
2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამაზე  

„კლინიკური და ტრანსლაციურ მედიცინა“  

გამოცხადებული კვლევითი თემები 

 
 

N სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

თემის სათური დოქტორანტთა 

რაოდენობა 

1.  ოკრიბელაშვილი ნინო საქართველოში ძუძუს კიბოს და დეპრესიის კომორბიდობა: 
პრევლენტობა და კულტურული თავისებურებები 

1 

2.  ქარსელაძე რუსუდანი ორსულთა კვების როლი ალერგიული წინასწარგანწყობის  ფეტალურ 
პროგრამირებაში; 
 

1 

3.  ქარსელაძე რუსუდანი სასუნთქი სისტემის ალერგიული დაავადებების გენეტიკური და 

ეპიგენეტიკური ბიომარკერები  ადრეული ასაკის ბავშვებში  
1 

4.  გურგენიძე მამუკა 
 

ენდოციტოსკოპიის შესაძლებლობები მსხვილი ნაწლავის ნეოპლაზიური 
დაზიანებების ადრეულ დიაგნოსტიკაში 

1 

5.  ხუბუა მაია სისხლში მოცირკულირე მიკრო-რნმ-ების დიაგნოსტიკური და 
პროგნოზული ღირებულება გესტაციური დიაბეტის დროს 

1 

6.  კორძაია დიმიტრი, 
გრძელიძე ირმა 

საექთნო საქმის პოპულარობასა და დეფიციტზე მოქმედი 
ფაქტორები 

1 

7.  კარანაძე ნინო 
ფრანგიშვილი დავითი 

რქოვანას დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა 
პიობაქტერიოფაგით გაჯერებული ამნიონური მემბრანით 

1 

8.  გოგილაშვილი ქეთევანი ლოკალური ანტიინფექციური თერაპიის კლინიკური მნიშვნელობა 
პაროდონტოლოგიური დაავადებების მკურნალობაში 

1 

9.  გოგილაშვილი ქეთევანი რეგენერაციის მასტიმულირებელი ბიოლოგიური მოლეკულების 
გამოყენება პირის ღრუს დაავადებების კომპლექსურ მკურნალობაში. 

1 

10.  კანკია მიმოზა Helicobacteria Pylori-ის როლი რკინადეფიციტური ანემიის 1 
ლობჟანიძე გია გენეზში, დიაგნოსტიკის თავისებურებები და გავრცელება 

ქართულ  პოპულაციაში. 
11.  კანკია მიმოზა Helicobacteria Pylori - სთან ასოცირებული 1 

ლობჟანიძე გია გასტროდუოდენალური სისხლდენის ფონზე განვითარებული 

ანემიის გავრცელება ქართულ პოპულაციაში. 
12.  ნაჭყებია ნარგიზ ძილის დარღვევების ხასიათი და სიხშირე აუტიზმის სპექტრის 1 

ბეგაშვილი თამილა აშლილობის მქონე 

ბავშვებში 

13.  ნაჭყებია ნარგიზა ღრმა ნარკოზიდან და ანესთეზიით გამოწვეული ხელოვნური 1 
ბეგაშვილი თამილა ძილიდან დაჩქარებული გამოსვლის 

ნეიროფიზიოლოგიურ/ნეიროქიმიური მექანიზმების კვლევა 
14.  შარაშიძე ნინო ანტისიმსივნური თერაპიით ინდუცირებული 

კარდიოტოქსიურობის მართვა 
1 

15.  ხელაძე ზურაბი ინსულტთანა სოცირებული კრიტიკული მდგომარეობების 
მკურნალობის შორეული შედეგები 

1 

16.  ხელაძე ზურაბი გულის უკმარისობასთან ასოცირებული კრიტიკული 
მდგომარეობის მკურნალობის შორეული შედეგები 

1 

17.  ხელაძე ზურაბი სეფსისთან ასოცირებული კრიტიკული მდგომარეობის 
მკურნალობის 
შორეული შედეგები 

1 

18.  წვერავა მიხეილი გულის დიასტოლური ფუნქცია და ფილტვის სონოგრაფიული 
ცვლილებები გულის უკმარისობის დროს 

1 

19.  გოდერძიშვილი 
ვახტანგი 

კორძაია დიმიტრი 

Helicobacteria Pylori და ბილიური პათოლოგიები. 1 

20.  კახაძე სოფიო მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი პროსტატის 
ონკოლოგიური დაავადებების სტადირებისა და მკურნალობის 
შედეგების შეფასებაში 

1 

21.  ქრისტესაშვილი ჯენარო კომბინირებული ქირურგიული და ჰორმონული მკურნალობის 1 
ჩარექიშვილი ნუგზარი ეფექტურობა უნაყოფო პაციენტებში ღრმა ინფილტრაციული 

ენდომეტრიოზით 

22.  კეზელი არჩილი ადამიანის ფერადი მხედველობის ფუნქციის ასაკობრივი და 1 
ანთლავა ნიკოლოზი გარემო ფაქტორებით გამოწვეული ცვლილებების კვლევა 

                                                               

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი დიმიტრი კორძაია 


