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Teme Disertații
Cancerul renal – corelații clinico-biologice
Corelații clinico-biologice ȋn cancerul de pancreas
Limfoamele maligne nonHodgkiniene, interrelații clinico-biologice
Cancerul de prostată, corelații clinico-biologice
Patologia plămȃnului ȋn tuberculoză
Studiul infestării cu Giardia intestinalis la populația pediatrică din
județul Argeș
Aprecierea importanței testelor de confirmare ȋn diagnosticul sifilisului
Investigații hematologice ȋn sindromul Hodgkin
Aplicații ale micromatricelor ADN pentru diagnosticul bolilor genetice
Morfopatologia hematiei ȋn diferite tipuri de anemii
Aspecte patologice ale sȃngelui ȋn diferite tipuri de leucemii
Enzinemia – aspecte teoretice, incidență și prevaleță
Dismineraloze – aspecte principale incidență și prevalență
BPOC – aspecte fiziopatologice generale. Studiul de caz
Diabetul. Aspecte fiziopatologice generale. Incidență și prevalență
Citologia cervico-vaginală ȋn mediul lichid
Testarea genetică pentru hemocromatoză ereditară
Evaluarea spectrului etiologic și al antibiorezistenței bacteriilor
implicate ȋn infecțiile plăgilor ȋn perioada 2018-2019 ȋn populația
județului Argeș
Aprecierea incidenței infecțiilor bacteriene cu tulpini multirezistente la
antibiotice ȋn 2018 ȋn județul Argeș
Patogeneza, epidemiologia, manifestările clinice și diagnosticul
sindroamelor de deleție și duplicație 16p11.2
Sindromul DiGeorge – patogeneză, epidemiologie, manifestări clinice
și metode de diagnostic
Studii privind incidența factorului reumatoid ȋn populația județului
Argeș ȋn perioada 2018-2019 și importanța sa ȋn diagnosticul
poliartritei reumatoide
Testarea prenatală neinvazivă pentru aneuploidii fetale
Utilizarea cariotipării spectrale pentru diagnosticul unor forme de
cancer
Investigații fiziopatologice ȋn icter
Testarea genetică pentru determinarea cauzelor infertilității feminine și
masculine
Evaluarea efectului antibacterian al extractului de Aconitum toxicum
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Testarea genetică pentru cancerul colorectal nonpolipozic ereditar
Studiul de caz – aspecte fiziopatologice ȋn HTA
Incidența și prevalența afecțiunilor autoimune tiroidiene la pacienții din
Rm. Vȃlcea ȋn anul 2018
Corelații ȋn determinarea susceptibilității la antibiotice ȋntre metoda
difuzimetrică Bauer-Kirby și metoda concentrațiilor minime inhibitorii
microscan
Cancerele cu transmitere ereditară dominantă și metode genetice de
diagnostic
Studii privind efectele citogenetice ale extractelor hidro-alcoolice de
Asplenium scolopendrium cu și fără nanoparticule și expuse iradierii
Studiul asupra nematozilor paraziți la copiii din jud Argeș ȋn perioada
2015-2018
Incidența infestării cu parazii intestinali la populația din C-lung Muscel
și ȋmprejurimile acestuia ȋn perioada 2015-2017
Studiul comparativ privind efectele citogenetice ale extractelor
alcoolice obținute din masculi și femele din specia Nezara viridula
Studii asupra efectului antibacterian al unor extracte de Nezara viridula

