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განხორციელებული კვლევების შესახებ ანგარიში 
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განხორციელებული კვლევების შესახებ ანგარიში ფაკულტეტის/დეპარტამენტის მიხედვით 

(აფილირების გათვალისწინებით) 

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის გათვალისწინებით დეპარტამენტისა და 

დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ დამოუკიდებელი და ერთობლოვი 

თანამშრომლობით განხორციელებული და მიმდინარე კვლევებია:  

I. ადამიანის მორფოლოგიისა და პათოლოგიის დეპარტამენტის მიმართულებები: 

 

 „ძუძუს სამმაგნეტიური ტიპის კიბოს ბიოლოგიური თავისებურებების კვლევა 

ქართულ პოპულაციაში“. (კვლევის შედეგები ანალიზის ფაზაშია). 

 „სისხლის შრატში ეპიდერმული ზრდის ფაქტორისა და საშვილოსნოს ტანის 

ლორწოვანი გარსის ეპითელურ უჯრედებში ეპიდერმული ზრდის ფაქტორის 

რეცეპტორის პროგნოზული მნიშვნელობა საშვილოსნოს ტანის ლორწოვანი გარსის 

ჰიპერპლაზიების დროს.“(დასრულებულია) 

 „ფარისებრი ჯირკვლის ფოლიკულურინეო პლაზიების ფენოტიპური 

მახასიათებლების პათოლოგანატომიური კორელაციები FNA-ციტოლოგიაში“(კვლევა 

დასრულებულია) 

 „გალექტინ - გლიკანის ცვლილებათა საფუძვლები ასწვრივი აორტის ანევრიზმის 

პროგრესია -ინჰიბიციის დროს ქართულ პოპულაციაში“ (მონაცემთა შეგროვება 

გრძელდება,მიმდინარე) 

 

II. ადამიანისნორმალურიდაპათოლოგიურიპროცესებისუჯრედულიდამოლეკულუ

რისაფუძვლებისდეპარტამენტისმიმართულებები: 

 

 „ნუტრიციული სტატუსის ფიზიოლოგიურ-ბიოქიმიური ინდიკატორების შესწავლა 

ქართული პოპულაციის ხანდაზმულ პირებში“. ნუტრიციოლოგიის 

მიმართულებასთან თანამშრომლობით. (კვლევა დასრულებულია) 

 მალნუტრიცია - ანთების კომპლექსური სინდრომი გულის ქრონიკული 

უკმარისობის დროს. (მიმდინარე.  

 „პლაზმის მიელოპეროქსიდაზის დონის შესწავლა სხვადსხვა სიმძიმის გულის 

ქრონიკული უკმარისობით პაციენტებში: კავშირიგულის რემოდელირების 

ექოლოგიურ მაჩვენებლებსა და ანთება/ოქსიდატურის ტრესის ბიოქიმიურ 

პარამეტრებთან.“ შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტთან ერთად. (კვლევა 

დასრულებულია) 

 „ექსფოლიაციური სინდრომის ეპიდემიოლოგია და ეპიდგენეტიკური 

მახასიათებლები საქართველოში.“ ოფთალმოლოგიის მიმართულებასთან ერთად. 

(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების როლი და მათი დიაგნოსტიკური 

მნიშვნელობა უშვილობისა უტოიმუნურიფორმის განვითარებაში.“ 

დერმატოვენეროლოგიის დაპარტამენტთან ერთად. (დასრულებულია) 



 „კლოსტრიდიუმდიფიცილესეპიდემიოლოგიის შესწავლა ჰოსპიტალიზირებულ 

პედიატრიულ პაციენტებში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდის 

გამოყენებით. (საჭირო მონაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 

 

III. შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის მიმართულებები: 

 

 „გულისუკმარისობის განვითარების რისკის ადრეული პროგნოზირება 

ელექტროკარდიოგრაფიული, ექოკარდიოგრაფიული და ბიოქიმიური მარკერების 

გამოყენებით.“ (კვლევა დასრულებულია) 

 „სხეულის მასის კომპოზიციისა და ვისცერული ცხიმის მაჩვენებელთა შესწავლა 

ქართული პოპულაციის კარდიოვასკულური დაავადების პირველადი რისკის  

სხვადასხვა ჯგუფებში.“ (საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „წინაგულთა ფიბრილაციის  დროს პოსტაბლაციური რეკურენტულობის  რისკის 

შეფასება ზოგიერთი კლინიკურ-ლაბორატორიული მეთოდით.“ (საჭირო მანაცემთა 

შეგროვება გრძელდება)  

 „კარდიოვასკულურირისკისშესაფასებელიმარკერებისრეფერენტულისიდიდეებიდარ

ისკისრეალიზაციისპათოქიმიურიგზებიქართულპოპულაციაში. (კვლევა 

დასრულებულია) 

 „გული სქრონიკული უკმარისობისგანვითარების და პროგრესირების 

მედიატორისგალექტინ-3-ის რეგულაციის ასოციაცია ცილოვან-ენერგეტიკულ 

მალნუტრიციასთან.“(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „პაციენტთა სისხლში პლაზმინოგენ-აქტივატორის ინჰიბიტორ ტიპი I-ის (PAI-1) 

საბაზისო დონეთა მნიშვნელობა აბლაციის ჩვენებათა დაზუსტებაში წინაგულთა 

ფიბრილაციის დროს.“ (საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „12- განხრიანი ელექტროკარდიოგრამის როლი ღია დაფარული დამატებითი გზების 

და ფოკალური წინაგულოვანი ტაქიკარდიების ფოკუსის ლოკალიზაციის 

დადგენაში.“ (კვლევა დასრულებულია) 

 „კრუნჩხვითი ეპილეფსიური სტატუსის გამოსავლის რისკის ფაქტორები ბავშვთა 

ასაკში.“ (დასრულებული) 

 „იდიოპათური ფოკალური და იდიოპათური გენერალიზებული ეპილეფსიისა და 

შესაბამისი ანტიეპილეფსიური მკურნალობის გავლენა დაავადებული ბავშვები 

სძილის მახასიათებლებზე. ის ქრონიკული უკმარისობის განვითარების და 

პროგრესირების მედიატორის გალექტინ-3-ის რეგულაციის ასოციაცია ცილოვან-

ენერგეტიკულ მალნუტრიციასთან.“(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „ვესტის სინდრომის ეტიოლოგიური, კლინიკური და ელექტროენცეფალოგრაფიული 

თავისებურებები, მკურნალობის ტაქტიკა და შორეული გამოსავლის 

პრედიქტორები.“(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 “ ანაფილაქსიის ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების შესწავლა 

საქართველოში“( მიმდინარე,საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 



 “ ალერგიულ პაციენტებში ჯვარედინად მორეაგირე ალერგენების როლი 

კლინიკური ფენოტიპის ჩამოყალიბებაში“ (საჭირო მანაცემთა შეგროვება 

გრძელდება) 

 “PAI-1-ის მონაწილეობა ფსორიაზის კარდიოვასკულარული რისკის 

პროფილთან ასოციაციის მექანიზმში“ (მიმდინარე) 

 “მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის კავშირი,  არტერიული წნევის 

პარამეტრების პასუხზე დოზირებულ ფიზიკურ დატვირთვაზე, პაციენტებში 

ესენციური ჰიპერტენზიით“ (მიმდინარე) 

 

 „პედიატრიული არტერიული იშემიური ინსულტის ეტიოლოგიური, კლინიკური და 

ნეიროვიზუალიზაციური თვისებურებები, გამოსავალი და შორეული გამოსავლის 

პრედიქტორები.“ (საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „ცერებრულ დამბლასთან (სტატიური ენცეფალოპათია) ასოცირებული ეპილეფსიის 

მართვა და პროგნოზი.“ (მიმდინარე) 

 „ფეტალური პროგრამირება და მისი გავლენა რესპირაციული დაავადებების 

განვითარებაზე ბავშვთა ასაკში.(კვლევა დასრულებულია) 

 „გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა ძვალშიდა მიდგომით: ჩვენებები, გავლენა 

გამოსავალზე და გართულებები.“ (საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „დაავადებათაეტიოლოგიის, კლინიკურიმიმდინარეობისადა მკურნალობის, 

პრევენციის, სკრინინგისა და ეპიდემიოლოგიისგანმსაზღვრელიფაქტორები.“ 

(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „ფეტალური პროგრამირება. ნუტრიციული სტატუსის გავლენა ფიზიკური 

განვითარების პარამეტრებსა და ავადობის სიხშირეზე ბავშვებში.“ (საჭირო მანაცემთა 

შეგროვება გრძელდება) 

 „ფეტალური პროგრამირება:  ფეტალური სტრესის გავლენა ბავშვთა ასაკში 

ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომის განვითარებაზე და  

პრევენციული პროგრამის შემუშავება.“ (მიმდინარე) 

 „ფსორიაზის და კარდიოვასკულარული დაავადებების ასოციაციის მექანიზმის 

კვლევა სხვადასხვა სიმძიმის და სამკურნალო რეჟიმზე მყოფ ფსორიაზით 

დაავადებულ პაციენტებში.“(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „ანდროგენული ალოპეციის კლინიკურ–მორფოლოგიური თავისებურებების 

მიხედვით დაყოფა ფაზებად,  დიფერენციალური დიაგნოზი და მკურნალობა. 

(მიმდინარე) 

 „გარემო ფაქტორების გავლენა ადამიანის სასიცოცხლო პროცესებისთვის 

მნიშვნელოვან ფიზიოლოგიურ პროცესებზე“. (დასრულებული)  

 მეტყველების და ენის გამოსავალი ბავშვებში ტიპური და ატიპური როლანდური 

ეპილეფსიით ( მიმდინარე) 

 სისხლის ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორი როლი შაქრიანი დიაბეტის 

ტიპი 2-ის მიკროვასკულური გართულებების მიმდინარეობაში ობსტრუქციული 

ძილის აპნოეთი  კომორბიდულ პაციენტებში. (დასრულებული) 



 „სწრაფი დიაგნოსტიკური  მოლეკულური ტესტის, Xpert TB/RIF, კლინიკური 

ღირებულების შეფასება ნახველის ნაცხ უარყოფით, მულტირეზისტენტული 

ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში საქართველოში“ ( მიმდინარე) 

 „საქართველოში ტუბერკულოზის სამკურნალო ახალი მედიკამენტების დანერგვის 

გავლენა პაციენტის კლინიკურ გამოსავალზე და ჯანდაცვის სისტემაზე“( მიმდინარე) 

 მეტებოლური სინდრომის , როგორც წინაგულტა ფიბრილაციის რისკის ფაქტორის, 

ეპიდემიოლოგიისა და რისკის რეალიზაციის ზოგიერთი მექანიზმის შესწავლა 

ქართულს პოპულაციაში ( მიმდინარე) 

 ახლად აღმოცენებული წინაგულთა ფიბრილაციის რისკ- ფაქტორები მიოკარდიუმის 

მწვავე ინფარქტით პაციენტებში ( განაცხადი დამტკიცებულია დამონაცემების 

შეგროვების ფაზაშია) 

 ადრეული გამოვლენისა და  ინტერვენციის სერვისის მიწოდების განხორციელება, 

ცერებრალური დამბლით გამოწვევის რისკის ქვეშმყოფ ახალშობილებში, ჩვილების 

ფსიქომოტორული განვითარებისა და დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების 

მიზნით ”(მიმდინარე) 

 

IV. ქირურგიისდეპარტამენტისმიმართულებები: 

 

 „ბარძაყის დიაფიზური მოტეხილობების ფიქსაცია ტიტანის ელასტიური  

სტაბილური ინტრამედულარული ღეროებით ბავშვთა ასაკში.“(საჭირო მანაცემთა 

შეგროვება გრძელდება) 

 „ცერვიკალური ინტრაეპითელური ნეოპლაზიის კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური 

თავისებურებები და პროგნოზული რისკის სტრატიფიკაცია 

(აჭარისრეგიონი).“(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „პირველადი დისმენორეა: ეპიდემიოლოგია, კომორბიდული თავისებურებები და 

ცხოვრების ხარისხი ადრეული რეპროდუქციული ასაკის ქალთა 

პოპულაციაში.“(დასრულებული) 

 „თვალშიგა სამიზნე წნევის ფაქტორი კატარაქტის ფაკოემულსიფიკაციის 

ინტრაოპერაციულ გართულებაში.“(საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „ორსულის ფსიქოსომატური მახასიათებლების, პაციენტისა და ექიმის 

ურთიერთობის თავისებურებებისა და კლინიკის სერვისის ზეგავლენა სამეანო და 

პერინატალურ გამოსავალზე“ მიმდინარე 

 

V. სოციალურ და ქცევითი მეცნიერებების დეპარტამენტის მიმართულებები: 

 

 „პროფესიონალიზმის სწავლების ინტეგრაცია დიპლომამდელ სამედიცინო 

განათლებაში.“ (საჭირო მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 



 „კლინიკური განსჯის უნარის სწავლების/განვითარების/შეფასების კრიტერიუმები 

დიპლომამდელ სამედიცინო განათლებაში.“(საჭირო მონაცემთა შეგროვება 

გრძელდება) 

 „საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში ლაბორატორიული 

ტესტების არარაციონალური გამოყენება,  ინდივიდუალური პაციენტისთვის 

ტესტების შეკვეთა ზეგავლენის მქონე ფაქტორები და სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხის გასაუმჯობესებელი საგანმანათლებლო სტრატეგიები.“(საჭირო მანაცემთა 

შეგროვება გრძელდება)  

 „საქართველოში ტუბერკულოზის სამკურნალო ახალი მედიკამენტების დანერგვის 

გავლენა პაციენტების კლინიკურ გამოსავლებზე და ჯანდაცვის სისტემაზე.“(საჭირო 

მანაცემთა შეგროვება გრძელდება) 

 „სწრაფი დიაგნოსტიკური მოლეკულური ტესტის, Xpert TB/RIF, კლინიკური 

ღირებულების შეფასება ნახველის ნაცხ-უარყოფით, მულტირეზისტენტული 

ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში საქართველოში.“(საჭირო მანაცემთა 

შეგროვება გრძელდება) 

 „კვანტიფერონ ოქროს ტესტის სინჯარაში და კანის ტუბერკულინური  სინჯის 

მნიშვნელობა  ტუბერკულოზის ნოზოკომიური ტრანსმისიის შეფასებასა და 

ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების დანერგვაში საქართველოს სამედიცინო 

დაწესებულებებში.“(დასრულებული) 

 „დამატებითი და ალტერნატიული მედიცინის არსებული პრაქტიკის შესწავლა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკის მეცნიერულად დასაბუთებული 

საფუძვლის შემუშავებისთვის.“(კვლევა დასრულებულია). 

 

 


