სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მედიცინის ფაკულტეტის
2017 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში

სარჩვი
დეპარტამენტი

გვერდი

დერმატო-ვენეროლოგიის დეპარტამენტი

4

ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი

6

პედიატრიის დეპარტამენტი

17

ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი

23

პათოლოგიის დეპარტამენტი

30

ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

35

უროლოგიის დეპარტამენტი

51

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი

55

გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი

64

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი

67

სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენი

72

ოფთალმოლოგიის დეპარტამენტი

75

ფსიქიატრიის დეპარტამენტი

78

შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკის დეპარტამენტი

81

თერაპიის დეპარტამენტი

89

სამედიცინო რადიოლოგიის და ენდოსკოპიის დეპარტამენტი

92

ქირურგიის დეპარტამენტი

95

ანატომიის, ტოპოგრაფიული ანტომიისა და ოპერაციული ქირურგიის დეპარტამენტი

101

ონკოლოგიის დეპარტამენტი

108

2

samecniero erTeulis xelmZRvaneli – aleqsandre ciskariZe
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.
sruli profesorebi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

aladaSvili aleqsandre
gagua rezo
galdava giorgi
Todua fridoni
imnaZe paata
kezeli Tamari
kilaZe merabi
korZaia dimitri
lobJaniZe gia
margvelaSvili vladimeri

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

okribelaSvili nino
omiaZe mixeili
qarselaZe rusudani
SaqariSvili romani
CigogiZe Teimurazi
CxaiZe zurabi
cercvaZe Tengizi
winamZRvriSvili beJani
xomasuriZe arCili
jorbenaZe Teimurazi

asocirebuli profesorebi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

anTaZe amiran
anTelava nikolozi
bagaSvili Tamila
beriaSvili zurabi
gvenetaZe arseni
gigineiSvili daviTi
giorgaZe elene
gonjilaSvili vladimeri
guguciZe darejani
dadiani qeTevani
vaSaZe Tamari
zurabaSvili daviTi
TavberiZe levani
kalandaZe manana
kacitaZe givi
kaxaZe sofio
kvirkvelia nana
kopaliani medea
labartyava aleqsandre
loria laSa
mamamTavriSvili nina

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

manjaviZe natalia
maWavariani pavle
pataraia giorgi
Jvania giorgi
JorJoliani liana
suluxia revazi
tabiZe gulnara
qituaSvili Tina
qristesaSvili jenara
RirdalaZe avTandili
yazaxaSvili nata
SaraSiZe nino
SarvaZe lali
SaqaraSvili marine
CixlaZe nino
CxaiZe zurabi
canava SoTa
ciskariZe aleqsandre
WiWinaZe konstantine
WumburiZe vaxtangi
xodeli nodari

3

asistent-profesorebi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

abaSiZe rusudani
abulaZe valeriani
barabaZe qeTevani
barbaqaZe irina
gogiberiZe mamuka
goderZiSvili vaxtangi
gurgeniZe mamuka
darjania oTari
doliZe nino
doWviri Teimurazi
elisabedaSvili giorgi
Todua manana
kakabaZe manana
kenWaZe vaJa
kikaliSvili Tamari

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

kirvaliZe ia
lursmanaSvili gia
mamamTavriSvili grigoli
mgeliaSvili Teimurazi
petriaSvili alina
ruxaZe Tamari
saaTaSvili giorgi
sixaruliZe giorgi
farulava Salva
CuxrukiZe arCili
CxaiZe zurabi
CxaiZe mamuka
Wverava mixeili
WipaSvili mariami
xerodinaSvili giorgi
jangavaZe mixeili
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, dermato-venerologiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli. profesori giorgi galdava
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
profesori giorgi galdava
asocirebuli profesori Tina qituaSvili
laboranti elza gadelia
I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული 2017 წლის
გეგმით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
№
პროექტის ხელმძღვანელი
პროექტის შემსრულებლები
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით
1
2
3
4
1 “სამხედრო ძალებში გასაწვევ
გიორგი გალდავა
დაწესებულების დერმატომოქალაქეთა სამედიცინო
ვენეროლოგები
შემოწმების პროგრამის
ფარგლებში სამხედრო
ძალებში გასაწევ პირთა
დამატებითი სტაციონარული
გამოკვლევების
კომპონენტით
გათვალისწინებული
მომსახურების
განხორციელება.” (06.02.2017დან 30.06.2017; 07.08.2017-დან
31.12.2017წ).
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ქვეყნის თავდაცვის სამსახურში ჯანმრთელი მოსამსახურის არსებობა საქართველოს
სამხედრო კანონმდებლობით განსაზღვრული აუცილებლობაა. პროგრამის მიზანი იყო
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა შორის კანისა და სქესობრივი გზით გადამდებ
დაავადებათა გამოვლენა.
ამ მიზნით ჩატარდა სამხედრო ძალებში გასაწვევი ასაკის მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
და ლაბორატორიული გამოკვლევა კანისა და სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა
გამოვლენის მიზნით.
კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული შედეგები:
2017 წელს სულ გასინჯული იყო 37 ახალგაზრდა, რომელიც გამოგზავნილი იყო სამხედრო
სამსახურში გამწვევი კომისიის მიერ. Pპირველ ეტაპზე გამოკვლეულია 21 მოქალაქე,
მეორეჯერ _ 16 მოქალაქე. დაუდგინდათ სხვადასხვა დაავადება: ფსორიაზი, ტერფის მიკოზი,
აკნე, ონიქომიკოზი, ნევროდერმიტი, ონიქოგრიფოზი, სიფილისი და სხვ.
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I. 2. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტი

№
1

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით
2

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის შემსრულებლები

3

4

პროგრამა „საქართველოში
აივ/შიდსის პრევენციის,
მკურნალობისა და მოვლის
ღონისძიებების გაძლიერება
და მდგრადობის
უზრუნველყოფა“
პროექტი “პრევენციული
დაწესებულების დერმატო1 ღონისძიებების გაძლიერება გიორგი გალდავა
ვენეროლოგები
მაღალი რისკის ქცევის
მქონე ჯგუფებში
(კომერციული სექს-მუშაკი
ქალები, მამაკაცები,
რომელთაც აქვთ სექსი
მამაკაცებთან და პატიმრები"
(01.09.16 - 31.12.17 ww)
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ერთ-ერთი ძირითადი რგოლი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების წინააღმდეგ
ბრძოლის საქმეში არის სქესობრივი გზით გადამდები დაავადების აქტიური გამოვლინება და
კერების სანაცია, აგრეთვე ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის გაძლიერება. სქესობრივი
გზით გადამდებ დაავადებათა აქტიური გამოვლინება და მათი პრევენცია განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია სარისკო ქცევის ჯგუფებში (კომერციული სექსმუშაკი ქალები CSW და
მამაკაცები, რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცთან MSM და პატიმრებში). პროგრამა
ითვალისწინებს CSW, MSM-ის და პატიმრების პროფილაქტიკურ გამოკლევას და მკურნალობას,
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების და მათი გავრცელების გზების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდებას და უსაფრთხო სექსის ჩვევების დანერგვას ამ ჯგუფებში.
2017 წლის 11 თვეში გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობაა 2956, მათ შორის დაავადება
გამოვლინდა: სიფილისი _ 560, გონორეა _ 443, ქლამიდიოზი _ 727, ტრიქომონიაზი _
479-ს, მკურნალობა ჩაუტარდა 2209-ს.
I. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№
1
2
3
1.

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
გ.გალდავა
ნ.ჩხიკვიშვილი
ლ.მთივლიშვილი
გ. გალდავა

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
სიფილისის დიაგნოსტიკის XIII პოლიპროფილური
საკითხები ორსულებში
სამედიცინო კონფერენცია.
16-23 ივლისი. 2017წ. ჩაქვი
ქრონიკული სქესობრივი საქართველოს მე-9
გზით გადამდები
ეროვნული კონგრესი
მოხსენების სათაური

6
ინფექციების მკურნალობის
იმუნოლოგიური მეთოდები
- წარსული და თანამედროვე
მიდგომები

ალერგიას, ასთმასა და
იმუნოლოგიაში.
თბილისი-წყალტუბო, 28
ივნისი-01 ივლისი, 2017

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis medicinis
fakulteti, farmakologiis departamenti
departamentis xelmZRvaneli Tamar kezeli
farmakologiis departamentis asocirebuli profesorebi:
gulnara tabiZe
medea kopaliani
farmakologiis departamentis asistent- profesori:
mariam WipaSvili

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2017 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#

samuSaos dasaxeleba

1

-

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos
Semsruleblebi

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)

2

samuSaos dasaxeleba

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos
Semsruleblebi

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

proeqtis
Semsruleblebi

1

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
2

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

proeqtis
Semsruleblebi

7

IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
a) monografiebi
#
1
2
3
4

avtori/avtorebi
gulnara tabiZe

monografiis
gamocemis adgili,
saTauri
gamomcemloba
arteriuli
mzad aris
hipertenziisa da gamosacemad
gulis qronikuli
ukmarisobis mqone
avadmyofTa
diagnostikisa da
mkurnalobis
algoriTmi
jandacvis
pirveladi
rgolis doneze.

gverdebis
raodenoba
59 gv.

anotaciebi
meToduri
rekomendaciis
mizania
pirveladi
jandacvis
rgolisTvis
arteriuli hipertenziis da gulis qronikuli ukmarisobis diagnostikuri
kriteriumebis gacnoba, kvevis Sefasebis interpretireba da Semdgomi marTvis
dagegmva. mkurnalobis Sesaxeb detaluri informaciis miwodeba. dawyebis da
monitoringis Taviseburebebis gansazRvra.

b) saxelmZRvaneloebi
#
1
2
3

avtori/avtorebi
Targmani
T. kezeli
m. WipaSvili
m. kopaliani

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba
“lipinkotis
mzad aris
ilustrirebuli
gamosacemad
reviuebi” –
farmakologia, me5 gamocema

gverdebis
raodenoba
433 gv

anotaciebi
Targmani moicavs zogadi da kerZo farmakologiis ilustrirebul
safuZvlebs saerTaSorisod aRiarebuli studenturi saxelmZRvanelos saxiT.
masSi mocemulia sxvadasxva farmakologiuri jgufebis preparatebis
farmakodinamika da farmakokinetika.

#
1
2

avtori/avtorebi
Targmani
T. kezeli
m. WipaSvili

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba
piter n. beneti,
mzad aris
moris j. brauni,
gamosacemad
pankaj Sarma, me11 gamocema
anotaciebi

gverdebis
raodenoba
625 gv

8

g) krebulebi
#

avtori/avtorebi

krebulis
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi

d) statiebi

#
1
2
3
4
5
6
7

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

avtori/
avtorebi

Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

“Circadian

T.Kezeli
N.Gongadze
Z. Chapihadze
M. Chipashvili
N. Dolidze
M. Mirziashvili
G.Sukoyan

5

2017,volume 39,
PPrague, Czech
number 8S, p.
republic
alteration of
31-36
The proceedings
plasma
of the 13th
calcitonin gene- Congress of the
Europian
related peptide, Association for
endothelin-1 and Clinical
Pharmacology
hemodynamic
and Therapeutics

parameters in
normotensive
and hypertensive
rats”

anotacia

kvlevis mizans Seadgenda kalcitoninis genTan dakavSirebuli
peptidis

(CGRP)

da

endoTelinis-1

(E-1)

produqciis

dRe-Ramuri

variabelobis zegavlenis Seswavla hemodinamikuri parametrebisa da
barorefleqis
virTagvebSi.

cirkadul
arteriul

fluqtuaciaze

hipertenzias

normo-

viwvevdiT

da

hipertenziul

marjvena

Tirkmlis

arteriis klipirebiT (2 Tirkmeli, erTi klipi). cxovelebi agvyavda

9

eqsperimentSi hipertenziis modelirebidan 4 kviris Semdeg. Tavisufali
qcevis

pirobebSi

myof

cxovelebSi

marjvena

saZile

arteriasa

da

sauRle venaSi (narkozis qveS) winaswar implantirebuli kaTeterebiT
Sesabamisad

sisxlis

(eleqtromanometruli
vikvlevdiT

bradikardiiT,

registraciisTvis

preparatebis
(si)

vafasebdiT
reaqciis

monacemebs

hemodinamikuri

(aw)

intervalebs

presoruli

xolo

wnevis

da

mgrZnobelobas

gamowveuli

meTodiT.

meTodi)

sistolaTaSoriso

barorefleqsis
venaSi)

arteriuli

Sesayvanad

kardiotaqometriT.

fenilefriniT
sapasuxod

vafasebdiT

maCveneblebis

aseve

(5-10

mkg

ganviTarebuli

regresiuli
cirkadul

analizis
cvlilebas

vafasebdiT “kosinor” analizis meTodiT. amasTan erTad, cxovelTa
evTanaziis Semdeg orive jgufis cxovelTa sisxlSi misi aRebis Semdeg
(900, 1500 da 2100 sT) vsazRvravdiT ELISA Kit-is meSveobiT CGRP da E-1
dones.

rogorc

Catarebulma

eqsperimentebma

cxadyo,

hipertenziul

virTagvebSi (h) normotenziulTan (n) SedarebiT adgili hqonda gulsisxlZarRvTa

maCveneblebisa

cvalebadobas.

kerZod,

Ramis

saaTebSi

h

(23:20),

da

barorefleqsis

virTagvebSi
maSin

aw

rodesac

qronostruqturis

akrofazebi
n

fiqsirdeboda

cxovelebSi

aw

pikuri

maCveneblebi fiqsirdeboda dilis saaTebSi (11:44). aw analogiurad,
hipertenziul

virTagvebSi

n

SedarebiT

adgili

hqonda

si

da

barorefleqsis akrofazebis cdomas Ramis saaTebidan dRis saaTebisken,
rac am

jgufis cxovelebSi miuTiTebda desinqronozis ganviTarebaze.

amasTan erTad, CGRP saSualo dRiuri done n virTagvebSi sarwmunod
sWarbobda h cxovelebis igive saSualo maCveneblebs, misi akrofazebiT
n virTagvebSi – 21:0 sT, xolo h cxovelebSi – 1500 sT-ze. CGRP-is
gansxvavebiT

E1-s

saSualo

dRiuri

maCvenebeli

h

virTagvebSi

aRemateboda am nivTierebis koncentracias n virTagvebSi Sesabamisad
misi akrofazebiT h da n virTagvebSi 21:0 sT da 9:0sT. gakeTdeba
daskvna,

rom

mamodulirebel
barorefleqsis

CGRP

da

efeqts

E-1
axdens

mgrZnobelobis

cirkaduli

produqciis

hemodinamikur
dRe-Ramur

cvlileba

maCveneblebisa

fluqtuaciaze,

da

romelic

10

ufro gamoxatulia h virTagvebSi.

#

1
2
3
4
5

statiis
saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

avtori/
avtorebi

T.Kezeli
“RedoxN. Dolidze
N.Gongadze Potential and
Golovach S. ImmuneOkudjava M.

Endothelial

Jurnalis/
krebulis nomeri

gamocemis
gverdebis
adgili,
raodenoba
gamomcemloba
5

Australia,
Quisland

Endocrinology and Diabetic
research, 2017, 4:2,
DOI:10.4172/7570.1000130
SciTechnol

Axis States of
Pancrease in
Type-2
Diabetes
Mellitus in
experiments”

anotacia

kvlevis mizans Seadgenda eqsperimentuli II tipis diabetis mqone
virTagvebSi

hipoglikemiuri

glibenklamidis

da

mamodificirebeli
mdgomareobaze

zegavlenis

da

inducirebul iqna

NAD

anTebiTi

preparatebis
Semcveli
Seswavla
citokinebis

_

metforminis,

preparatis
redoqs

nadcinis
potencialis

produqciaze.

diabeti

6 jgufad, romlebSic 21 dRiani mkurnalobis Semdeg

Seswavlil iqna zemoT aRniSnuli maCveneblebi. I jgufi – sakontrolo
(1ml 0,9%-NaCl; II jgufi ZiriTadi -

metformini 350 mg/kg; III jgufi

ZiriTadi - glibenklamidi 0,6 mg/kg); IV jgufi ZiriTadi – nadcini 16
mg/kg; V jgufi ZiriTadi metformini+ nadcini; VI jgufi ZiriTadi
glibenklamidi

+

nadcini.

diabetis

mqone

cxovelebSi

–

redoqs-

potencialisa da anTebiTi pasuxis cvlilebebs Soris korelaciuri
kavSiris

Sefasebisas

sisxlsa

da

pankreasSi

gamovlinda,

rom

11

hipoglikemiuri
Terapiisas
daqveiTebas

saSualebebiT

adgili
da

hqonda

insulinis

glikozilirebuli

da

nadciniT

sisxlSi
donis

hemoglobinisa

mono-an

glukozis

gazrdas.
da

kombinirebuli

donis

nadcini

mniSvnelovan

xels

endoTelini-1-is

uwyobda
normalur

maCveneblebTan aproqsilacias da aRadgenda redoqs-potencialis dones.
amasTan erTad, igi xels uwyobda NAD/NADH-is Tanafardobis aRdgenas
pankreasis ujredebSi. amasTan erTad, danciniT mkurnaloba amcirebda
TNF-is, nukleuri faqtoris (NFKB) da interleikin-6-is (IK-6) dones da
zrdida
naklebad

anTebis

sawinaaRmdego

gamoxatuli

IL-10-is

efeqtebi

maCvenebels. mgavsi,

aRiniSneboda

mxolod

metforminiT

da

glibenklamidiT monoTerapiisas. nadcinis kombinireba am saSualebebTan
avlenda

yvelaze

aRdgenis

da

gamoxatul
anTebiTi

pozitiur
citokinebis

efeqts

redoqs-potencialis

maCveneblebis

koreqciis

TvalsazrisiT. gakeTda daskvna, rom redoqs-potencialis balansi da
imunokopetenturi sistemis funqciis darRveva mniSvnelovan samiznes
warmoadgens II tipis diabetis Terapiuli intervenciis TvalsazrisiT.

#

avtori/
avtorebi

1
2
3
4
5
6
7

T.Kezeli
G.Sukoyan
Golovach S.
N. Dolidze
N.Gongadze
M. Chipashvili
Okudjava M.

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

Hyperthrophic

Cardiovascular

and

Phrmacology,

Inffammatory

open access

Markers in

6volume , issue

Isoproternol-

5 : 225. doi:

Induced Cardiac 10.4172/2329Hypertrophy and 6607.1000225
its
Plarmacological
Correction

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

Great Britain

5

12

anotacia

kvlevis

mizans

Taanafardobis

warmoadgenda

Semcirebis

zegavlenis

NAD-isa

da

Seswavla

izoproterenoliT

NAD/NADH-is

inducirebuli gulis kunTis hipetrofiis ganviTarebis meqanizmebze.
cdebi

Catarda

bocvrebze,

romlebSic

izoproteronolis

7

dRis

Seyvanis Semdeg registrirdeboda miokardiumis hipertrofia. cxovelebi
gayofil iqna 3 jgufad: 1) sakontrolo (NaCl-is infuzia); 2) ZiriTadi –
I nebiviloli 10mg/kg perorulad + lizinoprilis infuzia; 3) ZiriTadi
– II nadcinis infuzia 15mg/kg, romelic ixsneboda saineqcio wyalSi.
miRebuli Sedegeidan gamomdinare, evTanaziis Semdeg cxovelTa gulebis
Seswavlisas gamovlinda maTi wonis statistikurad sarwmuno momateba
da guli/sxeulis wonis Tanafardobis mniSvnelovani momateba 35,5%-iT.
es

cvlilebebi

sagrZnoblad

qveiTdeboda

rogorc

nebivolol-

lizinopriliT kombinaciisas, aseve NAD-is Semcveli preparatiT

–

nadciniT monoTerapiisas. es ukanaskneli agreTve aRadgenda NAD/NADHis Tanafardobas da xels uwyobda gulSi da cerebrul arteriebSi
noradrenalinis
miokardiumSi,

koncentraciis

cerebrul

normalizebas.

arteriebSi

da

igi

sisxlSi

aseve
TNF-is

amcirebda
da

NFkB

nukleuri faqtoris koncentracias, rac korelirebda miokardiumis
hipertrofiis prevenciasTan da redoqs-potencialis aRdgenasTan.
daskvnis saxiT gamoTqmulia mosazreba, rom nadcini warmoadgens
efeqtur

saSualebas

gulis

kunTis

remodelirebis

modulirebis

TvalsazrisiT, rogorc kardioproteqciuli efeqtis mqone preparati.

#
1
2
3
4

avtori/
avtorebi
T.Kezeli
M.Shikhashvili
N.Gongadze
N. Dolidze

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis dasaxeleba

The influence of

Jurnalis/
krebulis
nomeri
მიღებულია

circadian alteration დასაბეჭდათ

gamocemis
adgili,
gamomcemloba
გერმანია, ბონი

gverdebis
raodenoba
10

13
5
6
7
8.

T.Rukhadze
G.Sukoyan
M. Chipashvili
Okudjava M.

of plasma CGRP,
endothelin-1 and
epoxyeicosatriaenoic
acids on diurnal
rhythm of
cardiovascular
parameters in
hypertensive rats

anotacia

kvlevis

mizans

Seadgenda

kalcitoninis

genTan

dakavSirebuli

peptidis (CGRP), endoTelini-1-is (E-1) da epoqsieikozatrienois mJavebis
(EETs)

cirkaduli

produqciis

zegalenis

Seswavla

hemodinamikuri

maCveneblebisa da barorefleqsis dRe-Ramur variabelobaze arteriuli
hipertenziis progresirebis procesSi. cdebi tardeboda 4 da 8 kvirian
hipertenzirebul virTagvebSi (ori Tirkmeli, erTi klipi), romlebsac
narkozis qveS winaswar hqondaT implantirebuli kaTeterebi marjvena
saZile arteriaSi (arteriuli wnevis gasazomad) da sauRle venaSi
(preparatebis
vsazRvravdiT

Sesayvanad).

sistolaTa

kardiotaqo-metriT,

SeswavlisaTvis

viyenebdiT

Soris

xolo

specialur

intervalebs

cirkaduli
“taimers”.

(si)

riTmebis
cirkaduli

fluqtuaciis SefasebisTvis viyenebdiT “kosinor analizis” meTods,
barorefleqsis

mgrZnobelobas

vsazRvavdiT

regresiuli

analizis

meTodiT. sisxlSi CGRP, E-1 da EETs oncentracias 900, 1500 da 2100 sT-Si
cxovelTa

evTanaziis

Semdeg

vsazRvravdiT

ELISA Kit-is

meTodiT.

miRebul Sedegebs vamuSavebdiT “ANOVA”-s meTodiT,. rogorc Cvenma
eqsperimentebma cxadyo, 8 kvirian hipertenziul virTagvebSi arteriuli
wnevis (aw) cifrebi sWarbobda 4 kviriani hipertenziuli cxovelebis
igive saSualo maCveneblebs, si-is da barorefleqsis mgrZnobelobas
ufro gamoxatuli SemcirebiT. orive jgufis virTagvebSi aw akrofazebi
vlindeboda Ramis (4 kviriani) da gviani Ramis saaTebSi (8 kviriani), rac
korelirebda

am

periodSi

si

cirkadul

maCveneblebisa

da

14

barorefleqsis maqsimalur SemcirebasTan. amasTan erTad, orive jgufis
cxovelebSi adgili Honda CGRP-isa da EETs-is sisxlSi koncentraciis
Semcirebas Ramis saatebSi da am periodSi E-s koncentraciis momatebas.
yvela es cvlileba ufro gamoxatuli iyo 8 kvirian hipertenziul
virTagvebSi.

postulirebulia,

rom

arteriuli

hipertenziis

progresirebis procesSi aRiniSneba Ramis saaTebSi E-1-is produqciis
gazrda da CGRP-isa da EETs –is donis Sesabamisi Semcireba, rac
korelirebs

hemodinamikuri

maCveneblebisa

da

barorefleqsebis

mgrZnobelobis cirkadul fluqtuaciasTan.

avtori/
#
avtorebi
1
2
3
4
5

statiis saTauri,
gamocemis
Jurnalis/
gverdebis
Jurnalis/krebulis
adgili,
krebulis nomeri
raodenoba
dasaxeleba
gamomcemloba
Москва Россия
10
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anotacia

eqsperimentuli

kvlevis

mizans

warmoadgenda

ioprimidiT

inducirebuli nefropaTiis pirobebSi virTagvebSi Segveswavla NAD-is
Semcveli preparatis nadcinis citoproteqtuli da antiiSemiuri efeqti
hidrataciasTan misi kombinirebisas: miRebuli Sedegebidan gamomdinare,
naCvenebi

iqna,

rom

nadcini

amcirebda

plazmuri

kreatininis

da

Sardovanas dones nefropaTiis inducirebidan sami dRis Semdeg. amasTan
erTad,

nefropaTiisas

endoTelini-1

donesa

gamovlenili
da

jangbadis

iqna

mWidro

reaqtiul

kavSiri

naerTebis

sisxlSi

generacias

15

Soris, maSin rodesac endoTelini-1-is msgavsi korelaciuri kavSiri
wyalbadis zeJangTan ar iqna registrirebuli, iseve rogorc katalazas
aqtivobasTan

mimarTebaSi.

hidrataciiT

monoTerapiasTan

SedarebiT,

nadcini xels uwyobda endoTelin-1-is (E-1) donis normalizebas, iseve
rogorc

E-1/kreatininis,

aRdgenas

sisxlSi

da

NAD/NADH

TirkmelSi.

da

NADP/NADH

preparati

Tanafardobis

avlenda

mniSvnelovan

antioqsidantur Tvisebebs da aseve amcirebda Tavisufali radikalebis
warmoqmans. postulirebulia, rom E-1 da E-1/kreatininis, iseve rogorc
sisxlis

plazmaSi

Tirkmlis

redoqs-potenciali

funqciis

daqveiTebis

SesaZloa
riskis

gamoyenebul
adreul

iqnas

markerad

rentgenokotrastuli naerTebis gamoyenebisas.
ucxoeTSi
a) monografiebi
#

avtori/avtorebi

monografiis
saTauri

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi
b) saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi
g) krebulebi
#

avtori/avtorebi

krebulis
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3

d) statiebi
#

avtori/

statiis saTa-

Jurnalis/

gamocemis

gverdebis

16
avtorebi

uri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

krebulis
nomeri

adgili,
gamomcemloba

raodenoba

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi

#
1
2
3

momxsenebeli/
momxseneblebi
mariam WipaSvili

moxsenebis saTauri
monogenuri daavadebebi
da maTi gavlena
reproduqciul
funqciaze

forumis Catarebis
dro da adgili
2017 wlis 23 ivlisi,
Caqvi, saqarTvelo

moxsenebaTa anotaciebi
moxsenebis
mizans
warmoadgenda
sxvadasxva
monogenur
asocirebuli reprduqciuli darRvevebis tipebis gacnoba.

#
1
2
3

momxsenebeli/
momxseneblebi
mariam WipaSvili

moxsenebis saTauri
Tandayolili
anomaliebis skriningi
da diagnostika –
gamocdileba da
Sedegebis analizi

daavadebebTan

forumis Catarebis
dro da adgili
2017 wlis 26 noemberi,
Tbilisi, saqarTvelo

moxsenebaTa anotaciebi
moxsenebis
mizans
warmoadgenda
nayofis
ganviTarebis
Tandayolili
anomaliebis
skriningis
da
diagnostikis
SesaZleblobebis
gacnoba.
saqarTveloSi arsebuli kvlevis meTodebis da gamocdilebis gaziareba.

2) ucxoeTSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

moxsenebis saTauri

1
2
3
moxsenebaTa anotaciebi

forumis Catarebis
dro da adgili

17
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis medicinis
fakulteti, pediatriis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli- rusudan qarselaZe
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
rusudan qarselaZe - sruli profesori
lia JorJoliani - asocirebuli profesori
qeTevan barabaZe - asistent profesori

#

Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero proeqtis xelmZRvaneli
mimarTulebis
miTiTebiT

proeqtis
Semsruleblebi

1
dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli
Sedegebi (qarTul enaze)

I. 2.
Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
ros
dargisa da samecniero
#
mimarTulebis
miTiTebiT
1 vit. D_s roli sasunTqi
sistemis obstruqciuli
sindromiT mimdinare
daavadebebis dros
bavSvTa asakSi
2. იმუნოდეფიციტური
მდგომარეობები სასუნთქი
სისტემის მორეციდივე
დაავადებების დროს
ბავშვთა ასკში

proeqtis

proeqtis
Semsruleblebi

med. mecn.doqtori,
asistent pofesori
qeTevan barabaZe

daviT tatiSvilis
samedicino centri
დოქტორანტი

med. mecn.doqtori,
asistent pofesori
qeTevan barabaZe

daviT tatiSvilis
samedicino centri
დოქტორანტი

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze)

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

proeqtis dasaxe-

proeqtis

proeqtis

18
leba mecnierebis
dargisa da samecniero mimarTulebis miTiTebiT

damfinansebeli
organizacia

xelmZRvaneli

Semsruleblebi

1

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi
(qarTul enaze)
II. 4.

2

proeqtis dasaxeleba mecnierebis
damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
dargisa da samecorganizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
niero mimarTulebis miTiTebiT
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze)

II. 1. publikaciebi:
ა) saqarTveloSi
monografiebi
#

avtori/avtorebi

monografiis
saTauri

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze

saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze

krebulebi
#
1
2
3

avtori/avtorebi

krebulis
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

19
anotaciebi qarTul enaze
statiebi
#
1
2
3

1.
2.

1.
2.

1.

statiis saTauri, Jurna- Jurnalis/
lis/krebulis
krebulis
dasaxeleba
nomeri
ბარაბაძე
ტროპონინის და აზოტის #3. 2017წ
შერვაშიძე
ჟანგის მაჩვენებლები
ცაბუტაშვილი კარდიო-რესპირატორული
პათოლოგიის მქონე
ბავშვებში/ექსპერიმენტული
და კლინიკური მედიცინა
ვიზინგის ფენოტიპების
თ. მიქელაძე
მახასიათებლები ადრეული
ლ.
ჟორჟოლიანი ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში/ #4. 2017წ
ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა
43. 2017წ
ჯანმრთელობის დარღვევის
ც. ჟორჟოლიანი სოციალურ-ჰიგიენური,
ბიოლოგიური და სასკოლო
ლ.
რისკის ფაქტორები
ჟორჟოლიანი უმცროსი სასკოო ასაკის
ბავშვებში(ქ. ბათუმი)
avtori/
avtorebi

ატოპიური დერმატიტის
თერაპია-წარსულიდან
ლ.ჟორჟოლიანი
პრეციზიული
თერაპიისაკენ

I ქართულჩინური
სიმპოზიუმი
პედიატრიაში
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციის
მასალები,

gamocemis
gverdebis
adgili,
raodenoba
gamomcemloba
თბილისი
104-106

42-47

თბილისი

თბილისი

35-42

46-48

anotaciebi qarTul enaze

II. 2. publikaciebi:
ბ) ucxoeTSi
monografiebi
#
1
2
3

avtori/avtorebi

monografiis
saTauri

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba
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anotaciebi qarTul enaze

saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze
krebulebi
#

avtori/avtorebi

krebulis
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze
statiebi

#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1

anotaciebi qarTul enaze

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
ა) saqarTveloSi
momxsenebeli/
momxseneblebi

moxsenebis saTauri

1.

რ. ქარსელაძე

ბრონქული ასთმის
მართვის თანამედროვე
პარამეტრები

1
2

qeTevan barabaZe
qeTevan barabaZe

xSirad moavade bavSvi
disbiocenozi-

#

forumis Catarebis
dro da adgili
ბავშვთა და მოზარდთა
მედიცინა;
თბილისი, 28 ოქტომბერი,
2017
q. borjomi-იანვარი

21
nozologia Tu
diagnozi
3

qeTevan barabaZe

daba – bakurianieqimTa diplomuri
Tebervali
asociaciis konferencia daba _ Caqvi -ivlisi

D
qeTevan barabaZe

თბილისი
ბათუმი

ჰიპერაქტიური ბავშვი

qeTevan barabaZeD
moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze

b) ucxoeTSi

#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
qeTevan barabaZe

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili
4-8 september, 2017 Milan

monawile

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi

#

1

Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero
mimarTulebis
miTiTebiT
„12-კვირიანი,
რანდომიზებული, ორმაგი
ბრმა,
პლაცებოკონტროლირებადი,
ფლუტიკაზონის
პროპიონატის/სალმეტეროლთ
ან შესადარებლად,
მრავალდოზიანი მშრალი

dafinansebis
wyaro
proeqtis
proeqtis
(adgilobrivi
xelmZRvaneli Semsruleblebi
granti, ucxouri
granti)
პროფ. რუსუდან ასისტ. პროფ. ლ.
TEVA
(USA)
ქარსელაძე
ჟორჟოლიანი
მედ. დოქტ. ლ.
საგინაძე
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ფხვნილის ინჰალატორის
სახით, პერსისტიული ასთმის
მქონე, 4-დან 11 წლის
ჩათვლით ასაკის
პაციენტებში“

2. სტაფილოკოკური
ბაქტერიოფაგის
ხსნარის
ეფექტურობა
და
უსაფრთხოება ატოპიური
დერმატიტით დაავადებულ
ბავშვებში

პროფ.ლიანა
ჟორჟოლიანი

პროფ. რუსუდან
ქარსელაძე

საფრანგეთი

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli
Sedegebi (qarTul enaze)

IV. 2.
#

Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero
mimarTulebis
miTiTebiT

dafinansebis
wyaro
proeqtis
proeqtis
(adgilobrivi
xelmZRvaneli Semsruleblebi
granti, ucxouri
granti)

1
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze)

პედიატრიის დეპარტამენტის მიერ

2017 წელს წარმოდგენილია პედიატრიის და

ნეონატოლოგიის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც დამტკიცდა და
დაწყებულია კვლევა 3 მიმართულებით.
სადოქტორო პროგრამები:

1. ახალშობილთა ნეონატალური ადაპტაციის კლინიკურ-იმუნოლოგიური პარამეტრები
ნაყოფის განვითარების შეფერხების სინდრომის დროსდოქტორანტი მაკა ჭიღლაძე; სამეცნ. ხელმძღვან პროფ. რუსუდან ქარსელაძე

2. ატოპური

დერმატიტის

ფორმირების

პროგნოზული

კრიტერიუმები

და

მათი

პროფილაქტიკა ჩვილ ბავშვთა პოპულაციაში -დოქტორანტი მარიკა პეტრიაშვილი; სამეცნ.
ხელმძღვან პროფ. ლ. ჟორჟოლიანი

3. ტყვიის (მძიმე მეტალების ) გავლენა ადრეული ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობაზე, ფიზიკურ
და ფსიქომოტორულ განვითარებაზე- დოქტორანტი თამარ არახამია; სამეცნ. ხელმძღვან
პროფ. ლ. ჟორჟოლიანი
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
fakulteti, nevrologiisa da neiroqirurgiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - roman SaqariSvili.
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
roman SaqariSvili - sruli profesori,
aleqsandre ciskariZe - asocirebuli profesori,
nana kvirkvelia - asocirebuli profesori,
Tamar vaSaZe - asocirebuli profesori,
daviT gigineiSvili - asocirebuli profesori,
darejan guguciZe - asocirebuli profesori.

I.

medicinis

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული 2017 წლის
გეგმით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება უნივერსიტეტებთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
№
დარგისა და სამეცნიერო
პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები
მიმართულების
მითითებით
1 გაფანტული სკლეროზით
რომან შაქარიშვილი,
მ.ქარელი, ა.თევზაძე,
შეპყრობილებთა
დავით გიგინეიშვილი
ს.კარაკოვი, მ.კიზირია
მომვლელ-ოჯახის
წევრების ცხოვრების
ხარისხი დაავადებამოდიფიცირების
მკურნალობის პირობებში
კვლევის ამოცანაა ცხოვრების ხარისხის (ცხ) შეფასება პირებში, რომლებიც გაფანტული
სკლეროზის (გს) რეციდივულ–რემისიული ფორმის პაციენტების მომვლელებია.
პაციენტები, რომლებიც დაავადება–მოდიფიცირების მკურნალობას (დმმ) იტარებდნენ,
შეირჩა პ.სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიის ინსტიტუტის გს–ის მონაცემთა ბანკიდან.
გამოვლენილმა 56 პაციენტმა, იმავე რაოდენობის მომვლელმა (საშუალო ასაკი 4011; 57%
ქალები; 59% მეუღლე) და ასაკითა და სქესით მომვლელის შესატყვისმა 56 ნორმალურმა
სუბიექტმა შეავსო ცხ–ს შემფასებელი სკალა (SF-36), მომვლელებმა ასევე შეავსეს ბეკის
დეპრესიისა და ჰოსპიტალური შფოთვისა და დეპრესიის სკალები.
მომვლელებთან შედარებით, პაციენტებს ცხ–ს დაბალი ქულები აღმოუჩნდა (P<0.05 ექვსი
რვა სკალიდან). მაგრამ, სარწმუნო განსხვავება ცხ–ს სკალების მაჩვენებლებს შორის არ
გამოვლინდა მომვლესა და კონტროლს შორის გარდა ზოგადი ჯანმრთელობის სკალისა
(63.3 vs 75.6, p=0.016). მკაფიო ნეგატიური კორელაცია გამოვლინდა მომვლელებში ბეკის
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დეპრესიის ქულებსა და ცხ–ს მაჩვენებლებს შორის, რაც მულტივარიაციულ მოდელშიც
უცვლელი დარჩა. უკანასკნელი წლის რეციდივების რაოდენობა იყო პაციენტის
ერთადერთი კლინიკური მაჩვენებელი, რომელიც კორელირებდა მომვლელის ცხ–ს
მაჩვენებლებთან.
პილოტურმა კვლევამ გამოავლინა, რომ დმმ–ის პირობებში მყოფი რეცივიდულ–
რემისიული ფორმის გს–ის პაციენტის მომვლელის ცხ არ არის მნიშვნელოვნად
შეცვლილი. ჩვენ გამოვთქვავთ აზრს, რომ დაავადების მიმდინარეობის ფორმას და დმმ–ის
მიღებას შეუძლია ხელი შეუწყოს დაავადების გავლენის შემცირებაზე მომვლელებზე
პაციენტების გს–ით.
I. 2. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტი
შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
№
დარგისა და სამეცნიერო
პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები
მიმართულების
მითითებით
1
2
3
4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

I. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

I. 4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები
2

პროექტის დასახელება მეცნიერების

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები
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დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის
თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები

№
1
2
3

სტატიის სათა-ური, ჟურნა- ჟურნალის/
გამოცემის
გვერდების
ლის/კრებულის
კრებულის
ადგილი,
რაოდენობა
დასახელება
ნომერი გამომცემლობა
დ.გიგინეიშვილი, გაფანტული სკლეროზით 1-2(44-45)
76–84 (9
მ.ქარელი,
შეპყრობილებთა
გვერდი).
ა.თევზაძე,
მომვლელ-ოჯახის
ს.კარაკოვი,
წევრების ცხოვრების
მ.კიზირია,
ხარისხი დაავადებას.ცისკარიძე,
მოდიფიცირების
რ.შაქარიშვილი. მკურნალობის პირობებში
(პილოტური
კვლევა).რენტგენოლოგიისა
ავტორი/
ავტორები

26

და რადიოლოგიის
მაცნე/Georgian Journal of
radiology
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები
სტატიის სათაური,
გამოცემის
ავტორი/
ჟურნალის/კრებულის
გვერდების
#
ჟურნალის/კრებულის
ადგილი,
ავტორები
ნომერი
რაოდენობა
დასახელება
გამომცემლობა
2(3)
307-316 (9
1 Kanemoto K, PNES around the world:
John Wiley &
LaFrance Jr, Where we are now and
გვერდი)
Sons
W.C, Duncan how we can close the
R,
diagnosis and treatment
Gigineishvili gaps—an ILAE PNES
D et al.
Task Force report.
Epilepsia Open

2 Hingray C, Access to diagnostic and
El-Hage W, therapeutic facilities for
Duncan R,
psychogenic
Gigineishvili nonepileptic seizures:

Nov

John Wiley &
Sons

(12 გვერდი)

27
D et al.

№

An international survey
by the ILAE PNES Task
Force
Epilepsia.

ავტორი/ავტორები

პუბლიკაციის
სათაური
Predictors of Cognitive
Decline in Parkinson’s
Disease Patients

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა
st
1 Pan American
Parkinson's
Diseaseand Movement
Disorders Congress,
24-26.02.2017 Miami,
Fl, USA.
Abstract # 106
http://www.pascongre
ss2017.org/MDS-PAS2017Files/PDFs/PASmiamiFP-v9.pdf

1

N. Kvirkvelia, N.
Khizanishvili, M.
Beridze, M.
Khaburzania,
T. Kherkheulidze, T.
Kherkheulize, V.
Avazashvili

2

N. Kvirkvelia,
R.Shakarishvili,
G.Chakhava,
R.Nikolaishvili, M.
Beridze, N.
Khizanishvili

Alteration of the Motor
Unit Potential (MUP)
in Myasthenia Gravis
(MG)

The 11th World
Congress on

N. Kvirkvelia, N.
Khizanishvili, R.
Shakarishvili, R.
Nikolaishvili, M.
Jibladze, N. Mikava, M.
Beridze

Peripheral Nerves
Impairment in
Myotonic Dystrophy
Type 2

European Journal of
Neurology, 24
(Suppl. 1), 2017, pg.
603
https://ippean17.netkey.at/index.
php?t=browsepresentat
ions%7D&rid=cb307c

3

გვერდების
რაოდენობა
1

1

Controversies in
Neurology (CONy);
23-26.03.2017 Athens,
Greece.
http://www.comtecmed
.com/Cony/2017/Uploa
ds/Editor/EPosters/Neuro/Alterati
on%20of%20the%20M
otor%20Unit%20Poten
tial%20in%20Myasthe
nia%20Gravis.pdf
http://www.comtecm
ed.com/Cony/2017/Up
loads/Editor/EPosters/Neuro/Alterati
on%20of%20the%20
Motor%20Unit%20Po
tential%20in%20Myas
thenia%20Gravis.pdf
1
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4

5

6

7

8

88-7bd9-47da-8ca87c6d223527fc&p=reco
rddetail#presentationc89db9a2-d05f-413cb03e-5036d548d5cd
Free Radical Pathology European Journal of
N. Kvirkvelia, B.
in Early Progression of Neurology, 24
Tsikrishvili, M.
(Suppl. 1), 2017, pg.
Beridze, O. Samushia, Multiple Sclerosis
415
T. Manjgaladze, E.
https://ippDevidze, L. Shanidze, T.
ean17.netkey.at/index.
Kherkheulidze, N.
php?p=recorddetail&ri
Khizanishvili
d=d8b68611-d0894a56- 9d3e46d58d80f0d6&t=bro
wsepresentations
Clinical-Epidemiologic European Journal of
N. Kvirkvelia, N.
Aspects of Myasthenia Neurology, 24
Khizanishvili, N.
Gravis (MG) in
(Suppl. 1), 2017, pg.
Kvirkvelia, R.
Georgia
330
Shakarishvili, M.
https://ippBeridze, N. Mikava, M.
ean17.netkey.at/index.
Jibladze, R.
php?p=recorddetail&ri
Nikolaishvili
d=0f90b0e3-371c4a63bdc8284a2d75bb90&t=bro
wsepresentations
N. Kvirkvelia, N.
Correlation of Thyroid The 16th European
Khizanishvili, M.
Function Disturbances Congress of Clinical
Beridze, O. Samushia, and Amyotrophic
Neurophysiology
E. Devidze, T.
Lateral Sclerosis
(ECCN2017), Journal of
Kherkheulidze
Syndrome
Clinical
Neurophysiology,
September 2017,
Volume 128, Issue 9,
Page e263
DOI:
http://www.clinphjournal.com/article/S1
388-2457(17)307605/pdf
N. Kvirkvelia, N.
Changes of Free
25th Annual Meeting of
Radicals in Early
European Charcot
Khizanishvili, M.
Progression
of
Foundation, 30.11Beridze, O. Samushia,
Multiple
Sclerosis
E. Devidze, T.
2.12.2017 Baveno,
Kherkheulidze
Italy
N. Kvirkvelia, N.
Khizanishvili, T.
Kherkheulidze, M.
Beridze, E. Devidze,
O. Samushia

Cognitive Status
Impairment and
Depression Rate in
Multiple Sclerosis
(MS) Patients

25th Annual Meeting of
European Charcot
Foundation, 30.112.12.2017 Baveno,
Italy

1

1

1

1

1
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9

N.B. Kvirkvelia, R.R.
Shakarishvili, R.
Nikolaishvili

Local Demyelination in 4 th Congress of the
Amyotrophic Lateral
Eupean academy of
Sclerosis (ALS)
Neurology . EAN
Congress, Lisbon
10.Jan. 2018

1

II. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
ა) საქართველოში

1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
რ. შაქარიშვილი, მ.
ჯიბლაძე, ა. ჭიკაძე, ლ.
ხუჭუა

2

ნ. კვირკველია

№

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
ჰიპნო-რესპირაციული
საქართველოს
დარღვევების
მეცნიერებათა ეროვნული
ნევროლოგიური პროფილი
აკადემია, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის
თსუ, ივ. ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული
მედიცინის ცენტრი,
საქართველოს
ნეირომეცნიერებათა
ასოციაცია, საქართველოს
ივ. ბერიტაშვილის სახ.
ფიზიოლოგთა
საზოგადოება, „ტვინის
ცოდნის კვირეული“-ს
ფარგლებში სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი, 1416.03.2017
მიასთენიის
საქართველოს
დიაგნოსტიკისა და
ნევროლოგთა კავშირის
მკურნალობის
პირველი კონგრესი,
თანამედროვე პრინციპები
თბილისი, 17.06.2017
მოხსენების სათაური

ბ) უცხოეთში
#
1
2
3

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

30
iv.

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

mediciniს

fakulteti, paTologiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - Teimuraz jorbenaZe
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
Teimuraz jorbenaZe - sruli profesori,
giorgi pataraia - asocirebuli profesori,
Tamila bagaSvili - asocirebuli profesori,
marine SaqaraSvili - asocirebuli profesori.

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2017 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#

samuSaos dasaxeleba

1

-

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos
Semsruleblebi

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)

2

samuSaos dasaxeleba

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos
Semsruleblebi

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

proeqtis
Semsruleblebi

1

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
2

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

proeqtis
Semsruleblebi

IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

saxelmZRavnelos gamocemis

gverdebis

31
saxelwodeba
1.

2.

3

T.jorbenaZe
g.pataraia
n.jorbenaZe
t.mermaniSvili
T.jorbenaZe
g.pataraia
n.jorbenaZe
t.mermaniSvili
T.jorbenaZe
g.pataraia
n.jorbenaZe
t.mermaniSvili

zogadi
paTologiuri
anatomia
II gamocema
kerZo
paTologiuri
anatomia
wigni I
kerZo
paTologiuri
anatomia
wigni II

adgili,
gamomcemloba
q. Tbilisi
Tsu
gamomcemloba

raodenoba

286

q. Tbilisi
Tsu
gamomcemloba

382

. Tbilisi
Tsu
gamomcemloba

388

სtatiebi
# avtori/avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

1.

,,Gergiam Medical
News’’
#2 (263)
,,Экспериментальная
модель отдаленных
результатов
экспозиции свинца,,
,,თელავის,
გურჯაანისა და
ლაგოდეხის
N4
მუნიციპალიტეტების
მოსახლეობის
ავადობის
ტენდენციები’’
არაგადამდები
#1
დაავადებები

2.

g.pataraia
T.bagaSvili
g.andronikaSvili
da sxva

გ.პატარაია
თ.ჯორბენაძე
ნ. ჯორბენაძე
და სხვა

Jurnali/
krebulis
nomeri

3.

მ.შაქარაშვილი

4.

Chitadze Kh
Adamia M
Jorbenadze T.

Actuality of latent
mastoiditis in modern
medicine,,

# 3

T.jorbenaZe
n.xviCia
i. jiqia
m.failoZe
l.lagvilava

,,pankreasisa da
kuWis iSviaTi
simsivneebis
klinikuri da
morfologiuri
diagnostikis
sakiTxisaTvis,, -

#3

5.

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

,,Gergiam Medical
News’’
თბილისი

5

,,ექსპერომენტული
და კლინიკური
5
მედიცინა,,
თბილისი

,,ექსპერiმენტული
და კლინიკური
მედიცინა,,
თბილისი
,,Translational and
Clinical MedicineGeorgian Medical
Journal,,
qirurgiis
erovnuli
centri

4

3

6
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publikaciebi ucxoeTSi
#

avtori/avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnali/
krebulis
nomeri

Научно-технический
прогресс:
достижения и
проблемы / Вісник
гуманітарного
товариства: Наукові
праці.. -“. інститут
пожежної безпеки
імені Героїв
Чорнобиля НУЦЗ

Черкаси:
Черкаський
України. 2017

Regarding the
Epidemiology Issue
of intracranial
Tumors,,

Vol.5
(May-June)

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1.

Шакарашвили М.
В.,Кутателадзе З.
Ю.

2.

S.Chkhenkeli
N.Khvichia
I.Jikia
T.Jorbenadze

Випуск 17

- С. 17-20

International
3
Journal of
Multidisciplinary
and Current
Research, India

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba saqarTveloSi
#
1.

momxsenebeli/
momxseneblebi
მარინა შაქარაშვილი

2. მარინა შაქარაშვილი

moxsenebis saTauri
მედიცინის სოციალური
ასპექტები

არაგადამდები
(ქრონიკული)
დაავადებების რისკფაქტორები

forumis Catarebis
dro da adgili
მედიკოსთა 41-ე
საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია
თანამედროვე კლინიკური
მედიცინა. მიღწევები და
უახლოესი
ტექნოლოგიები.
ბაკურიანი 2017წ, 18.0226.02
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
„თანამედროვეობის
აქტუალური საკითხები”
30.05 2017
თბილისი საქართველოს
საერთაშორისო სასწავლო

33
უნივერსიტეტი

3.

4.

5.

6.

მარინა შაქარაშვილი

Marine Shakarashvili
Marine Kalandarisvili

Marine Shakarashvili
Mania Arabuli

ფიზიკური აქტივობა

Physikal activity and
noncontagioous diseases

Impact of sleep deprivation and
quality on healht

მარინა შაქარაშვილი

7.

მარინა შაქარაშვილი

T.jorebnaZe

EMF 2017 7th Eurasian
Multidisciplinary forum 6-7
October Tbilisi

EMF 2017 7th Eurasian
Multidisciplinary forum 6-7
October Tbilisi

სააფთიაქო ნარკომანია

8

42-ე საერთაშორისო.
სკოლა-კონფერენცია
ჩაქვი-2017 წ. 08.07 – 16.07

არაგადამდები
დაავადებების პრევენცია
,,inovaciebisa da
Tanamedrove
teqnologiebis roli
samedicino praqtikis
ganviTarebaSi,,

მრგვალი მაგიდა ნარკომანია ჩვევაა,
დაავადება, დანაშაული
თუ თავისუფალი
არჩევანი?
თბილისი,საქართველოს
საერთაშორისო სასწავლო
უნივერსიტეტი 30.10 2017

კონფერენციასაქართველოს უმაღლესი
სასწავლებლების
დამეგობრობისა და
აკადემიურ სამეცნიერო
საქმიანობის ხელშემწყობი
პროექტი.თბილისი.
განათლების აკადემია.
30.11.2017წ.
k.erisTavis
128
da
qirurgiis
erovnuli centris 71
wlis
iubilisadmi
miRvnili
me-3
konferencia, 2017
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კონფერენციის ორგანიზატორი
1. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის აქტუალური საკითხები”
30.05 2017 თბილისი საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი
2. მრგვალი- მაგიდა ნარკომანია ჩვევაა, დაავადება, დანაშაული თუ თავისუფალი
არჩევანი? თბილისი,საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი 30.10.
2017წ.
3. კონფერენცია -საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების დამეგობრობისა და
აკადემიურ სამეცნიერო საქმიანობის ხელშემწყობი პროექტი.თბილისი. განათლების
აკადემია. 30.11.2017წ
4.თსუ. პათოლოგიის დეპარტამენტი. სტუდენტური კონფერენცია -არაგადამდები
დაავადებების ეპიდემიოლოგია და პრევენცია 27.10.2017წ

სხვა
1. 2017წლიდან.-Health Professionals Fund - HPFund /ჯანდაცვის პროფესიონალთა ფონდის
საბჭოს წევრი
2. საერთაშორისო ჟურნალის 2017წ. „Actual topics on women’s Health”რედაქტორი
კურსები/ტრეინინგები
1. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია -ქალთა კარდიოვასკულარული ავადობის
აქტუალური საკითხები 3.02 2017- მონაწილე
2. ქირურgთა 1 საეrთაშორისო კონგრესი -ქირურგიის ახალი ჰორიზონტები 05-07.10.
2017წ.-მონაწილე
3. საქართველოს ექიმთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: "მედიცინის
უახლოესი მიღწევები და ტექნოლოგიები - მომავალი თაობების
ჯანმრთელობისთვის" 25 - 26 .10 2017-მონაწილე
პროფესიონალთა ფონდი და ERSU. "მომავალი ძალადობის გარეშე და
მედიკოსები ძალადობის პრევენციისა და ელიმინაციისთვის" გორი.24.10.2017წ.მონაწილე
4. ჯანდაცვის
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, infeqciur daavadebaTa da klinikuri imunologiis departamenti.
infeqciuri paTologiis, Sidsis da klinikuri imunologiis s-p centri.
samecniero erTeulis xelmZRvaneli Tengiz cercvaZe.
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
sruli profesori: Tengiz cercvaZe,
asocirebuli profesori: lali SarvaZe,
asistent profesori: manana Todua
mowveuli pedagogebi: natalia bolokaZe, marina endelaZe.
ლაბორანტი: აკაკი აბუთიძე

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით

I.

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
III. 4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

2

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის
თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები (მოცემულია საერთაშორისო/უცხოური სამეცნიერო ფონდების გრანტით

დაფინანსებული ან მათ გარეშე შესრულებული კვლევითი პროექტების ფარგლებში
გამოქვეყნებული სტატიები).
სტატიის სათაავტორი/
ური, ჟურნა№
ავტორები
ლის/კრებულის
დასახელება
1 დოლმაზაშვილი FIB-4 ინდექსის
ე., ქარჩავა მ.,
და ღვიძლის
აბუთიძე ა.,
ელასტოგრაფიის
შარვაძე ლ.,
შედარებითი
ცერცვაძე თ.
ანალიზი
ქრონიკული C
Dolmazashvili E, ჰეპატიტით
Karchava M,
ავადმყოფებში
Abutidze A,
საქართველოში.
Sharvadze L,
Tsertsvadze T.
COMPARATIVE
STUDY OF FIB-4
INDEX AND
TRANSIENT
ELASTOGRAPHY
AMONG
PATIENTS WITH
CHRONIC
HEPATITIS C
VIRUS

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

2017 Mar; (264)

თბილისი,
საქართველო

გვერდების
რაოდენობა
81-86
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INFECTION IN
GEORGIA.

Georgian Med
News
2

ცერცვაძე თ.,
შარვაძე ლ.,
მეტრეველი დ.,
რუაძე ე.
Tsertsvadze T,
Sharvadze L,
Metreveli D,
Ruadze E.

პეგილირებული
ინტერფერონის
ეფექტურობის
პრედიქტორები
ქრონიკული C
ჰეპატიტით
ავადმყოფებში
საქართველოში.
პროსპექტული
ობსერვაციული
კვლევა.

2017 Apr; (265)

თბილისი,
საქართველო

30-40

PROSPECTIVE
OBSERVATIONAL
COHORT STUDY
OF PREDICTORS
OF THE
EFFECTIVENESS
OF PEGYLATED
INTERFERON IN
PATIENTS WITH
HEPATITIS C IN
GEORGIA.

Georgian Med
News
IV. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები

№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სახელმძღვანელოები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

სტატიები (მოცემულია საერთაშორისო/უცხოური სამეცნიერო ფონდების გრანტით

დაფინანსებული ან მათ გარეშე შესრულებული კვლევითი პროექტების ფარგლებში
გამოქვეყნებული სტატიები).
სტატიის სათაური,
#
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება
1 ჩხარტიშვილი UNAIDS 90-90-90
ნ., ჩოკოშვილი სამიზნეების
ო., აბუთიძე ა., მიღწევის პროგრესი
დვალი ნ.,
აივ ინფექცია/შიდსის
დელ რიო კ.,
მკურნალობისა და
ცერცვაძე თ.
მოვლის დარგში
საქართველოში.
ავტორი/
ავტორები

Chkhartishvili
N, Chokoshvili
O, Abutidze A,
Dvali N, Del Rio
C, Tsertsvadze T.

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი
2017 Oct; 33(10)

გამოცემის
გვერდების
ადგილი,
რაოდენობა
გამომცემლობა
AIDS Res Hum 999-1003
Retroviruses
აშშ

Progress Toward
Achieving the UNAIDS
90-90-90 Goals in HIV
Care From Diagnosis to
Durable Viral
Suppression in the
Country of Georgia.

AIDS Res Hum
Retroviruses
2 ქარჩავა მ.,
ჩხარტიშვილი
ნ., შარვაძე ლ.,
აბუთიძე ა.,
დვალი ნ.,

C ჰეპატიტის
ვირუსის RF1_2k/1b
რეკომბინანტული
ფორმის ზეგავლენა
ქრონიკული C

2017 Mar 4.

Hepatol Res
იაპონია

სტატია
ბეჭდვის
პროცესშია

39
გაწერელია ლ., ჰეპატიტით
ძიგუა ლ.,
პაციენტების
ბოლოკაძე ნ., მკურნალობის
დოლმაზაშვილ გამოსავლებზე
ი ე.,
საქართველოში.
კოტორაშვილი
ა., იმნაძე პ.,
გამყრელიძე ა., Impact of hepatitis C
ცერცვაძე თ.
virus recombinant form
RF1_2k/1b on
treatment outcomes
within the Georgian
Karchava M,
national hepatitis C
Chkhartishvili elimination program.
N, Sharvadze L,
Abutidze A,
Hepatol Res
Dvali N,
Gatserelia L,
Dzigua L,
Bolokadze N,
Dolmazashvili E,
Kotorashvili A,
Imnadze P,
Gamkrelidze A,
Tsertsvadze T.

3 ნასრულა მ.,
სერგეენკო დ.,
ღვინჯილია
ლ.,
გამყრელიძე ა.,
ცერცვაძე თ.,
ბუწაშვილი მ.,
მეტრეველი დ.,
შარვაძე ლ.,
ალხაზიშვილი
მ., შადაკერი შ.,
უორდი ჯ.,
მორგან ჯ.,
ავერჰოფი ფ.

Nasrullah M,
Sergeenko D,

სკრინინგის და
მკურნალობის როლი
C ჰეპატიტის
ელიმინაციის
მისაღწევად
საქართველოში. 20152016 წწ.

The Role of Screening
and Treatment in
National Progress
Toward Hepatitis C
Elimination - Georgia,
2015-2016.
MMWR Morb Mortal
Wkly Rep

2017 Jul 28;66(29)

MMWR Morb
Mortal Wkly
Rep
აშშ

773-776
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Gvinjilia L,
Gamkrelidze A,
Tsertsvadze T,
Butsashvili M,
Metreveli D,
Sharvadze L,
Alkhazashvili M,
Shadaker S,
Ward JW,
Morgan J,
Averhoff F.
4 დოლმაზაშვილ პირდაპირი
ი ე., აბუთიძე მოქმედების
ა.,
მედიკამენტებით
ჩხარტიშვილი ანტივირუსული
ნ., ქარჩავა მ., მკურნალობის
შარვაძე ლ.,
დასრულებიდან 24
ცერცვაძე თ.
კვირის მანძილზე
ღვიძლის ფიბროზის
რეგრესი ქრონიკული
Dolmazashvili E, C ჰეპატიტით
Abutidze A,
ავადმყოფებში
Chkhartishvili საქართველოში.
N, Karchava M,
Sharvadze L,
Tsertsvadze T.
Regression of liver
fibrosis over a 24-week
period after completing
direct-acting antiviral
therapy in patients
with chronic hepatitis
C receiving care within
the national hepatitis C
elimination program in
Georgia: results of
hepatology clinic
HEPA experience.

2017 Nov;29(11)

Eur J
Gastroenterol
Hepatol.

1223-1230

2017 Sep.

SAGE Open
Med.

სტატია
ბეჭდვის
პროცესშია

Eur J Gastroenterol
Hepatol.
5 რუაძე ე.,
ჩხარტიშვილი
ნ., ჩოკოშვილი
ო., ცერცვაძე თ.

საქართველოში 2013
წელს გამოვლენილი
აივ
ინფექცია/შიდსით

აშშ

41
ავადმყოფების
Ruadze E,
მკურნალობისა და
Chkhartishvili მოვლის კასკადი:
N, Chokoshvili გვიანი გამოვლენის
O, Tsertsvadze T. რისკის ფაქტორების
ანალიზი.

Cascade of care among
HIV patients diagnosed
in 2013 in Georgia: Risk
factors for late
diagnosis and attrition
from HIV care.
SAGE Open Med.
6 ჩხარტიშვილი აივ ინფექცია/შიდსის
ნ., ჩოკოშვილი გვიანი გამოვლენა
ო., ბოლოკაძე საქართველოში 2012ნ., ცინცაძე მ., 2015.
შარვაძე ლ.,
გაბუნია ფ.,
დვალი ნ.,
Late presentation of
აბუთიძე ა.,
HIV infection in the
ცერცვაძე თ.
country of Georgia:
2012-2015.

2017 Oct 30;12(10):

PLoS One
აშშ

სტატია
ბეჭდვის
პროცესშია

Chkhartishvili PLoS One
N, Chokoshvili
O, Bolokadze N,
Tsintsadze M,
Sharvadze L,
Gabunia P, Dvali
N, Abutidze A,
Tsertsvadze T.

V. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
ა) საქართველოში
(მოცემულია საერთაშორისო/უცხოური სამეცნიერო ფონდების გრანტით დაფინანსებული
ან მათ გარეშე შესრულებული კვლევითი პროექტების ფარგლებში მომზადებული
მოხსენებები).
№
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
HCV მკურნალობა და

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
C ჰეპატიტის ელიმინაციის

42
თენგიზ ცერცვაძე

მოვლა. მიღწევები და
სამიზნეები.

სახელმწიფო პროგრამის
მე-4 სამუშაო შეხვედრა.
9-10 მარტი, 2017 წ.
თბილისი

HCV Care and Treatment:
Accomplishments and Targets
ზეპირი მოხსენება
2

თენგიზ ცერცვაძე

მიღწევები C ჰეპატიტის
მკურნალობასა და
მოვლაში: საქართველოს C
ჰეპატიტის ელიმინაციის
სახელმწიფო პროგრამა.

GIMPHA მე-4
ჯანმრთელობის
საერთაშორისო
კონფერენცია
20-21 მაისი, 2017 წ.

Progress in HCV Care and
Treatment: national hepatitis
C elimination program of
Georgia
3

თენგიზ ცერცვაძე

საქართველოს C ჰეპატიტის
ელიმინაციის პროგრამის
მკურნალობისა და მოვლის
კომპონენტის
მიმდინარეობა. ძირითადი
მიღწევები და გამოწვევები

საქართველოს C ჰეპატიტის
ელიმინაციის პროგრამის
ტექნიკურ მრჩეველთა
ჯგუფის მე-3 შეხვედრა.
30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი,
2017 წ. თბილისი

Status of Access to HCV Care
and Treatment, Key
Achievements, Key
Challenges,
Delivery
ზეპირი მოხსენება

ბ) უცხოეთში
#

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

1
თენგიზ ცერცვაძე

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
საქართველოს C ჰეპატიტის პარიზის მე-10
ელიმინაციის სახელმწიფო ჰეპატოლოგთა
პროგრამა
კონფერენცია. 30-31
იანვარი, პარიზი,
National Hepatitis C
საფრანგეთი.
მოხსენების სათაური

43
Elimination Program of
Georgia
ზეპირი მოხსენება
2
ლალი შარვაძე

C ჰეპატიტის ელიმინაცია
საქართველოში

აზია-ოკეანეთის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
26-ე კონფერენცია.

ზეპირი მოხსენება
ქ. შანხაი, ჩინეთი. 15-19
თებერვალი, 2017
3

თენგიზ ცერცვაძე

საქართველოს C ჰეპატიტის ევროპის ღვიძლის
ელიმინაციის სახელმწიფო შემსწავლელი ასოციაციის
პროგრამა
ყოველწლიური შეხვედრა.

Progress Towards Hepatitis C
Elimination in the Country of
Georgia

19-23 აპრილი,
ქ. ამსტერდამი,
ნიდერლანდები

ზეპირი მოხსენება
4

თენგიზ ცერცვაძე, ამირან
გამყრელიძე, მუაზამ
ნასრულა, ლალი შარვაძე,
ჯულიეტ მორგანი, ლია
ღვინჯილია, გიორგი
კამკამიძე, დავით
მეტრველი, ვახტანგ
ქერაშვილი, მაია
ბუწაშვილი, ჯაბა ზარქუა,
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი,
აკაკი აბუთიძე, დავით
ბალიაშვილი, ვალერი
კვარაცხელია, ფრანცისკო
ავერჰოფი.
Tengiz Tsertsvadze, Amiran
Gamkrelidze, Muazzam
Nasrullah, Lali Sharvadze,
Juliette Morgan, Lia Gvinjilia,
George Kamkamidze, David
Metreveli, Vakhtang
Kerashvili, Maia Butsashvili,
Jaba Zarkua, Nikoloz
Chkhartishvili, Akaki
Abutidze, David Baliashvili,

სოფოსბუვირის შემცველი
რეჟიმებით
ანტივირუსული
მკურნალობის
გამოსავლები ქრონიკული
C ჰეპატიტით პაციენტებში
საქართველოში.

Treatment Outcomes of
Patients with Chronic
Hepatitis C Receiving
Sofosbuvir-based
Combination Therapy within
National Hepatitis C
Elimination Program in the
Country of Georgia

სასტენდო მოხსენება

ევროპის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
ყოველწლიური შეხვედრა.
19-23 აპრილი,
ქ. ამსტერდამი,
ნიდერლანდები

44
Valeri Kvaratskhelia, Francisco
Averhoff
5

თენგიზ ცერცვაძე,
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი,
ლალი შარვაძე, აკაკი
აბუთიძე, სანჯევ არორა,
კარლა ტორნტონი, ვახტანგ
ქერაშვილი, მაია
ჟამუტაშვილი, მარინა
ეზუგბაია, მარიამ სვანიძე,
მარინა დარახველიძე,
ვალერი კვარაცხელია,
ნეზამ აფდალი, სტეფან
ცოიცემი.

სოფოსბუვირის და
ლედიპასვირ/სოფოსბუვირ
ის შემცველი რეჟიმებით
მკურნალობის
გამოსავლები HCV მე-3
გენოტიპით პაციენტებში
საქართველოში.

თენგიზ ცერცვაძე,
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი,
აკაკი აბუთიძე, ლალი
შარვაძე, ვახტანგ
ქერაშვილი, მაია
ბუწაშვილი, ჯაბა ზარქუა,
ლია ღვინჯილია, მუაზამ
ნასრულა, ამირან
გამყრელიძე, ვალერი
კვარაცხელია, ნეზამ
აფდალი, სანჯევ არორა,
სტეფან ცოიცემი, კარლა
ტორნტონი, ფრანცისკო
ავერჰოფი.

ლედიპასვირ/სოფოსბუვირ
ის შემცველი რეჟიმებით
მკურნალობის
გამოსავლები HCV 1-ლი,
მე-2 და მე-3 გენოტიპით
პაციენტებში
საქართველოში.

ევროპის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
ყოველწლიური შეხვედრა.
19-23 აპრილი,
ქ. ამსტერდამი,
ნიდერლანდები

Real-World Effectiveness of
Sofosbuvir and
Ledipasvir/Sofosbuvir Based
Regimens in Hepatitis C Virus
Genotype 3 Infection within
Tengiz Tsertsvadze, Nikoloz National Hepatitis C
Chkhartishvili, Lali Sharvadze, Elimination Program in the
Akaki Abutidze, Sanjeev
Country of Georgia
Arora, Karla Thornton,
Vakhtang Kerashvili,
სასტენდო მოხსენება
Maia Zhamutashvili, Marina
Ezugbaia, Mariam Svanidze,
Marina Darakhvelidze, Valeri
Kvaratskhelia, Nezam Afdhal,
Stefan Zeuzem
6

Effectiveness of
ledipasvir/sofosbuvir in
hepatitis C virus genotype 1, 2
and 3 infection: real-world data
from Georgian hepatitis C
elimination program

Tengiz Tsertsvadze, Nikoloz
Chkhartishvili, Akaki
სასტენდო მოხსენება
Abutidze, Lali Sharvadze,
Vakhtang Kerashvili, Maia
Butsashvili, Jaba Zarkua, Lia
Gvinjilia, Muazzam Nasrullah,
Amiran Gamkrelidze, Valeri

ამერიკის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
შეხვედრა. 20-24
ოქტომბერი, ვაშინგტონი,
აშშ
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Kvaratskhelia, Nezam Afdhal,
Sanjeev Arora, Stefan Zeuzem,
Karla Thornton, Francisco
Averhoff
7

თენგიზ ცერცვაძე

HCV ინფექციის მიმოხილვა აშშ ჯანდაცვის
საქართველოში:
ნაციონალური
სამეცნიერო კვლევები
ინსტიტუტების ალერგიისა
და ინფექციურ
დაავადებათა
HCV Situation in Georgia and ნაციონალური ინსტიტუტი
Overview of HCV Research
(NIAID/NIH). ქ. ბეთესდა,
Experience
აშშ. 19 ოქტომბერი, 2017 წ.

ზეპირი მოხსენება

8

თენგიზ ცერცვაძე,
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი,
აკაკი აბუთიძე, ლალი
შარვაძე, ვახტანგ
ქერაშვილი, მაია
ბუწაშვილი, ჯაბა ზარქუა,
ლია ღვინჯილია, მუაზამ
ნასრულა, ამირან
გამყრელიძე, ვალერი
კვარაცხელია, ნეზამ
აფდალი, სანჯევ არორა,
სტეფან ცოიცემი, კარლა
ტორნტონი, ფრანცისკო
ავერჰოფი.

სოფოსბუვირის და
ლედიპასვირ/სოფოსბუვირის
შემცველი რეჟიმებით
მკურნალობის გამოსავლები
HCV მე-3 გენოტიპით
პაციენტებში საქართველოში.

ამერიკის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
შეხვედრა. 20-24 ოქტომბერი,
ვაშინგტონი, აშშ

Real-world effectiveness of
sofosbuvir and
ledipasvir/sofosbuvir based
regimens in hepatitis C virus
genotype 3 infection within
national hepatitis C elimination
program in the country of Georgia

Tengiz Tsertsvadze, Nikoloz სასტენდო მოხსენება
Chkhartishvili, Akaki
Abutidze, Lali Sharvadze,
Vakhtang Kerashvili, Maia
Butsashvili, Jaba Zarkua, Lia
Gvinjilia, Muazzam Nasrullah,
Amiran Gamkrelidze, Valeri
Kvaratskhelia, Nezam Afdhal,
Sanjeev Arora, Stefan Zeuzem,
Karla Thornton, Francisco
Averhoff
9

მარინე ქარჩავა, ნიკოლოზ
ჩხარტიშვილი, ლალი
შარვაძე, აკაკი აბუთიძე,
ნათია დვალი, ლანა
გაწერელია, ლელა ძიგუა,

ლედიპასვირ/სოფოსბუვირ/
რიბავირინის ეფექტურობა
RF1_2k/1b
რეკომბინანტული ფორმის
მქონე ქრონიკული C

ამერიკის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
შეხვედრა. 20-24
ოქტომბერი, ვაშინგტონი,
აშშ

46
თენგიზ ცერცვაძე და სხვ.

ჰეპატიტით ავადმყოფებში
საქართველოში.

Marine Karchava, Nikoloz
Ledipasvir / Sofosbuvir plus
Chkhartishvili,Lali
Ribavirin as highly effective
Sharvadze Akaki Abutidze, regimen for recombinant
Natia Dvali, Lana Gatserelia, strain RF1_2k/1bpatients
Lela Dzigua, Natalia
within Georgian national
Bolokadze, Adam
hepatitis C elimination
Kotorashvili, Paata Imnadze, program
Amiran Gamkrelidze,
Muazzam Nasrullah, Juliette სასტენდო მოხსენება
Morgan, Francisco Averhoff
Tengiz Tsertsvadze
10
დოლმაზაშვილი ე.,
აბუთიძე ა., ქარჩავა მ.,
შარვაძე ლ., ჩხარტიშვილი
ნ., ცერცვაძე თ.
Dolmazashvili E., Abutidze
A., Karchava M., Sharvadze
L., Chkhartishvili N,
Tsertsvadze T.

ღვიძლის სიხისტის
რეგრესი პირდაპირი
მოქმედების
ანტივირუსული
მედიკამენტებით
ნამკურნალებ ქრონიკული
C ჰეპატიტით
ავადმყოფებში
საქართველოში.

ამერიკის ღვიძლის
შემსწავლელი ასოციაციის
შეხვედრა. 20-24
ოქტომბერი, ვაშინგტონი,
აშშ

Regression of liver stiffness
(LS) after direct acting antiviral (DAA) therapy for
hepatitis C in the country of
Georgia

სასტენდო მოხსენება
11 თენგიზ ცერცვაძე,
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი,
აკაკი აბუთიძე, გიორგი
კორკოტაშვილი, მარინა
ეზუგბაია, ვახტანგ
ქერაშვილი, ლანა
გაწერელია, ლალი შარვაძე

ლედიპასვირ/სოფოსბუვირ
ის ეფექტურობა HCV 1-ლი,
მე-2 და მე-3 გენოტიპით
ავადმყოფებში
საქართველოში. C
ჰეპატიტის ელიმინაციის
პროგრამის გამოცდილება.

ცენტრალური და
აღმოსავლეთ ევროპის მე-3
შეხვედრა ვირუსული
ჰეპატიტების და აივ
ინფექციის კოინფექციის
საკითხებზე. 27-28
სექტემბერი, ლუბლიანა,
სლოვენია.

„3rd Central and Eastern
Tengiz Tsertsvadze, Nikoloz Real-world effectiveness of
European Meeting on Viral
Chkhartishvili, Akaki Abutidze, ledipasvir/sofosbuvir in
Hepatitis and Co-infection
Giorgi Korkotashvili, Marina hepatitis C virus genotype 1, 2 with HIV“
Ezugbaia, Vakhtang
and 3 infection: single-center
Kerashvili, Lana Gatserelia,
experience within Georgian
Lali Sharvadze.
hepatitis C elimination program
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ზეპირი მოხსენება
12 ნინო ბადრიძე, ლალი
შარვაძე, ეკატერინე
ქარქაშაძე, გიორგი
ხეჩიაშვილი, თენგიზ
ცერცვაძე

С ჰეპატიტი აივ ინფექციით ცენტრალური და
ავადმყოფებში
აღმოსავლეთ ევროპის მე-3
საქართველოში
შეხვედრა ვირუსული
ჰეპატიტების და აივ
Hepatitis C among people
ინფექციის კოინფექციის
living with HIV in the
საკითხებზე. 27-28
country of Georgia
სექტემბერი, ლუბლიანა,
Nino Badridze, Lali Sharvadze,
სლოვენია.
Ekaterine Karkashadze, Giorgi სასტენდო მოხსენება
Khechiasvili, Tengiz
„3rd Central and Eastern
Tsertsvadze
European Meeting on Viral
Hepatitis and Co-infection
with HIV“

13 აკაკი აბუთიძე, ნიკოლო
ჩხარტიშვილი, ნატალია
ბოლოკაძე, ლალი შარვაძე,
ფატი გაბუნია, მადონა
სართანია, ჯემალ დუმბაძე,
ნანა გონგაძე, თენგიზ
ცერცვაძე.
Akaki Abutidze, Nikoloz
Chkhartishvili, Natalia
Bolokadze, Lali Sharvadze,
Pati Gabunia, Madona
Sartania, Jemal Dumbadze,
Nana Gongadze, Tengiz
Tsertsvadze

ლედიპასვირ/სოფოსბუვირ
ის ეფექტურობა აივ
ინფექციის და C ჰეპატიტის
კოინფექციით
ავადმყოფებში
საქართველოში.

აივ/შიდსის და
ჰეპატიტების კოინფექციის
მე-13 საერთაშორისო
შეხვედრა.
2017 წლის 21-23 ივნისი. ქ.
ლისაბონი, პორტუგალია.

Real-life effectiveness of
Sofosbuvir and
Ledipasvir/sofosbuvir
regimens in HIV/HCV coinfected patients in the
country of Georgia

სასტენდო მოხსენება

14 ეკატერინე
დოლმაზაშვილი, აბუთიძე
აკაკი, ჩხარტიშვილი
ნიკოლოზი, შარვაძე ლალი,
ცერცვაძე თენგიზი

ღვიძლის ფიბროზის
რეგრესი პირდაპირი
მოქმედების
ანტივირუსული
მედიკამენტებით
ნამკურნალებ ქრონიკული
C ჰეპატიტით
ავადმყოფებში
საქართველოში
Regression of liver fibrosis in
patients with chronic

აივ/შიდსის და
ჰეპატიტების კოინფექციის
მე-13 საერთაშორისო
შეხვედრა.
2017 წლის 21-23 ივნისი. ქ.
ლისაბონი, პორტუგალია.
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hepatitis C treated with direct
acting antiviral (DAA)
therapy in the country of
Georgia.

ზეპირი მოხსენება
15 ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი,
აკაკი აბუთიძე, ნატალია
ბოლოკაძე, ოთარ
ჩოკოშვილი, ნათა დვალი,
ლალი შარვაძე, თენგიზ
ცერცვაძე.
N. Chkhartishvili, A.
Abutidze, N. Bolokadze, O.
Chokoshvili, N. Dvali, L.
Sharvadze, T. Tsertsvadze

აივ ინფექციით
პაციენტებში C ჰეპატიტის
მოვლის კასკადი
საქართველოში
Hepatitis C care cascade for
people living with HIV in the
country of Georgia

შიდსის საერთაშორისო
საზოგადოების მე-9
კონფერენცია.
23-26 ივლისი, 2017 წ. ქ.
პარიზი, საფრანგეთი.

ზეპირი მოხსენება

16 ე. ქარქაშაძე, ნ. დვალი, მ.
ქარჩავა, ო. ჩოკოშვილი, ლ.
შარვაძე, ფ. გაბუნია, თ.
ცერცვაძე, ნ. ჩხარტიშვილი

აივ-ის წამლისადმი
რეზისტენტობის
ეპიდემიოლოგიური
მახასიათებლები
ვირუსოლოგიური
E. Karkashadze, N. Dvali, M. უშედეგებოს მქონე აივ
Karchava, O. Chokoshvili, L. ინფექციით ავადმყოფებში
Sharvadze, P. Gabunia, T.
საქართველოში
Tsertsvadze, N. Chkhartishvili

შიდსის საერთაშორისო
საზოგადოების მე-9
კონფერენცია.
23-26 ივლისი, 2017 წ. ქ.
პარიზი, საფრანგეთი.

Epidemiology of HIV drug
resistance in HIV patients
with virologic failure in the
country of Georgia

სასტენდო მოხსენება
17 ნ. დვალი, ნ. ჩხარტიშვილი, აივ ინფექციის გვიანი
ნ. ბოლოკაძე, მ. ცინცაძე, ლ. გამოვლენა საქართველოში:
შარვაძე, ფ. გაბუნია, ა.
2012-2015 წ.
აბუთიძე, თ. ცერცვაძე
Late presentation of HIV
N. Dvali, N. Chkhartishvili, O. infection in the country of
Chokoshvili, N. Bolokadze, M. Georgia: 2012-2015
Tsinstadze, L. Sharvadze, P.

შიდსის საერთაშორისო
საზოგადოების მე-9
კონფერენცია.
23-26 ივლისი, 2017 წ. ქ.
პარიზი, საფრანგეთი.
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Gabunia, A. Abutidze, T.
Tsertsvadze

სასტენდო მოხსენება

18 ქ. შერმადინი, ნ. ბადრიძე, აივ ტესტირების ბარიერები შიდსის საერთაშორისო
ო. ჩოკოშვილი, ა. აბუთიძე, საქართველოს ჯანდაცვის საზოგადოების მე-9
მ. ცინცაძე, თ. ცერცვაძე., კ. დაწესებულებებში.
კონფერენცია.
ნელსონი
23-26 ივლისი, 2017 წ. ქ.
K. Shermadini, N. Badridze, Barriers of HIV testing in
პარიზი, საფრანგეთი.
O. Chokoshvili, A. Abutidze, health care facilities,
M. Tsintsadze, T. Tsertsvadze, knowledge, attitude and
K. Nelson
practice of health care
providers in the country of
Georgia
19 ოთარ ჩოკოშვილი, კახაბერ
კეპულაძე, მაია ცინცაძე,
მანანა ღვაბერიძე, ლანა
გწერელია, ნინო
წერეთელი, თენგიზ
ცერცვაძე, ნიკოლოზ
ჩხარტიშვილი.

აივ ინფექციის, სიფილისის ევროპის შიდსის მე-16
და ვირუსული
კონფერენცია. 25-27
ჰეპატიტების მაღალი
ოქტომბერი, 2017 წ.
პრევალენტობა მამაკაცებში, მილანი, იტალია.
რომლებსაც სექსი აქვთ
მამაკაცებთან,
საქართველოში:
კოჰორტული კვლევის
შედეგები.

Otar Chokoshvili, Kakhaber
Kepuladze, Maya Tsintsadze,
Manana Ghvaberidze, Lana
Gatserelia, Nino Tsereteli,
High prevalence and incidence
Tengiz Tsertsvadze, Carlos del of HIV, syphilis and viral
Rio, Nikoloz Chkhartishvili
hepatitis among men who have
sex with men in Georgia:
Findings of the Georgian MSM
Cohort Study

ზეპირი მოხსენება
20 აბუთიძე ა., ბოლოკაძე ნ.,
ჩხარტიშვილი ნ.,
ჩოკოშვილი ო., ქირია ნ.,
ნანავა უ., გედენიძე ნ.,
კატანზარო ა., გარფეინი რ.,
ცერცვაძე თ.

„ტუბერკულოზის
ინციდენტობის და მისი
რისკ ფაქტორების
შესწავლა
ანტირეტროვირუსულ
მკურნალობაზე მყოფ
აივ/შიდსით ავადმყოფებში
საქართველოში“.

Abutidze A. , Bolokadze N. ,
Chkhartishvili N. , Chokoshvili Incidence and Risk Factors of
O. , Kiria N. , Nanava U. ,
Tuberculosis among HIVGedenidze N. , Catanzaro A. , infected Patients in Georgia
Garfein R. , Tsertsvadze T .

ევროპის შიდსის მე-16
კონფერენცია. 25-27
ოქტომბერი, 2017 წ.
მილანი, იტალია.
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სასტენდო მოხსენება

21 ნ. ჩხარტიშვილი, ა.
აბუთიძე, გ.
კორკოტაშვილი, ნ.
ბოლოკაძე, ფ. გაბუნია,
ლ. შარვაძე, თ. ცერცვაძე.

წარსულში წარუმატებლად
ნამკურნალებ HIV/HCV
პაციენტებში C ჰეპატიტის
პირდაპირი მოქმედების
ანტივირუსული
მედიკამენტებით
N. Chkhartishvili, A. Abutidze, მიღწეული მყარი
G. Korkotashvili, N.
ვირუსული პასუხი
Bolokadze, P. Gabunia, L.
საქართველოში.
Sharvadze, T. Tsertsvadze

ევროპის შიდსის მე-16
კონფერენცია. 25-27
ოქტომბერი, 2017 წ.
მილანი, იტალია.

Sustained Virologic Response
among HCV Treatment
Experienced HIV/HCV CoInfected Persons Treated with
Direct Acting Antivirals in
Georgia

სასტენდო მოხსენება

22 ე. ქარქაშაძე, ო. ჩოკოშვილი, B ჰეპატიტით
ლ. შარვაძე, ფ. გაბუნია, გ. კოინფიცირებულ
ხეჩიაშვილი, თ. ცერცვაძე, ნ. აივ/შიდსით ავადმყოფებში
ჩხარტიშვილი
გადარჩენის მაჩვენებლები
და სიკვდილობის
E. Karkashadze, O.
დეტერმინანტები
Chokoshvili, L. Sharvadze, P. საქართველოში.
Gabunia, G. Khechiashvili, T.
Tsertsvadze, N. Chkhartishvili Survival and Determinants of
Mortality in the Cohort of
HIV Patients Co-infected
with Hepatitis B in the
Country of Georgia

სასტენდო მოხსენება

ევროპის შიდსის მე-16
კონფერენცია. 25-27
ოქტომბერი, 2017 წ.
მილანი, იტალია.
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis medicinis
fakulteti, urologiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - Teimuraz CigogiZe.
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
sruli profesori Teimuraz CigogiZe
asocirebuli profesori gogi Jvania,
asistent profesori Teimuraz doWviri.

II. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
VI. 4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

2

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის
თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№
1
2
3

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა
QqirurgTa I-li
Tbilisi, 2017 w.
saerTaSoriso
Tsu
klinikuri
gamomcemlobis
kongresi
stamba
`qirurgiis axali
horizontebi~//
`Sardis buStis
augmentacia~

გვერდების
რაოდენობა
49-51

1
2
3
კრებულები
№
1

ავტორი/ავტორები
T. doWviri,
n. gabunia,
n. TurmaniZe
T. CigogiZe,
l. managaZe

სტატიები

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№
1
2
3

ავტორი/ავტორები

53
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები
სტატიის სათაური,
გამოცემის
ჟურნალის/კრებუ
გვერდების
#
ჟურნალის/კრებულის
ადგილი,
ლის ნომერი
რაოდენობა
დასახელება
გამომცემლობა
Some Criteria for the (JBPC) 16 (4); 2016
167–171
1 Ramishvili L,
Zibzibadze M,
Evaluation of
.
Alibegashvili M, Endogenous Intoxication
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under review

1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის
ფარგლებში)

ა) საქართველოში
№

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

1
Teimuraz CigogiZe

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

მედიკოსთა XXXXI
საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია // კლინიკური
და ექსპერიმენტული
მედიცინა //
"ერითროციტების პათო-

ბაკურიანი - 2017
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2
Teimuraz doWviri,
nino gabunia,
nino TurmaniZe
Teimuraz CigogiZe,
laur managaZe

მორფოლოგიური
ცვლილებების შესწავლა
პროსტატის
ადენოკარცინომით
დაავადებული მამაკაცების
სისხლში პლასტიკურ
ორქექტომიამდე და
პლასტიკური ორქექტომიის
შემდეგ."
QqirurgTa I-li
saerTaSoriso
klinikuri kongresi
`qirurgiis axali
horizontebi~//
`Sardis buStis
augmentacia~

5-7 oqtomberi, 2017 w.
Tbilisi

3

ბ) უცხოეთში
#

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
2
3
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის დეპარტამენტსა და sabunebismetyvelo
mecnierebaTa
fakultetis,
ujreduli
da
molekuleri
biologiis
mimarTulebis, biologiis departaments შორის, რამდენიმე წელია მიმდინარეობს
ერთობლივი საფაკულტეტთაშორისო (ინტერდისციპლინური) სამეცნიერო მუშაობა,
თემის სახელწოდება:„სისხლის პლაზმისა და ერითროციტების სტრუქტურული და
ფუნქციური მახასიათებლების ცვლილების შესწავლა და მათი როლის დადგენა
პროსტატის სიმსივნური ტრანსფორმაციის დროს“.

უროლოგიის დეპარტამენტმა 2017 წელს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
უროლოგთა ასოციაციის ყოველწლიურ კონგრესზე.
ასევე მონაწილეობა მიიღო ევროპის უროლოგთა სკოლის კურსს.
დეპარტამენტზე 2017 წელს მიღებულია სამი დოქტორანტი, რომლებთანაც
მიმდინარეობს სამ სხვადასხვა თემატიკაზე სამეცნიერო მუშაობა.
უროლოგიის სრულმა პროფესორმა თეიმურაზ ჩიგოგიძემ ასევე მონაწილეობა
მიიღო უროლოგთა 37-ე საერთაშორისო კონგრესზე 19-22 ოქტომბერი, 2017 წ.
ლისაბონი (პორტუგალია).
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
fakulteti, meanoba-ginekologiis da reproduqtologiis departamenti:
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - prof. arCil xomasuriZe.
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
arCil xomasuriZe - sruli propfesori;
jenara qristesaSvili - asocirebuli profesori;
arsen gvenetaZe - asocirebuli profesori;
aleko labartyava - asocirebuli profesori.
liudmila barbaqaZe – asistent profesori
III.

№

medicinis

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
1
„ლიმფოციტების
შოთა რუსთაველის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ივ. ჯავახიშვილის სახ.
სუბპოპულაციების
ეროვნული
სახელმწიფო
სახელმწიფო
პროფილი უცნობი
სამეცნიერო ფონდი /
უნივერსიტეტის
უნივერსიტეტის
გენეზის ორსულობის
გერმანული
მეანობადოქტორანტი მაია
განმეორებითი
აკადემიური გაცვლის
გინეკოლოგიაჭიოკაძე
დანაკარგების დროს
სამსახური (DAAD) რეპროდუქტოლოგიი
ენდომეტრიუმში“
ს დეპარტამენტის
პროფესორი ჯენარო
ქრისტესაშვილი) და
ევროპის
რეპროდუქტოლოგ იმუნოლოგთა
საზოგადოების
პრეზიდენტი,
გერმანიის ქალაქ
იენის
საუნივერსიტეტო
კლინიკის
ლაბორატორია
„პლაცენტის“
ხელმძღვანელი,
პროფესორი უდო
მარკერტი
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ “უნივერსის” მეან-გინეკოლოგ მაია ჭიოკაძის სადოქტორო
კვლევითი
პროექტი რეპროდუქციული იმუნოლოგიის განხრით შესრულდა გერმანიის ქ.იენის ფრიდრიხ
შილერის
საუნივერსიტეტო კლინიკის ლაბორატორია “პლაცენტაში” (01/08/2017-31/10/2017 პერიოდში).
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პროექტი - “ლიმფოციტების სუბპოპულაციების პროფილი უცნობი გენეზის ორსულობის
განმეორებითი
დანაკარგების დროს ენდომეტრიუმში”, ეხებოდა აღნიშნული პათოლოგიის იმუნოლოგიური
მიზეზების
შესწავლას. კერძოდ, ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების დროს ენდომეტრიუმში იმუნური
გარემოსა
და იმუნოკომპეტენტური უჯრედების დისბალანსის გამოკვლევას.
კვლევითი პროექტის თემა წარმოადგენს მეტად აქტუალურ და წინააღმდეგობრივ საკითხს
რეპროდუქციულ იმუნოლოგიაში მსოფლიოს მასშტაბით. მრავალი საერთაშორისო კვლევა
ადასტურებს,
რომ ენდომეტრიუმში იმუნორეაქტიული უჯრედების, კერძოდ, ნატურალური კილერებისა და
პლაზმოციტების მომატებული რაოდენობა და მათი შეცვლილი ფუნქციები, მათ შორის
ქრონიკული
ენდომეტრიტის დროს, 10-20%-ში საფუძვლად უდევს უცნობი გენეზის ორსულობის
განმეორებით
დანაკარგებს, წარუმატებელ ინ ვიტრო განაყოფიერების ცდებს, პრეეკლამფსიასა და ორსულობის
სხვა
გართულებებს.
საქართველოში ეს სფერო არ არის შესწავლილი და განვითარებული, არ არსებობს მონაცემები და
კვლევები
ამ საკითხის გარშემო. ამდენად, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა რეპროდუქციული
ფუნქციების
დარღვევების იმუნოლოგიური მიზეზების კვლევების თანამედროვე მეთოდების ათვისებას
მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, იქ დაგროვილი გამოცდილების მიღებას, ეფექტური
დიაგნოსტიკური
პროტოკოლების შემუშავებასა და მათ დანერგვას ჩვენს ქვეყანაში.
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ “უნივერსის” მეან-გინეკოლოგმა მაია ჭიოკაძემ წარმატებით
აითვისა
იმუნოჰისტოქიმიის რთული და ნატიფი მეთოდი, რომელიც ოქროს სტანდარტად ითვლება
ენდომეტრიუმის იმუნური მიკროგარემოს გამოკვლევაში. მან შეისწავლა კავშირი უცნობი
გენეზის ორსულობის განმეორებით დანაკარგებსა და ენდომეტრიუმის იმუნოკომპეტენტური
უჯრედების დარღვეულ ბალანსს შორის, მათ შორის ქრონიკული ენდომეტრიტის დროს.
დაადგინა ქრონიკული ენდომეტრიტის გავრცელების სიხშირე აღნიშნული პაციენტების ჯგუფში
CD138+ პლაზმური უჯრედების აღმოჩენით ენდომეტრიუმის ბიოპტატებში. გააანალიზა
ენდომეტრიუმის იმუნური მიკროგარემო სხვადასხვა იმუნორეაქტიულ უჯრედთა
სუბპოპულაციებს შორის კორელაციის განსაზღვრით, კერძოდ: CD45+ ლიმფოციტებს,
CD138+პლაზმოციტებსა და CD56+, CD57+, CD16+ ნატურალურ კილერ უჯრედებს (NK cells)
შორის, რაც აქამდე არცერთ სხვა შრომაში არ ყოფილა შესწავლილი. ამრიგად, ენდომეტრიუმის
იმუნური მიკროგარემოს შესწავლა იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით შესაძლებელს ხდის, რომ
აღმოვაჩინოთ და შევაფასოთ ის იმუნორეაქტიული უჯრედები (კერძოდ, ჩვენს მიერ შესწავლილი
CD56+, CD16+, CD138+, უჯრედები), რომლებიც უკვე მიიჩნევა ორსულობის სხვადასხვა
იმუნოლოგიური პათოლოგიების პროგნოზულ მარკერებად. ეს კი საშუალებას მოგვცემს, რომ
მოვახდინოთ აღნიშნული პათოლოგიების ადრეული დიაგნოსტიკა, შევიმუშაოთ
ინდივიდუალური თერაპია და თავიდან ავიცილოთ ორსულობის მოსალოდნელი შემდგომი
დანაკარგი.
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4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები
2016 წლის

შოთა რუსთაველის

ჯენარა

ნინო ჭიჭივეიშვილი
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დოქტორანტურის
ეროვნული
ქრისტესაშვილი
საგრანტო კონკურსი, სამეცნიერო ფონდის
ტრიქომონიაზის
მკურნალობის
უახლესი მეთოდი
ვერცხლის
ნანონაწილაკების
მდგრადი
სუსპენზიით (
პროექტის
კოდიPhDF2016-32).
სამეცნიერო
მიმართულება
მედიცი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტი ხანგძლივობა 2 წელია, სამეცნიერო კვლევით მუშაობა მიმდინარეობს 2016 წლის
სექტემბრიდან, პროექტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა, ნანონაწილაკების მიღებს სხვადასხვა
ქიმიო-ფიზიკური მეთოდები, რის გამოც ყოველდღიურად ხდებოდა ახალი სტატიების ძიება
სხვადასხვა საბიბლიოთეკო ქსელებში, სამეცნიერო ჟურნალებსა და ონლაინ პუბლიკაციებში.
მყარდებოდა კომუნიკაცია, უცხოეთში მოღვაწე პროფესორებთან, კოლეგებთან გამოცდილების
გაზიარების მიზნით. გამოქვეყნდა მიმოხილვით სტატია ადგილობრივ რეფერირებად ჟურნალში.
ყოველივე ამან ხელი შუწყო დოქტორანს თეორიული მასალის დამოუკიდებლად მოძიების,
ანალიზის და პრაქტიკაში გამოყენების უნარის შეძენაში, საქმიანი და სამეცნიერო საერთაშორისო
კომუნიკაციის დამყარებასა და წარმართვაში, კავშირების დამყარებაში, სხავადსხა ადგილობრივი
თუ საზღავრგარეთის კვლევით ცენტრებსა და ინსტიტუტებში, უცხოელ და ქართველ
კოლეგებთან. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული ექსპერიმენტების ჩატარებისათვის,
საჭირო გახდა ლაბორატორიული სამუშაოს, ტექნიკური მეთოდოლოგიის ათვისება, კერძოდ
ლაბორატორიულ ცხოველებზე ცდების ჩატარების საერთაშორისო სტანდარტებით მიღებული
ეთიკური ნორმების დაცვით, მედიკამენტის ტოქსიური დოზის გამოცდა, ასევე ცხოველის
სისხლის აღება, ბიოქიმიურო მაჩვნებელების კვლევა და შესწვალა. ყოველივე ამან ხელი შეუწყო
დოქტორანტს დაესწავლა ლაბორატრიულ ცხოველთან ექსპერიმენტების ჩატარების ყველა
ტექნიკური და თეორიული მეთოდიკა, რაც დაეხმარა დამოუკიდებლად წარმართოს, საჭირო
ექსპერიმენტალური კვლევები ლაბორატორიულ ცხოველზე. ამ ეტაპზე მიღებული მასალა
მუშავდება და მზადდება სტატია გამოსაქვეყნებლად, ამავდროულად იგეგმება მონაწილეობა
სამედიცინო საერთაშორისო კონფერენციაში.

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სახელმძღვანელოები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#
1
2
3

ავტორი/ავტორები
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სტატიები
სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
#
ჟურნალის/კრებულის
ნომერი
დასახელება
1 M. Japaridze; Comparative analysis
A.Gvenetadze
of total laparoscopic
ავტორი/
ავტორები

hysterectomy

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა
Tbilisi

გვერდების
რაოდენობა
5

and

vaginal
hysterectomy
cuff

–vaginal

dehiscence

as

complication

a

(case

report) ;
Translational and clinical
medicine;

Georgian

medical journal";
2

M.Japaridze;
A.Gvenetadze

Comparative
of

analysis

laparoscopic

and

vaginal hysterectomyPostoperative pain –
iMedPub Journals;
3

L.Iremadze; The endometrium or
A.Gvenetadze
embryo quality in

Tbilisi

4

minimal or mild
endometriosis-related
infertility; Translational
and clinical medicine;
Georgian medical
journal
IX. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
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2
3
ბ) უცხოეთში
#

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
2
3
სხვა აქტივობები
1

2ND SOUTH CAUCASIAN
CONGRESS OF
OBSTETRICIANS,
GYNECOLOGISTS AND
PERINATOLOGISTS.
2017 , 15-16 SEPTEMBER ,
TBILISI

2

2ND SOUTH CAUCASIAN
CONGRESS OF
OBSTETRICIANS,
GYNECOLOGISTS AND
PERINATOLOGISTS.
2017 , 15-16 SEPTEMBER ,
TBILISI

3

Pregnancy management in women with

J. Kristesashvili
M.CHIPASHVILI

J. Kristesashvili

multiple pregnancy losses in Georgia

MEDICAL “ PROFESSOR ARCHIL

INTERNATIONAL
CONFERENCE

4

CONGENITAL ANOMALIES OF
GENITAL ORGANS IN PATIENTS
WITH FEMALE PHENOTIPE

J. Kristesashvili

,TBILISI, KHOMASURIDZE-

GEORGIA,26-28

PERSON,PHYSICIAN,REPRODUCTOL

OCTOBER,2017

OGIST

INTERNATIONAL

MEDICAL REPRODUCTIVE AND

CONFERENCE

,TBILISI, RECONSTRUCTIVE SURGERY IN

GEORGIA,26-28

THE MANAGEMENT OF

OCTOBER,2017

CONGENITAL SEX DEVELOPMENT

J. Kristesashvili
R.CHAREKISHVILI

ANOMALIES.
5

2017 წ, 24 „ჩანაცვლებითი ჰორმონოთერაპია

კომპანია Abbot-

ოქტომბერი,მგალობლიშვილ

ესტროგენდეფიციტური

ის 5ა, სარტ 8. ბ. 37

მდგომარეობისას- უახლესი

ჯ.ქრისტესაშვილი

მონაცემები“
6

IP

გრუპის

სამედიცინი ლუთეინური უკმარისობის

ჯ.ქრისტესაშვილი
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კონფერენცია.

2017წ.

22 მკურნალობის ახალი

ნოემბერი

შესაძლებლობა- ვაგინალური გელი
ვასკლორი

7

მედიკოსთა ტრადიციული 41- ორსულობის განმეორებითი
ე

საერთაშორისო

ჯ.ქრისტესაშვილი

სკოლა- დანაკარგების მართვის ახალი

კონფერენცია. ბაკურიანი 2017 ალგორითმი
18-26 თებერვალი
8

საქართველოს გენეტიკის და
ეპიგენეტიკის

„ პაციენტები ქალური ფენოტიპით

ჯ.ქრისტესაშვილი

საქართველოს და მამაკაცის კარიოტიპით"

საზოგადოება. „გენომიკა და
ეპიგენომიკა
პერსონალიზებულ/ზუსტ
მედიცინაში: მექანიზმებიდან
მკურნალობანდე“ 2017 წ 25
აპრილი
9

10

2ND WORLD CONGRESS ON
Thrombophilia Gene Mutations in
RECURRENT PREGNANSY
Georgian Womens with Recurrent
LOSS
19-22 Januari 2017, CANNES, Pregnancy Loss (RPL)
france

J,Kristesashvili

2ND WORLD CONGRESS ON
RECURRENT PREGNANSY
LOSS

J,Kristesashvili

“Balansed Structural Chromosomal
Anomalies in Couples with Recurrent

19-22 Januari 2017, CANNES, Pregnancy Loss ( RPL)”

n.Kochiashvili,
n. Pirtshelani
k.Kartvelishvili
m.Janelidze,
m.Khvichia,
m.Jashiashvili

N.Sigua
M.Rukhadze
M.Mdivnishvili

france
11

17th World Congress of the “Effect of oral contraceptives oh antiAcademy

of

Human mullerianhormone levels in young women

Reproduction. 15-18 March 2017 with Polycystic Ovary Syndrome”

J,Kristesashvili
L.Barbakadze
E.asanidze

,Rome,Italy
17th World Congress of the
Academy
of
Human
Reproduction. 15-18 March
2017 ,Rome
13 17th World Congress of the
“Ovarian reserve tests in different age
12

“ChromosomalAnomali
es in Couples eith
Recurrent Pregnancy
Loss.” (RPL)
J,Kristesashvili
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14

15

16

17

18

19

20

21

A.Khomazuidze

Academy of Human
Reproduction. 15-18 March
2017 ,Rome

groups of infertile woman”

17th World Congress of the
Academy of Human
Reproduction. 15-18 March
2017 ,Rome,Italy

“Inherited Thrombophilias in Georgian
Women with Unexplained Recurrent
Pregnancy Loss”

25th World Congress on
Controversies in Obstetrics,
Gynecology and Infertility 30.112.12.17. Vienna, Austria

Assessment of Ovarian Reserve Tests for
Prediction of oocyte yield and chance of
pregnancy after ovulation induction
Oral Presentation

მედიცინის უახლესი
მიღწევები და ტექნოლოგიები
მომავალი თაობის
ჯანმრთელობისათვის. 25-26
ნოემბერი. თბილისი,
საქართველო
INTERNATIONAL MEDICAL
CONFERENCE, TBILISI,
GEORGIA, 26-28
OCTOBER,2017

MTHFR - გენის მუტაციის
დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა
ლ. ბარბაქაძე
ორსულობის შენარჩუნებასა და
შ. ჭიოკაძე
ჯანმრთელი ახალშობილის მიღებაში

საკვერცხის მწირი პასუხი და მისი
მართვა

ლ. ბარბაქაძე

კომპანია Solgar - 2017წ, 12
ოქტომბერი. კლინიკა ინ
ვიტრო. თბილისი,
საქართველო
კომპანია Solgar - 2017წ, 22
ივლისი, ა. ხომასურიძის
რეპროდუქტოლოგიის
ინსტიტუტი. თბილისი,
საქართველო
სამედიცინო კონფერენცია “რა ვუყოთ საკვერცხეების
პოლიცისტოზს?“
თბილისი, 3 მარტი, 2017
თბილისი, საქართველო

ფოლატების დეფიციტი და
ორსულობის გართულებები

ლ. ბარბაქაძე

ფოლატების დეფიციტი და
ორსულობის გართულებები

ლ. ბარბაქაძე

უნაყოფობის მართვა საკვერცხეების
პოლიცისტოზით დაავადებულ
ქალებში

ლ. ბარბაქაძე

Odesa, Kiev. 21-22 April 2017

Endometriosis and Reproduction:

Arsen Gvenetadze,

L.Barbakadze
,Italy
J,Kristesashvili
და თანაავტორეები.

L.Barbakadze
J,Kristesashvili
N. Khonelidze

Tratment Approaches
22

The 2nd World Congress on
Recurrent Pregnancy

Endoscopic Septectomy for RPL patients
;

Arsen Gvenetadze,

Recurrent Pregnancy loss and the role
of hysteroscopy

Arsen Gvenetadze,

loss – France; Cannes 19-22
January 2017
23

Kiev, Ukraine 2017 February
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24

Third International Dental

“Happiness is to become a parent, and

Seminar on Lopota, 9-11

nothing is impossible!”

Arsen Gvenetadze,

September, Kvareli, Georgia
25

26

2017
Batumi, Georgia. March

ESGE 26th ANNUAL
CONGRESS, 18-21 October
2017, Antalya, Turkey

Recurrent Pregnancy Loss (RPL);

Arsen Gvenetadze,

Pregnancy rates after laparoscopic

Arsen Gvenetadze,

treatment of minimal or mild

Lela Iremadze,

endometriosis – 4,5 years of

Tamar Dzotsenidze,

experience

Lela Sichinava,
Lela TandaSvili

27

28

29

25th World Congress on
Controversies in Obstetrics,
Gynecology and Infertility 30.112.12.17. Vienna, Austria
From poor response to low
prognosis concept. POSAIDON
criteria. 13-14 October. Athens,
Greece

17th World Congress of the
Academy of Human
Reproduction. 15-18 March
2017 ,Rome

participation

Arsen Gvenetadze,

participation

L. Barbakadze

Contraception

A. Khomasuridze

Oral presentation

ჯ. ქრისტესაშვილის ხელმძღვანელობით 2017 წელს სადისერტაციო ნაშრომებს ასრულებენ :
1. ელენე ასანიძე- „ანტიმიულერული ჰორმონის კორელაცია ჰორმონულ და საკვერცხის
მორფოლოგიურ მახასიათებლებთან პაციენტებში პოლიცოსტური საკვერცხეების
სინდომით (პსს) ინსულინრეზისტენტობით და მის გარეშე“
2. მაია ჭიოკაძე- „ლიმფოციტების და ციტოკინების პროფილი ქალებში უცნობი გენეზის
ორსულობის განმეორებითი დანაკარგებით“
“
3. თეონა ანთია- „ტუბექტომიის გავლენა ოვარიულ რეზერვზე“
4. ხათუნა სოხაძე- „ ორსულობის გამოსავალი ქალებში ჰიპერპროლაქტინემიის მკურნალობის
შემდეგ“
5. Nnino WiWveiSvili- „ტრიქომონიაზის მკურნალობის უახლესი მეთოდი, ვერცხლის
ნანონაწილაკების მდგრადი სუსპენზიით ექსპერიმენტში“.
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, gadaudebeli da kritikuli medicinis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - zurab CxaiZe.
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
zurab CxaiZe - sruli profesori,
mamuka CxaiZe - asistent profesori.

IV. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
X. 4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

2

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის
თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სახელმძღვანელოები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#
1
2
3

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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სტატიები
სტატიის სათაური,
გამოცემის
ავტორი/
ჟურნალის/კრებულის
გვერდების
#
ჟურნალის/კრებულის
ადგილი,
ავტორები
ნომერი
რაოდენობა
დასახელება
გამომცემლობა
1
2
3

XI. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
ა) საქართველოში
№
1

2.

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
Chkhaidze.z gvenetadze T

Chkhaidze z, gvenetadze z, g.
giorgobiani

მოხსენების სათაური
prevention of male infertility
after various methods of te

Surgical treatment of
strangulated hernia
nzion-free hernioplasty

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
Tbilisi 2017 5-7 octomber

Tbilisi 2017 5-7 octomber

ბ) უცხოეთში
#
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
Chkhaidze Z, Gvenetadze T,
Tskhvedadze N

მოხსენების სათაური

Diagnostical and Surgical
Tactile Mistakes During
Diaphragm Injury

Chkhaidze Z, Tskhvedadze N,
The complicated divertikular
Gvenetadze T
disease of a intestine: modern
diagnostics and treatment

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
Bucharest. ESES 2017

Bucharest. ESES 2017
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, sazogadoebrivi jandacvis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - paata imnaZe
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
SoTa canava - asocirebuli profesori;
nata yazaxaSvili - asocirebuli profesori;
nino CixlaZe - asocirebuli profesori;
qeTevan dadiani - asocirebuli profesori;
laSa loria - - asocirebuli profesori.
3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XII.

4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
2
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები
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1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები

№

ავტორი/
ავტორები

1 ნ.ყაზახაშვილი,
თ.მანჯავიძე,
ნ. ფიცხელაური,
პ. იმნაძე,
ნ. ჩიხლაძე

სტატიის სათა-ური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება
ახალგაზრდების
ჯანმრთელობის
დაცვის პოლიტიკა
და სტუდენტთა
სამედიცინო
დაზღვევა
საქართველოში

ჟურნალის/
კრებულის ნომერი
ჟურნალი
,,ჯანდაცვის
პოლიტიკა და
დაზღვევა’’ №3,
2017:13-22გვ.

2
2. ხ. გიორგობიანი ექიმის პროფესიული
ჟურნალი
ნ.ყაზახაშვილი,
პასუხისმგებლობის
,,ჯანდაცვის
ნ. ფიცხელაური,
განვითარება
პოლიტიკა და
ლ.ლორია,
საქართველოში:
დაზღვევა’’ №3,
ნ. ჩიხლაძე
ბარიერები და
2017:5-12გვ.
შესაძლებლობები
3. მ, მელიქიშვილი,
ბიოსამედიცინო
ჟურნალი
ნ. მიცკევიჩი,
კვლევების ეთიკა და ,,ექსპერიმენტული
ნ. ჩიხლაძე,
ექსპერიმენტებში
და კლინიკური
ნ. ფიცხელაური,
ცხოველების
მედიცინა’’, №1,
ბ.ტეილორი
გამოყენება
2017:59-62გვ.

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

საქართველო

9გვ.

საქართველო

7გვ.

საქართველო

3გვ.

II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს

გამოცემის ადგილი,

გვერდების

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები
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სახელწოდება

გამომცემლობა

რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
#
1.

2

3

4

5

კრებულის
სახელწოდება
Tinatin Manjavidze,
“Perinatal mortality in
Erik Eik Anda, Finn Egil Georgia”. 1 st National
Skjeldestad,
PHD Conference in
Nata Kazakhashvili
Global health. Abstract
Book
ავტორი/ავტორები

A. Kotorashvili, N.
Kotaria, M. Zarandia, m.
Karchava, N.
Chkhartishvili, T.
Tsertsvadze, P.
Imnadze.

Abstract book 12
Annual Sequencing,
Finishing, Analysis in
the Future Meeting;
აბსტრაქტი - Next
Generation SequencingBased characterization
of Hepatitis C Virus
RF1_2k/1b strain in
Country of Georgia.
N. Mamuchishvili, K.
Abstract book ASM
Zakhashvili, M.
microbe/ICAAC-2017;
Endeladze and P.
აბსტრაქტი Imnadze.
Nosocomial transmission
of Crimean-Congo
Hemorrhagic Fever in
Georgia.
M.Gavashelidze, Sh.
Abstract book ASM
Tsanava; E.Khmaladze, microbe/ICAAC-2017;
Kh.Zakhashvili,
აბსტრაქტ - First
I.Kalandadze,
detection of Cowpox
G.Chakhunashvili,
Virus Infection in
M.Tsilosani,
Human in the Country
D.Tsaguria,
of Georgia.
G.Gogoladze,
K.Sidamonidze,
E.Zhgenti, Y.Li;
G.Emerson; P.Imnadze.
L. Malania, E.
2017 Bacillus ACT, The
Khmaladze, K.
International
Sidamonidze, F. Buyuk, Conference on Bacillus
E.Celik, O.Celebi, M.
anthracis, B. cereus, and
Sahin, W. Su, M.P.
B. thuringiensis;

გამოცემის ადგილი,
გვერდების
გამომცემლობა
რაოდენობა
Norwegian Research
1 გვ
School of Global Health.
15-17 March 2017,
Stiklestad Hotel,
Norway.
Abstract Book, page 17.
http://www.ntnu.edu/w
eb/nrsgh/phdconference
USA, Santa Fe, New
1
Mexico, May 2017,

USA, New-Orlean, June 1
2017

USA, New-Orlean, June 1
2017

Canada, Victoria,
Canada, October 2017

1
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Nikolich, L. Baillie, A.
Kotorashvili, P.
Imnadze.

6

აბსტრაქტ - Bacillus
Anthracis SNP
Genotype Similarities:
isolates from Georgia
and Turkey.
E. Zhgenti, E.
Abstract book 2017
Canada, Victoria,
Khmaladze, N.
Bacillus ACT, The
Canada, October 2017
Abazashvili, G.
International
Chanturia, P. Imnadze Conference on Bacillus
anthracis, B. cereus, and
B. Thuringiensis;
აბსტაქტი Characterization of
Genetic Diversity of
Bacillus Anthracis
Strains from Georgia.

1

სტატიები
გამოცემის
ჟურნალის/კრებულ ადგილი, გვერდების
#
ის ნომერი
გამომცემლ რაოდენობა
ობა
1 Ying Bai, Lela Urushadze, Molecular Survey of
PLOS ONEI
12
Lynn Osikowicz, Clifton Bacterial Zoonotic Agents DOI:10.1371/journal.p
Mckee, Ivan Kuzmin,
in Bats from the Country one.0171175
Andrei Kandaurov,
of Georgia (Caucasus).
Georgi Babuadze, Ioseb PLOS ONEI.
Natradze, Paata mnadze,
Michael Kosoy.
2 Zachery T Lewis,
The Fecal Microbial
Scientific
Repots
11
Ketevan Sidamonidze,
Community of Breast-Fed /7:40932/
Vardan Tsaturyan, David Infants from Armenia and DOI:10.1038/
Tsereteli, Nika
Georgia.
srep40932,
Khachdze, Astghik
Scientific Repots.
Published02 February
Pepoyan, Ekaterine
2017,
Zhgenti, Liana Tevzadze,
www.nature.com/scie
Anahit Manvelyan,
ntificreports
Marine Balayan, Paata
Imnadze, Tamas Torok,
Danielle G. Lemay, David
A Mills.
3 Ketevan Sidamonidze,
Genome Sequences of
American Society for USA
3
Jun Hahg, Georgi
Human and Livestock
Microbiology,
Javashvili, Ekaterine
Isolates of Brucella
Volume 5, Issue 6,
Zhgenti, Nino Trapaidze, melitensis and Brucella
e01518-16,
Paata Imnadze, Mikeljon abortus from the Country Downloaded from
P. Nikolich.
of Georgia.
http://
American Society for
genomea.asm.org/on
Microbiology.
February 15. 2017 by
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება
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guest,
genomea.asm.org,
4 Urushadze L, Bai Y,
Prevalence, diversity, and PLoS Negl Trop Dis
Osikowicz L, McKee C, host associations of
11(4): e0005428. April
Sidamonidze K,
Bartonella strains in bats 11, 2017;
Putkaradze D, Imnadze from Georgia (Caucasus). https://doi.org/10.137
P, Kandaurov A, Kuzmin PLoS Negl Trop Dis.
1/journal.pntd.000542
I, Kosoy M.
8;
5 V. Picot, A. Rasuli, A.
Abella-Rider, M.
Saadatian-Elahi, A.
Aikimbayev, A.Bakia, S.
Benmais, Z. Bouslama, K.
De Balogh, A. Dehove, F.
Davlyatov, F. Farahtay,
G. Congal, A. Cholami, P.
Imnadze, M. Issad, S.
Khoufi, V. Nedasedov, A.
Rafila, H. Rich, A. Soufi,
J. Tuychiev, N. Vrangles,
R. Vodopija, I. Zaouia, L.
Nel.

The Middle East and
Eastern Europe rabiens
Expert Bureau (MEEREB)
third meeting.
Journal of Infection and
Public Health

Journal of Infection
and Public Health
(2017), JIPH -726
http://dx.doi.oeg?10.1
016/j.jiph.2017.03.005

12

7

XIII. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
2
3
ბ) უცხოეთში

1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
იმნაძე პაატა

2

იმნაძე პაატა

3

იმნაძე პაატა

#

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
მოხსენების გარეშე
ევროპის კლინიკურ
მიკრობიოლოგთა და
ინფექციონისტთა კონგრესი,
21-23.04.2017, ავსტრია, ქ. ვენა
მოხსენების გარეშე
აშშ-ს მიკრიბიოლოგთა
ასოციაციის შეკრება "ASM
MICROBE 2017“ 31.0507.06.2017, აშშ,
ქ. ნოუ
ორლეანი
„Strengthening Capacities within ჯანმრთელობის გლობალური
Global Health Security in
უსაფრთხოების მე-4
მოხსენების სათაური
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Georgia“
4

იმნაძე პაატა

5.

ნინო ჩიხლაძე

6.

ქეთევან დადიანი

მინისტრიალი,
2328.10.2017, უგანდა, ქ. კამპალა
მოხსენების გარეშე
MediPIET-ის ყოველწლიური
სამედიცინო კონფერენცია,
26.11-02.12.2017, ბელგია, ქ.
ბრიუსელი
კომპეტენციებზე
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
დაფუძნებული საქართველო- ყოველწლიური კონფერენცია,
ნორვეგიის
2017 წელი, სტოკჰოლმი
თანამშრომლობითი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სამაგისტრო პროგრამის
იმპლემენტაცია
"საქართველოში
ევროპის ტერატოლოგთა
ანტიბიოტიკებით სურსათის საზოგადოების 45კონტამინაციით
ე კონფერენცია (ბუდაპეშტი,
განპირობებული
2017 წლის 4-7 სექტემბერი);
რისკი დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობისთვის" ;

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, stomatologiis და ყბა - სახის ქირურგიის დეპარტამენტი
samecniero erTeulis xelmZRvaneli. vladimer margvelaSvili
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
manana kalandaZe - asocirebuli profesori
natalia manjaviZe- asocirebuli profesori
oTar darjania – asistent profesori
გოგიბერიძე მამუკა – asistent profesori
ფარულავა შალვა – asistent profesori
3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XIV.
2

4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

პროექტის დასახე-

დამფინანსებელი

პროექტის

პროექტის
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ლება მეცნიერების
ორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის

გამოცემის ადგილი,

გვერდების
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სათაური

გამომცემლობა

რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები

#

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
XV.
1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№
1
2
3

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
პროფესორი ვლადიმერ
მარგველაშვილი

მოხსენების სათაური
პაციენტთა ორთოპედიული
რეაბილიტაცია და
ესთეტიური პრობლემები

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
ბათუმი, საქართველო
15.07.2017

ბ) უცხოეთში
#
1
2
3

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
პროფესორი ვლადიმერ
მარგველაშვილი

მოხსენების სათაური
FDI-ERO სამუშაო ჯგუფის
„ინტეგრაცია“, მუშაობის
ანალიზი 2012-2017 წლებში.

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
მინსკი, ბელორუსია
26.04.2017
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iv.

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

mediciniს

fakulteti, ofTalomologiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - mixeil omiaZe
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
mixeil omiaZe- sruli profesori;
nikoloz anTelava - asocirebuli profesori.
3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

III.

4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
2
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№
1
2

ავტორი/ავტორები
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3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები

ავტორი/
ავტორები

№

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები

#

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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1
2
3

IV. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№
1
2
3

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
მიხეილ ომიაძე

მოხსენების სათაური
კატარაქტის ქირურგია
ფაკოემულსიფიკაციის გარშე

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
16.12.2017
თბილისი,საქართველო
თბილისის საერთაშორისო
ოფთალმოლოგიური
კონფერენცია

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე
თანამედროვე ფაკოემულსიფიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა ოპერაციის
მსვლელობისას მინიმუმადე შემცირდეს ულტრაბგერის სიმძლავრე.
2017 წლის მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით ჩვენს მიერ ჩატარდა 1+ და 2+ ხარისხის კატარაქტის
98 ოპერაცია ფაკოემულსიფიკატორ „ცენტურიონის“ ულტრაბგერის მანქანის გამყენებით.
სპეციალური ოპერაციული რეჟიმის გერჩევით (ვაკუუმი 700 მმ ვწყ, თვალშიდა წნევა 55 მმ ვწყ,
ასპირაცია 35კბკ/წთ, ულტრაბგერა 0%) ჩვენ შევძელით ულტრაბგერის გამოყენების გარეშე
დაგვენაწევრებინა შემღვრეული ბროლი და მოგვეხდინა მისი ასპირაცია.
ჩატარებული 98 ოპერაციიდან არცერთ შემთხვევაში არ აღინიშნა უკანა კაფსულის დაზიანება და
რქოვანის ენდოთელიუმის დეკომპენსაცია.
ჩვენს მიერ შემუშავებული კატარაქტის ქირურგიის ახალი ორიგინალური მეთოდი საშუალებას
იძლევა ჩატარდეს 1+ და 2+ ტიპის კატარაქტის ოპერაცია ულტრაბგერის გამოყენების გარეშე.
აღნიშნული მეთოდი წარმოადგენს ფემტოლაზერული კატარაქტის ქირურგიის ალტერნატიულ,
მარტივ და უხიფათო ოპერაციას.

ბ) უცხოეთში
#
1
2
3

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
Shalva Skhirtladze, MD. Nikoloz
Labauri, MD.
Mikheil Omiadze MD,PHD

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
Case report of large size
07.10.2017
iridociliary melanoma treated by Lisbon, Portugal
XXXV Congres of the European
iridocyclectomy
Society
of
Cataract
and
Refractive Surgeons
მოხსენების სათაური
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Annotation of reports
Purpose
To demonstrate the surgical technique of irodocyclectomy for large size iridociliary melanoma using intra and
extra ocular approach.
Methods
A 57 years old female has been operated on her right eye for large size (8x5x3mm) iridocyliary melanoma using
iridocyclectomy technique. Tumor was occupying 4 clock hour meridians of the nasal part of the iris and ciliary
body. Preoperatively the best corrected visual acuity was 20/40 (0.5 in decimals) and Intraocular pressure was
16mm/Hg. Lens crystalline was clear and posterior segment within normal limits. After thorough metastatic
work-up for tumor staging using liver function tests, chest X-ray and full MRT scan surgical removal of the
tumor was planned. After performing the conjunctival peritomy and Tenon’s dissection, a “hat” shape lamellar
scleral flap has been made using crescent knife. Two paracentesis was made to perform sectoral iridotomy using
23 gauge intraocular scissors. Following that, deep sclera was removed to expose the ciliary part of the tumor
and cut it off as an entire lesion. Scleral flap has been reaposed and sutured on its original place using 8.0 vycril,
interrupted sutures, followed by Tenon’s and conjunctival closure . Cohesive viscoelastic device was left into
the anterior chamber to maintain immediate post operative intracameral pressure. Resected tumor has been sent
to histopathological examination.

Results
Patient has been reviewed by the next day, one week, one month, three months and six months post operatively.
Lens crystalline is transparent and well centered. Intraocular pressure remains within normal limits. Transient
vitreous hemorrhage occurred and absorbed completely during first one month. At the last follow up her best
corrected visual acuity was 20/40 (0.5 decimals), same as preoperatively. Histopathology confirmed spindle
shape malignant melanoma cells. She has no evidence of tumor recurrence and no signs of metastasis during
repeated examinations done 6 months postoperatively. For the future management of photophobia and diplopia
caused by large sectoral iridectomy this eye is posted for clear lens phacoemulsification and intracapsular iris
prosthesis implant.
Conclusion
Iridocyclectomy for the primary iridociliary melanoma as a stand alone approach without any supplementary
therapy such as charged particle radiation and chemotherapy, appears to be effective in a long run as it has
also been shown in the other studies.

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, fsiqiatriis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - nino okribelaSvili
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
nino okribelaSvili - sruli profesori
daviT zurabaSvili – asocirebuli profesori,
ვაჟა კენჭაძე– asistent profesori.
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V. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
№
პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
ნიერო მიმართულების მითითებით
1
2
3
4

პროექტის
შემსრულებლები
5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XVI.

2

4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

არა

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები
№

ავტორი/

სტატიის სათა-

ჟურნალის/

გამოცემის

გვერდების

80
ავტორები

ური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება
ვ.კენჭაძე
ქართული
ნ.ოკრიბელაშვილი ფსიქიატრიის
გ.ნანეიშვილი
ისტორიის
ნაკლებად
ცნობილი
ფურცლები
(ინგლისურად)

1
2
3

1
2
3

კიკალიშვილი ბ.,
გორგასლიძე ნ.,
ზურაბაშვილი დ.
და სხვ.

საქართველოში
მოზარდი
ჩვეულებრივი
თხიის (
CORYLUS
AVELLANA L.)
ნაყოფის
ლიპიდების
შესწვალა

კრებულის
ნომერი
Georgian Medical
News

ადგილი,
გამომცემლობა

რაოდენობა

თბილისი
საქართველო

გვ.130-138

თბილისი
საქართველო

გვ.74-79

N 4 (265) აპრილი,
2017

Georgian Medical
News
N 4 (266) მაისი,
2017

II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

1
2
3

სტატიები
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ავტორი/
ავტორები

#

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
XVII. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

1

ნინო ოკრიბელაშვილი

•
•

მოხსენების სათაური
აფექტური დარღვევების
ადრეული იდენტიფიკაცია
მოზარდებში

–

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
“ბავშვთა და მოზარდთა
მედიცინა”
1st Chinese-Georgian
Symposium on Pediatrics
28-29 ოქტომბერი, 2017
თბილისი

ბ) უცხოეთში
#

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
2
3

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკის დეპარტამენტი
თანამშრომლები:

samecniero erTeulis xelmZRvaneli –beJan winamZRvriSvili;
nino mamamTavriSvili - asocirebuli profesori;
nino SaraSiZe - asistent profesori;
rusudan abaSiZe - asocirebuli profesori;
giorgi saaTaSvili - asistent profesori;
დალი ტრაპაიძე, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის თერაპიის დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი,

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული 2017 წლის
გეგმით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის შემსრულებლები

82
1

მიმართულების მითითებით
2

3
4
პროფ. ბეჟან
დალი ტრაპაიძე, თსუ
მაისის გაზომვების თვე -2017
წინამძღვრიშვილი,
მედიცინის ფაკულტეტის
თსუ
მედიცინის
თერაპიის
დეპარტამენტის
მედიცინა, კარდიოლოგია
ფაკულტეტის თერაპიის
მოწვეული
(კვლევა ჩატარდა
დეპარტამენტის
პროფესორი,საქართველოს
წინამძღვრიშვილის
ხელმძღვანელი,
ჰიპერტონიის შემსწავლელი
კარდიოლოგიური ცენტრის საქართველოს ჰიპერტონიის საზოგადოების კვლევათა
დაფინანსებით)
შემსწავლელი საზოგადოების
ჯგუფის ხელმძღვანელი
პრეზიდენტი;
თამარ აბესაძე,
წინამძღვრიშვილის
წინამძღვრიშვილის
კარდიოლოგიური ცენტრის კარდიოლოგიური ცენტრის
დირექტორი
თანამშრომელი
ნინო მამამთავრიშვილი,
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
თერაპიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან აბაშიძე
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
თერაპიის დეპარტამენტის
ასისტენტ პროფესორი

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მაისის გაზომვების თვე -2017

ჰიპერტენზიის საერთაშორისო საზოგადოებაm და ჰიპერტენზიის მსოფლიო ლიგამ - 2017 wlis
maisSi Cაატარა ჰიპერტენზიის სკრინინგულ კვლევა მსოფლიოში,ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღის
აღსანიშნავად.
მაღალი არტერიული წნევა არის პრობლემა მთელს მსოფლიოში. გამომდინარე იქიდან, რომ
ხშირად ეს კლინიკური მდგომარეობა უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ბევრმა არ იცის საკუთარი
წნევის ციფრების შესახებ და აქედან გამომდინარე ისეთი სისხლძარღვოვანი გართულებების
პერსონალური რისკების შესახებ,როგორიცაა თავის ტვინის ინსულტი,გულის კუნთის ინფარქტი,
თირკმლის ქრონიკული დაავადება, უეცარი სიკვდილი.
პროექტი ,,მაისის გაზომვების თვე’’- მსოფლიოში პირველი გლობალური მასშტაბის
ინიციატივაა,ჰიპერტენზიის სკრინინგის მიმართულებით,რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 100მდე ქვეყანამ და სკრინინგი განხორციელდა 25 მლნ.პირში.
საქართველოში აღნიშნულ კამაპანიას შეუერთდა საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი
საზოგადოება,თსუ მედიცინის ფაკულტეტის თერაპიის დეპარტამენტი,წინამძღვრიშვილის
კარდიოლოგიური ცენტრი (თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბაზო კლინიკა)
და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
საქართველოში აღნიშნული აქცია დაიწყო 4 მაისს. აქციამ სტარტი აიღო ქუთაისში. ქვეყანაში
ამოქმედდა 25 საიტი - არეალი -- ქუთაისი, ბათუმი , ქობულეთი, სენაკი, სიღნაღი, გორი, რუსთავი
და ა.შ. სადაც მიმდინარეობდა მოსახლეობის სკრინინგი.
სკრინინგი გულისხმობდა არტერიული წნევის გაზომვას, შეგროვდა ინფორმაცია ასაკის, სქესის,
რისკ-ფაქტორების, ანამნეზში გადატანილი სისხლძარღვოვანი ეპიზოდების შესახებ.
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მაისის გაზომვების თვის აქციის ფარგლებში 17 მაისს - მსოფლიო ჰიპერტენზიის დღეს, თსუ
მედიცინის
ფაკულტეტის შინაგან დაავადებათა დეპარტამენტის
და წინაძღვრიშვილის
კარდიოლოგიური ცენტრის თანამშრომლების მიერ, ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილის სახ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელების კვლევა, რის
შემდეგაც პროფ.ბ.წინამძღვრიშილმა მათ წაუკითხა ლექცია - არტერიული ჰიპერტენზიის და მისი
გართულებების შესახებ.
მაისის გაზომვების თვის აქციის ფარგლებში საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი
საზოგადოებამ და თსუ მედიცინის ფაკულტეტის თერაპიის დეპარტამენტმა 30 მაისს ქალაქ გორში
ჩაატარა მოსახ;ლეობის სკრინინგული კვლევა გორის მუნიციპალიტეტის შენობაში, შემდეგ
,,გორმედში“’ პროფ. ბეჟან წინამძღვრიშვილმა ექიმებს წაუკითხა ლექცია ,, არტერიული
ჰიპერტენზია, მკურნალობის ხარვეზები“.
მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგები დამუშავდა სატატისტიკურად
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ, რაც კვლევის
სათავო ოფისმა სცნო როგორც საუკეთესო. კვლევის შედეგების საფუძველზე შემუშავდება
ქვეყანაში არტერიული ჰიპერტენზიის პრევენციული ღონისძიებების სტრატეგია და სამოქმედო
გეგმა.
აღნიშნული კვლევის შედეგების განხილვის და მომავალი 2018 წლის ღონისძიებების დაგეგმვის
მიზნით დიდ ბრიტანეთში 2018 წლის 19-20 იანვარს ტარდება მონაწილეთა შეხვედრა,
საქართველოს წარმოადგენს და კვლევის შედეგებს მოახსენებს.MMM 2017 - მაისი გაზომვების
თვის აქციის ლიდერი ქვეყანაში -- დალი ტრაპაიძე,თსუ მედიცინის ფაკულტეტის თერაპიის
დეპარტამენტის
მოწვეული
პროფესორი,საქართველოს
ჰიპერტონიის
შემსწავლელი
საზოგადოების კვლევათა ჯგუფის ხელმძღვანელი.

II.

№

1.

1.

2. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტი

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით
2

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის შემსრულებლები

3

4

დალი ტრაპაიძე, თსუ
პროფ. ბეჟან
მედიცინის ფაკულტეტის
წინამძღვრიშვილი,
თერაპიის დეპარტამენტის
ჰიპერტონული კრიზის
თსუ მედიცინის
მოწვეული
კვლევა (მესამე რაუნდი)
ფაკულტეტის თერაპიის
პროფესორი,საქართველოს
(კვლევა ჩატარდა
დეპარტამენტის
ჰიპერტონიის შემსწავლელი
წინამძღვრიშვილის
ხელმძღვანელი,
საზოგადოების კვლევათა
კარდიოლოგიური ცენტრის
საქართველოს ჰიპერტონიის
ჯგუფის ხელმძღვანელი
დაფინანსებით)
შემსწავლელი საზოგადოების თამარ აბესაძე,
პრეზიდენტი;
წინამძღვრიშვილის
კარდიოლოგიური ცენტრის
მედიცინა, კარდიოლოგია წინამძღვრიშვილის
კარდიოლოგიური ცენტრის
თანამშრომელი
დირექტორი
ნინო მამამთავრიშვილი,
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
თერაპიის დეპარტამენტის
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ასოცირებული პროფესორი

2.

დალი ტრაპაიძე, თსუ
მედიცინის ფაკულტეტის
პროფ. ბეჟან
თერაპიის დეპარტამენტის
წინამძღვრიშვილი,
მოწვეული პროფესორი
არტერიული ჰიპერტენზიის
თსუ
მედიცინის
თამარ
აბესაძე,
ეპიდემიოლოგიური
ფაკულტეტის თერაპიის
წინამძღვრიშვილის
კვლევების 20 წლიანი
დეპარტამენტის
კარდიოლოგიური ცენტრის
დინამიკა აჭარის რეგიონში
ხელმძღვანელი,
თანამშრომელი
საქართველოს ჰიპერტონიის ნინო მამამთავრიშვილი,
კვლევის 2016-2017 წლის
ფრაგმენტი დაფინანსებულია შემსწავლელი საზოგადოების თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
პრეზიდენტი;
თერაპიის დეპარტამენტის
წინამძღვრიშვილის
ასოცირებული პროფესორი
კარდიოლოგიური ცენტრის წინამძღვრიშვილის
კარდიოლოგიური
ცენტრის
რუსუდან
აბაშიძე
მიერ.
დირექტორი
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
მედიცინა, კარდიოლოგია
თერაპიის დეპარტამენტის
ასისტენტ პროფესორი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ჰიპერტონული კრიზის კვლევა-- კვლევის მიზანი --ჰიპერტონული კრიზის -კლინიკური
მდგომარეობის შეფასების,მართვის და სისხლძარღვოვანი გართულებების პრევენციის
აქტივობათა განხილვა პრეჰოსპიტალურ და ჰოსპიტალურ ეტაპებზე,ასევე იმის
გათვალისწინებით,რომ წნევის კრიზული მატება ერთგვარად აღნიშნული ნოზოლოგიის
მართვის ხარვეზად განიხილება(რა თქმა უნდა დაავადების მიმდინარეობის
თავისებურებასთან ერთად)-პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მოსაზრებათა შეფასება
არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის ნაკლოვანებების შესახებ ქვეყანაში.
კვლევის საგანი ასევე გახდა ჰიპერტონული კრიზის, როგორც სისხლძარღვოვანი გართულებების
ერთერთი ძირითადი ტრიგერული კლინიკური მდგომარეობის მართვის შეფასება ქვეყანაში.
გამომდინარე იქიდან,რომ ჰიპერტონული კრიზი არის არა მხოლოდ დაავადების მიმდინარეობის
თავისებურება,არამედ ის განიხილება-როგორც წარუმატებლად ნამკურნალების ჰიპერტენზიის
შედეგი,ჰიპერტენზიის მართვის შესაფასებლად მისი ხარისხობრივი კვლევა -რეზონულად
ჩაითვალა.
ჰიპერტონული კრიზის კვლევის პირველი და მეორე რაუნდი ჩატარდა 2013 წელს და 2015 წელს.
შედეგები პროფესორ ბეჟან წინამძღვრიშვილის მიერ მოხსენებულ იქნა საქართველოს
კარდიოლოგთა ყრილობაზე,ხოლო 2016 – 2017 წელს დაიგეგმა კვლევის დინამიკა უკვე ბაზარზე
არსებული პარენტერალური პრეპარატების და აღნიშნული სიმპტომოკომპლექსის საყოველთაო
ჯანდაცვის გადაუდებელ ამბულატორიულ სერვისებში ჩართვის პირობებში.
კვლევა ხარისხობრივი ფორმატისაა,შერჩევის ჩარჩოდ გამოყენებული იქნა 2015
წლის ჰიპერტონული კრიზის შემთხვევების ბაზა(საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის
ხელოვნური კოდების მიხედვით).
შერჩევის შემდგომ კვლევის ოქმი ითავლისწინებდა ოფიციალური წერილის
საფუძველზე,დაწესებულების ადმინისტრაციასთან შეთანხმებას-მათი შემთხვევების კვლევის
ინსტრუმენტების საშუალებით.
დაწესებულების შერჩევის შემდგომ,მოხდა შემთხვევითი შერჩევა შემთხვევების და მათი
განხილვა-მხოლოდ და მხოლოდ მეთოდური რეკომენდაციების მიზნით,რადგან დაწესებულება
და მით უმეტეს საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია კონფიდენციალურია და გამოიყენება კვლევის
შედეგებისათვის მხოლოდ.კვლევა.
კვლევა ჩატარდა 5 სამედიცინო დაწესებულებაში კვლევისთვის შექმნილი სპეციალური
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კითხვარების საშუალებით.მიუხედავად იმისა,რომ დაავადებათა საერთაშორისო
კლასიფიკატორი, ICD 10 არ შეიცავს ჰიპერტონული კრიზის შესაბამის კოდს,სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ბაზიდან ,შეტყობინების ე.წ. ხელოვნური კოდის საშუალებით
მოპოვებულ იქნა 2016 წლის შემთხვევები.დაახლოებით 25 ათასი შემთხვევიდან-1/5 .აჭარის
რეგიონშია დაფიქსირებული.
კვლევა გულისხმობდა სამედიცინო დოკუმენტის განხილვის კითხვარის შევსებას და
ჩაღრმავებულ ინტერვიუს სამედიცინო პერსონალთან.
ძირითადი დასკვნა:ჰიპერტონულიკრიზის მართვა ,როგორც პრეჰოსპიტალურ ასევე ჰოსპიტალურ
ეტაპებზე, არ შეესაბამება თანამედროვე ალგორითმებს
• ჰიპერტონული კრიზის კვლევის საბოლოო შედეგები პროფესორ ბეჟან წინამძღვრიშვილის
მიერ მოხსენებულ იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ერთობლივი კონფერენციაზე 2017 წლის 11 ნოემბერს.:

2. არტერიული ჰიპერტენზიის ეპიდემიოლოგიური კვლევების 20 წლიანი დინამიკა აჭარის
რეგიონში
სასტარტო კვლევა ჩატარდა1996 წელს , აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის
,საქართველოს ჯანმრთელობის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის და
ჰიპერტენზიის რესპუბლიკური ცენტრის (ამჟამად საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი
საზოგადოება) მიერ.

კვლევის მიზანი : არტერიული ჰიპერტენზიისა და მისი რისკ-ფაქტორების გავრცელების შესწავლა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოზრდილ მოსახლეობაში.
კლასტერული მეთოდით შეჩეულ 900 ოჯახში(ბათუმი,ქედა,ხულო),გამოკვლეულ იქნა ოჯახში
რანდომულად შერჩეული ერთიმოზრდილი წევრი.
კვლევა მოიცავდა ეპიდემიოლოგიური კითხვარის შევსებას,ანტროპომეტრიას არტერიული
წნევისა და პულსის სამჯერად შეფასებას.
2001 წელს , სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, იგივე კონტიგენტში ჩატარდა კვლევა
აკად.მიხეილ წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ინსტიტუტის პროფილაქტიკური
კარდიოლოგიის განყოფილების თანამშრომელთა მიერ.
რესპონსი კვლევაზე 40%.
კვლევის ინსტრუმენტი ადაპტირებულ იქნა,როუზის კითხვარის დამატებით-გულის იშემიური
დაავადების გამოვლენის მიზნით.რაც შეეხება,კვლევის ფორმატს,უკვე არსებულ გასიჯვებთან
ერთად, ჩატარდა ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევა 12 სტანდარტულ განხრაში, მინესოტის
კოდის საშუალებით შედეგების შეფასებით.
2016-17 წწ ,საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი საზოგადოებისა,თბილისის ჯავახიშვილის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის თერაპიული დეპარტამენტის
და აკად.მიხეილ წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრის - თბილისის
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის თერაპიული
დეპარტამენტის საბაზო კლინიკის მიერ, ჩატარდა არტერიული ჰიპერტენზიისა და მისი რისკის
ფაქტორების გავრცელების 15-20 წლიანი დინამიკის შეფასება აჭარის რეგიონში.
რესპონსი კვლევაზე 28%,მიგრაცია 20%.

კვლევის ძირითადი გამოსავლები:
• არტერიული ჰიპერტენზიის გავრცელების დინამიკა-1996 წელს 26,9%;2001 წელს 49,8%; 201617წწ 53,6%;
•

ზოგადი სიკვდილობის სტრუქტურა-2001 წელს, 80%- კარდიოვასკულური
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სიკვდილობა,მ.შ.60% თავის ტვინის ინსულტი;
•

2016 წელს-ზოგადი სიკვდილობის მაჩვენებელი 15%-მ.შ კარდიოვასკულური მიზეზებით
60%,უცნობი მიზეზებით 20%;

•

კარდიო-ვასკულური მიზეზებით სიკვდილობის 75%-თავის ტვინის ინსულტი;

•

2001 და 2016 წლებში,თავის ტვინის ინსულტის შემთხვევათა 100 %-ში არსებობდა
არტერიულიჰიპერტენზია;

•

აღინიშნა მეტაბოლური ხასიათის რისკ-ფაქტორების სიჭარბე

ამ კვლევის საბოლოო შედეგები პროფესორ ბეჟან წინამძღვრიშვილის მიერ მოხსენებულ იქნა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენციაზე 2017 წლის 11
ნოემბერს.:

VI. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
№
პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
ნიერო მიმართულების მითითებით
1
2
3
4

პროექტის
შემსრულებლები
5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XVIII. 4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები
პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
2
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№
1
2
3

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები

№
1

სტატიის სათაჟურნალის/
ავტორი/
ური, ჟურნაკრებულის
ავტორები
ლის/კრებულის
ნომერი
დასახელება
ნინო
ღვიძლის
2016წ N 3-4, გვ.
მამამთავრიშვილი, დაზიანების
153-160
რუსუდან აბაშიძე ზოგიერთი
თსუ მედიცინის თავისებურება
ფაკულტეტის
გულის
თერაპიის
ქრონიკული
დეპარტამენტი
უკმარისობის
დროს
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის მაცნე
ბიომედიცინის
სერია

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა
თბილისი,
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
7გვ.

II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სახელმძღვანელოები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები

#

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

XIX. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
№
1

2

მომხსენებელი/
ფორუმის ჩატარების
მოხსენების სათაური
მომხსენებლები
დრო და ადგილი
პროფ. ბეჟან
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
წინამძღვრიშვილი,
დაავადებები აჭარის
სახელმწიფო
თსუ მედიცინის
ავტონომიური რესპუბლიკის თბილისის
უნივერსიტეტის
ფაკულტეტის თერაპიის
პოპულაციაში, რისკდეპარტამენტის
ფაქტორთა რეგიონალური
და ბათუმის შოთა რუსთაველის
ხელმძღვანელი,
ტენდენციები
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
საქართველოს ჰიპერტონიის
ერთობლივი
კონფერენცია:
შემსწავლელი საზოგადოების
,,გულ-სისხლძარღვთა
პრეზიდენტი;
დაავადებათა
ტენდენციები
წინამძღვრიშვილის
საქართველოში’’
კარდიოლოგიური ცენტრის
(აჭარის რეგიონის 20 წლიანი
დირექტორი
კვლევის შედეგები)
ბათუმი, 2017 წლის 11 ნოემბერი
დალი ტრაპაიძე - თსუ
მედიცინის ფაკულტეტის არაგადამდებ დაავადებებათა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
და
სიკვდილობა თბილისის
სახელმწიფო
თერაპიის დეპარტამენტის ავადობა
აჭარის
ავტონომიური უნივერსიტეტის და ბათუმის
მოწვეული პროფესორი,
საქართველოს ჰიპერტონიის რესპუბლიკის მოსახლეობაში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ერთობლივი
შემსწავლელი საზოგადოების
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კვლევების ჯგუფის
ხელმძღვანელი,

კონფერენცია:
,,გულ-სისხლძარღვთა
დაავადებათა ტენდენციები
საქართველოში’’
(აჭარის რეგიონის 20 წლიანი
კვლევის შედეგები)
ბათუმი, 2017 წლის 11 ნოემბერი

ბ) უცხოეთში
#
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
Trapaidze D,
Tsinbamdzgvrishvili B. Prof.,
Abesadze T.
Tavzarashvili I, Prof.

მოხსენების სათაური
10 Year Dynamics of Arterial
Hypertension Management
Pecularities in Georgian
Population,
Poster presentation

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
27th European Meeting on
Hypertension and
Cardiovascular Protection,
Milan, Italy. June 16 – 19,
2017.

2.

Sharashidze N. Prof.,
Tsinamdzgvrishvili B.Prof.,
Saatashvili G. Prof.,
Mamamtavrihvili N. Prof.,
Abashidze R. Prof. ,
Trapaidze D.

Gender Differencies in
Predisposing Factors of Stent
Restenoses Following
Primary - Percutaneous
Coronary Intevention
Poster presentation

27th European Meeting on
Hypertension and
Cardiovascular Protection,
Milan, Italy. June 16 – 19,
2017.

3.

Sharashidze N. Prof.,
Tsinamdzgvrishvili B.Prof.,
Saatashvili G. Prof.,
Mamamtavrihvili N. Prof.,
Abashidze R. Prof. ,
Trapaidze D.

Gender Differencies in Left
Ventricular Remodeling
Factors in Patients with Stent
Restenoses Following
Primary-Percutaneous
Coronary Intevention
Poster presentation

Heart Failure 2017 4th
World Congress on Acute
Heart Failure.
2017, 29 April – 2 May, Paris
, France,

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, Terapiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli –aleqsandre aladaSvili
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
alina petriaSvili - asistent profesori;
aleqsandre aladaSvili - sruli profesori;
vaxtang WumburiZe - asocirebuli profesori;
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pavle maWavariani - asocirebuli profesori;
Tamar kikaliSvili - asistent profesori;
giorgi saaTaSvili - asistent profesori;
mixeil wverava - asistent profesori;
elene giorgaZe - asocirebuli profesori.
VII.
№

1

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
არა

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XX.4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები
პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
პროექტის
2
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
შემსრულებლები
ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
არა
II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები -არა
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
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№

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სტატიები-

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები-არა
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები-არა
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები-

#
1
2
3

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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XXI. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში-არა
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

№

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

მოხსენების სათაური

1
2
3
ბ) უცხოეთში-არა
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

#

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

მოხსენების სათაური

1
2
3

iv.

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

mediciniს

fakulteti, samedicino radiologiisa da endoskopiis departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli – fridon Todua
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
fridon Todua – sruli profesori,
sofio kaxaZe – asocirebuli profesori,
valerian abulaZe – asistent profesori,
mamuka gurgeniZe – asistent profesori.
VIII. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
პროექტის დასახელება მეცნიერების
დამფინანსებელი
პროექტის
დარგისა და სამეცორგანიზაცია
ხელმძღვანელი
ნიერო მიმართულების მითითებით
1
2
3
4

№

პროექტის
შემსრულებლები
5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XXII.

2

4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულე-

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები
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ბის მითითებით
არა

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
კრებულები
№

ავტორი/ავტორები

1
2
3
სტატიები-

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№
1
2
3

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

1
2
3

სტატიები

#

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

1 Fridon Todua, Manana Homocystein and
Akhvlediani, Elena
Vorobiova, Giorgi
Tsivtsivadze. Anna
Baramidze
F. Todua, D.
Gachechiladze, M.
Beraia

D-dimer levels and multylaer
computed
tomography
for
diagnosing pulmonary artery
thromboembolism
Brain Focal Impairment and
2
Hemodynamic Parameters in
Patients with Unilateral High
Grade Internal Carotid Artery
Change
Тодуа
Ф.,Гачечиладзе
Корреляция
даннвх
3
Д., Миминошвили Д., компьютерноЛомидзе К.
томографической ангтографии
с
неврологической
клинической картиной при
малых стенозах внутренней
сонной артерии

გამოცემ
ის
ჟურნალის/კრე
გვერდების
ადგილი,
ბულის ნომერი
რაოდენობა
გამომცემ
ლობა
Vessel Plus 2017
5
Mar.15 pp.: 15,China

Neurosonology
and General
Hemodinamics
Vol. 13, N 1, 2017,
Bulgary, pp 12-21
Медицинская
визуализация ,4
2017, том 21
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1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა (გრანტის გარეშე)
ა) საქართველოში
№
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
მამუკა გურგენიძე

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

კოლორექტალური ელრ-ს

საქართველოს

95
ჩვენი გამოცდილება

ენდოსკოპისტთა ასოციაციის
VI კონგრესი, თბილისი,
2017წ. 7 ოქტომბერი

ბ) უცხოეთში
#
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
სოფიო კახაძე

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
The possibilities of the
ევროპის რადიოლოგთა
magnetic resonance imaging ასოციაციის ყოველწლიური
in the diagnosis of
კონგრესი, 1-5 მაისი, ვენა,
endometrial carcinoma
ავსტრია
მოხსენების სათაური

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mediciniს
fakulteti, qirurgiis departamenti
აფილირებული კლინიკა - ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი (ყოფილი
შპს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი) მისამართი: ლუბლიანას ქ. 18/20 თბილისი,
საქართველო.
samecniero erTeulis xelmZRvaneli პროფესორი - მერაბ კილაძე
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba
პროფესორი მერაბ კილაძე,
პროფესორი გია ლობჟანიძე,
ასოც. პროფ. ამირან ანთაძე,
ასოც. პროფ. ზურაბ ბერიაშვილი,
ასოც. პროფ. ვლადიმერ გონჯილაშვილი,
ასოც. პროფ. ლევან თავბერიძე,
ასოც. პროფ. ავთანდილ ღიდალაძე,
ასისტ. პროფ. ვახტანგ გოდერზიშვილი,
ასისტ. პროფ. გიორგი ელისაბედაშვილი,
ასისტ. პროფ. გია ლურსმანაშვილი,
ასისტ. პროფ. გრიგოლ მამამთავრიშვილი,
ასისტ. პროფ. თეიმურაზ მგელიაშვილი,
ასისტ. პროფ. გიორგი ხეროდინაშვილი

II. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული 2017 წლის
გეგმით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება უნივერსიტეტებთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)
შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
№
დარგისა და სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები
მიმართულების
მითითებით
პროფ.მერაბ კილაძე
დოქტორანტი: მაკა გოგოლაძე
1 “ასეპტიური“ ბიოკომპოზიტური
ბადეების გამოყენება ჰერნიოლო
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გიაში (კლინიკო-ექსპერიმენტული კვლევა)
მედიცინა: „ქირურგია“

1.თიაქარი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ქირურგიული პათოლოგია,იგი შემთხვევათა 4-5%
გვხვდება,მსოფლიოში ყოველწლიურად 20-21 მლნ. ჰერნიოპლასტიკა ტარდება.ამდენად მეტად
მნიშვნელოვანია ახალი მეთოდების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა,რათა გაიზარდოს სტაციონარული
მკურნალობის ხარჯთეფექტურობა,ფარმაკო-ეკონომიკური ეფექტი,შემცირდეს მკურნალობის
ვადები,რეციდივების ალბათობა,პოსტოპერაციული გართულებების სიხშირე და რეაბილიტაციის
პერიოდის ხანგრძლივობა.სწორედ ამ პრობლემებმა განაპირობა აღნიშნული კვლევის ჩატარება.

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
III.

2. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტი

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
№
დარგისა და სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები
მიმართულების
მითითებით
1
2
3
4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

IX.

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

№

1

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
2

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

3

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

4

5

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
XXIII. 4. გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები
2

პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეც-

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები
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ნიერო მიმართულების მითითებით
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

II 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის
თემატიკის ფარგლებში)
ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

მერაბ კილაძე
1
2
3
კრებულები

№

ავტორი/ავტორები

1

M.Kiladze et al.,

2

M.Kiladze et al.,

3

M.Kiladze et al.,

4

M.Kiladze et al.,

5

M.Kiladze et al.,

თბილისი, 2017

გვ.151-161(6 გვ.)

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

Endoscopic mucosal
resection or surgical
intervention?

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

1pp

Optimization of
perioperative management
for favorable outcomes at
pancreatoduoden- ectomy

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

„ონკოლოგია“(წიგნი II):
თავი VIII: საყლაპავის
კიბო

კრებულის
სახელწოდება

2pp

Ist International Clinical
The clinical effectiveness of Congress of Surgeons,5-7
using of “aseptic” meshes at October,2017,Tbilisi,Abstra
hernioplasty
ct Book

2pp

Descending necrotizing
mediasti nitis:surgical
management

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

1pp

Tactics of treatment of
chro- nic pancreatitis in
patients after

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra

2pp
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6
M.Kiladze et al.,

cholecystectomy

ct Book

Surgical management of recurrent gynecologic tumors:
lessons learned from our
experience

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

Formation of the reservoir
from ileum after
proctocolectomy due tu
familial diffuse polyposis

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

Surgical treatment of
pulmonary aspergilloma
current outcome

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

2pp

7
A.Antadze et al.,

8.
G.Lursmanashvili

9.
G.Lursmanashvili
G.Mamamtavrishvili

10.
G.Lursmanashvili

11.
A.Girdaladze

12.
V.Gonjilashvili

13.
V.Gonjilashvili

14.
V.Gonjilashvili

Descending necrotizing
mediastinitis: Surgical
management

1pp

1pp

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

1pp

Ist International Clinical
Diagnostic utiliy of
Congress of Surgeons,5-7
medical thoracoscopy in October,2017,Tbilisi,Abstra
peripheral parenchimal ct Book
pulmonary lesions

Tactics of treatment of
chronic pancreatitis in
pacients after
colecisteqtomy

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

Comparative analysis of
Ist International Clinical
metabolic and bariatric Congress of Surgeons,5-7
operacions
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

Treatment and monitoring
of postoperative
complications in bariatric
surgery

1pp

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

Ileal interposition as
Ist International Clinical
elective method of surgical Congress of Surgeons,5-7

2pp

1pp

1pp

1pp

99
treatment type II diabetic October,2017,Tbilisi,Abstra
pacients wth bmi bellow ct Book
30

15.
V.Gonjilashvili

Abstract of laparascopic
coloprotology

16.

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

Lessknown anatomical
structure of the liver-an
anatomical substrate for
intrahepatic portocaval
shunting

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

T.Mgeliashvili

Histological changes
intestcles after
hernioplasty

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

V.Goderdzishvili
G.Mamamtavrishvili

Prevention of male
infertility after various
methods of tension free
hernioplasty

Ist International Clinical
Congress of Surgeons,5-7
October,2017,Tbilisi,Abstra
ct Book

T.Mgeliashvili

17.

18.

1pp

1pp

1pp

1pp

სტატიები

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში
მონოგრაფიები
№
1
2
3

ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის
სათაური

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

100
სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი,
სახელწოდება
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3
კრებულები
#

ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

სტატიები
სტატიის სათაური,
გამოცემის
ავტორი/
ჟურნალის/კრებულის
გვერდების
#
ჟურნალის/კრებულის
ადგილი,
ავტორები
ნომერი
რაოდენობა
დასახელება
გამომცემლობა
4 pp.
1 M.Kiladze et Perspectives of using of “Ann.Ital.Chir.,” 2017,
al.,
“aseptic” drains for
V.88, N.1: pp.39-42
abdominal drainage
2

M.Kiladze et
al.,

3. G.Lobzhanidze
at. All

Miniinvasive surgical
interventions in
management of
cholelithiasis: A
retrospective study

“Ann.Ital.Chir.,” 2017,
V.88, N.2: pp.170-177

Case report – type III
8th international Medical
incarcerated parastomal
Congress of SEEMF
hernia and jejunum
Abstract book
adenocarcinoma,
compicated with small
bowel perforatin and
acute, diffuse, purulent
peritonitis (toxic stage)

4. G.Lobzhanidze Medical malpractice and 8th international Medical
at. All

professional liability
insurance in Tbilisi
(Georgia) – curren
situation analuse

Congress of SEEMF
Abstract book

8pp.

2 pg.

2 pg.
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XXIV. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის
ფარგლებში)

ა) საქართველოში
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

№

M.Kiladze

1
2
3

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

PPI management and prevention of 1st International Clinical Congress
upper GI tract bleeding and reof Surgeons,Tbilisi,5-7 October,2017
bleeding

ბ) უცხოეთში
#
1
2
3

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

G.Lursmanashvili

Meeting text book expert

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
22 Anual meeting european sosiate
thoracic surgery,13-15 june 2017
austria

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis medicinis
fakulteti, anatomiis, topografiuli anatomiisa da operaciuli qirurgiis
departamenti
samecniero erTeulis xelmZRvaneli - dimitri korZaia,
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
dimitri korZaia - sruli profesori,
nodar xodeli - asocirebuli profesori,
manana kakabaZe - asistent profesori,
ia kirvaliZe - asistent profesori,
zurab CxaiZe - asistent profesori,
mixeil jangavaZe - asistent profesori.

#

1

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების დარგისა
და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით
ორგანოთა ნორმოთერმული
პერფუზიული კონსერვაციის ახალი
მეთოდის შემუშავება
(ტრანსპლანტოლოგია)

პროექტის
ხელმძღვანელი
ნოდარ ხოდელი

პროექტის
შემსრულებლები
დიმიტრი კორძაია,
ზურაბ ჩხაიძე,
მანანა კაკაბაძე,
ია კირვალიძე
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დღეისათვის,

ტრანსპლანტოლოგიის უმნიშვნელოვანეს ასპექტს

გადანერგვამდე

ორგანოს შენახვა (კონსერვაცია/პრეზერვაცია) წარმოადგენს. ტრანსპლანტანტის
ვარგისიანობას
მეთოდიდან

მნიშვნელოვანწილად
გამომდინარე,

სხვადასხვა

განსაზღვრავს

მასში,

ხანგრძლივობით

კონსერვაციის

სისხლმიმოქცევის

შეწყვეტის შემდეგ მიმდინარე ცივი ან თბილი იშემიური და/ან რეპერფუზიული
დაზიანებების ხარისხი.
იშემიის საწყის სტადიაზე ირღვევა ფერმენტული სისტემების მუშაობა და
წარმოიქმნება არამეტაბოლიზირებული ჟანგბადის აქტიური ფორმები.

ირღვევა,

აგრეთვე, ჟანგვის პროცესები მემბრანულ ლიპიდებში და მათი ზეჟანგვითი ჟანგვის
უმართავი ჯაჭვური რეაქციების პროცესში, თვით იშემია ინდუცირებს უჯრედში
ჟანგვით

სტრესს.

რეპერფუზიული

ასევე,

ტრანსპლანტოლოგიის

დაზიანებები

წარმოადგენს.

მთავარ

ჟანგბადის

საშიშროებას

აქტიური

ფორმების

სიჭარბის ფონზე, ჰიპოქსიის, ჰიპოპერფუზიისა და, მით უმეტეს, ჰიპოთერმიის
პირობებში,

მუხრუჭდება

როგორც

პროტეინების

სინთეზი,

ისე

სხვა

ენერგოდამოკიდებული პროცესები. როგორც კი ორგანო ბრუნდება ნორმოთერმიის
პირობებში, მაკროფაგებისა და ენდოთელიური უჯრედების მიერ სწარმოებს
ანთებადი ციტოკინების ჭარბი გამოყოფა და ენდოთელიური უჯრედების აქტივაცია,
რომელთა ზედაპირულ მემბრანაზე მიმდინარეობს ადჰეზიური ცილების გამოტანა
და მათი ახალი ულუფების სინთეზი. შედეგად, სახეზეა პარენქიმის დაზიანებები,
ენდოთელიუმზე თრომბოციტების ფიქსაცია, ტრანსპლანტანტის სისხლძარღვოვან
კალაპოტში დისემინირებული თრომბწარმოქმნის განვითრარება

და ხდება

იშემიური დაზიანებების გაღრმავება მის პარენქიმაში. ცხადია, რომ ამ დაზიანებების
სიღრმე და მოცულობა თბილი იშემიის დროით არის განპირობებული. ეს პროცესები
სახეზეა

იშემიის

მინიმალური

პერიოდის

დონორისგან ორგანოს გადანერგვისას.

დროსაც,

მაგალითად

ცოცხალი

კონსერვაციის არსებული მეთოდების

უმრავლესობა ტრანსპლანტანტის ქსოვილში განვითარებული თბილი იშემიის
შედეგების ელიმინაციისა და რეპერფუზიის ფაზაში პათოლოგიური პროცესების
პროფილაქტიკისკენაა მიმართული.
დღეისათვის ასეთ მეთოდს იზოლირებული, ან

in situ ორგანოს ჰიპო- ან

ნორმოთერმული პერფუზია წარმოადგენს. ამასთან, უკანასკნელი ათწლეულის
ექსპერიმენტული

კვლევები

ერთაზროვნად

მიუთითებს

ნორმოთერმული
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პერფუზიის უპირატესობებზე ჰიპოთერმულთან შედარებით. დიდ მნიშვნელობას
იძენს, აგრეთვე, კონსერვირებული ორგანოს მორფოლოგიური და ფუნქციური
ვარგისიანობის ტრანსპლანტაციისწინა შეფასება.
წინა წლებში ჩატარებული სამუშაოების შედაგად გამოვლინდა, რომ ჩვენს მიერ
შემუშავებული

საპერფუზიო

სისტემის

მიერ

უზრუნველყოფილი,

ფიზიოლოგიურთან მაქსიმალურად მიახლოებული სისხლნაკადი საშუალებას
იძლევა

როგორც

ჰემოდინამიკური

რეციპიენტის
მაჩვენებლების

ორგანიზმის,
შენარჩუნებას

ისე

გადასანერგი

ფიზიოლოგიური

ორგანოს
ნორმის

ფარგლებში 4 საათიანი კონსერვაციის პირობებში.

2017 წელს დაგეგმილი იყო ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კონსერვაციის მეთოდის
შედარება კონსერვაციის სტანდარტულ მეთოდებთან შედარებით. ექსპერიმენტების
ძირითადი ჯგუფები თბილი იშემიის დროის მიხედვით გაიყო სამ ქვეჯგუფად – 15,
30 და 60 წუთიანი პირველადი დისფუნქცია. თითოეულ მათგანში ჩატარდა მუცლის
ღრუს ორგანოების 4, 6 და 8–საათიანი, ნორმოთერმული, კონსერვაცია როგორც
ტრადიციული, არამოპულსირე, ასევე მოპულსირე პერფუზიის პირობებში.
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მორფოლოგიური კვლევები

ტარდებოდა პერფუზიის წინ, მის შემდეგ და

ზემოაღნიშნული პირველადი დისფუნქციის ეტაპებზე.
1. მორფომეტრული ანალიზი:
ა) სტანდარტული მიკროსკოპის 4μ ანათლების შეღებვა ჰემატოქსილინით და
ეოზინით

და

Masson’s

trichrome–ით

შეფასდება:

ქსოვილის

არქიტექტურა,

უჯრედების დაზიანება (სტეატური ვაკუოლიზაცია, ნეკროზი და ა.შ.), კაპილარულ–
სინუსოიდალური დილატაციის ხარისხი,

სისხლჩაქცევები, ინტერსტიციული

შეშუპება და ანთებითი უჯრედების ინფილტრაცია;
ბ) იმუნოჰისტოქიმია - ენდოთელური უჯრედების (CD31) აპოპტოზის (Caspase-9) და
რეგენერაციის (Ki67) შეფასება.
2. PCR - ქსოვილის ნიმუშებს ვიღებდით Messenger RNA (mRNA) ანალიზის
დონეთათვის:
ა) ინტერლეიკინი 1β,
ბ) სისხლძარღვთა ენდოთელიუმის ზრდის ფაქტორი, VEGF
გ) ჰემოოქსიგენაზა-1, HO-1
დ) ჰიპოქსია-ინდუცირებული ფაქტორი-1 გენის HIF-1

ჩატარებული სამუშაოების შედაგად გამოვლინდა, რომ საპერფუზიო სისტემის
კონსტრუქციული

თავისებურებები

უზრუნველყოფს

ისეთ

ჰემოდინამიკურ

მახასიათებლებს (სისხლის წნევა, დროის ერთეულში გადადენილი სისხლის
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მოცულობა, პულსაციის სიხშირე და სხვ.), რომლებიც ეფუძნება გულისა და
მაგისტრალური სისხლძარღვების ფუნქციონირების ძირითად ფიზიოლოგიურ
პრინციპებს,

და

უზრუნველყოფს

ქსოვილოვანი,

მიკროცირკულატორული

სისხლმიმოქცევისათვის დამახასიათებელ აუცილებელ, ნატიფ მოთხოვნებს.

იგი სისხლძარღვთა სისტემაში უზრუნველყოფს სისხლის როგორც მოპულსირე
(ფიზიოლოგიური არტერიული სისხლნაკადის იმიტაცია – ვერცხლისწყლის სვეტის
120/80

მმ),

ასევე

სისხლნაკადის

უწყვეტ,

იმიტაცია

არაპულსურ

–

ნაკადს

ვერცხლისწყლის

(ფიზიოლოგიური

სვეტის

კონკრეტული

ექსპერიმენტული

მოთხოვნების

გამოყენებით

შესაძლებელია

სისხლნაკადის

1–15

მმ

შესაბამისად.

ფარგლებში),

ასეთი

მოცულობითი

ვენური

სისტემის
სიჩქარისის

რეგულირება, როგორც პულსაციის სიხშირის ცვლით, ისე თითოეული ციკლის
მოცულობის მართვით.
ამრიგად,

ნაჩვენებია,

უზრუნველყოფილი,

რომ

შემუშავებული

ფიზიოლოგიურთან

სისხლნაკადი

საშუალებას

გადასანერგი

ორგანოს

იძლევა

როგორც

ჰემოდინამიკური

საპერფუზიო

სისტემის

მაქსიმალურად
რეციპიენტის

მიერ

მიახლოებული
ორგანიზმის,

მაჩვენებლების

ისე

შენარჩუნებას

ფიზიოლოგიური ნორმის ფარგლებში 8 საათიანი კონსერვაციის პირობებში. ასევე,
შენარჩუნებულია

პერფუზირებული

ორგანოების

მიკრომორფოლოგიური

სტრუქტურა, ხოლო ფუნქცია - მონიტორინგს ექვემდებარება. ეს კი მომავალი
ტრანსპლანტანტის ფუნქციური შეფასების საშუალებას იძლევა.
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შექმნილია სასტენდო გამოცდებისა და ექსპერიმენტების პროტოკოლები.

II. 1. პუბლიკაციები:
ა) საქართველოში
სტატიები

სტატიის სათაური

# ავტორი/ ავტორები

1 S.kandelaki,

ჟურნალის/კრებულის
დასახელება
ჟურნალის/
კრებულის ნომერი, გამოცემის
ადგილი, გვერდების
რაოდენობა

Methyltrienolone influences on the

Translational and Clinical Medicine -

N.Didebulidze,

androgen receptors and DNA&RNA

Georgian Medical Journal 2017.

M.Kakabadze,

synthesis in the liver cells of male rats 2(1):10-13

S.Kordzaia,

with alloxan-induced diabetes

J.Muntane Relat,
J.Padillo

ბ) უცხოეთში
სტატიები

სტატიის სათაური

# ავტორი/ ავტორები

1 N.Didebulidze,

ჟურნალის/კრებულის
დასახელება
ჟურნალის/
კრებულის ნომერი, გამოცემის
ადგილი, გვერდების
რაოდენობა

Effect of Methyltrienolone on the

European Scientific Journal. 2017,

S.kandelaki,

Metabolic Disorders

13(15): 22-33

M.Kakabadze,

in Rat Model of Alloxan-Induced

S.Kordzaia,

Diabetes

D.Kordzaia,
J.Muntane Relat,
J.Padillo

2 S. Kandelaki,
K. Tsomaia,
S. Kordzaia,
N.Chkheidze,
D.Kordzaia
M Kakabadze

Are Androgens Valuable in

Current Research in Diabetes &

Management of Diabetes?

Obesity Journal 2017, 2 (5).
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International Journal
3 Ukkat J., Elwerr M., Correlating the Length of
Partsakhashvili J.,
the Internal Carotid
of Scientific Research.
Pilishvili O., Kurdadze Artery Plaque to
R., Tsiklauri D.,
the Technique of
(IJSR)/file.php?val=June_2017_1498
Endarterectomy.
311567__251 p. 44-46
Chkhaidze Z,
Khodeli N.
Surgical Training at the First Stage of Materials of the Eighth
4 Chkhaidze Z.,
Partsakhashvili J.
Continuous Medical Education:
International Medical Congress of
Pilishvili O.
Precondition, Results, Perspective. the Southeast European Medical
Khodeli N.
Forum. 2017, Athens, Greece
Development of
Materials of the Eighth
5 Chkhaidze Z.
Partsachashvili J.
an Experimental Model
International Medical Congress of
Pilishvili O.
for Machine-pefusion
the Southeast European Medical
Organ Preservation "in
Khodeli N.
Forum. 2017, Athens, Greece
situ" on Sheep.
Integration of sheaths of portal tracts Materials of the Eighth
6 M.Kakabadze,
K.Chakhunashvili
and hepatic veins in livers of humans International Medical Congress of
and some mammal animals (for biothe Southeast European Medical
printing of liver scaffolds).
Forum. 2017, Athens, Greece
Bile duct equivalent creation from
Materials of the Eighth
7 D.Kordzaia,
International Medical Congress of
decellularised human umbilical cord
artery
the Southeast European Medical
Forum. 2017, Athens, Greece

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

#
1

მომხსენებელი/
მომხსენებლები
Kordzaja D.

ფორუმის
მოხსენების სათაური

ჩატარების

დრო და ადგილი
Integration of sheaths of portal tracts and hepatic veins in September 2017
livers of humans and some mammal animals (for bio- Athens, Greece
printing of liver scaffolds).

2

Kakabadze M.

3

Khodeli N.

Bile duct equivalent creation from decellularised human September 2017
umbilical cord artery
Athens, Greece
Development of an Experimental Model for MachineSeptember 2017
Athens, Greece
pefusion
Organ Preservation "in situ" on Sheep.

4

Chkhaidze Z.

4. Surgical Training at the First Stage of Continuous
Medical Education: Precondition, Results, Perspective.

September 2017
Athens, Greece
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
fakulteti, onkologiis departamenti

saxelmwifo

universitetis

mediciniს

აფილირებული კლინიკა - უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ყოფილი შპს ონკოლოგიის
ნაციონალური ცენტრი) მისამართი: ლისის ტბა, 0186 თბილისი, საქართველო. tel: +995 322397716;
el-fosta: rezo.gagua@tsu.ge ; r.o.gagua@gmail.com ; tamar.rukhadze@tsu.ge

samecniero erTeulis xelmZRvaneli პროფესორი - რეზო გაგუა
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba
პროფესორი - რეზო გაგუა
ასისტენტ-პროფესორი - თამარ რუხაძე

II. 1. publikaciebi:
ა) saqarTveloSi
monografiebi
#

avtori/avtorebi

monografiis
saTauri

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze

saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze

krebulebi
#

avtori/avtorebi

krebulis
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze

gverdebis
raodenoba
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statiebi

# avtori/ avtorebi

1 თ. რუხაძე

2 თ. რუხაძე

Jurna
lis/
statiis saTauri, Jurnakrebu
lis/krebulis dasaxeleba
lis
nomer
i
ტკივილის მართვის
მკურნალი
ხელვნება
იანვარი, 2017
ონკოლოგიური
დაავადებების
სტატისტიკა, თერაპია
და პრევენცია

ჯურნალი
„STEPS”
01.2017

gamocemis
adgili,
gverdebis
gamomceml raodenoba
oba
თბილისი,
საქართველ
ო
თბილისი,
საქართველ
ო

4

4

1) სტატიაში განხილულია ტკივილის ფორმები და გავრცელება; ტლივილის მართვასთან
დაკავშირებული სირთულეები როგორც სამედიცინო სფეროში, ასევე ოპიოიდფობიის
სტიკგმა მოსახლეობაში (პაციენტთა და მათ მზრუნველ პირებში);
2) სტატიაში აღწერილია ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკის და მკურნალობის
თანამედროვე მეთოდები, პრევენციის სახეები; გენეტიკური დიაგნოსტიკის მიღწევე
ბი ამ სფეროში; ტექნოლოგიური სიახლეები როგორც დიაგნოსტიკაში, ასევე
მკურნალობასა და პრევენციაში.

II. 2. publikaciebi:
ბ) ucxoeTSi
monografiebi
#

avtori/avtorebi

monografiis
saTauri

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

saxelmZRvanelos gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze

krebulebi
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#

avtori/avtorebi

krebulis
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

1
2
3
anotaciebi qarTul enaze
statiebi

#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
ა) saqarTveloSi

#
1

2

momxsenebeli/
momxseneblebi
ფ. თოდუა,
თ.რუხაძე, ი.გოცაძე,
თ.გუგეშაშვილი,ი.
კილაძე
თ. რუხაძე

moxsenebis saTauri
ქიმიოთერაპიის
ქირურგიული
გართულებები და მათი
მართვა
Maintaining a value-based
care model in the era of
increasing pressures towards
individualized treatment

forumis Catarebis
dro da adgili
საქართველოს რადიოლოგთა
კონგრესი
Tbilisi, saqarTvelo
07 ოქტომბრი, 2017
ICONS 2017
ანტალია, თურქეთი
01 ოქტომბრი, 2017

b) ucxoeTSi

#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
T.Rukhadze

moxsenebis saTauri
1) Palliative Care
Development in
Georgia
2) Clinical Oncology
Curriculum upgrade
and implementation

forumis Catarebis
dro da adgili
ESMO Congress 2016 –
uopdate; Palliative Care
Working Group Closed
Meeting
Copenhagen, Denmark
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1. მოხსენებაში ასახული იყო პალიატიური მზრუნველობის განვითრება,
საჭიროებები, მოდელები, მიღწევები და პრობლემები საქართველოში;
2. კლინიკური ონკოლოგიის კურიკულუმის მოდელირება
ონკოლოგთა საზოგადოების მოდელის მიხედვით.

ევროპის

მედიკოს

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi

#

Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero
mimarTulebis
miTiTebiT

dafinansebis
wyaro
proeqtis
proeqtis
(adgilobrivi
xelmZRvaneli Semsruleblebi
granti, ucxouri
granti)

1
dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli
Sedegebi (qarTul enaze)

IV. 2.
#

1

Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero
mimarTulebis
miTiTebiT
organosSemanarCunebeli
operaciebi filtvis
adgilobrivad
gavrcelebuli kibosa da
traqeobronquli xis
simsivneebis dros

dafinansebis
wyaro
proeqtis
proeqtis
(adgilobrivi
xelmZRvaneli Semsruleblebi
granti, ucxouri
granti)
რ. გაგუა
თვითდაფინანსება

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze)
filtvis kibo Tanamedrove onkologiis erT-erTi yvelaze aqtualur problemas
warmoadgens. avadobis ganuxreli zrdis, avadobisa da sikvdilobis TiTqmis
Tanabari maCveneblebis gamo, filtvis kibo ara marto samedicino, aramed
socialur problemaTa kategorias ganekuTvneba. saqarTveloSi yovelwliurad
registrirdeba filtvis kibos daaxloebiT 800 axali SemTxveva sikvdilianobis
maCvenebeli ki 500-600-s aRemateba. problemis aqtualobas ganapirobebs aseve
daavadebis adreuli formebis gamovlinebis sirTuleebi da arsebuli samkurnalo
saSualebebis dabali efeqturoba.
qimio- da sxivuri Terapiis udavo progresis miuxedavad, radikaluri operacia
warmoadgens filtvis kibos, gansakuTrebiT mis arawvrilujredovani formebis,
mkurnalobis
ZiriTad
meTods.
mxolod
radikaluri
operaciis
Semdegaa
SesaZlebeli miRweul iqnas ase Tu ise damakmayofilebeli Soreuli Sedegebi.
samwuxarod operabelobisa da rezeqtabelobis maCveneblebi filtvis kibos dros
sakmaod dabalia da pirveladad gamovlinebul avadmyofTa Soris igi 15-18%-s ar
aRemateba. aseTi dabali maCveneblebis mizezTa Soris, adreuli diagnostikis
skrininguli programebis uefeqtobis paralelurad, udavo mniSvneloba unda
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mieniWos filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros gafarToebuli da
kombinirebuli operaciebis arapopularobas da e.w. “funqciuri inoperabelobis”
maRal procents.
metad mniSvnelovan problemas warmoaadgens gaazrebul iqnas is, Tu ramdenad
realuria radikalur operaciaze uaris Tqmis minimumamde dayvana im pacientTa
Soris, romelTac dasmuli aqvT filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos
diagnozi, xolo Tanmxlebi daavadebebi da xandazmuli asaki ar iZleva iseTi
tradiciuli
moculobis
operaciis
gakeTebis
saSualebas,
rogoricaa
gafarToebuli da kombinirebuli pnevmoneqtomia.
filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros organoSemanarCunebeli
operaciebis iSviaTobis, sirTuleebis da prognozirebadi aradamakmayofilebeli
gamosavlis gaTvaliswinebiT, klinikuri masala sakmaod reprezentulia. zogierTi
avtorebi axerxeben praqtikulad yvela qirurgiuli problemis dasmasa da
gadawvetas.
Rig
naSromebSi
Tanmimdevruladaa
ganxiluli
adgilbrivad
gavrcelebuli kibos dros organoSemanarCunebeli operaciebis Cvenebebi da
ukuCvenebebi, winasaoperacio momzadebis Terapiuli sqemebi da maTi efeqturoba,
detaluradaa
gadmocemuli
gafarToebuli,
kombinirebuli,
gafarToebulkombinirebuli,
bronqoplastikuri
operaciebis
meTodologiuri
aspeqtebi.
naCvenebia, rom qirurgiuli manipulaciebis zusti da detaluri Sesruleba
SesaZleblobas iZleva, filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos drosac ki,
gakeTdes organodamzogveli operaciebi lob-bilobeqtomiis moculobiT. aseTi
agresiuli qirurgiuli taqtika udavod zrdis operabelobis da rezeqtabelobis
maCveneblebs da radikalurad naoperacievi avadmyofebis ricxvs.

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli
da praqtikuli Sedegebi:
mkurnalobis rekomendirebuli meTodebis efeqturobis dadgenis mizniT avtorebs
Seswavlili aqvs gafarToebuli kombinirebuli da bronqoplastikuri operaciebis
Sedegebi. naCvenebia, rom operaciis Semdgomi sicocxlis xangrZlivoba aRemateba
mxolod konservatiuli qimio-sxivuri Terapiis Semdgom sicocxlis xangrZlivobas.
lob-bilobeqtomiaTa
da
pnevmoneqtomiis
Soreuli
Sedegebis
Seswavlisas
dadgenilia, rom filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros amorCeviT
operacias pnevmoneqtomia warmoadgens da nawilobrivi rezeqciebi ramdenadme
kompromisul xasiaTs atarebs. Tumca Terapiuli alternativis ararsebobis gamo,
pnevmoneqtomiis “funqciuri gadautanlobis” SemTxvevebSi, damzogveli operaciebi
sruliad gamarTlebulia da maTi farToO gamoyeneba absoluturad misaRebi.
Tanamedrove
onkologiuri
qirurgiis
yvelaze
rTul,
magram
progresul
mimarTulebad rekonstruqciul-aRdgeniTi da plastikuri operaciebis danergva
iTvleba. rekonstruqciuli da organoSemanarCunebeli operaciebi iTvaliswinebs
rogorc radikalur qirurgiul Carevas, aseve sxvadasxva organoTa funqciur
reabilitacias.
aseTi saxis qirurgiuli Carevebi mravali TaviseburebebiT xasiaTdeba da
damokidebulia
daavadebis
lokalizaciasa
da
gavrcelebaze.
plastikuri
operaciebi farTod unda dainergos kanis, rbili qsovilebis, Zval-saxsarTa
daavadebebis, sarZeve jirkvlis simsivneebis, saWmlis momnelebeli traqtis
sxvadasxva segmentebis, Sardis buStis da sxva organoTa qirurgiuli mkurnalobis
dros. aRniSnul organoTa anatomiuri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT qirurgebi
moqmedebisa da improvizaciis SedarebiT farTo diapazons floben.
rekonstruqciuli da plastikuri operaciebis areali traqeasa da bronqebze
SedarebiT SezRudulia, rac ganpirobebulia maTi anatomiuri maxasiaTeblebiT,
ZiriTadad
maTi
kedlebis
fiqsirebuli
karkasiT,
sigrZiT,
diametris
stabilurobiT, traqeobronquli xis sxvadasxva segmentis gansxvavebuli da
qirurgiulad
rTulad
SesaTavsebeli
diametriT.
yovelive
aRniSnulis
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gaTvaliswinebiT, traqeuli, traqeobronquli da bronqTaSorisi anastomozebi
dReisaTvis SerTulTa yvelaze rTul da Znelad prognozirebad saxeebs
ganekuTvneba. amasTan, gasaTvaliswinebelia endotraqeuli da endobronquli
narkozis
Taviseburebebi,
filtvis
parenqimis
intraoperaciuli
funqciuri
datvirTva
da
darCenili
parenqimis
aqtivobis
dauyovneblivi
aRdgenis
aucilebloba.
miuxedavad zemoaRniSnuli sirTuleebisa, rekonstruqciul-aRdgeniTi operaciebis
CvenebaTa diapazonis zrda Tanamedrove Torakaluri onkologiis da qirurgiis
ganviTarebis yvelaze progresul tendenciadaa miCneuli.
saqarTvelos
onkologiis
nacionalur
centrSi
aRniSnuli
operaciebi
ganyofilebis Camoyalibebis (1980w.) pirvelive wlebidan inergeba. filtvebisa da
bronqebis adgilobrivad gavrcelebuli kibos maRali sixSiris gaTvaliswinebiT,
SemuSavebuli da danergili iqna bronqo- da bronqoangioplastikuri operaciebi
filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros, rodesac adgili hqonda
simsivnis masiur adgilobriv invazias mTavar bronqSi, filtvis arteriaSi,
sxvadasxva intraTorakalur struqturebSi da/an metastazebis arsebobas filtvis
karis da Suasayris limfur kvanZebSi.
metad aqtualur problemas warmoadgens traqeisa da bronqebis rezeqciisa da
plastikis Cvenebebi, avadmyofTa winasaoperacio momzadebis zogadi da kerZo
principebi, mocemulia sxvadasxva operaciis Sesrulebis meTodologiuri aspeqtebi,
Seswavlilia operaciisSemdgomi garTulebebis sixSire da struqtura. dadgenilia
maTi efeqturoba simsivneTa histologiuri struqturis gaTvaliswinebiT.
mniSvnelovania aRiniSnos isic, rom qirurgiuli manipulaciebis zusti da
skrupulozuri
Sesruleba
SesaZleblobas
iZleva
filtvis
adgilobrivad
gavrcelebuli kibos drosac ki gakeTdes organodamzogveli bronqoplastikuri
operaciebi lob-bilobeqtomiis masStabiT, rac zrdis operabelobisa da rezeqtabelobis maCveneblebs da radikalurad naoperacieb avadmyofTa ricxvs.
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