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Cardiomiopatia Takotsubo- o patologie cu un potențial de cercetare imens
aritmogenă a ventriculului drept

Cardiomiopatia

Cancerul bronho-pulmonar la nefumători
Cancerul bronhopulmonar cu celule mici
Opțiuni chirurgicale pentru cataracta cu puține celule endoteliale
Modele ale oboselii fizice: de la trecut la prezent
Cardiomiopatie dilatativă la pacient cu hiperplazie de suprarenală stângă
Cancerul pulmonar în populaţia nefumătoare
Ce se poate ascunde în spatele unei tromboze venoase profunde la o pacientă tânără
Supravieţuirea în stopul cardiorespirator la pacienţii cu boală renală cronică – serie de cazuri
de succes
Abces mamar drept în iminenţă de fistulizare, sepsis
Boala Alzheimer
Susceptibilitatea pacienţilor HIV-pozitivi de a dezvolta infecţii pulmonare
Neurosarcoidoza- prezentare de caz
Neuropatia optică ereditară Leber
Tendințe actuale în screeningul și managementul hipertensiunii în sarcină
Terapia cu hormoni de creștere în sindromul Prader-Willi
Răspunsul tuberculozei la chimioterapicele antituberculoase
Title: “I wish you held my hand” - the dyadic nature of coping with cancer
Celularitate deosebită în alveolitele hemoragice
Abordarea unui regim multimodal de analgezie cu efect sinergic versus analgezia standard
după artroplastia totală d e şold şi de genunchi
Complicaţii periintervenţionale în patologia respiratorie
Chist sebaceu suprainfectat
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Relaţia dintre boala Alzheimer şi diabetul zaharat de tip 2
Boli intestinale inflamatorii: Boala Crohn și Colita Ulcerativă
Boala arterială obstructivă infrainghinală
Nașterea asistată instrumental Forceps vs. Vid-extractor
Un caz tipic...atipic: carcinomul urotelial de bazinet
Influența copilăriei si a mediului social asupra criminalilor în serie
Metastaze pulmonare în melanomul cutanat: prezentare de caz
Relația dintre obezitate și condiția fizică în contextul riscului cardiovascular
Un caz atipic de cardiomiopatie dilatativă
Prevalența hepatitei virale în rândul studenților la medicină
Variații ale expresiei caderinelor într-un lot de lentigo maligna-lentigo maligna melanoma
Patogeneza retinopatiei diabetice și opțiuni terapeutice
Corelația dintre diabetul zaharat de tip I și bolile autoimune, cu preponderență afecțiunile
tiroidiene
Revizie artroplastie totală de şold cu plasă de reconstrucţie, grefă osoasă şi cuşcă cu
componentă acetabulară cimentată – prezentare de caz
Managementul sarcinilor la paciente HIV
Tiroidita autoimuna hashimoto
Sindromul Angelman – variante terapeutice pentru crizele epileptice si tulburarile de somn
Emfizemul pulmonar – abordare bronhoscopică
Tumoră gastrointestinală stromală descoperită la investigațiile periodice
Fibroză Pulmonară post- radioterapie
Generarea unui model in vivo transgenetic al sindromului Seckel
Diagnostic diferențial între două tumori mezenchimale
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Fibrilaţia atrială şi infarctul miocardic-o relaţie de intercauzalitate
Evaluarea nivelului de specii reactive de oxigen şi a capacităţii antioxidante totale în
sindroamele mielodisplazice (SMD)
Diagnosticul Distrofiei musculare Duchenne: o privire în ansamblu
Implantarea percutană de valvă aortică: imagistica asociată, modalităţi de abord, complicaţii
postintervenţie
Gustul: moştenire genetică sau socială?
Complicaţiile asociate implantării transcateter de valvă aortică
Incidenţa pneumoniilor comunitare în sezonul cald
Asocierea dintre tromboza venoasã profundã şi tumorile uterine benigne
Importanța explorărilor paraclinice uzuale la pacienți paucisimptomatici cu VHB, VHB+VHD și
VHC
Hepatita autoimună
Aspecte clinice și imunohistochimice într-un lot de lentigo maligna/lentigo maligna melanoma
Tehnica de embolizare endovasculară
Infecția cu Helicobacter Pylori și implicațiile sale
Retinita cu citomegalovirus în sindromul imunodeficienței dobândite
Importan a cunoa terii ț ș celor mai frecvente anomalii congenitale ale cordului
Desprescrierea – un nou curent medical?
Evoluţia şi managementul sarcinii la pacientele cu fibrom uterin
Atipii glandulare cervicale ca rezultat al testului papanicolau
Aspecte actuale ale managementului complicaţiilor sarcinilor gemelare monocoriale
Carcinom al ampulei Vater
Aspergiloză invazivă asociată cu tuberculoză pulmonară și poliartrită reumatoidă
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