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I. ASPECTE CLINICO-STATISTICE
OBIECTIVE
Herniile inghinale reprezintă una din cele mai importante probleme de patologie
chirurgicală atât prin frecvenţă şi complexitate, cât şi prin implicaţiile lor socioeconomice. Incidenţa herniei inghinale este, după statisticile vest-europene, între 10 şi
15%. Caracterul evolutiv al bolii şi posibilitatea apariţiei unor complicaţii redutabile,
impune tratamentul chirugical, singurul de luat în considerare în cazul herniilor. De-a
lungul timpului au apărut o multitudine de intervenţii chirurgicale adresate acestei
afecţiuni, fără a se putea evita numărul mare de recidive apărute.
Alegerea raţională a tipului de operaţie care să îmbunătăţească rezultatele
operatorii a fost posibilă prin cunoaşterea mai aprofundată a elementelor anatomice ale
regiunii inghinale şi a fenomenelor, de echilibrare a presiunilor peretelui abdominal sub
acţiunea factorilor reparatori. În studiul efectuat am analizat principalele procedee
chirurgicale şi am selecţionat pe acelea care au dus la rezolvarea următoarelor obiective:
reducerea recidivelor, reducerea durerii postoperatorii, reducerea perioadei de
recuperabilitate, scăderea ratei complicaţiilor şi reducerea costului.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul clinic a fost efectuat pe cazurile de hernie inghinală internate şi operate în
două servicii de chirurgie generală pe o perioadă de 6 ani (2003 – 2008). Cele doua
servicii chirurgicale au fost reprezentate de: Clinica II-a chirurgie din cadrul Universităţii
de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţeganu” din Cluj Napoca şi clinica de chirurgie din
Spitalul Sf. Anna Stift din Löningen Germania. Ambele servicii chirurgicale au avut o
pondere aproximativ egală în ce priveşte patologia herniilor inghinale:
-

clinica II-a chirurgie Cluj = 516 cazuri, cu o medie anuală de 86 cazuri

-

secţia de chirurgie din Löningen = 483 cazuri, cu o medie anuală de 80 de cazuri.

Pentru simplificare am considerat pacienţii cu hernie inghinală operaţi la clinica
II-a chirurgicală din Cluj ca făcând parte din lotul A, iar pacienţii operaţii la Löningen,
din lotul B. Studiul paralel al celor două loturi ne-au permis să abordăm analize
comparative şi concluzii pertinente în ce priveşte rezultatele terapeutice.
Documentarea clinico-statistică

a fost realizată pe baza unei fişe de lucru

incluzând parametrii stabiliţi pentru desfăşurarea cercetării. Fişele de caz clinic şi tabele
au fost desfăşurătoare obţinute după foile de observaţie, protocoalele operatorii,
materialele imagistice şi datele obţinute prin urmărirea directă a bolnavilor internaţi
pentru hernie inghinală. Cercetarea a avut un caracter retrospectiv în primii trei ani şi un
caracter prospectiv în ultimii trei ani.
Parametrii principali urmăriţi au fost: incidenţa anuală a internărilor, vârsta, sexul,
profesiunea, tipul herniei, clasificarea, bolile asociate, metodele operatorii, tipul
anesteziei, timpul operator, complicaţiile intra şi postoperatorii, recidiva, durata de
spitalizare, reinserţia socio-profesională.
REZULTATE
Distribuţia cazurilor în funcţie de sex, relevă o preponderenţă netă a bărbaţilor;
raportul bărbaţi/femei, fiind de 17/1 pentru lotul A şi de 15/1 pentru lotul B.
Analizând incidenţa herniilor operate pe grupe de vârstă am constatat o
frecvenţă crescută în decadele V, VI şi VII de viaţă: 74% pentru lotul A şi respectiv 64%
pentru lotul B. Boala afectează vârstele cu activitate socio-economică maximă situate
între 21 şi 65 de ani.
Tehnicile operatorii utilizate pe cele două loturi au fost tisulare şi protetice cu o
ponderă variabilă între ele. În cazul lotului A au fost preponderente tehnicile tisulare
(83,2%) în timp ce în cazul lotului B au prelevat tehnicile protetice (75,16%). În ce
priveşte modalitatea de acces, tehnica deschisă a fost utilizată în 91,3% în lotul A şi în
39,7% în lotul B, iar tehnica endoscopică a fost utilizată în 60,2% de către lotul B şi
numai în 8,7% de către lotul A.
Tehnicile deschise utilizate în lotul A, au fost: Bassini (22,5%9, Kirschner
(33,9%), Mc Vay (26,7%) şi Lichtenstein (8,1%), iar în lotul B: Bassini (3,7%),
Shouldice (21,1%) şi Lichtenstein (14,9%).

Tehnicile endoscopice folosite au fost:
-

Procedeul total extraperitoneal (T.E.P.) la 5,5% din cazuri la lotul A şi 54,5% la
lotul B.

-

Procedeul transabdominal properitoneal (T.A.P.P.) la 3,3% din cazuri la lotul A şi
la 5,8% din cazuri din lotul B.
DISCUŢII
Dintre operaţiile tisulare am folosit în cura herniilor inghinale doar acele procedee

care în practica curentă au dat cele mai puţine recidive. Acestea au fost pentru lotul A
operaţiile: Bassini, Kirschner şi Mc Vay,

iar pentru lotul B operaţiile Bassini şi

Shouldice. Principalul inconvenient al operaţiilor tisulare este reprezentat de tensiunea pe
sutură care prin ischemiere duce la cicatrizare necorespunzătoare şi recidivă.
Cu toată selecţia făcută operaţiilor tisulare clasice rata recidivelor a rămas la o
cifră destul de ridicată, care pe statistica noastră rămâne în jur de 10% cu excepţia
operaţiei Shouldice. Pentru a reduce recidiva prin anularea tensiunii din sutură au fost
introduse în terapeutica herniilor inghinale operaţiile protetice de tip ,,tension free”.
Avantajele procedeelor protetice au fost evaluate şi au constat în: rată de recidivă
scăzută (2,5%), morbiditate postoperatorie redusă, reinserţie socio-profesională rapidă.
Principalul dezavantaj este reprezentat de costul încă foarte crescut al materialului
protetic.
În cadrul dezvoltării procedeelor videoendoscopice de reparaţie a herniilor
inghinale s-au folosit mai multe procedee din care s-au impus doar două: procedeul
T.A.P.P. (tehnica transabdominală preperitoneală) şi procedeul T.E.P. (tehnica total
extraperitoneală).
II. CURA CHIRURGICALĂ ALOPLASTICĂ
În perioada 2003 – 2008 au fost internaţi şi operaţi prin cura aloplastică 450
(45%) pacienţi cu hernie inghinală proveniţi din cele două servicii chirurgicale
menţionate (Clinica II Chirurgie Cluj Napoca şi secţia de chirurgie din spitalul ,,St. Anna
Stift" din Löningen) şi denumite ca lotul A şi lotul B.
Materialele protetice folosite pentru hernioplastie au fost alese în funcţie de

calitate, posibilitatea de procurare şi experinţa chirurgului. Menţionăm pe cele utilizate în
cazuistica studiată: Marlex, Prolene, Mersilene, Plastex, Ultrapro şi Vypro.
Din totalul de 450 hernii inghinale tratate prin cura aloplastică, 65 reprezentând
14,4% au fost recidivate.
Calea de abord pentru cura aloplastică a herniei inghinale a fost de tip deschis în
114 cazuri (25,3%) şi de tip endoscopic în 336 de cazuri (74,7%). Calea de abord
deschisă a fost la rândul ei, de tip deschis anterior (inghinală) în 107 cazuri (23,8%) şi de
tip deschis posterior (abdominală posterioară) în 7 cazuri (1,6%).
Pe lotul A, metoda aloplastică a fost practicată în 87 de cazuri (16,8%) în care
protezele de polipropilenă au fost utilizate în 37,9% din cazuri, iar cele de poliester în
62,1% din cazuri. În lotul B s-au folosit în exclusivitate protezele de polipropilenă, din
care 93,1% au fost proteze compozite.
III. EVALUAREA BIOCOMPATIBILITĂŢII PROTEZELOR SINTETICE
STUDIU EXPERIMETAL
Studiul compatibilităţii sau necompatibilităţii unui material protetic cu organismul
uman a impus introducerea şi acceptarea noţiunii de biocompatibilitate. În acest sens am
efectuat un studiu experimental care a avut drept obiectiv studierea comportamentului
unor fragmente de plasă de polipropilenă (Ultrapro, Prolene) implantate intramuscular şi
intraparietal la şobolani albi, rasa Wistar. Rezultatele cercetării au demonstrat că
fragmentele de plasă au fost bine încorporate de organism prin intermediul unui ţesut de
neoformaţie produs prin proliferarea fibroconjunctivă.
Procedeele aloplastice de cură a herniei inghinale sunt legate de conceptul
„tension free”. Procedeele de hernioplastie „fără tensiune” utilizează de rutină plasele
sintetice care înlocuiesc cu succes defectele musculoaponevrotice şi elimină tensiunea
locală generatoare de recidivă.
IV. PROCEDEE ALOPLASTICE PRIN ABORD DESCHIS
În categoria hernioplastiilor „tension free” am încadrat atât hernioplastiile
inghinale anterioare protetice cât şi cele efectuate pe cale posterioară cu implantarea
protezei preperitoneal.

Procedee aloplastice de tratament al herniilor inghinale prin abord deschis au fost aplicate
la 114 pacienţi ceea ce reprezintă 25,3% din totalul pacienţilor care au beneficiat de
proteze sintetice pentru cura herniei. Dintre aceştia 42 (9,3%) au aparţinut lotului A şi 72
(14,4%) lotului B. Selectarea pacienţilor s-a făcut pe criterii clinice, fiind admişi cei cu
risc operator – anesteziologic mic şi mediu, încadraţi în clasele 1-3 ASA.
Tehnicile operatorii utilizate în metoda prin abord deschis au fost:
-

tehnica Lichtenstein aplicată la 107 pacienţi (23,8%)

-

tehnica Stoppa efectuată la 7 pacienţi (1,6%).
Materialele protetice folosite au fost:

-

plase de polipropilenă la 26 cazuri (5,9%)

-

plase de poliester la 32 cazuri (7,1%)

-

plase composite la 56 cazuri (12,4%).
Cura aloplastică prin abord deschis a fost efectuată în 63 de cazuri (14%) pentru

hernii inghinale oblice externe; în 34 de cazuri (7,6%) pentru hernii inghinale directe şi în
17 cazuri (3,8%) pentru hernii inghinale bilaterale.
TEHNICA LICHTENSTEIN
Principiul operaţiei este de a realiza o hernioplastie fără tensiune în ţesuturi prin
utilizarea unei proteze sintetice de dimensiuni corespunzătoare.
Prin această tehnică s-a intervenit la 107 (23,8%) pacienţi cu hernie inghinală, din care
63 (14%) au fost oblice externe, 32 (7,1%) au fost directe şi 12 (2,7%) au fost bilaterale.
TEHNICA STOPPA
Principiul operaţiei constă în tratamentul herniilor inghinale pe cale posterioară
properitoneală cu ajutorul unei proteze neresorbabile mari care înlocuieşte funcţional
fascia transversalis. Operaţia mai este cunoscută ca „marea proteză de întărire a sacului
visceral” (GPRVS).
Intervenţia a fost practicată pe 7 pacienţi reprezentând 1,6% din cazurile operate
prin metoda aloplastică.

Hernioplastiile tension free reprezintă un progres remarcabil în cura herniilor
inghinale. Procedeul este astăzi cel mai folosit dintre metodele de chirurgie herniară din
Statele Unite şi din multe ţări europene (Suedia, Danemarca).
Studiile şi rapoartele mondiale confirmă rezultatele foarte bune obţinute prin acest
procedeu. Avantajele constau în: simplitate, eficacitate, siguranţă, confort postoperator,
morbiditate postoperatorie scăzută, rata de recidivă scăzută şi reinserţie socioprofesională rapidă.
O condiţie esenţială pentru obţinerea conceptului de „tension-free” este aşezarea
relaxată a plasei, în formă de „dom” pentru a face faţă diferenţelor de presiune la
schimbarea poziţiei.
V. PROCEDEE ALOPLASTICE VIDEOENDOSCOPICE
Studiul a fost efectuat pe 336 pacienţi selectaţi pentru tratamentul herniei
inghinale prin metoda aloplastică videoendoscopică. Raportat la numărul pacienţilor
operaţi prin metoda aloplastică, procedeul videoendoscopic reprezintă 74,1%. Dacă ne
referim la totalul pacienţilor operaţi pentru hernie în perioada 2003 - 2008 procentul celor
operaţi videoendoscopic este de 33,6%. Repartizarea pacienţilor pe cele 2 loturi studiate
arată o diferenţă de 7 ori mai mare în favoarea procedeului aloplastic videoendoscopic
pentru lotul B faţă de lotul A.
În perioada 2003 - 2008 au fost operaţi videoendoscopic 336 pacienţi cu hernie
inghinală. Raportat la totalul pacienţilor cu hernie operaţi în această perioadă procedeele
endoscopice reprezintă 33,6%.
Procedeele videoendoscopice au fost efectuate pe hernii inghinale oblice externe
în 47,3% din cazuri, pe hernii inghinale directe în 22,4% din cazuri şi pe hernii bilaterale
în 4,9% din cazuri. 65,3% din hernii au fost primare şi 9,3% recidivate.
Tehnica TAPP a fost practicată în 17 cazuri (3,3%) în cadrul lotului A şi 28 de
cazuri (5,8%) în cadrul lotului B.
Tehnica TEP a fost efectuată în 28 de cazuri (5,5%) în lotul A şi în 263 de cazuri
(54,5%) în cadrul lotului B.
Incidenţa recidivelor postoperatorii după operaţiile videoendoscopice au variat
între 3,2 şi 3,9% cu o medie de 3,6%.

Ambele metode utilizate au la bază folosirea biomaterialelor pentru protezarea
regiunii inghino-femurale. Acestea au fost reprezentate de polipropilenă în 5,1% din
cazuri de poliester în 4,9% şi de meşe compozite cu structura de bază polipropilenă, în
64,7% din cazuri.
Pentru reuşita unei intervenţii videoendoscopice în tratamentul herniei inghinale,
este important să alegem procedeul cel mai adecvat defectului herniar. Conduita noastră
terapeutică a fost orientată preponderent pentru cura extraperitoneală, care presupune
desfăşurarea intervenţiei exclusiv în spaţiul properitoneal. Am preferat acest procedeu
pentru avantajele metodei legate de neintroducerea gazului în cavitatea peritoneală şi de
evitare a manipulării viscerelor, iar pe de altă parte pentru scăderea riscului lezării
nervilor inghinali superficiali, cu posibile nevralgii sau atrofii testiculare consecutive.
Principalele avantaje ale abordului videoendoscopic al herniei inghinale sunt:
diminuarea traumatismului operator printr-o chirurgie mininvazivă, diminuarea durerii şi
a morbidităţii postoperatorii, vindecarea rapidă cu reluarea precoce a activităţii fizice
obişnuite.
Din punct de vedere economic, costurile operatorii mai ridicate faţă de metodele
convenţionale sunt compensate de reducerea duratei de spitalizare, scăderea necesarului
medicaţiei antialgice datorită durerilor postoperatorii minime şi reîncadrarea rapidă în
muncă.
VI. STUDIU COMPARATIV ÎNTRE CURA VIDEOENDOSCOPICĂ ŞI
CURA LICHTENSTEIN
Analiza noastră a inclus studii din publicaţii şi studii personale ce au comparat
tehnicile endoscopice TAPP/TEP cu tehnica Shouldice şi studii ce au comparat tehnicile
endoscopice cu alte tehnici tisulare, deschise.
Comparaţia rezultatelor tehnicilor endoscopice, în prima variantă cu operaţia
Shouldice şi în a doua variantă cu operaţiile tisulare non-Shouldice, a arătat diferenţe
clare în ceea ce priveşte anumiţi parametrii: morbiditatea totală, timpul necesar reluării
activităţii, retenţie urinară, hematoame, seroame, parestezie inghinală, durerea inghinală
cronică.

Procedeele endoscopice oferă, incontestabil, multe avantaje faţă de
procedeele tisulare, cu excepţia seromului care este mult mai frecvent întâlnit după
tehnicile videoendoscopice.
Au fost examinaţi 398 (39,8%) pacienţi cu hernie inghinală, din care 291 (29,1%)
au fost operaţi videoendoscopic prin tehnica TEP şi 107 (10,7%) prin tehnica deschisă
Lichtenstein.
Studiul efectuat a demonstrat că durerea postoperatorie la repaus a fost mult mai
mică după tehnica TEP decât după operaţia Lichtenstein.
Morbiditatea postoperatorie a fost mai crescută în grupul Lichtenstein decât în
grupul TEP cu excepţia seromului. Seromul reprezintă o morbiditate comună după
inserţia unui material sintetic.
Un avantaj al tehnicii TEP este reprezentat de inciziile mici de abord chirurgical
care reduc la minim complicaţiile plăgii. Disecţia limitată a funiculului spermatic reduce
spre zero incidenţa orhitei ischemice şi a atrofiei testiculare.
Un parametru care diferă semnificativ în evaluarea celor două procedee este
reluarea mult mai rapidă a activităţii profesionale după tehnica TEP decât după
Lichtenstein.
De asemenea durerea inghinală cronică are o incidenţă mai scăzută în grupul TEP
faţă de grupul Lichtenstein.
Un mare avantaj al ambelor metode operatorii este scăderea semnificativă a ratei
recidivelor.
Introducerea noţiunii de calitatea vieţii are un rol hotărâtor în alegerea sau
aprecierea metodelor şi procedeelor de tratament. Calitatea vieţii este scopul final al
chirurgiei mininvazive şi justifică chiar existenţa sa.
Datele referitoare la calitatea vieţii trebuie să se integreze cu datele referitoare la
costuri şi la eficienţa economică a intervenţiilor practicate.
Aprecierea meritelor chirurgiei endoscopice (EH) în faţa hermiorafiei deschise
(DH) sugerează necesitatea comparaţiei datelor existente asupra costurilor, duratei
covalescenţei, calităţii vieţii şi asupra durerii.
Toţi autorii au concluzionat că EH contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a
sănătăţii mai mult decât DH.

Durerea postoperatorie a fost de obicei măsurată de cantitatea de analgezice
utilizată sau de durata necesară tratamentului cu analgezice. EH este net superioară lui
DH în reducerea durerii postoperatorii şi a disconfortului.
În ceea ce priveşte reintegrarea în activitatea profesională după perioada de
covalescenţă toate studiile sunt de acord că DH cauzează o scădere a productivităţii mult
mai mare decât EH şi acest lucru se datorează unei perioade mult mai lungi de concedii
medicale în grupurile DH.
În ultimii ani operaţiile reparatorii cu plasă sintetică a fost susţinută puternic
datorită ratelor scăzute de recurenţă în comparaţie cu operaţiile tisulare (non tension
free). Herniorafia endoscopică (EH) are o rată de recurenţă comparabilă cu herniorafia
deschisă (DH), reducând riscul relativ cu 30 – 50% faţă de procedeele convenţionale fără
plasă.
Evaluarea precisă a costurilor şi a eficienţei costurilor ar trebui efectuată la nivel naţional
pentru ca rezultatele să fie folosite în elaborarea strategiilor şi politicilor medicale şi
sanitare.
CONCLUZII
1. În faţa unei multitudini de soluţii chirurgicale, tisulare, protetice sau mixte, cu
abord deschis sau neinvaziv. Chirurgul trebuie să aleagă soluţia cea mai bună în
funcţie de tipul herniei, vârsta şi terenul bolnavului şi de considerentele
economice.
2. Cura chirurgicală aloplastică a herniilor inghinale reprezintă o opţiune modernă
eficace prin eliminarea tensiunii locale generatoare de recidivă (tension free).
3. Procedeele videoendoscopice de tratament a herniei inghinale şi-au câştigat un loc
de necontestat prin diminuarea traumatismului operator, disconfort postoperator
minim, durată mică de spitalizare, reîncadrare rapidă în activitate şi reducerea la
minim a recidivelor.
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2007, Curs de Medicină de Urgenţă, Klinikum Osnabrück, Germania

17.03.2007, Curs de radioprotecţie pentru medici, Oldenburg
27.03.2004, Hernien Symposium, Bochum
14.05.2003, Seminar: Traumatismele genunchiului-terapia conservativă şi operativă, Vechta
1994, Curs de Chirurgie Laparoscopică, Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca
1998, Curs de Chirurgie Hepato-biliară, Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca

Articole Publicate
1. Tratamentul herniilor inghinale prin cura aloplastică videoendoscopică extraperitoneală,
autor: O. Andreica, 07.06.2008, Cercetări Experimentale şi Medico-chirurgicale, Year XV, Nr.
3/2008, pag. 129-132
2. Evaluarea biocompatibilităţii materialelor protetice în chirurgia peretelui abdominal – studiu
experimental, autori: O. Andreica, O. Rotaru, 02.09.2008, Cercetări Experimentale şi Medicochirurgicale, Year XV, Nr. 4/2008, pag. 184-186
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Place of birth
Civil Status

Andreica Ovidiu
Willohstr. 1, 49624, Löningen, Germany
00495432807954
oandreica@yahoo.com
Romanian
23.12.1964
M
Cluj-Napoca, Romania
married, 2 children

Work experience
Dates

Occupation or position held
Name and address of employer

2008-present
“Oberarzt” department of surgery
St. Anna Stift Hospital, Löningen, Germany

Type of business or sector

general surgery

Dates

2002-May 2008

Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates

Occupation or position held
Name and address of employer
Dates

Occupation or position held
Name and address of employer
Dates

Occupation or position held
Name and address of employer
Dates

specialist surgeon
St. Anna Stift Hospital, Löningen, Germany
general surgery
1998-2002
specialist surgeon
Municipal Hospital of Turda, Cluj county, Romania
1995-1998
intern, general surgery
Surgical Clinic III, Cluj-Napoca, Cluj county, Romania
1993-1995
intern, general surgery
Surgical Clinic I, Sibiu, Sibiu county, Romania
1992-1993

Mobile:

Occupation or position held
Name and address of employer

intern, general medicine
Clinical Departmental Hospital Cluj, Cluj-Napoca, Cluj county, Romania

Education and training
Dates

Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational
skills covered
Name and type of organisation
providing education and training
Dates

Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational
skills covered
Name and type of organisation
providing education and training
Dates

Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational
skills covered
Name and type of organisation
providing education and training

1992-1998
Specialist Surgeon Degree
general surgery
Ministry of Health, Romania
1985-1991
Medical-Doctor Degree
general medicine
„Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca
1980-1984
High School Diploma
mathematics-physics
„N. Bălcescu” High School, Cluj-Napoca

Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

Romanian

Other language(s)
Self-assessment
European level (*)

Understanding
Listening

Reading

Speaking
Spoken interaction

Writing

Spoken production

German

C2 Experienced user C2 Experienced user C2 Experienced user C2 Experienced user C2

Experienced
user

English

C2 Experienced user C2 Experienced user C2 Experienced user C2 Experienced user C2

Experienced
user

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Postgraduate studies
Year, course title, name and type of organisation
providing education and training

24.09.2009, Seminary: Miniinvasive surgical techniques, Klinikum Essen-Mitte
24.11.2008, Seminary: Colon laparoscopic assisted resections, Löningen
14.11.2008, International Hernien Symposium, Wiesbaden
27.02.2008, Seminary: Radiological Diagnosis of Bone Tumours, Vechta
2008, Course Allgemein Osteosynthese Trauma I, Halle, Germany

2007, Course of Emergency Medicine, Klinikum Osnabrück, Germany
17.03.2007, Medical radioprotection course, Oldenburg
27.03.2004, Hernien Symposium, Bochum
14.05.2003, Seminary: Knee trauma – conservative and surgical therapy, Vechta
1994, Course of Laparoscopic Surgery, Surgical Clinic III, Cluj-Napoca
1998, Course of Hepatic and Gall bladder Surgery, Surgical Clinic III, Cluj-Napoca

Publications/Published Work

1. Treatment of inguinal hernias via extra peritoneal video-endoscopic alloplastic surgical
procedures, author: O. Andreica, 07.06.2008, Experimental and Medico-surgical Researches, Year
XV, No. 3/2008, pag. 129-132
2. Appraisal of prosthetic materials’ biocompatibility in abdominal wall surgery – experimental
research, authors: O. Andreica, O. Rotaru, 02.09.2008, Experimental and Medico-surgical
Researches, Year XV, No. 4/2008, pag. 184-186
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