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Tema tezei in
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Unele aspecte anatomo-topografice
ale splinei și importanța lor
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Particularitățile morfofunctionale a
piciorului în dependență de vârsta și
gen și factorii ce predispun la
apariţia şi dezvoltarea piciorului
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și ovarelor la femeile de vârstă
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Peculiarities of the blood-supply
and nerve-supply of the skin
(morphoclinic aspects)
Morphofunctional aspects of the
valvular apparatus of the heart
Functional morphology of the
billiary ways
The variational anatomy of the
arterial vessels of the abdominal
viscera
Variability of the veins of
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