I

კურსი

1. ჟ ნარიკაშვილი
თემა: ,, ალკოჰოლიზმის დროს პირის ღრუში განვითარებული დესტრუქციული
ცვლილებები”
2. თ. მამინაიშვილი
თემა: ,, ალკოჰოლიზმის მავნე გავლენა ვიტამინების ცვლაზე”
3. ბოკუჩავა ანა
თემა: ,, ნარკოტიკული საშუალებების ზოგადი დახასიათება და მათი გავლენა
ორგანიზმში მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებზე”
4. თ. ლაღიძე
თემა:,, ნარკომანიის განვითარების რისკი საქართველოში სტატისტიკური მონაცემები”
5. თ. ჭყონიძე
თემა: ,, თევზის ზეთის გავლენა გულსისხლძრღვთა დაავადებების დროს”
6. მ. ადუაშვილი
თემა: ,, ათეროსკლეროზის რისკი ხანდაზმულ ასაკში”
7. ა. თორთლაძე
თემა:,, ადრენერგულ რეცეპტორებზე კვებითი ფაქტორების გავლენა”
8. გ. წიქვაძე
თემა: ,, ნარკომანია და დოფამინური რეცეფტორები”
9. ლ.გასანოვა
თემა:,, სიმსუქნე და ადამიანის ფიზიოლოგია”
10. ვ. კოხოძე , ლ. ლომინაძე
თემა:,, დიაბეტი და გლოკოზირილებული ჰემოგლობინი”
11. მ. მანია
თემა:,, ავიტამინოზი”
12. მ. შოშიაშვილი
თემა:,, ვიტამინების როლი პირის ღრუში მიმდინარე ცვლილებების დროს”
13. მ. სებისკვერაძე
თემა:,, ამინომჟავების ცვლის მოშლა ფენილკეტონურია”
14. გ. რაზმაძე
თემა:,, ნეკერჩხლის წვენის დაავადება”
15. შ. მამისაშვილი
თემა:,, გლიცინურა და ცისტინურია”
16. გ. ხუციშვილი
თემა:,,სტერსული ცილები”
17. დ. ცეცხლაძე
თემა:,, ლიმფოდენიტი”
18. თ. ფირცხალაიშვილი
თემა:,, შიდსის ვირუსის გავრცელების გზები და იმუნური პასუხი”
19. მ. ელიზბარაშვილი
თემა:,, მიკროელემენტების ცვლილების შესწავლა სხვადასხვა დაავადებების დროს”

II კურსი

პირის ღრუს დაავადებების კორელაცია ბიოქიმიურ პროცესებთან.
კონფერენციის ორგანიზატორი:
ბ.ქ. მ.დ. ნ.თხილავა

მომხსენებლები:
1. მ. ოთხოზორია, თ. ღანიშაშვილი, მ. ჩიხრაძე
თემა: პოლიფოსფატების გავლენა კბილის ქსოვილზე.
ხელმძღვანელი: ნ. მოსემღდვლიშვილი, ნ. თხილავა.
2. ი. ბიტაროვა
თემა: კბილის ქსოვილში პოლიფოსფატური ამინომჯავების პროცენტული
შედგენილობა.
ხელმძღვანელი: ნ. თხილავა, მ. ხიზანიშვილი.
3. ა. მამისაშვილი, მ. მაზანაშვილი
თემა: ინფექციური დაავადებები პირის ღრუში
ხელმძღვანელი: ნ. თხილავა.
4. ე. მაჭავარიანი, ნ. ანესაშვილი, თ. მამასახლისი
თემა: სანერწყვე ჯირკვლების მწვავე ქრონიკული ანთებითი პროცესები.
ხელმძღვანელი: ნ. თხილავა, მ. ხიზანიშვილი.
5. მ. ქირიკაშვილი, თ. დავითაშვილი
თემა: ტკივილის შემსუბუქება პერიოდონტის დროს ლაზერული თერაპიით.
ხელმძღვანელი: ნ. თხილავა, მ. ხიზანიშვილი.
6. ქ. ნინუა
თემა: კოლაგენის დესტრუქცია სურავანდის დროს.
ხელმძღვანელი: ნ. თხილავა, ნ. მოსემღდვლიშვილი.
7. ნ. თათრიშვილი
თემა: პოლიფოსფატების მეტაბოლიზმი
ხელმძღვანელი: ნ. თხილავა, ნ. მოსემღდვლიშვილი.
8. ლ. ჩიხლაძე, ბ. ახვლედიანი
თემა: აპოპტოზი სტომატოლოგიური დაავადებების დროს.

