un risc scazut de recidiva. 
In general, investigatiile imagistice si biopsiile se desfasurau inca din timpul pandemiei pentru persoanele cu risc 
mai mare. În perioada martie- august 2020, în cadrul SCJU Craiova am efectuat 98 puncţii biopsii mamare sub 



ghidaj ecografic pentru formaţiuni cu caractere  suspecte de malignitate (BIRADS 4) si cu caractere înalt 
sugestive de malignitate (BIRADS 5).  
 
Concluzie: Cancerul de sân este o boală heterogenă, având o evoluţie şi variabilitate extrem de mare de la o 
pacientă la alta. Diagnosticul cancerului de san a inregistrat o scadere de aproximativ de 40 % comparativ cu 
perioada pre-Covid-19( septembrie 2019- februarie 2020). 
 
Cuvinte cheie: cancer de sân, pandemie, BI-RADS 

 
 
17.45-17.55  APLICABILITATEA ȘI PERSPECTIVELE INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN IMAGISTICA SÂNULUI  
Raluca-Elena Nica, Cristina Mihaela Ciofiac, Oana Mihaela Toma, Lucian Mihai Florescu, Georgiana- Cristiana 
Camen, Mircea-Sebastian Șerbănescu, Ioana Andreea Gheonea 
 
Introducere: În ultimele decenii, utilizarea calculatoarelor, a datelor digitale și a monitoarelor de rezoluție înaltă 
a crescut considerabil. Examenele radiologice generează un număr foarte mare de imagini digitale, ce cresc 
precizia diagnosticului dar și timpul de interpretare. Datele digitale, precum și progresele realizate în cadrul 
tehnicilor de deep learning (DL) au oferit oportunitatea imagiștilor de a utiliza inteligența artificială (IA) în 
procesarea și interpretarea imaginilor. 
 
Material și metodă: Am selectat un număr de 106 paciente, cu includerea în studiu a unui numar de 97. Criteriile 
de includere în studiu au fost acordul scris și mamografia cu puncție biopsie ecoghidată pentru stabilirea 
diagnosticului histopatologic. Scopul studiului a fost inițierea unui program de IA care să asocieze leziunea 
identificată pe mamografie cu diagnosticul histopatologic, cu ajutorului rețelei AlexNet. Am folosit, în faza de 
preprocesare, incidența cranio-caudală segmentată (prin înlăturarea regiunii mamelonare), din care am creat 
un hemidisc, cu păstrarea raporturilor cromatice. Numărul redus de cazuri a impus augumentarea datelor prin 
tehnica de dedublare (mirror) rezultând un disc complet. Prin rotirea fiecărei imagini de 360 de ori, am obținut 
un total de 27000 imagini. 
 
Rezultate: În urma puncției biopsii, au fost identificate 63 cazuri maligne și 34 cazuri benigne. Fiecare 
mamografie a fost asociată cu diagnosticul histopatologic, antrenând astfel programul de IA să identifice leziuni 
pe o nouă mamografie și să le asocieze cu diagnosticul histopatologic corespunzător. Programul a rulat pe o 
durată de 448 de minute având o acuratețe de identificare de 73.33%. 
 
Concluzii: Dezvoltarea tehnicilor de IA se află într-un progres continuu prin creșterea acurateței tehnicilor 
imagistice și introducerea în studiu a unui număr mai mare de cazuri. IA poate optimiza tehnica medicului, prin 
economisirea de timp și identificarea unor leziuni dificil de localizat de către ochiul uman. 
 
Cuvinte cheie: Inteligența artificială, mamografie, diagnostic histopatologic 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS POTTENTIAL IN BREAST PATHOLOGY 
 

Introduction: In the past decades, the use of computers, digital data and high-fidelity displays has increased 
considerably. Radiology generates a huge number of digital images, which increase the accuracy of the diagnosis 
but also the time of interpretation. Digital data, as well as advances in deep learning (DL) techniques, have 
provided the opportunity for radiologists to use artificial intelligence (AI) in image processing and interpretation. 
 
Material and method: We selected a number of 106 patients, but we included 97 in the study. The inclusion 
criteria for the study were: written consent and mammography with ultrasound-guided biopsy to establish the 



histopathological report. The aim of the study was to initiate an AI program to associate the lesion identified on 
mammography with the histopathological report, with the help of the AlexNet network. We used, in the 
preprocessing stage, the segmented cranio-caudal incidence from which we created a hemidisc (by removing 
the nipple region), while maintaining the chromatic ratios. The low number of cases forced the data 
augmentation through duplication (mirror technique) resulting in a complete disk. By rotating each image 360 
times, we obtained a total of 27,000 images. 
 
Results: Following the breast biopsy, 63 malignancies and 34 benign cases were identified. Each mammogram 
was associated with the histopathological report, thus training the AI program to identify lesions on a new 
mammogram and to associate them with the corresponding histopathological report. The program ran for 448 
minutes with an identification accuracy of 73.33%. 
 
Conclusions: The development of AI techniques is in a continuous progress by increasing the accuracy of imaging 
techniques and introducing a larger number of cases into the study. AI can optimize the doctor's technique, 
saving time and identifying lesions that are difficult for the human eye to locate. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, mammography, histopathological report 

 
 
17.55-18.05  CARACTERISTICI IRM NORMALE ALE ZONEI PERIFERICE A PROSTATEI: RELAȚIA DINTRE VÂRSTĂ 
ȘI HETEROGENITATEA INTENSITĂȚII SEMNALULUI ÎN SECVENȚELE T2, DWI ȘI DCE 
Vlad Bura, Iztok Caglic, Ziga Snoj, Nikita Sushentsev, Alexandra S. Berghe, Andrew N. Priest, Tristan Barrett 
 
Obiective: Evaluarea aspectului IRM multiparametric (IRM-mp) normal al zonei periferice (PZ) a prostatei, pe 
grupe de vârstă la pacienți nebiopsiați, pentru care cancerul de prostată a fost ulterior exclus, precum și 
propunerea unui scor de evaluare a modificărilor de fond de la nivelul PZ.   
 
Metode: Studiul de tip retrospectiv a inclus 175 de pacienți consecutivi nebiopsiați înainte de evaluarea IRM 
(40-74-ani), care au efectuat examinarea IRM pentru suspiciunea de cancer de prostată, dar cu investigații 
ulterioare negative din acest punct de vedere. Pacienții au fost grupați în funcție de vârstă în categoriile ≤54, 
55-59, 60-64, și ≥65-ani. Secvențele IRM-mp au fost evaluate independent de către doi uro-radiologi pe baza 
scorului de evaluare propus (1-4) pentru modificările de fond ale semnalului PZ, unde un scor de 1 reprezintă 
echivalentul scorului Pi-RADS 1 (hipersemnal T2 omogen, fără arii de restricție de difuzie și fără captări 
patologice a substanței de contrast), iar un scor de 4 reprezintă modificări difuze a semnalului de fond. Valorile 
intensității semnalului din secvența în ponderație T2 și valorile ADC corespunzătoare PZ au fost colectate și 
analizate în concordanță cu vârsta.  
 
Rezultate: Vârsta a fost corelată negativ cu scorul modificărilor de fond al PZ pentru fiecare dintre secvențele 
IRM-mp: T2WI: r=–0.52, DWI: r=–0.49, DCE: r=–0.45, p<0.001.  
 
În studiul nostru, pacienții ≤54-ani au avut o medie a scorurilor de 3.0 (T2WI), 2.7 (DWI) și 3.1 (DCE), în timp ce 
pacienții ≥65-ani prezintă scoruri medii cu valori semnificativ mai reduse: 1.7, 1.4, respectiv 1.9. Există un grad 
de concordanță moderat între cei doi evaluatori pentru toate scorurile (κ=0.43–0.57). Corelații pozitive 
semnificative statistic au fost găsite între vârstă și intensitatea semnalului T2 normalizat la mușchi (r=0.2, 
p=0.009), respectiv între vârstă și valorile ADC (r=0.33, p=0.001). 
 
Concluzii: Aspectul PZ normal la pacienții tineri (≤54-ani) prezintă intensitatea semnalului T2 semnificativ mai 
redusă, valori ADC mai reduse și captare difuză (DCE), putând complica interpretarea la acești pacienți în ceea 



ce privește diagnosticul IRM-mp al cancerului de prostată. Sistemul de evaluare standardizată propus pentru 
aprecierea modificărilor de fond ale PZ poate ajuta în transmiterea mai clară a acestui mesaj către clinicieni. 
 

MRI FEATURES OF THE NORMAL PROSTATIC PERIPHERAL ZONE: THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE AND 
SIGNAL HETEROGENEITY ON T2WI, DWI AND DCE SEQUENCES 

 
Objectives: To assess the multiparametric MRI (mpMRI) appearances of normal peripheral zone (PZ) across age-
groups in a biopsy-naïve population, where PCa was subsequently excluded, and propose a scoring system for 
background PZ changes. 
 
Methods: This retrospective study included 175 consecutive biopsy-naïve patients (40-74-years) referred with 
a suspicion of PCa, but with subsequent negative investigations. Patients were grouped by age into categories 
≤54, 55-59, 60-64, and ≥65-years. MpMRI sequences were independently evaluated by two uro-radiologists on 
a proposed 4-point grading scale for background change, wherein score 1 mirrored PiRADS-1 change and score 
4 represented diffuse background change. T2WI signal-intensity and Apparent Diffusion Coefficient (ADC) values 
corresponding to PZ were collected and statistically analysed for trends with age. 
 
Results: There was a negative correlation between age and assigned background PZ scores for each mpMRI 
sequence: T2WI: r=–0.52, DWI: r=–0.49, DCE: r=–0.45, all p<0.001. Patients aged ≤54-years had mean scores of 
3.0 (T2WI), 2.7 (DWI) and 3.1 (DCE), whilst patients ≥65-years had significantly lower mean scores of 1.7, 1.4 
and 1.9, respectively. There was moderate inter-reader agreement for all scores (range κ=0.43–0.57). 
Statistically significant positive correlations were found for age versus normalized T2WI signal-intensity (r=0.2, 
p=0.009) and age versus ADC values (r=0.33, p=0.001). 
 
Conclusion: The normal PZ in younger patients (≤54-years) demonstrates significantly lower T2WI signal-
intensity, lower ADC values and diffuse enhancement on DCE, which may hinder diagnostic interpretation in 
these patients. The proposed standardized PZ background scoring system may help convey the potential for 
diagnostic uncertainty to clinicians. 
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SESIUNE CURS 
RADIOLOGIE PEDIATRICĂ 
Moderator: Bogdan Olteanu 
 
16.00-16.15  ABORDAREA IMAGISTICĂ MULTIMODALĂ A PATOLOGIEI TORACICE LA COPII  
Carmen Asăvoaie, Mihaela Coșarcă, Adina Andrei, Ioana Filimon,  Roxana Popa-Stănilă, Simona Tătar, Otilia 
Fufezan 
 
Patologia toracică reprezintă o cauză frecventă de prezentare a pacienților pediatrici atât în urgență cât și în 
ambulator. Adesea diagnosticul este clinic și include patologie de tip respirator, dar există și situații în care 
etiologia nu este clară sau manifestările sunt complexe și impun examinari imagistice pentru precizarea corecta 
a unor patologii. 
 
Lucrearea de față își propune să prezinte o serie de cazuri care ilustrează abordarea multimodală imagistică a 
mai multor tipuri de patologie toracică - pleuro-pneumonii complicate, procese tumorale, fibroză chistică, 
formatiuni tumorale, afectiuni pleuropulmonare sau vasculare congenitale - precum și rolul fiecarei metode în 
stabilirea diagnosticului.  
 
Examinarea radiologică clasică rămâne examinarea de primă intenție, urmată de ecografia pulmonară care a și-
a câștigat locul bine meritat în evaluarea colecțiilor pleurale precum și a proceselor de condensare simple sau 
complicate. Evaluările CT sau RM sunt indicate în situația în care apar complicații, în afecțiuni tumorale, 
vasculare sau congenitale complexe sau în preoperator.  
 
Astfel, cunoșterea avantajelor și limitelor fiecarei metode radio-imagistice în diferitele tipuri de patologie 
toracică și a locului fiecăreia în algoritmul diagnostic este indispensabilă unui diagnostic corect. 
 
Cuvinte cheie: torace pediatric imagistică  
  

MULTIMODALITY APPROACH OF THORACIC PATHOLOGY IN CHILDREN 
 
Thoracic pathology represents a frequent cause of presentation for pediatric patients both in the emergency 
department as well as in outpatient settings. The diagnosis is often clinical and includes respiratory conditions, 



but there are also situations when the etiology is not obvious or the manifestations are complex and therefore 
additional imaging evaluation is required.  
 
The present paper aims to present a series of cases that illustrate the multimodality approach of various complex 
thoracic conditions such as complicated pneumonia, empiema, thoracic masses, cystic fibrosis, congenital 
lesions, as well as the role of each technique in reaching the diagnosis.  
 
The classic thoracic X-ray remains the first intent method, followed by lung ultrasonography which by now has 
gained its rightful place in the evaluation of fluid collections and lung consolidations.  
The CT and MRI evaluations are indicated when complications arise, in tumors, congenital lesions or before 
surgery.  
 
Therefore, knowledge of the advantages and limitations of each imaging method in the various types of thoracic 
pathology and their place in the algorithm is mandatory for an accurate diagnosis. 
 
Key words: thorax pediatric imaging 

 
 
16.15-16.30  APORTUL IMAGISTICII PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ ÎN PATOLOGIA PULMONARĂ 
PEDIATRICĂ  
Otilia Fufezan, Andreea Ciornei-Hoffman, Andreea Boancă 
 
Iradierea la copii este un subiect larg dezbatut în întrega lume. Foarte multe studii au fost efectuate în acest 
sens. 
Copiii au susceptibilitate crescuta la iradiere decat adulții, acest fapt reflectându-se într-un risc mai înalt de 
apariție în timp a unor malignități. 
Se încearcă tot mai mult înlocuirea în populația pediatrică a tehnicilor iradiante cu tehnici imagistice non-
invazive, non-iradiante, cum ar fi ultrasonografia și rezonanța magnetică (RM). 
RM este o metodă imagistică neiradiantă, care și-a gasit în prezent locul și importanța în patologia pulmonară. 
În aceasta lucrare vom demonstra utilitatea metodei RM în mai multe afecțiuni pulmonare, comparativ cu alte 
tehnici consacrate, cum ar fi radiologia convențională, tomografia computerizată și ultrasonografia. 
Vor fi prezentate aspecte RM pulmonare în patologia oncologică pediatrică, fibroză chistică, patologie infecțioasă, precum 

și malformativă. 

În concluzie, autorii vor demonstra utilitatea examenului RM în unele dintre patologiile pulmonare pediatrice. 

Cuvinte cheie: rezonanță magnetică, copil, patologie pulomonară 

 

THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PEDIATRIC PULMONARY PATHOLOGY 
 

Irradiation in children is a largely debated topic in the whole world. There are many studies performed in this way and 



children are more susceptible to irradiation than adults, this fact reflecting into a rising risk of the apparition of malignancies 

in time. 

There is the tendence to replace the irradiating techniques with imagistic non-irradiating, non-invasive techniques, such as 

ultrasonography and magnetic resonance (MR). 

MR is a non-irradiating imaging technique, which has found, in the present, its place and importance in the pulmonary 

pathology. 

In this study, we will present the utility of the MR method in some pulmonary pathology, in comparison to other established 

techniques, such as conventional radiology, computed tomography and ultrasonography. 

MR pulmonary aspects in oncological pediatrics, cystic fibrosis, and infectious, as well as pulmonary malformations will 

be presented. 

In conclusion, the authors will demonstrate the utility of the MR examination in some of the pulmonary pediatric 

pathologies. 

Key words: Magnetic resonance, child, lung pathology 

 
 
16.30-17.45  APORTUL ECOGRAFIEI TORACICE ÎN DIAGNOSTICUL PNEUMONIEI LA COPIL - ASPECTE PRACTICE 
Simona Tătar, Carmen Asăvoaie, Otilia Fufezan 
 
Introducere: Ecografia toracică este o examinare ce câștigă tot mai mult interes în practica pediatrică, atât 
datorită caracterului non-invaziv și evitarea expunerii la radiații, cât și prin aportul dovedit științific în 
diagnosticul pneumoniei la copii; sensibilitatea și specificitatea metodei pentru diagnosticul de condensare 
pulmonară este peste 96 și respectiv 94%. 
 
Obiectiv: lucrarea de față își propune evidențierea aportului acestei metode prin prezentarea semnelor 
ecografice specifice, ce stabilesc diagnosticul de condensare și prezentarea mai multor situații clinice, în care 
ecografia toracică a jucat un rol decisiv în stabilirea diagnosticului, în elucidarea diagnosticelor diferențiale sau 
în monitorizarea pacienților cu evoluție particulară a pneumoniei. 
 
Metodologie: s-a descris metoda de evaluare și diagnosticare a pneumoniei prin ecografie toracică, folosind 
imagini ecografice de la pacienți diagnosticați și tratați cu pneumonie în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, 
din Cluj-Napoca, din ultimii 3 ani ; s-au exemplificat ulterior situații speciale în care ecografia toracică a adus un 
aport semnificativ în diagnosticul diferențial sau monitorizarea evoluției pneumoniei. 
 
Concluzii / Discuții: ecografia toracică este în prezent un mijloc de mare acuratețe în evaluarea pacientului 
pediatric cu patologie respiratorie, rolul în diagnosticul pneumoniei, fiind validat prin multiple studii și subliniat 
și prin prezentarea cazurilor din această lucrare. 
 
Cuvinte cheie: ultrasonografie toracică, pneumonie, copii 
 

THE CONTRIBUTION OF THORACIC ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF PNEUMONIA IN CHILDREN - 
PRACTICAL ASPECTS 

 
Introduction: Chest ultrasound is an examination that is gaining more and more interest in pediatric practice, 
both due to its non-invasive nature and avoidance of radiation exposure, as well as through the scientifically 
proven contribution in the diagnosis of pneumonia in children; the sensitivity and specificity of the method for 
the diagnosis of pulmonary condensation is over 96 and 94%, respectively. 
 
Objective: this paper aims to highlight the contribution of this method by presenting specific ultrasound signs, 
which establish the diagnosis of condensation and the presentation of several clinical situations, in which chest 



ultrasound played a decisive role in establishing diagnosis, elucidating differential diagnoses or monitoring 
patients with particular evolution of pneumonia. 
 
Methodology: the method of evaluation and diagnosis of pneumonia by chest ultrasound was described, using 
ultrasound images from patients diagnosed and treated with pneumonia in the Emergency Clinical Hospital for 
Children, from Cluj-Napoca, from the last 3 years; special situations were subsequently exemplified in which 
chest ultrasound made a significant contribution to the differential diagnosis or monitoring of the evolution of 
pneumonia. 
 
Conclusions / Discussion: thoracic ultrasound is currently a very accurate method in the evaluation of pediatric 
patients with respiratory pathology; its role in pneumonia was validated by multiple studies and highlighted by 
presenting the cases in this paper. 
 
Key words: thoracic ultrasound, pneumonia, children 

16.45-17.00  GHIDURI DE EXPLORARE IMAGISTICA IN PEDIATRIE (INCLUSIV PENTRU SARS COV2) 
Bogdan Olteanu 
 
Orientarea către medicina bazată pe dovezi este o necesitate evidentă, ce nu mai trebuie demonstrată sau 
susținută; de aici rezultă și importanța ghidurilor. Mai nou, tendința generală este de includere a ghidurilor în 
sisteme software de suport al deciziilor clinice (CDSS), atașate sistemelor informatice spitalicești (HIS-RIS). 
Prezentăm ghidul de utilizare a investigațiilor de radiologie și imagistică, în pediatrie, realizat de către Grupul de 
radiologie pediatrica (GRP), parte a noii ediții a Ghidului realizat sub egida Societății de radiologie și imagistică 
medicală (SRIM), precum și o inițiativă de includere în sistemul informatic spitalicesc. Vor fi de asemenea 
prezentate Ghidul Societății franceze de radiologie (disponibil on-line fără restricții), Ghidul Societății europene 
de radiologie (disponibil on-line pentru membrii ESR, implicit și membrii SRIM), precum și ghidurile legate de 
imagistica SARS-CoV2 la copil (al Societății europene de radiologie pediatrică ESPR și cel al Societății francofone 
de imagistică pediatrică și prenatală SFIPP). 
 
https://www.radiologie-pediatrica.ro/ghid-de-utilizare-a-investigatiilor-radiologice-si-imagistice-la-copil/ 
http://gbu.radiologie.fr/ 
https://www.myesr.org/esriguide 
https://www.radiologie-pediatrica.ro/radiologia-pediatrica-si-covid-19/ 

 
IMAGING GUIDELINES IN PAEDIATRICS  

(including SARS-CoV2) 
 

The evolution toward evidence-based medicine is a notorious need that has no more to be proved or sustained; 
therefore the importance of guidelines. A more recent trend is the inclusion of guidelines in software support 
systems for clinical decision (CDSS), attached to Hospital/Radiology Information Systems (HIS/RIS). We are 
presenting the Guide of the Paediatric Radiology Group (GRP), included in the new edition of the Guide made 
by the Romanian Radiological Society (SRIM), as well as an example of implementation into HIS. The Guidelines 
of the French Society of Radiology (freely available on-line) and the i-Guide of the European Society of Radiology 
(available on-line for ESR/SRIM members) are presented, as well as the guidelines for children imaging in SARS-
Cov2 (issued by the ESPR - European Society of Paediatric Radiology, as well as the SFIPP – The French-speaking 
Society of Radiology).   
 
https://www.radiologie-pediatrica.ro/ghid-de-utilizare-a-investigatiilor-radiologice-si-imagistice-la-copil/ 
http://gbu.radiologie.fr/ 

https://www.radiologie-pediatrica.ro/ghid-de-utilizare-a-investigatiilor-radiologice-si-imagistice-la-copil/
http://gbu.radiologie.fr/
https://www.myesr.org/esriguide
https://www.radiologie-pediatrica.ro/radiologia-pediatrica-si-covid-19/
https://www.radiologie-pediatrica.ro/ghid-de-utilizare-a-investigatiilor-radiologice-si-imagistice-la-copil/
http://gbu.radiologie.fr/


https://www.myesr.org/esriguide 
https://www.radiologie-pediatrica.ro/radiologia-pediatrica-si-covid-19/ 

 
 
17.15-17.35 TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CAPULUI LA COPIL – ASPECTE PARTICULARE 
Miron Popescu 
 
Introducere: Am urmarit, timp de 5 ani, aspectele imagistice patologice relevante oferite de examinarea CT a 
capului la copil. 
 
Material si metoda: Am sortat cazuistica in grupuri dupa frecventa patologiei la copil, iar din grupurile de 
patologie am ales cazurile cele mai representative si interesante. 
Principalele grupuri de patologie au fost: 1. traumatologia craniana, 2. hidrocefalia, 3. leziunile chistice 
intracraniene, 4. hemoragia cerebrala netraumatica. 
 
Rezultate: Din grupul de traumatologie craniana prezentam 2 cazuri, din grupul de hidrocefalie 2 cazuri, din 
grupul de leziuni chistice intracraniene 4 cazuri si din grupul de hemoragii cerebrale netraumatice 2 cazuri. 
 
Concluzii: Au fost alese pentru prezentare 10 cazuri pentru care examinarea CT a fost utila. 
Intr-un caz, cu hemoragie cerebral netraumatica, a fost necesara rezonanta magnetica pentru a stabili etiologia 
hemoragiei. 
 
Cuvinte cheie: imagistica, copil, cap. 
 

COMPUTER TOMOGRAPHY OF CHILDREN HEAD – PELICULAR ASPECTS. 
Popescu Miron 

 
Introduction: During the last 5 years we have followed significant pathological imagistic aspects revealed by 
CT scan of children head. 
 
Material and method: We have sorted the cases in groups according to the frequency of pathology in children 
and from the pathology groups we have chosen the most representative and interesting cases. 
The pathology groups chosen were: 1. cranial trauma, 2. hydrocephaliy, 3. cystic intra-cranial lesions, 4. non-
traumatic cerebral hemorrhages. 
 
Results: From the cranial trauma group we herein present 2 cases, from the hydrocephaly group – 2 cases, 
from the cystic intra-cranial lesions group – 4 cases and from the non-traumatic cerebral hemorrhages group – 
2 cases. 
 
Conclusions: 10 cases from wich the CT scan has been useful were chosen to be presented herein. 
The magnetic resonance scan has been necessary to set the hemorrhage etiology for one case of non-
traumatic cerebral hemorrhage group. 
 
Key words: imaging, children, head. 

 

 
17.35-17.50 IMAGISTICA MULTIMODALǍ ȊN PLEUREZIE: CE ALEGEM? CȂND ALEGEM? 
Carmen Oțelea, Otilia Fufezan, Carmen Grigore, Carmen Pascu 

https://www.myesr.org/esriguide
https://www.radiologie-pediatrica.ro/radiologia-pediatrica-si-covid-19/


 
Cuvinte cheie: pleurezie, ecografie, tomografie computerizatǎ 
Scop: Lucrarea are scopul de a evidenția rolul și ponderea investigațiilor imagistice de tipul ecografiei, 
tomografiei computerizate și imagisticii prin rezonanțǎ magneticǎ ȋn diagnosticarea, evaluarea și monitorizarea 
colecțiilor pleurale la copil. 
Material și metodǎ: Am realizat un studiu retrospectiv pe o perioadǎ de 2 ani urmǎrind toți pacienții internați 
la Spitalul de copii Brașov  care au prezentat colecții pleurale . Metodele imagistice inițiale au fost  radiografia 
și ecografia. Ȋn anumite situații : evoluție trenantǎ, recidivǎ am apelat la computertomografie toracicǎ. 
Rezultate:  Ȋn ultimii 2 ani au fost internați 32 de pacienți cu pleurezie, marea majoritate fiind pleurezii 
parapneumonice. Alte etiologii ȋntȃlnite au fost pleurezii simple, chilotorax,  pleurezii ȋn context de limfoame, 
pleurezie neoplazicǎ ȋn sarcom. 
Concluzii: Radiografia pulmonarǎ nu are utilitate ȋn colecțiile pleurale mici. Ecografia este o metodǎ imagisticǎ 
extrem de utilǎ atȃt pentru diagnostic , pentru monitorizarea evoluției dar și pentru aspectul terapeutic-puncții 
ecoghidate avȃnd marele avantaj al unei metode neiradiante, putȃnd fi repetatǎ ori de cȃte ori este nevoie. 
Examenul computertomografic toracic și imagistica prin rezonanțǎ magneticǎ sunt metode rezervate cazurilor 
speciale, complicate.  
 

MULTIMODALITY IMAGING IN PLEURAL EFFUSION: WHAT TO CHOOSE ? WHEN TO CHOOSE ?  
 
Key words: pleural effusion, ultrasound, computed tomography 
Aim:  The aim of the paper is  showing  the role and weight of imaging modality like ultrasound, computed 
tomography and magnetic resonance imaging in pleural efussion diagnosis and follow-up . 
Matherial and method: We followed retrospectively  for 2 years the inpatients at the Emergency Hospital for 
Children Brasov who presented with pleural effusion.Initially patients were examined by x ray and thoracic 
ultrasound. Only in few cases : slow  evolution, complications, we performed chest computed tomography. 
Results:  In the last 2 years we had 32 pacients  with pleural effusion, the majority being pneumonic effusions.  
Other etiologies encountered were  simple pleural effusion, chylothorax, lymphoma. 
Conclusions: Chest x ray is not very useful in small amount of pleural fluid. Ultrasound is extremely useful for 
diagnosic, follow up and even for therapy-echoguided puncture,  having the great advantage of a non ionizing 
method. Chest computed tomography and magnetic resonance imaging are indicated only in special cases. 

 
 
17.50-18.05  ANGIOGRAFIA CT CARDIOTORACICĂ PEDIATRICĂ- CONSIDERAȚII TEHNICE ȘI DE DOZĂ 
Marian Pop, Dragoș Cucoranu, Patricia Carmen Chișcariu, Iunius Paul Simu 
 
Introducere: Angiografia CT cardiotoracică reprezintă o metodă de diagnostic complementară ecocardiografiei 
la pacienții pediatrici cu patologie cardiovasculară, dar cu valoare clinică certă ce a dus la creșterea numărului 
de solicitări.  
Din păcate nu întotdeauna principiile ALARA (As Low As Reasonably Achievable) sunt implementate, expunând 
pacienții la doze suplimentare.  
 
Material și metodă: Pe parcursul prezentării vor fi abordate considerații de ordin tehnic în efectuarea 
examinărilor CT cardiotoracice la pacienții pediatrici și se vor prezenta strategii de reducere a dozei. 
Utilizând o serie de cazuri-cheie vor fi reiterate avantajele examinării CT cardiotoracice. 
 
Rezultate: Utilizarea unui protocol cu sincronizare ECG si achiziții prospective este tehnica de preferat, 
producând imagini de calitate superioară, cu vizualizarea corespunzătoate a structurilor cardiace și vaselor mari.  
 



Concluzii: În vederea reducerii dozelor sunt necesare inițiative naționale ce implică optimizări ale protocoalelor 
de achiziție precum și instrumente de comunicare, training și monitorizare ușor accesibile, Grupul de Radiologie 
Pediatrică fiind poziționat exceptional în vederea implementării acestora. 
 
Cuvinte cheie: CT cardiovascular, tehnica examinării, Grupul de Radiologie Pediatrica (GRP) 
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REZUMATE PREZENTĂRI POSTERE 
 

1.PUNCTE CHEIE ÎN EVALUAREA RADIOGRAFICĂ ȘI CT ÎN SINDROMUL PLEURAL 

Diana-Eliza Tofan, Iulia-Mădălina Iosif, Andreea-Laura Obreja, Marian-Bogdan Maftei, Mihaela Buzoianu, Ioana 

Gabriela Lupescu 

 
Introducere: Scopul lucrării este de a oferi un tablou sinoptic care să ilustreze caracteristicile semiologice 
radiografice și computer-tomografice (CT) ale patologiei pleurale pentru realizarea unui diagnostic cât mai 
precis. 
 
Material și metode: Din baza de date a ICF, au fost revizuiti retrospectiv pacienţii cu diferite tipuri de afectare 
pleurală exploraţi radiografic şi sau CT în ultimii 5 ani, şi alese cazurile cele mai didactice.  
 
Rezultate: Pleurezia este cea mai frecvent întâlnită patologie pleurală, fiind radiologic vizibilă de la o cantitate 
de 250-400ml. Evaluarea CT prin densitometrie, poate orienta diagnosticul spre un empiem pleural, spre un 
hemotorax şi poate sugera cauzele incriminate în revarsatele pleurale (insuficiența cardiacă, pneumonie, 
cancer). CT poate detecta leziuni mici (mic revărsat pleural/minim pneumotorax) care nu sunt vizibile 
radiografic, și de asemenea ajută la distingerea între patologia tumorala benignă și cea malignă. 
 
Concluzii: Radiografia toracică reprezinta în continuare prima investigație imagistică utilizată pentru detecţia 
anomaliilor pleurale. Cu toate acestea, examinarea CT oferă o mai bună caracterizare a afectării pleurale, fiind 
utilizată de elecţie în completarea radiografiei. Cunoașterea caracteristicilor imagistice în patologia pleurală, în 
corelație cu contextul clinico-biologic și istoricul pacientului sunt esențiale pentru stabilirea unui diagnostic și 
orientarea conduitei terapeutice. 
 
Cuvinte cheie: sindrom pleural, radiografie, computer-tomografie 
 

RADIOGRAPHIC AND CT KEY POINTS IN ASSESSING PLEURAL DISEASE 
 
Introduction: Our purpose is to offer an overview of the main radiographic and computed tomographic (CT) 
characteristics of pleural diseases, that may help to reach a more specific diagnosis. 
 
Methodology: We retrospectively reviewed patients from the last five years from Fundeni’s Clinical Institute 
database with different types of pleural disorders. These patients underwent chest radiography and/or CT and 
we chose the most representative ones.  
 
Results: Pleural effusion is the most common pleural disorder, being radiologically visible from 250-400 ml. CT 
densitometry can help to identify a pleural empyema or a hemothorax and can suggest the underlying causes 
(heart failure, pneumonia, cancer). CT can detect small lesions (small pleural effusion/pneumothorax) otherwise 
not visible on radiography, and help distinguish benign from malignant diseases. 
 
Conclusions: Chest radiography is still the first technique used for detecting pleural abnormalities. However, 
computed tomography significantly improves the study of a pleural disorder, remaining the mainstay for a 



further assessment. Knowing the imagistic characteristics of pleural diseases, the history and clinical on-set of 
the patient are essential for the diagnosis and management of pleural disorders. 
 
Key words: pleural disease, x-ray, computed tomography. 
 
 
2.HĂRȚILE PARAMETRICE T2 STAR ÎN EVALUAREA ÎNCĂRCĂRII MIOCARDICE CU FIER- O BIOPSIE NEINVAZIVĂ? 

Cristian Peneoaşu, Teodora Radaschin, Iulia Grecu, Radu Nicolaescu, Răzvan-Alexandru Capşa, Ioana Gabriela 

Lupescu 

 
Introducere: Cardiotoxicitatea prin încărcarea cu fier a miocardului rămâne principala cauză de mortalitate şi 
morbiditate la pacienţii dependenţi de transfuzii sanguine, în special cei cu talasemie majoră.  De aceea, 
evaluarea încărcării cu fier a miocardului este esenţială clinic, mai ales că odată cu apariţia insuficienţei cardiace 
prognosticul devine rezervat la aceşti pacienţi. 
 
Materiale şi metode: O multitudine de tehnici non-invazive au fost utilizate de-a lungul timpului, cum ar fi 
dozarea feritinei serice, monitorizarea fracţiei de ejecţie a VS (ventriculului stâng), chiar şi biopsia 
endomiocardică, însă cu rezultate neconcludente. Toate acestea au dus la dezvoltarea unei noi tehnici de cardio-
IRM , bazată pe măsurarea directă a încărcării miocardice cu fier prin hărţile parametrice T2 star (cele mai 
potrivite pentru evaluarea miocardului). Plecând de la literatura de specialitate am revizuit cazurile cu tulburări 
de metabolism ale fierului explorate în departamentul nostru prin cardio-IRM în perioada 2018-2020. 
 
Rezultate: Am analizat harţile parametrice T2-star la nivel miocardic şi am comparat rezultatele cu cele de la 
nivel hepatic şi cu valoarea feritinei serice. Încărcarea cu fier a miocardului a fost semnificativ mai rar întâlnită 
decât încărcarea hepatică, iar la aceşti pacienţi funcţia miocardului este prezervată in totalitate. De aceea 
evaluarea IRM a încărcarii cu fier este mai utilă decât monitorizarea fracţiei de ejecţie a VS, care rămâne normală 
până într-un stadiu tardiv al bolii (când eficacitatea tratamentului este scăzută). 
 
Concluzii: Putem spune că această tehnică este comparabilă cu o biopsie endomiocardică, având avantajul că 
“probele” sunt recoltate din mai multe localizări, fără riscuri adiţionale. 
 
Cuvinte cheie: cardio-IRM, fier, T2 star 
 

T2 STAR MAPPING IN EVALUATING CARDIAC IRON DEPOSITION 
A NON-INVASIVE BIOPSY 

 
Introduction: Iron induced cardiotoxicity remains the major cause of morbidity and mortality in transfusion 
dependent patients, especially the ones with beta thalassaemia major1. Therefore, quantification of myocardial 
iron is clinically essential, since the appearance of heart failure reduces the outcomes of these patients. 
 
Methods: Multiple conventional non-invasive techniques were used, such as serum ferritin dosage, 
measurement of left ventricle function or even endomyocardial biopsy, with results less than ideal. All these 
reasons led to the development of a new cardiac MRI technique2, based on direct measurement of cardiac 
siderosis using T2 star mapping (the most appropriate for myocardium evaluation). Starting from existing 

 
 
 



literature, we reviewed all patients with iron metabolic disorders examed in our radiology department by 
cardiac MRI in between 2018 and 2020. 
 
Results: We compared the cardiac T2 star mapping results with the hepatic iron load and the serum ferritin. The 
cardiac iron deposition is significantly less frequent than hepatic overload and the left ventricle function is fully 
preserved. That is why the quantification of myocardium iron deposition is more suitable instead of monitoring 
the left ventricle function, which remains normal until an  
end-stage disease (when the treatment efficacy is already low). 
 
Conclusions: We can strongly state that this technique is comparable or even better than an endomyocardial 
biopsy, having the huge advantage of  diffusely “sampling” the entire myocardium, without  additional risks. 
 
Keywords: cardiac MRI, iron, T2 star 
 
 

3. LIMFANGIOLEIOMIOMATOZA - ASPECTE IMAGISTICE 

Banu Corina, Marius Savin, Florin Mihai, Dragoș Negru 

 
Introducere. Neoplasmul mamar este o boală heterogenă și poate fi clasificată în patru subtipuri moleculare 
majore bazate pe expresia receptorului hormonal (receptorul de estrogen și receptorul de progesteron), 
receptorul factorului de creștere epidermică umană (HER2) și rata de proliferare moleculară (Ki67). Fiecare 
subtip molecular prezintă caracteristici diferite în ceea ce privește evoluția, răspunsul la tratament și rata de 
supraviețuire. Obiectivul lucrării de față este de a evidenția caracteristicile cele mai frecvente întâlnite la 
examinarea prin rezonanța magentică (RM) ale acestor subtipuri moleculare. 
Material și metodă. Au fost evaluate retrospectiv examinarile RM de la 156 de paciente cu neoplasm mamar 
invaziv confirmat prin puncție biopsie ecoghidată și au fost comparate cu subtipurile moleculare. Rezultatele 
RM au fost clasificate conform BI-RADS și au fost urmarite tipul morphologic al leziunilor, dimensiunea, captarea 
produsului de contrast și curba de captare a contrastului. 
Rezultate. Subtipurile luminal-A și luminal-B au fost mai frecvent leziuni de tip masă, cu formă neregulată și 
margini spiculiforme, cu captarea inomogenă a substanței de contrast, iar curba de captare a fost tip platou sau 
washout. Subtipul HER-2 au fost leziuni de tip non-masă, mai frecvent multicentrice. Neoplasmul triplu negativ 
a fost asociat în mod obișnuit cu leziuni unifocale, de tip masă, cu formă rotundă, margini netede și captare 
periferică a contrastului. 
Concluzii. Caracetristicile RM au fost semnificativ diferite între subtipurile moleculare ale neoplasmului mamar.  
Cuvinte cheie: RMN; neoplasm mamar; subtipuri moleculare. 
 

MR IMAGING CHARACTERISTICS IN MOLECULAR SUBTYPES OF BREAST CANCER 
 
Introduction. Breast cancer is a heterogeneous disease and can be divided into four 
major molecular subtypes based on the expression of hormone receptor (estrogen receptor and progesterone 
receptor), human epidermal growth factor receptor 2 (HER 2), and molecular proliferation rate (Ki67). Each 
molecular subtype has shown varying risk for progression, response to treatment, and survival outcomes. We 
aim to highlight the most common MRI features of these molecular subtypes.  
Material and method. The MRI findings were reviewed retrospectively in 156 women diagnosed of 
invasive breast cancer confirmed by core biopsy and were compared with the molecular subtypes. MRI findings 
were assessed according to BI-RADS and disease type, size, enhancement, morphology and contrast kinetics 
were included. 
Results. Luminal-A and luminal-B were more frequently mass-like lesion, irregular shape and spiculated with   
heterogeneous internal enhancement and plateau or washout kinetics. HER-2-enriched showed nonmass-like 



lesion and multicentric lesions. Triple negative were commonly associated with unifocal and mass-like lesion, 
round shape, smooth margin, and rim enhancement. 
Conclusions. There are significantly different MRI characteristics between the molecular subtypes breast 
cancer.  
Keywords: MRI; breast cancer; molecular subtypes 
 
 
4. ANALIZA MIȘCĂRII ÎN ECOGRAFIA CU CONTRAST 

Mihaela Ionescu, Mircea Serbanescu, Letitia Adela-Maria Streba, Alin-Gabriel Ionescu, Costin Teodor Streba, 

Diana Kamal, Gabriela Denisa Dinu, Lucian Mihai Florescu, Ioana-Andreea Gheonea 

 
Introducere: Ecografia cu contrast (CEUS) este în prezent utilizată pentru screening și ca metodă de diagnostic 
în cazul pacienților cu leziuni focale ale ficatului (FLL). Această investigație furnizează secvențe de imagini, ce 
pot fi procesate de sisteme de diagnostic asistat (CAD) pentru segmentarea automată a diverselor regiuni de 
interes (ROI), obținând astfel o separare vizuală a tumorilor relativ la țesuturile înconjurătoare, venind în ajutorul 
medicul examinator care trebuie să detecteze și să diagnosticheze carcinomul hepatocelular. În cadrul unei 
secvențe de cadre consecutive, caracteristicile vizuale ale regiunilor prezintă variații minime, dar poziția 
acestora poate să difere semnificativ, deoarece urmează mișcările respiratorii ale pacientului. Pentru a obține o 
acuratețe mai mare în detectarea corectă a ROI în cadrul secvențelor CEUS, sistemele CAD trebuie să țină cont 
și de traiectoria acestora de-a lungul întregii secvențe. 
 
Material și Metode: Una dintre cele mai importante acțiuni în procesarea secvențelor video este stabilirea 
traiectoriei elementelor din imagine, ceea ce reprezintă baza analizei mișcării. Am dezvoltat un algoritm care 
implementează un proces tip tracker bazat pe momente imagistice și proiecții reversibile. Tracker-ele sunt 
utilizate pentru a detecta obiecte și pentru a le atașa etichete similare în imagini diferite care formează o 
secvență video. Aceste metode se bazează pe selectarea unei regiuni care va fi urmărită în cadrul secvenței (de 
obicei un dreptunghi sau un oval) și pe definirea unei reprezentări ale acesteia – ce va fi căutată în imaginile 
următoare din secvență. Momentele imagistice sunt utilizate intensiv în segmentarea obiectelor și urmărirea 
acestora, și reprezintă o funcție definită pe baza intensității pixelilor. Histogramele sunt utile în reprezentarea 
etichetelor regiunilor detectate într-o secvență video, indicând  probabilitatea de ocurență a caracteristicilor 
coloristice ale obiectului vizat. Metoda histogramelor reversibile a fost utilizată pentru crearea unei imagini 
probabile aparținând regiunii de interes (imagine reversibilă). Algoritmul a fost aplicat pe o serie de secvențe 
video aparținând unor pacienți care efectuat ecografia cu contrast, după aprobarea comisiei de etică și 
obținerea consimțământului informat al pacienților. Traiectoriile ROI au fost combinate cu rezultatele oferite de 
o rețea neurală convoluțională (CNN) utilizată pentru a detecta și a clasifica FLL în cadrul imaginilor individuale. 
 
Rezultate: Lotul nostru de studiu a cuprins secvențe video de la 112 pacienți care au fost diagnosticați cu 
carcinom hepatocelular, metastaze hepatice hipervasculare și hipovasculare, hemangioame și steaoză focală 
hepatică. CNN a identificat inițial regiunile cu o acuratețe de 83.62%, în timp ce sistemul combinat bazat pe 
algoritmul bazat pe analiza mișcării și determinare traiectoriei obiectelor a identificat regiunile cu o acuratețe 
de 88.24%. Toate secvențele au evidențiat schimbări ale conținutului informațional odată cu mișcările 
respiratorii, precum și impactul traiectoriei regiunilor în detectarea și clasificarea ROI, deoarece diferența 
primară dintre două imagini consecutive este în principiu doar o deplasare a conținutului într-o anumită direcție. 
 
Concluzii / Discuții: Pe baza unei analize globale a imaginilor, sistemul CAD bazat pe CNN și algoritmi de analiză 
a mișcării a fost capabil să proceseze toate imaginile individuale pentru detectarea ROI, să identifice traiectoria 
de mișcare în imagini consecutive și analiza potențială a schimbării perspectivei, să determine o posibilă zonă 
de interes pe baza caracteristicilor imagistice specifice, pe baza deplasării globale, și în final să combine cele 



două rezultate pentru o acuratețe mai mare în identificarea zonei. Astfel, analiza mișcării combinată cu tehnicile 
de recunoaștere a FLL cresc șansele de a detecta și a identifica leziunile de la nivelul ficatului. 
 
Acknowledgement: Rezultatele cercetării sunt obținute din proiectul “Sistem inovativ expert computerizat 
bazat pe rețele neuronale pentru clasificarea și prognosticul formațiunilor tumorale hepatice“ cod mysmis 
109722, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 
2014-2020. 
 
Cuvinte cheie: ecografie cu contrast, leziune focală hepatică, rețele neuronale convoluționale 

 
MOTION TRACKING IN CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND VIDEOS 

 
Introduction: Contrast enhanced ultrasound (CEUS) is currently used for screening and diagnosis of focal liver 
lesions (FLL). This investigation provides video files, so computer-aided diagnosis (CAD) systems may be used to 
achieve automatic segmentation of various regions of interest (ROI), thus visually separating tumors and 
adjacent tissue in order to help the examining physician with HCC detection and classification. Within a 
sequence of consecutive frames, ROIs imagistic characteristics present minimal variations, however their 
position may be significantly different, as it varies along with the patient’s breathing movements. To aim for a 
high accuracy in correctly detecting ROIs within CEUS videos, CAD systems must also be aware of their trajectory 
during the entire sequence. 
 
Material and Methods: One of the most important tasks in video sequences processing is object tracking, which 
represents the foundation of motion capture. We have developed an algorithm that implements a tracker based 
on image moments and backprojections. Trackers are used to detect and mark specific similar labels to the 
tracked object in different images forming a video sequence. Tracking methods are based on the selection of an 
image region to be tracked (usually a rectangular or an elliptical region) and a meaningful representation of this 
section – a mark that will be searched in the following frames. Image moments are widely used in object 
segmentation and object tracking areas and represent a function of the image pixel intensity. Histograms are 
suitable to represent the label of the region that is tracked between multiple frames belonging to a video 
sequence, as they provide the probability of occurrence of the colors characteristic to the target object. The 
histogram backprojection method was employed for the creation of a probability image belonging to the object 
of interest (backprojection image). We have applied our tracker on a series of video sequences belonging to 
patients who underwent CEUS investigations, following IRB approval and informed patients’ consent. ROIs 
trajectories were combined with the results provided by a Convolutional Neural Network (CNN) used to detect 
and classify FLL within individual frames. 
 
Results: Our study lot comprised video sequences from 112 patients diagnosed with hepatocellular carcinoma, 
hypervascular and hypovascular liver metastases, hemangiomas and focal liver steatosis. The CNN initially 
identified ROIs with an accuracy of 83.62%, while the combined system based on the tracking algorithm which 
added motion analysis and trajectory detection identified ROIs with an accuracy of 88.24%. All test sequences 
emphasized the changes of informational content during the breathing movements, as well as the impact of 
trajectory direction upon FLL detection and classification, since the main difference between two consecutive 
images in CEUS videos is basically a shift of the informational content in a certain direction. 
 
Conclusions / Discussions: Based on a global image analysis, our CAD system combining a CNN and a motion 
tracking algorithm was able to process all individual images for ROIs detection, identify the movement trajectory 
between two consecutive images, analyze the potential change in perspective, determine new location of ROIs 
based on specific imagistic characteristic, and finally combine the two results for a higher accuracy in ROIs 



position. Thus, object tracking combined with FLL recognition techniques for unique images increase the 
changes for correctly detecting and identifying liver lesions. 
 
Acknowledgement: This research was funded through the project "Innovative expert computer system based 
on neural networks for the classification and prognosis of liver tumors" mysmis code 109722, which is co-
financed by the European Regional Development Fund through the Operational Program Competitiveness 2014-
2020. 
 
Keywords: contrast-enhanced ultrasonography, focal liver lesion, convolutional neural network 

 

 
5. EFICIENȚA COMPARATIVĂ A REȚELELOR NEURONALE ARTIFICIALE ȘI PROFUNDE ÎN DIAGNOSTICUL 

LEZIUNILOR HEPATICE FOCALE PRIN ECOGRAFIE CU CONTRAST 

Costin Teodor Streba, Mihaela Ionescu, Madalin-Lucian Mamuleanu, Mircea-Sebastian Serbanescu, Liliana 
Streba, Constantin Kamal Kamal, Adriana Mihaela Ionescu-Ciocâlteu, Lucian-Mihai Florescu, Ioana-Andreea 
Gheonea 
 
Introducere: Un diagnostic precis realizat încă din stadiile incipiente în cazul tumorilor maligne hepatice poate 
influența semnificativ cursul terapiei. Ecografia rămâne o metodă de screening utilizată pe scară largă, iar 
adăugarea ultrasonografiei cu contrast (CEUS) a căpătat avânt în ultimul deceniu ca metodă sigură și abordabilă 
pentru diagnosticul rapid al carcinomului hepatocelular (CHC). Evaluarea cantitativă a înregistrărilor CEUS este 
posibilă prin analizarea tiparelor de absorbție a contrastului, prin generarea curbei intensității timpului (TIC) și 
analiza off-line. Deoarece chiar și această abordare consumă mult timp și depinde de utilizator, folosirea 
sistemelor de diagnostic asistate de computer (CAD) a fost propusă ca o soluție alternativă. 
 
Material și Metode: Am demonstrat utilizarea rețelelor neuronale artificiale (ANNs) - propagarea înapoi a mai 
multor straturi de propagare înapoi - în diagnosticul CHC pe baza datelor de analiză TIC și a parametrilor clinici. 
Pacienții care au suferit în mod regulat US sau CEUS au fost incluși prospectiv în studiul nostru, după ce 
autorizarea etică a fost dată și consimțământul informat furnizat de fiecare. Odată descoperită o leziune focală 
a ficatului (LFF), CEUS a fost efectuată la toți acești pacienți și, ulterior, s-a apelat la alte proceduri de diagnostic, 
conform orientărilor actuale. Diagnosticul final a fost confirmat prin evaluare post-tratament, urmărire pe 
termen lung sau anatomo-patologic, acolo unde este disponibil. Am efectuat o analiză TIC post-hoc manuală 
folosind modulul bazat pe US și principalii parametri (timp până la vârf, timp de creștere, timp de cădere, timp 
mediu de tranzit, zonă sub curbă) au fost transmiși la o ANN, împreună cu toate datele clinice relevante de la 
acești pacienți. Filmele CEUS înregistrate au fost alimentate într-o rețea neuronală convoluțională (CNN) - 
GoogleNet - un tip relativ nou de învățare profundă NN capabil să interpreteze imagistica, fără informații clinice 
sau paraclinice furnizate. Ambele abordări au fost efectuate în Matlab (Mathworks, SUA). 
 
Rezultate: Am inclus 112 pacienți (69 de bărbați) cu vârste cuprinse între 28 și 87 de ani (mediană 64) cu LFF-
uri, dintre care 41 aveau CHC, 32 metastaze hepatice (dintre care 20 hipervasculare), 16 hemagioame hepatice 
și 23 steatoză hepatică focală. Analiza TIC a durat între 17 și 23 de minute (19 minute mediană), clipurile având 
o durată între 140 și 180 de secunde. După instruirea la 30% din setul de date, ANN a clasificat corect 109 cazuri 
(două metastaze hepatice hipervasculare și un hemangiom fiind etichetate greșit ca HCC) pe baza datelor de 
interpretare a TIC și a parametrilor clinici și de laborator, ca input-uri. Prelucrarea datelor a durat în medie 55 
de secunde pe pacient (+/- 12 secunde). 112 clipuri needitate au fost transmise la CNN, nefiind introduși alți 
parametri în rețea. Acesta a identificat corect 110 cazuri (două metastaze hepatice – hipervasculară și 
hipovasculară, diferite de leziunile identificate greșit ale sistemului anterior, au fost clasificate greșit ca CHC). 



Procesarea a durat în medie 223 secunde (+/- 41 secunde), după antrenamentul sistemului, dar a fost limitată 
de hardware-ul existent. 
 
Concluzii / Discuții: CNN-urile pot reduce foarte mult timpul de diagnostic pentru FFL-uri prin CEUS, minimizând 
aportul uman și fără a fi nevoie să postăm videoclipuri și să oferim rezultate excelente chiar și în absența datelor 
clinice relevante. Este posibil, cu o soluție orientată hardware să evalueze datele CEUS în timp real și să ofere 
operatorului un rezultat aproape instantaneu, făcând un astfel de sistem CAD viabil în instruirea medicilor 
rezidenți, precum și în aplicația de imagistică de la distanță. 
 
Acknowledgement: Rezultatele cercetării sunt obținute din proiectul “Sistem inovativ expert computerizat 
bazat pe rețele neuronale pentru clasificarea și prognosticul formațiunilor tumorale hepatice“ cod mysmis 
109722, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 
2014-2020. 
 
Cuvinte cheie: ecografie cu contrast, leziune focală hepatică, rețele neuronale convoluționale 

 
COMPARED EFFICIENCY OF ARTIFICIAL AND DEEP NEURAL NETWORKS IN THE DIAGNOSIS OF FOCAL LIVER 

LESIONS BY CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND 
 
Introduction: An accurate diagnosis from early stages of liver malignancies can significantly influence the course 
of therapy. Ultrasound remains a widely used screening method, and the addition of contrast enhancement – 
contrast enhanced ultrasound (CEUS) gained traction in the last decade as a safe and approachable method for 
rapid diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC). Quantitative assessment of CEUS recordings is possible by 
analyzing contrast uptake patterns, through time-intensity curve (TIC) generation and off-line analysis. Since 
even this approach is time consuming and user-dependent, the use of computer-aided diagnosis (CAD) systems 
was proposed as an alternate solution. 
 
Material and Methods: We have demonstrated the use of artificial neural networks (ANNs) – multi-layer feed-
forward back-propagation – in the diagnosis of HCC based on TIC analysis data and clinical parameters. Patients 
who underwent regular US or CEUS were prospectively included in our study, after ethical clearance was given 
and informed consent provided by each. Once a focal liver lesion (FLL) was discovered, CEUS was performed in 
all these patients and they underwent other diagnostic procedures, as per current guidelines. Final diagnosis 
was confirmed through either post-treatment evaluation, long term follow-up or pathology, where available. 
We performed manual post-hoc TIC analysis using the US-based module and the main parameters (time to peak, 
rise time, fall time, mean transit time, area under the curve) were fed to an ANN, along with all relevant clinical 
data of these patients. The recorded CEUS movies were fed to a convolutional neural network (CNN) – 
GoogleNet – a relatively novel type of deep learning type of NN capable of imaging interpretation, without any 
clinical or paraclinical information provided. Both approaches were performed in Matlab (Mathworks, USA). 
 
Results: We included 112 patients (69 male) aged 28 to 87 years (median 64) with FLLs, of which 41 had HCC, 
32 liver metastases (of which 20 hypervascular), 16 liver hemagiomas and 23 focal liver steatosis. TIC analysis 
took between 17 and 23 minutes (19 minutes median), clips having a duration between 140 and 180 seconds. 
After training on 30% of the dataset, the ANN correctly classified 109 cases (two hypervascular liver metastases 
and one hemangioma being wrongly labeled as HCCs) based on TIC interpretation data and clinical and 
laboratory parameters, as inputs. Processing the data took an average 55 seconds per patient (+/- 12 seconds). 
The 112 unedited clips were fed to the CNN, with no other parameters given to the network. It correctly 
identified 110 cases (two liver metastases were misclassified as HCCs – one hypervascular and one hypovascular, 



different from the misidentified lesions of the previous system).  Processing took an average 223 seconds (+/- 
41 seconds), after training the system, but it was limited by the existing hardware. 
 
Conclusions / Discussions: CNNs can greatly reduce diagnosis time for FLLs by CEUS, minimizing human input 
and with no need to post-process videos and providing excellent results even in the absence of relevant clinical 
data. It is possible, with a hardware-oriented solution, to assess CEUS data in real time and provide a close to 
instantaneous result to the operator, thus making such a CAD system viable in training settings as well as for 
remote imaging application. 
 
Acknowledgement: This research was funded through the project "Innovative expert computer system based 
on neural networks for the classification and prognosis of liver tumors" mysmis code 109722, which is co-
financed by the European Regional Development Fund through the Operational Program Competitiveness 2014-
2020. 
 
Keywords: contrast-enhanced ultrasonography, focal liver lesion, convolutional neural network 
 
 
6. TESTAREA COMPARATIVĂ A DOUĂ SISTEME DE PREDICȚIE ASISTATE DE COMPUTER PENTRU CARCINOMUL 

HEPATOCELULAR PRECOCE LA PACIENȚII CIROTICI 

Costin Teodor Streba, Madalin-Lucian Mamuleanu, Constantin Kamal Kamal, Letitia Adela-Maria Streba, Alin-
Gabriel Ionescu, Adriana Mihaela Ionescu-Ciocâlteu, Lucian-Mihai Florescu, Ioana-Andreea Gheonea 
 
Introducere: Ciroza hepatică poate evolua în orice moment spre carcinomul hepatocelular (CHC), malignitate 
cu opțiuni chirurgicale limitate și prognostic slab în stadii tardive. Sistemele de diagnosticare și predicție asistate 
de computer (SDPAC) apar ca instrumente utile pentru clinician, facilitând managementul clinic al afecțiunilor 
maligne. Scopul nostru a fost să testăm capabilitățile a două abordări diferite ale unui sistem SDPAC - una bazată 
pe rețele neuronale artificiale (ANN) – SDPAC 1 și una bazată pe mașini vectoriale de suport - SDPAC 2, de a 
prezice dezvoltarea CHC în cazul pacienților cirotici. 
 
Material și Metode: Am obținut acordul Comisiei de Etică și am înscris prospectiv pacienți consecutivi de la două 
centre terțiare de trimitere (Spitalul Clinic Județean de Urgență Dolj și Centrul de Cercetare de 
Gastroenterologie și Hepatologie Craiova), care au prezentat un diagnostic posibil de ciroză hepatică. Au fost 
înregistrați parametrii clinici și demografici, valorile testelor de laborator, precum și date imagistice, cum ar fi 
date cantitative post ecografie, parametri de elastografie în timp real și valori de rigiditate FibroScan, cât și 
parametri de ecografie cu agenți de contrast (în cazul tumorilor identificate prin metode ecografice standard). 
Am urmărit incidența la 4 ani a CHC, cu excepția pacienților cu un diagnostic stabilit de malignitate. Aceleași 
seturi de date au fost alimentate celor două SDPAC (dezvoltate în mediul Matlab, Mathworks USA) și instruite 
folosind tehnici standard. Diagnosticul pozitiv de malignitate a fost stabilit în conformitate cu ghidurile EASL. 
 
Rezultate: După excluderea a 21 de pacienți (12 au refuzat includerea, 9 au fost depistați cu malignități hepatice 
sau de altă natură), au fost înscriși 162 de cazuri (92 bărbați, vârsta medie de 61 ± 16,8 ani). SDPAC 1, instruit 
de algoritmul de back propagation, a atins cea mai bună performanță de validare, respectiv 0,0187, la epoch-ul 
25. SDPAC 1 a identificat 44 de pacienți ca având probabilitate ridicată de a dezvolta CHC; dintre aceștia, 27 au 
dezvoltat până acum CHC. Cinci pacienți au dezvoltat CHC și nu au fost identificați prin SDPAC 1. SDPAC 2 a 



clasificat 56 de pacienți cu risc; 21 au dezvoltat CHC (selectați și de SDPAC 1), neidentificând însă celelalte 11 
cazuri. Am estimat deci o precizie mai mare pentru SDPAC 1. 
 
Concluzii / Discuții: Am demonstrat aici superioritatea unui sistem SDPAC bazat pe ANN în prezicerea ratei de 
malignitate hepatică la pacienții cirotici. Utilitatea unor instrumente noi în managementul pacienților cirotici va 
crește rata rezultatelor pozitive la pacienții cu CHC. 
 
Acknowledgement: Rezultatele cercetării sunt obținute din proiectul “Sistem inovativ expert computerizat 
bazat pe rețele neuronale pentru clasificarea și prognosticul formațiunilor tumorale hepatice“ cod mysmis 
109722, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 
2014-2020. 
 
Cuvinte cheie: ciroză hepatică, sisteme de diagnostic și predicție asistate de computer, rețele neuronale 
artificiale 
 

COMPARATIVE TESTING OF TWO COMPUTER-AIDED PREDICTION SYSTEMS FOR EARLY HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA IN CIRRHOTIC PATIENTS 

 
Introduction: Liver cirrhosis may at any point evolve to hepatocellular carcinoma (HCC), malignancy with limited 
surgical options and poor prognostic in late stages of diagnosis. Computer aided diagnosis and prediction (CADP) 
systems emerge as useful tools for the clinician, helping clinical management of malignancies in different 
medical settings. Our aim was to test the capabilities in predicting HCC development in cirrhotic of two different 
approaches to a CADP system – one based on artificial neural networks (ANN)–CADP1 and one based on support 
vector machines–CADP2. 
 
Material and Methods: We have obtained ethical clearance from the IRB and prospectively enrolled consecutive 
patients from two tertiary referral centers (Dolj County Emergency Hospital and Research Center of 
Gastroenterology&Hepatology of Craiova), presenting with a diagnosis of possible liver cirrhosis. Clinical and 
demographic parameters, laboratory test values as well as imaging data such as ultrasound quantitative data, 
real-time elastography parameters and FibroScan stiffness values were recorded. We have followed the 4-year 
incidence of HCC, excluding patients with an established diagnosis of malignancy. The same datasets were fed 
to the two CADPs (developed in the Matlab, Mathworks USA environment) and trained by using standard 
techniques. Positive diagnosis of malignancy was established in accordance to EASL guidelines. 
 
Results: After excluding 21 patients (12 refused to sign the consent forms, 9 were found with liver or other 
malignancies), 162 cases were enrolled (92 males, mean age 61±16.8 years). The CADP1, trained by the back-
propagation algorithm, reached the best validation performance of 0.0187 at epoch 25. CADP1 identified 44 
patients as having high probability of developing HCC; of these, 27 actually developed HCC so far. Five patients 
developed HCC and were not identified by CADP1. CADP2 classified 56 at risk patients; 21 developed HCC (also 
selected by CADP1) while missing the remaining 11 cases. Overall, we estimated a higher accuracy for CADP1. 
 
Conclusions / Discussions: We have showed here the superiority of an ANN-based CADP system in predicting 
the rate of malignancy in cirrhotic patients. The usefulness of novel tools in the management of liver patients 
will increase the rate of positive outcomes in HCC patients. 
 
Acknowledgement: This research was funded through the project "Innovative expert computer system based 
on neural networks for the classification and prognosis of liver tumors" mysmis code 109722, which is co-



financed by the European Regional Development Fund through the Operational Program Competitiveness 2014-
2020. 
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7. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ UTILIZATĂ PENTRU A CORELA REZULTATELE TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE CU 

REZULTATELE POSTOPERATORII ÎN CARCINOAMELE HEPATOCELULARE 

Costin Teodor Streba, Mircea-Sebastian Serbanescu, Cosmin Obleaga, Gabriela-Camelia Rosu, Liliana Streba, 
Daniel Nicolae Pirici, Bogdan-Silviu Ungureanu, Lucian Mihai Florescu, Ioana-Andreea Gheonea 
 
Introducere: Chirurgia rămâne principala abordare curativă pentru majoritatea maselor hepatice focale, inclusiv 
carcinomul hepatocelular (CHC). Tomografia computerizată (CT) împreună cu substanțele de contrast 
intravenoase rămâne o metodă de diagnostic electivă pentru diagnosticul și evaluarea unor astfel de tumori. 
Scopul nostru a fost să testăm eficiența unui sistem de diagnostic computerizat validat prin CT care poate fi 
utilizat pentru a determina rezultatul intervenției chirurgicale curative în leziunile hepatice focale. 
 
Material și Metode: Am obținut aprobarea comisiei de etică și toți pacienții incluși și-au exprimat 
consimțământul informat pentru participarea la studiul nostru. Am selectat prospectiv pacienți care au suferit 
o intervenție chirurgicală pentru tumorile hepatice diagnosticate anterior. CT a fost utilizat în toate cazurile și 
ulterior a fost utilizat pentru a evalua țesutul hepatic rămas, după intervenție. Materialul pentru biopsie a fost 
obținut postoperator după operație cu intenție curativă. Pacienții au fost urmăriți după intervenție și țesutul a 
fost prelucrat prin tehnici de histologie clasică și imunohistochimie. Am observat modificări histologice și 
imunohistochimice, supunând o mediană de 50 de imagini per pacient la analiza computerizată cu un instrument 
intern pentru obținerea dimensiunii fractale, precum și ImageJ pentru GLCM (histograma valorilor la niveluri de 
gri care apar simultan). Am aplicat aceiași parametri pe imaginile CT ale tumorilor hepatice, segmentate printr-
un algoritm standardizat. Am aplicat un ansamblu de rețele neuronale pentru diagnosticarea și compararea 
rezultatelor imagistice cu cele din histologie. 
 
Rezultate: Am inclus în studiu 24 de pacienți consecutivi (10 bărbați), cu vârsta mediană de 60 de ani (între 54 
și 69 de ani), cu 14 HCC și 10 metastaze hepatice (MH). Analiza fractală a aspectului cromatinei nucleare a 
identificat diferențe majore între HCC în comparație cu MH. De asemenea, am găsit diferențe semnificative între 
CHC și MH, nu am întâlnit diferențe semnificative între diferitele tipuri de LM. Analiza fractală a imaginilor 
imunohistochimice a arătat diferențe semnificative (p <0,0001) între CHC și MH. Inteligența artificială ar putea 
distinge țesutul tumoral de parenchimul normal în 23 de cazuri, obținând rezultate bine corelate cu evaluarea 
inițială a CT (corelație maximă). 
 
Concluzii / Discuții: Prelucrarea computerizată și extragerea caracteristicilor din imagini histologice și prelucrate 
CT pot furniza date suplimentare pentru diagnostic, clasificare și evaluare postoperatorie a tumorilor hepatice. 
Rețelele neuronale sunt un instrument adecvat pentru interpretarea automată a acestor date, care pot servi 
drept suport de diagnostic și decizie pentru CHC. 
 
Acknowledgement: Această cercetare a fost finanțată prin proiectul „Platforma inovatoare pentru diagnosticul, 
stadializarea și prognosticul tumorilor maligne hepatice”, proiect tip Tinere Echipe cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-
1474 contract nr. 34 din 27/08/2020, UEFISCDI, Ministerul Educației și Cercetării din România. 
 
Cuvinte cheie: tomografie computerizată, carcinom hepatocelular, inteligență artificială 

 



ARTIFICIAL INTELLIGENCE USED TO CORRELATE COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS WITH POST-
OPERATIVE RESULTS IN HEPATOCELLULAR CARCINOMAS 

 
Introduction: Surgery remains the main curative approach for the majority of focal liver masses, including 
hepatocellular carcinoma (HCC). Computed tomography (CT) in conjunction with intravenous contrast agents 
remains an elective diagnostic method for the diagnosis and evaluation of such tumors.  
Our aim was to test the efficiency of a CT validated computer diagnostic system that may be used to determine 
the outcome of curative surgery in focal liver lesions. 
 
Material and Methods: We have obtained ethical clearance from the local committee and all included patients 
provided informed consent for participating in our study. We have prospectively selected patients that 
underwent surgery for previously diagnosed liver tumors. CT was used in all cases and was later used to assess 
remaining liver tissue, post-intervention. Biopsy material was obtained postoperatively after surgery with 
curative intention. Patients were followed post-intervention and the tissue was processed by techniques of 
classic histology and immunohistochemistry. We observed histological and immunohistochemical changes, 
subjecting a median of 50 images per patient to computer analysis with an in-house tool for obtaining fractal 
dimension, as well as ImageJ for GLCM (histogram of co-occurring greyscale values). We applied the same 
parameters on CT images of the liver tumors, segmented through a standardized algorithm. We employed an 
ensamble of neural networks for diagnosing and comparing the imaging results with those from histology. 
 
Results: We included in the study 24 consecutive patients (10 men), median age 60 years (between 54 and 69 
years old), with 14 HCCs and 10 liver metastases (LM). Fractal analysis of the nuclear chromatin layout identified 
major differences between HCCs compared to LM. We also found significant differences between HCCs  and 
LMs, we have not encountered significant differences between different types of LMs. Fractal analysis of 
immunohistochemical images showed significant differences (p <0.0001) between HCCs and LMs. Artificial 
intelligence could distinguish tumor tissue from normal parenchyma in 23 cases, obtaining well-correlated 
results with the initial CT assessment (maximum correlation). 
 
Conclusions / Discussions: Computerized processing and feature extraction from histological and CT-processed 
images can provide additional data for diagnosis, classification and postoperative assessment of liver tumors. 
Neural networks are a suitable tool for automatic interpretation of these data, which may serve as a diagnostic 
and decision support for HCC. 
 
Acknowledgement: This research was funded through the project "Innovative platform for diagnosis, staging 
and prognosis of liver malignancies", Young Research Team grant PN-III-P1-1.1-TE-2019-1474 contract no. 34 
from 27/08/2020, UEFISCDI, Ministry of Education and Research of Romania. 
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8. COMPLICATIILE REUMATISMULUI ARTICULAR ACUT: DIAGNOSTIC IMAGISTIC 

Raluca-Andreea Urcănescu, Ana Maria Alecsa-Lupu, Corina Elena Hîncu, Liliana Gheorghe, Dragoș Negru  

 



Introducere: RAA este o boală cauzată de infecția faringiană declanșată de bacteria numită streptococ. Boala 
poate provoca inflamații, bacteriemii, leziuni ale inimii. Agentul infecțios prin intermediul sângelui, tinde să se 
concentreze în jurul valvelor, formând vegetațiile. 
 
Material si metodă: Prezentăm cazul unui pacient de 48 ani cu antecedente de RAA care s-a prezentat la 
departamentul de cardiologie  acuzând dispnee, fatigabilitate, dureri interscapulovertebrale cu iradiere toracică 
anterioară și istoric de febră, simptomatologie cu debut de circa 3 săptămani. Hemoculturile devin  negative, 
dar exsudatul nazal este pozitiv pentru agenți infecțiosi. 
Consultul cardiologic redirecționează pacientul către clinica radiologică in urma agravării simtomatologiei 
(decompensare cardiacă, dureri abdominale).  
 
Rezultate: Ecocardiografic se decelează la nivelul valvei aortice parțial calcificate o formațiune hiperecogenă de   
14/13 mm, mobilă, sugestivă pentru vegetație, iar ecografia si CT-ul identifică arii triunghiulare 
hipoecogene/hipodense la nivelul rinichilor si splinei, inerte la contrast sugestive pentru infarcte vechi si 
recente. 
IRM-ul demonstrează modificări de semnal de tip edematos in spongioasa osoasă și contur neregulat la nivelul 
platourilor vertebrale C6-C7, asociind semnal de tip lichidian la nivelul discului intervertebral sugerând 
modificări de tip spondilodiscită. 
Pacientul sub tratament antibiotic și cardiac, se stabilizează cu ameliorarea simptomatologiei, fiind mai departe 
transferat către departamentul de chirurgie cardiacă pentru soluționarea patologiei valvulare.  
 
Concluzii: Manifestările clinice ale RAA sunt multiple şi polimorfe, prezentând o tendinţă de asortare 
condiţionată de numeroşi factori. Imagistica este importantă pentru descoperirea și tratarea timpurie a 
eventualelor complicații ce s-ar putea manifesta pe parcursul vieții pacientului.  
 
Cuvinte cheie: Endocardită, infarct, infecție  
 

COMPLICATIONS OF ACUTE RHEUMATOID ARTHRITIS: 
IMAGING DIAGNOSIS 

 
Introduction: RAA is a disease caused by a pharyngeal infection triggered by the bacteria streptococcus. The 
disease can cause inflammation, bacteremia, heart damage. The infectious agent, through the blood, tends to 
concentrate around the valves, forming vegetation. 
 
Materials and Methods: We present the case of a 48-year-old patient with a history of RAA who presented to 
the cardiology department accusing dyspnea, fatigue, interscapulovertebral pain with anterior thoracic 
irradiation and fever, symptoms with an onset of about 3 weeks. Blood cultures become negative, but nasal 
exudate is positive for infectious agents. 
The cardiological consultation redirects the patient to the radiological clinic following the worsening of 
symptoms (cardiac decompensation, abdominal pain). 
 
Results: Echocardiography reveals at the level of the partially calcified aortic valve a hyperechoic formation of 
14/13 mm, mobile, suggestive for vegetation, while ultrasound and CT identify hypoechoic / hypodense 
triangular areas in the kidneys and spleen, inert to contrast, suggestive for old and recent infarcts. 
MRI demonstrates edematous signal changes in spongy bone and irregular contour in the C6-C7 vertebral plates, 
associating fluid signal in the intervertebral disc, suggesting spondylodiscitis. 
The patient, under antibiotic and cardiac treatment, stabilizes with the improvement of symptoms, being further 
transferred to the cardiac surgery department for the solution of the valvular pathology. 
 



Conclusion: The clinical manifestations of RAA are multiple and polymorphic, showing a trend of assortment 
conditioned by numerous factors. Imaging is important for the early discovery and treatment of complications 
that may occur during the patient's life. 
 
Keywords: Endocarditis, infarction, infection  
 
 
9. ASPECTE IRM CURENTE SI PARTICULARE IN LITIAZA BILIARĂ  

Adriana Badea-Selea, Elena Ramona Apostol, Emi Marinela Preda, Ioana Gabriela Lupescu 
 
Introducere / Obiectiv: Listarea protocolului IRM in evaluarea tractului biliar pentru suspiciune de litiază biliară. 
Prezentarea si ilustrarea aspectelor IRM in litiaza biliară veziculară, litiaza coledociană si intrahepatică.   
 
Metode / Metodologie: Studiu retrospectiv întins pe o perioadă de 5 ani ce a inclus pacienți cu vârstă cuprinsă 
între 18 și 70 de ani (60 de cazuri, 36 femei și 24 bărbați) care au beneficiat de o examinare IRM abdominală, in 
context de icter obstructiv sau pentru evaluarea tractului biliar la pacienți diagnosticați cu boală Caroli sau 
colangită sclerozantă primitivă, post transplant hepatic sau intervenții chirurgicale biliare. Investigația IRM a 
cuprins secvențe ponderate T2, 2D in planuri axiale, coronale si oblice, respectiv 3D MRCP. 
 
Rezultate: În timp ce ultrasonografia este metoda de primă intenție in diagnosticul litiazei biliare colecistice, 
examinarea IRM reprezintă „gold standard-ul” in detecția litiazei coledociene si intrahepatice. Calculii biliari 
reprezintă defecte de umplere la nivelul tractului biliar pe secvențele ponderate T2 si au semnal variabil T1. 
Aceștia prezintă formă geometrică, angulată, si au în mod frecvent poziție declivă. Litiaza poate asocia, sau nu, 
dilatație de căi biliare în amonte si poate asocia modificări inflamatorii locale ale tractului biliar. Analiza 
sistematică a semiologiei IRM permite diferențierea calculilor biliari de alte defecte de umplere ale tractului 
biliar precum formațiuni tumorale maligne sau benigne, sludge biliar, pneumobilie sau pseudodefecte de 
umplere. 
 
Concluzii / Discuții: Utilizarea unui protocol IRM adecvat si cunoașterea principalelor carateristici semiologice 
ale defectelor de umplere ale tractului biliar sunt esențiale in detecția și diagnosticul corect al calculilor biliari.  
 
Cuvinte cheie: MRCP, litiază biliară 

 
COMMON AND PARTICULAR MRI FINDINGS IN GALLSTONES 

 
Introduction / Objectives: To list the MRI protocol in examining the biliary tract for suspicion of gallstones. To 
present and illustrate the main MRI aspects in cholecystolithiasis, choledocholithiasis and intrahepatic lithiasis.  
 
Materials and methods: A retrospective study of 5 years including patients aged from 18 to 70 years (60 cases, 
36 women and 24 men) who have undergone an abdominal MRI for obstructive jaundice or for the evaluation 
of the biliary tract in the context of Caroli disease, primary sclerosing cholangitis, post liver transplant or 
previous biliary surgery. The abdominal MRI exam included 2D T2-weighted sequences in axial, coronal and 
oblique planes and 3D T2-weighted MRCP. 
 
Results: Whilst ultrasonography is the imaging modality of choice for diagnosing cholecystolithiasis, MRI is the 
gold standard in diagnosing choledocholithiasis and intrahepatic lithiasis. Gallstones typically appear as biliary 
tract filling defects on T2-weighted sequences and have variable T1 signal intensity. They have angulated shapes 
and frequently dependent posterior location. Biliary stones may or may not be obstructive and may associate 
local signs of inflammation of the biliary tract. The diferential diagnosis with other biliary tract filling defects 



such as benign or malignant tumors, biliary sludge, air bubbles or mimics is only posible through thorough 
semiological analysis of the lesion.  
 
Conclusions: Using the adequate MRI protocol and knowing the main MRI features of biliary tract filling defects 
are essential in the detection and accurate diagnosis of biliary stones.  
 
Key words: MRCP, gallstones 
 
 
10.ASPECTE IMAGISTICE IN COLANGIOCARCINOM – DE LA FORME CURENTE LA FORME PARTICULARE  

Alina Geanaliu, Simina Apostol, Gabriel Iuhaș, Ioana Gabriela Lupescu, Dana Tabac, Miruna Ispas 
 
Obiectiv: Descrierea și ilustrarea principalelor tipuri de colangiocarcinom (CCA) utilizând imagistică de tip 
tomografie computerizată (CT) și imagistică prin rezonanța magnetică (IRM). 
 
Metodologie: Această analiză se bazează pe o revizuire a cazurilor pe o perioadă de 5 ani, din 2015 până în 2020, 
care include 150 de pacienți, cu vârste cuprinse între 35 și 78 de ani, cărora li s-a diagnosticat colangiocarcinom 
în stadiu avansat și celor cu recidivă tumorală. 
 
Rezultate: Dintre cei 150 de pacienți, 44% au avut CCA intrahepatic, 50% CCA extrahepatic și 6% au fost 
neidentificați. În ceea ce privește CCA extrahepatic, am găsit stadii variate de întindere conform clasificarii 
Bismuth-Corlette și sunt reprezentate toate tipurile. Majoritatea au urmat un tratament chirurgical complex, cu 
chimioterapie adjuvantă și plasare de stent biliar. Complicațiile frecvente apar din cauza invaziei tumorale, de 
obicei în structurile vasculare și biliare. În structurile vasculare, duce la tromboza sistemului venos portal. În 
ductele biliare duce la obstrucție, cu formare de „sludge” și litiaza, colangită și abcese hepatice. Un aspect 
important este diagnosticul diferențial dificil între abcesul hepatic în stadiul incipient și determinare secundară 
hepatică. 
 
Concluzii: Scanările CT multifazice și imagistica RM cu colangiografie și angiografie dinamică cu contrast sunt 
considerate modalități imagistice cheie în diagnosticul si stadializarea colangiocarcinomului.  
 

IMAGING OF CHOLANGIOCARCINOMA – FROM CURRENT TO PARTICULAR FORMS  
Learning objectives: To describe and illustrate the main types of cholangiocarcinoma (CCA) through computer 
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI).   
 
Methods: This analysis is based on a review of cases over a span of 5 years, from 2015 to 2020, that includes 
150 patients, aged 35 to 78, who have been diagnosed with advanced stage cholangiocarcinoma and with 
recurrence of the disease.  
 
Findings: Out of the 150 patients, 44 % had intrahepatic CCA, 50% extrahepatic CCA and 6% were unidentified. 
Regarding extrahepatic CCA, we found varied stages of extent according to the Bismuth-Corlette classification, 
and all types were represented. The majority had undergone complex surgical treatment with adjuvant 
chemotherapy and biliary stent placement. Common complications arise due to tumor invasion, usually in 
vascular and biliary structures. In vascular structures, it leads to thrombosis of the venous portal system. In 
biliary ducts it leads to obstruction, with sludge and stone formation, cholangitis, and hepatic abscesses. An 



important aspect in those with immature abscess, is that it can be difficult to distinguish from metastatic 
disease. 
 
Conclusions: Multiphase CT scans and MR imaging with cholangiography and dynamic contrast-enhanced 

angiography are considered the key imaging modalities in diagnosis and staging of cholangiocarcinoma. 
 

 
11. ASPECTELE CLINICE SI IMAGISTICE IN PNEUMONIA CU COVID 19 LA PACIENTII INTERNATI IN CADRUL 
SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. DR. N. OBLU” IAȘI 
Ștefania Hilohi, Bianca Alexandra Spînu, Roxana Popescu, Bogdan Dobrovăț, Haba Danisia 

 
Cuvinte cheie: COVID 19, opacități în ”sticlă mată”, crazy paving 
 
Introducere: În data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) declară prezența unei pandemii 
cu un nou coronavirus, ce a fost denumit noul coronavirus 2019 (2019-nCov) sau virusul sindromului respirator 
acut sever coronavirus 2 (SARS- Cov2). 
 
Material și metode: Am realizat un studiu retrospectiv al datelor clinice, imagistice și de laborator ale unui 
număr de 18 pacienți cu suspiciune  de COVID 19 și simptome respiratorii, internați în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență ”Prof. Dr. N. Oblu” Iași, în perioada 8 aprilie- 21 mai 2020. 
 
Rezultate: Din cei 18 pacienți cunoscuți sau suspecți cu infecția cu Covid 19, 11 au fost de sex masculin și  7 de 
sex feminin. Testele de laborator de rutină au evidențiat valori crescute ale vitezei de sedimentare a hematiilor 
la 4 (80%) dintre aceștia, iar 3 (40%) au avut leucocitoză. Dintre antecedentele personale patologice, mentionăm 
că 3 erau cu diabet zaharat, 3 cu boală cronică de rinichi, 5 cu cancer și 2 cu obezitate. În ceea ce privește 
aspectele imagistice, în toate cazurile, au fost decelate, opacități în ”sticlă mată”, aspectul de ”crazy paving” la 
9 pacienți, iar focare de consolidare alveolară au prezentat 6 pacienți. 
 
Concluzii: Aspectele imagistice ale pacienților ce au fost examinați CT în cadrul spitalului nostru, suspecți de a 
avea o pneumonie cu Covid 19, au fost variate, cu afectarea parechimului pulmonar cât și a interstițiului. 
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CLINICAL CHARACTERISTICS AND CT FEATURES OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PNEUMONIA IN 
PATIENTS WHO WERE ADMITTED TO CLINICAL HOSPITAL "PROF. N. OBLU" 

 
Key words: COVID 19, ground glass opacity, crazy paving 
 
Introduction: On March 11, 2020, World Health Organization (WHO) pronounce the presence of a pandemic 
with a new coronavirus,which was named 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) or severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).  
 



Material and method: We retrospectively reviewed CT images and clinical and laboratory data of 18 patients 
with suspected COVID-19 infection and respiratory symptoms from April 8, 2020 to May 21, 2020.  
 
Results: Of the 18 patients known or suspected of having COVID 19 infection, 11 (61,1%) were men and 7 
(38,9%) were woman. Routine blood tests showed elevated erythrocyte sedimentation rate in 4 (80%) of them 
and 3 (40%) had leukocytosis. Three had diabetes, two had chronic kidney disease, five had a form of cancer, 
two had obesity,. Regarding the imaging aspects it was found that ground glass opacity present in 18/ 18 
patients, the crazy-paving pattern was present in 9/ 18 (50%) patients. Consolidation was observed in 6/ 18 
patients (33,3%). 
 
Conclusions: Chest CT findings for patients who were admitted or were consulted to Clinical Hospital "Prof. N. 
Oblu", Iași, Romania with suspected coronavirus disease (COVID-19) pneumonia showed that the disease has a 
mixed and diverse pattern, with both lung parenchyma and interstitium involved.  
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12. ARTERA SUBLAVICULARĂ DREAPTĂ ABERANTĂ: ASPECTE IMAGISTICE 
Ilaria-Cecilia Trifaş, Sorina Fodor, Bogdan Dobrovaţ, Danisia Haba 

 

Cuvinte cheie: arteră lusoria,congenital, disfagie  
 
Introducere / Obiectiv: Cea mai comună anomalie de dezvoltare al arcului aortic este artera subclaviculară 
dreapta aberantă, cunoscută clinic sub numele de artera lusoria. Incidenţa în populaţia generală este de 0,5-1%. 
Cei mai mulţi pacienti sunt asimptomatici, iar diagnosticul este pus incidental, aceştia prezentându-se pentru 
alte motive medicale1. 
 
Metode / Metodologie:Prezentăm cazul unui pacient de 69 de ani, de sex masculin cu un istoric de disfagie de 
2 ani. Simptomul iniţial de prezentare a fost disfagia intermitentă pentru solide care s-a înrautăţit recent. 
Istoricul medical constă în, reflux gastroesofagian şi boală cardiovasculară, aflate sub medicaţie specifică. 

 
Rezultate:Examenul angio-CT pulmonar a evidenţiat, artera subclaviculară dreaptă aberantă, cu un traiect 
posterior de trahee şi esofag prezentând diverticulul Komerell, fară dilataţie anevrismală. Aceasta prezenta o 
compresie moderată spre severă a traheei. Managementul pacienţilor este dependent de gradul simptomelor 
şi abilitatea pacienţilor de a-şi menţine statusul nutriţional. Datorită comorbidităţilor asociate, vârstei şi păstrării 
statusului nutriţional în limite normale s-a decis un tratament conservator (mâncând încet şi mestecând bine).   
 
Concluzii / Discuții: Prezenţa arterei lusoria trebuie luată în considerare pentru diferenţierea altor cazuri de 
disfagie. Unele explicaţii pentru apariţia tardivă a simptomelor sunt anomaliile de motilitate, rigidizarea 
esofagiană (consecinţa a îmbătrânirii), ateroscleroza, elogaţia aortei cu tracţiune crescută pe artera obstructivă. 

 



Referințe:1.Abnormalities associated with aberrant right subclavian arteries – a case report. Epsetein DA, 
Debord JR Vasc Endovascular Surg. 2002 Jul-Aug; 36(4): 297-303  

 
ABERRANT RIGHT SUBCLAVIAN ARTERY: IMAGING ASPECTS 

 
Key-words: arteria lusoria, congenital, dysphagia  
 
Introduction/Objectiv: The most common embryologic abnormality of the aortic arch is aberrant right 
subclavian artery (ARSA), known clinically as arteria lusoria (AL). The incidente of right subclavian artery has an 
aberrant origin in 0.5% to 1% of the population. Most patients are free of symptoms, and the diagnosis is made 
by incidentally finding the abnormality on imaging studies obtained for other reasons1.  
 
Matherial/Method:Se We present the case of a 69 year old man had a history of a two-year of dysphagia. The 
initial presenting symptom was of intermittent dysphagia for solids, which recently worsened. Past medical 
history was noteworthy gastroesophageal reflux and cardiovascular disease.   
 
Results: The angio-CT scan of the chest showed an aberrant right subclavian artery with a broad base, or 
Kommerell’s diverticulum without aneurysmal degeneration. There was moderate to severe compression of 
esophagus, but no compression of the trachea. The management of patients with dysphagia lusoria is 
dependent on the degree of symptoms and impact on the ability of the patients to maintain their weight and 
nutrition.Given the patient’s co-morbidities, age and considering the ability to maintain weight and nutrition, 
he was managed conservatively (by eating slower and chewing well).  
 
Conclusions/ Discussion: The presence of the ARSA, especially, should be taken into consideration to distinguish 
from other causes of dysphagia. Some explanations for patients who present late onset symptoms are motility 
abnormalities, esophageal stiffening (consequence of ageing), atherosclerosis, aortic elongation with increased 
traction on the obstructing artery. 
 
Referințe:1.Abnormalities associated with aberrant right subclavian arteries – a case report. Epsetein DA, 
Debord JR Vasc Endovascular Surg. 2002 Jul-Aug; 36(4): 297-303 

 

13. ENCEFALITA HIV ASOCIATĂ CU NEUROTOXOPLASMOZA  
Ștefana-Roxana Barcan, Marian Barcan, Emilia Marciuc, Cornelia Tudorache, Bogdan Dobrovăț, Danisia Haba 

Cuvinte cheie: encefalita HIV, toxoplasmoză, imunodeficiență 
 
Introducere: Encefalita HIV sau encefalopatia HIV reprezintă cea mai întâlnită complicație a sindromului 
imunodeficienței umane dobândite. Virusul HIV sau agenții oprtuniști precum Toxoplasma gondii, virusul John 
Cunningham, Cryptococcus neoformans afectează în mod direct SNC (sistemul nervos central). Toxoplasmoza 
este una dintre cele mai frecvente infecții oportuniste la pacienții  infectați cu HIV și apare în 15-50% din cazuri, 
la cei cu infecție cronică. 
 
Material si metodă: Prezentam două cazuri care au efectuat în servicul de radiologie al Spitalului Clinic de 
Urgență "Prof.Dr. N. Oblu", examene CT și IRM 1,5T cranio-cerebrale. Primul caz, este o pacientă de 36 de ani 
care prezintă sindrom vertiginos și cefalee, fiind diagnosticată cu HIV prin analiza LCR (lichid cefalorahidian). Al 



doilea pacient, de 44 de ani, prezintă sindrom afazic și confuzional, fiind confirmat HIV la examenul LCR, dar și 
testat pozitiv pentru anticorpi anti Toxoplasma gondii.  
 
Rezultate: În primul caz, secvența T1 postcontrast, a evidențiat multiple leziuni localizate în mezencefal și în 
punte, cu contrast omogen, cea mai mare de 13/17/30 mm (AP/T/CC) și o alta în lobul frontal stang cu aceleași 
caracteristici imagistice. Particularitatea acestui caz este faptul că leziunile identificate nu au restricție de difuzie. 
În cel de-al doilea caz, examenul IRM cu CIV a evidențiat multiple leziuni având priză de contrast inelară și 
localizare supratentorială și infratentorială. Câteva leziuni aveau un nodul mural cu enhancement omogen, de-
a lungul peretelui, cu contrast inelar.  
 
Concluzii: Examenele CT și IRM sunt de maximă importanță în detectarea leziunilor cerebrale la pacienții cu 
sindromul imunodeficientei umane dobândite, identificând multiple aspecte ca atrofie, demielinizare, leziuni de 
masă , complicații vasculare sau meningo-encefalite.  
 
Referințe : Alice B. Smith “Central Nervous System Infections Associated with Human Immunodeficiency Virus 
Infections” RadioGraphics 2008; 28: 2033-2058.  
 

HIV ENCEPHALITIS 
ASSOCIATED WITH NEUROTOXOPLASMOSIS 

 
Key words: HIV encephalitis, toxoplasmosis, immunodeficiency 
 
Introduction: HIV encephalitis, also known as AIDS encephalopathy is the most common CNS complication in 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). HIV itself or a variety of opportunistic agents as Toxoplasma 
gondii, John Cunningham virus, Cryptococcus neoformans lead directly to different pathologies of the central 
nervous system (CNS). Toxoplasmosis, the most common opportunistic CNS and it occurs in  15-50% of cases, in 
chronically infected individuals. 
 
Material and method: We present two cases that performed in the department of radiology and imaging of the 
Emergency Hospital “Prof.Dr. N. Oblu”,  brain CT and 1,5 T brain MRI . The first case is a patient of a 36 year old 
which presents for vertigo syndrome and headache. The diagnosis of HIV encephalitis was confirmed by the 
result of CSF analysis. The second patient of a 44 year old presents aphasia syndrome and confusion, the 
diagnosis of HIV being confirmed at the CSF analysis and tested positive for Toxoplasma gondii antibodies. 
 
Results: In the first case, the postcontrast T1 images, showed multiple lesions located in the midbrain and pons, 
homogeneous enhancement, the larger one of 13/27/30 mm (AP/T/CC)  and  another one with the same 
characteristics in the left frontal lobe. The particularity of this case consists of the fact that the identified lesions 
don’t have restricted diffusion. In the second case, the gadolinium contrast MRI, showed multiple lesions with 
ring enhancement and peripheral restriction, in the supratentorial and infratentorial region. Several of lesions 
had a mural nodule along the wall of the enhancing ring.  
 
Conclusions: CT and MRI are of extreme importance in detecting the cerebral lesions in AIDS patients, 
identifying multiple aspects as atrophy, demyelination, mass lesions, vascular complications and  meningeal-
encephalitis. 
 
References: Alice B. Smith “Central Nervous System Infections Associated with Human Immunodeficiency Virus 
Infections” RadioGraphics 2008; 28: 2033-2058 

 



 
14. TUMORA MULTINODULARA SI VACUOLIZANTA NEURONALA, ASPECTE IMAGISTICE 
Sergiu-George Tescu, Cornelia Tudorache, Cosmin Apetrei, Albert Mircea-Daniel, Bogdan Ionuț Dobrovăț, 
Danisia Haba 
 
Introducere: Tumora multinodulară și vacuolizantă neuronală (MVNT) este o tumoră neuronală benignă, 

recunoscută de curând în World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System 

2016, ca având un aspect arhitectural ce poate fi atribuit tumorilor celulare ganglionare. Cu toate acestea, deși 

considerate tumori cu pattern de creștere pentru gangliocitoame (WHO grad I) acestea ar putea fi considerate că 

fiind o anomalie de dezvoltare și nu tumori adevărate. 

 

Materiale și metode: CT și IRM cranio-cerebral cu substanță de contrast. 

 

Rezultate: Va prezentăm cazul unei femei de 31 de ani, care a fost internată la neurologie pentru sindrom: 

vestibular, vertiginos și cefalalgic intermitent. Pacienta nu prezintă alte comorbidități neurologice sau generale 

semnificative la momentul examinării. Declarativ aceasta relatează o serie de episoade cefalalgice și vertiginoase, 

cu debut necunoscut, de scurtă durata și în ultimii ani, care nu au fost tratate neurologic/ORL sau examinate 

imagistic. 

 

Examenul CT fără contrast intravenos a evidențiat o leziune hipodensa sechelara ovoidală de ~2,5 mm la nivelul 

girusului frontal inferior stâng, pentru care s-a recomandat un IRM cranio-cerebral cu contrast intravenos. La 

examinarea IRM cu substanță de contrast, leziunea de la CT, împreună cu câteva leziuni <4 mm la nivelul 

amigdalei drepte, prezintă caractere imagistice compatibile pentru MVNT. 

 

Concluzie: Tumora multinodulară și vacuolizantă neuronală (MVNT), deși extrem de rară și non-fatală, trebuie 

inclusă în diagnosticul imagistic diferențial al leziunilor multinodulare fără edem din substanța albă subcorticală 

și urmărită clinic datorită manifestărilor nespecifice care au ca punct de plecare aceste  

leziuni. 

 

Cuvinte cheie: MVNT, multinodulară, vacuolizantă 

 

MULTINODULAR AND VACUOLATING NEURONAL TUMOR, IMAGING FINDINGS 

 

Introduction: Multinodular and vacuolating neuronal tumor (MVNT) is a benign neuronal tumor, recently 

recognized in the World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System 2016, as 

having an architectural appearance that can be attributed to ganglion cell tumors. However, although considered 

as a growth pattern tumors for gangliocytomas (WHO grade I) they could be considered as a developmental 

abnormality and not true tumors. 

 

Materials and methods: CT and craniocerebral MRI with contrast agent. 

 

Results: We present the case of a 31-year-old woman who was hospitalized in neurology for vestibular syndrome, 

dizzying and intermittent headache. The patient has no other significant neurological or general comorbidities at 

the time of examination. Declaratively, she relates a series of cephalic and dizzying episodes, with unknown 

onset, of short duration and in recent years, which have not been treated neurologically/ ENT or examined 

imagistically. 

 

CT examination without intravenous contrast revealed an hypodense ovoid sequelae lesion of ~ 2.5 mm in the 

left lower frontal gyrus, for which a craniocerebral MRI with intravenous contrast was recommended. On 

examination of contrast-enhanced MRI, the CT lesion, together with several lesions <4 mm in the right amygdala, 

were MVNT-compatible imaging. 



 

Conclusion: Multinodular and neuronal vacuolating tumor (MVNT), although extremely rare and non-fatal, 

should be included in the differential imaging diagnosis of edema-free multinodular lesions in the subcortical 

white matter and clinically monitored due to nonspecific manifestations starting from these injuries. 

 

Keywords: MVNT, multinodular, vacuolating 

 
 

15. ROLUL INVESTIGAȚIILOR IMAGISTICE ÎN DIAGNOSTICUL CANCERULUI PANCREATIC 
Sas Lorena Mihaela, Dondera Ana-Maria, Sas Teodor Nicușor, Danilă Anca Diana, Călin Olivia Ștefana, Gheonea 
Ioana Andreea 
 

Introducere 
Explorările imagistice sunt esențiale în diagnosticarea, evaluarea și stabilirea protocoalelor de tratament în ceea 
ce privește cancerul pancreatic. „Gold standard” pentru diagnosticul tumorilor pancreatice rămâne 
Ultrasonografia (US) sau Tomografia computerizată (CT), cu biopsie ghidată urmată de examen histopatologic, 
însă pentru evaluarea extensiei tumorale si a adenopatiilor metastatice US, CT, imagistica prin rezonanță 
magnetică (IRM) sau tomografia computerizata cu emisie de pozitroni (PET-CT) sunt necesare. 
 
Materiale și metode 
Studiul s-a desfășurat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, Departamentul Radiologie și 
Imagistică Medicală, Laboratorul de Anatomie Patologică și Laboratorul de histopatologie și imunohistochimie 
al disciplinei de Morfopatologie în cadrul UMF Craiova, propunându-și a avea caracter prospectiv. Studiul a fost 
realizat pe un lot de 201 de pacienți, dintre care 170 au fost diagnosticați cu adenocarcinoame, 24 cu 
chistadenocarcinoame, 5 au prezentat metastaze pancreatice și 2 tumori neuroendocrine (insulinoame). 
 
Rezultate si discutii 
Localizarea și mărimea leziunilor, caracteristicile pancreatitei cronice, metastazelor și ganglionilor limfatici 
metastatici, au fost descrise folosind US. Localizarea tumorilor a coincis între rezultatele explorării US și scanurile 
CT, majoritatea cancerelor fiind localizate la nivelul regiunii cefalice a pancreasului. Tumorile de dimensiuni mici 
dificil de detectat au necesitat examinare EUS +/- IRM. 
 
Concluzii 
Examinările CT alături de IRM și EUS oferă un diagnostic foarte sensibil și specific al tumorilor pancreatice, cu 
avantajul evaluării concomitente a organelor abdominale parenchimatoase adiacente. 
Cuvinte cheie: Tomografie computerizată; Rezonanță magnetică; Ultrasonografie endoscopică 
 
 
Theme: pancreatic cancer diagnosis 
 

THE ROLE OF IMAGING TECHNIQUES IN DIAGNOSING PANCREATIC CANCER 
 

Introduction 
Imagistic explorations are an essential tool in diagnosing, evaluating and deciding the treatment protocols in 
regards to pancreatic cancer. The “gold standard” for the diagnosis of pancreatic tumors remains 
Ultrasonography (US) or Computer Tomography (CT), guided biopsy followed by histopathology, even so for the 
evaluation of tumor extension, lymph node metastasis US, CT, Magnetic Resonance Imaging (MRI) or positron-
emission tomography (PET-CT) are necessary.  
 
Material and methods 



Our proposed study was carried out prospectively at the Department of Radiology and Medical Imaging, Craiova 
Emergency County Hospital and the Pathology and Histopathology and Immunohistochemistry Laboratories of 
the Morphopathology Department at the University of Medicine and Pharmacy of Craiova. The study was 
conducted on 201 patients, 170 of which were diagnosed with adenocarcinomas, 24 with cystadenocarcinomas, 
5 presented pancreatic metastases and 2 neuroendocrine tumors (insulinomas).  
 
Results and discussions 
The location and size of the lesions were described using US, as well as chronic pancreatitis characteristics, 
metastasis and metastatic lymph nodes. The location of the tumors, coincided between the results of the US 
exploration and the CT scans, with the majority of cancers being located in the head of the pancreas. Small sized 
tumors which were difficult to detect required EUS +/- IRM. 
 
Conclusions  
CT exams alongside MRI and EUS offer a highly sensible and specific diagnosis of pancreatic tumors, with the 
added advantage of concomitant evaluation of adjacent parenchymatous abdominal organs. 
 
Keywords: Computer Tomography; Magnetic Resonance; Endoscopic Ultrasonography 

 

 


