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Teme disertații
Studiu asupra parazitului intestinal Giardia intestinalis la populația din județul
Argeș (Pitești) în perioada 2018-2019
Corelaţii chimico-biologice în cancerul hepatic
Sindroame cromozomiale cauzate de disomia uniparentală
Fiziopatologia inimii
Studiu privind biologia și patologia ficatului
Timusul - biologie și patologie
Colerații biologice în oncobiologia sarcomului Kaposi
Adenohipofiza - biologie și patologie
Parametrii funcționali în obezitate
Interacțiunile derivaților colesterici cu amfotericina
Fiziopatologia aparatului respirator
Aspecte fiziopatologice în afecțiunile renale
Incidența și antibiorezistența bacteriilor implicate în infecții respiratorii la copiii
spitalizați în județul Argeș în 2019-2020
Incidența infecțiilor cu SARM la adulți în județul Arges în perioada 2019-2020
Patologia hepatocitulul în diferite afecțiuni
Patologia sistemului excretor
Tehnici moleculare pentru diagnosticul sindroamelor cauzate de aberații
cromozomiale structurale
Studiul spectroscopic FTIR în diagnoza bolilor maligne
Accidentul vascular cerebral
Incidența infecțiilor cu bacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins
(ESBL) la adulți, în județul Argeș în perioada 2019-2020
Afecțiuni respiratorii și implicații asupra fiziologiei aparatului respirator
Acțiunea antimicrobianpă a unor extracte alcoolice de cimbru (Satureja hortensis
L.). Implicații în terapia infecțiilor bacteriene
Biologia și patologia ovarului
Sindroame cromozomiale asociate cu risc ridicat de tumori canceroase
Sindroame cromozomiale asociate cu obezitatea
Biologia și patologia uterului
Afecțiuni digestive și implicații asupra fiziologiei aparatului digestiv
Studiul nematozilor paraziți în populația din Jud. Vâlcea
Influența hormonilor steroici asupra timusului
Contribuții la cunoașterea protozoarului parazit Giardia intestinalis la populația din
județul Vâlcea
Interacții ale acizilor grași/Derivați cu amfotericină
Modificări structural-funcționale ale glandei tiroide în functie de vârstă și sex
Evaluarea efectelor citogenotoxice ale extractelor de Ambrozie (Ambrosia
artemisiifolia) și a extractelor nanostructurate
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Acidul acetilsalicilic în terapia cardiovasculară. Clasic și modern.
Fiziopatologia inflamației
Aspecte biochimice şi bacteriologice ale urinei la pacienţi cu infecţie urinară din
judeţul Olt în perioada 2019-2020
Studii asupra implicării streptococilor şi stafilococilor în diferite tipuri de infecţii la
pacienţii internaţi în spitalul Caracal
Aspecte fiziopatologice în afecțiunile respiratorii la copii
Biologia și patologia glandei suprarenale
Fiziopatologia pancreasului
Incidența infecțiilor cu virus gripal în populația județului Argeș în perioada
2018/2019
Afecţiuni urologice și implicații asupra fiziologiei aparatului renal
Sindroame de microdeleție asociate cu tulburări de comportament
Metode alternative de tratament al infecțiilor bacteriene. Terapia cu bacteriofagi
Tipuri de cancer uman ce pot fi cauzate de obezitate
Incidența infecțiilor respiratorii virale în populația pediatrică a județului Argeș în
2019-2020

