
 

 

Z. Kheladze, Z. Kheladze 

For the 90th Anniversary of Academician Nodar Gogebashvili. 

Georgian Critical Care Medicine Institute, Tbilisi, Georgia 

“Critical Care and Catastrophe Medicine”,2020,65-66 Tbilisi,Georgia 

 

 
 

Professor Nodar Gogebashvili, Head of the Theoretical Medicine Department of the 

Georgian Academy of Medical Sciences, is 90 years old. He is the founder of theoretical 

and practical immunology in Georgia. He has also brought up many generations of 

immunologists working in Georgia. r. Academician Nodar Gogebashvili's scientific work 

is the subject of international recognition and his works are well known and appreciated in 

the scientific societies of many countries around the world. Georgian Academy of Medical 

Sciences, Georgian Association Catastrophe&Critical Care Medicine, Georgian Critical 

Care Medicine Institute and the editorial board of the journal “Critical Care & Catastrophe 

Medicine” cordially congratulate the distinguished scientist on this anniversary and wish 

him every success. 

He was born in Tbilisi on august 2, 1930. he completed his secondary education with the 

highest honors in 1948. He graduation from Tbilisi State Medical Institute in 1954. Upon 

graduation, per decision  of The Medical Institute Scientific Board, he started post 

graduate study at the faculty of Microbiology. Following his post graduate study in 1958- 

1963 Dr. Gogebashvili worked as an assistant in the Departament of Microbiology at 

Tbilisi State Medical Institute. In 1962-1996 he worked at the Georgian Scientific 

Research Institute of Tuberculiosis where he advanced professionally, occupying several 

different pesitions which include: Head of the Laboratory Departmet, Senior Scientist of 



theClinical and Immunological Department, Director of Georgian Scientific Research 

Institute of Tuberculiosis. In1995 Dr. Gogebashvili Was elected as Chair of the 

departament ofImmunology and Allergology of Tbilisi Medical Academy. Since the 

reorganization of the institute in 2005, he remains a Professor at the Microbiology 

Departament.In 1961 Nodar Gogebashvili defended the Candidate dissertation. In 1970 he 

completed his Ph.D. Dissertation “Histochemical and immunological factors during 

tuberculosis inflammation”. This dissertation was recognized as the bast dissertation of the 

year by the Medical Board of USSER Medical Academy in Moscow. In addition, per 

recommendetion of The Board. This dissertation was published as a monograph. 

In the very beginning of his career, Dr. Gogebashvili studied and determined 

peculiareities of bacteriophage during radial disease. Later on, he started working on wide 

scale research on the immunology of Tuberculosis. He was the first to characterize the 

structure of cells containing the tuberculosis antigens and the dynamics of their 

distribution, as the cell origins and cell transformations of  antibody formation  which 

takes place not only in the lymphatic tissue, but in lung tissue as well. This research 

became the root of the hypothesis on lungs being an immunocompetent organ. As a result 

of his research. Dr. Gogebashvili was able to set apart various phases of tuberculosis 

infections along with clearly defining their immunological and immunomorphological 

changes. Tis in turn brought a new light to  the  immunology  of Tuberculosis. The 

research on the peculiarities of autoimmune processes in relation to  kolagen Type 1 

during tuberculosis psoriasis, parodontitisand and other  pathologies is  of  great 

imprtance. His work, which studies the issues of the modern immunology and infection 

pathology, is important theoretically as well as practically. It is published in different parts 

of the world and is referenced in a number ofarticles, monographs and textbooks of 

Georgian and international scientists. 

N. Gogebshvili has organized and has activaly participated in varius international 

Symposiums and congresses In 1991, per request of the Presidium of international 

Associatioin of Phthisiatrician and Pulmonologists, he presented a lecture regarding 

pathogenetic, diagnostic and prognostic changes and immunotherapy during specific and 

nonspecific lung diseases, at a congress meeting Budapest. In 1995, he received the 

Certificate of international olympic Committee recognizing the contribution in term of 

lectures read to the staff of sport medicine. 

In 1993 in Warsaw, Dr. Gogebashvili along with other prominent scientists engaged in 

the development of the international program against Tuberculosis. In 1994, under his 

leadership Georgia developed a program against Tuberculosis. 

Research and study in georgia. He dedicated 55 years of his life to medical academia and 

civil society. He mentored different generations of young immunologists and scientists and 

was an advisor to 152 candidate and ph.D. Dissertations. Dr. Gogebashvili is an author of 

347 scientific works and 3 monographs. In 1983 Nodar Gogebashvili was elected as a 

board member too the scientific Board of Immunology at presidium of USSR Medical 



Academy. In 1984 Dr. Gogebashvili successfully intiated the creation of the Socirty of 

Georgian Immunologists and was soon after elected president. During 1997-2006, Dr. 

Gogebashvili was as a co-chairman of Association of Alergologists and clinical 

Immunologists. Since 2006 he serves as honorable president of this Association of 

Alergologists and clinic Immunologists. Since 2006 he server as Honorable President of 

this Association. In 1994 Nodar Gogebashvili was elected the Academician of Academy of 

Medical Sciences of Georgia, also the member of Academy Presidium and the Head of 

Theoretic Science Department. During the same year he was elected the Academician of 

Academy of Medical-Biological sciene, followed with the title of the Academician of 

Academy of Academy of Ecological Sciences in 1995.In 1998, Dr. Gogebashvili was 

elected the Honorable member of International Association of Immunorehabilitologists. 

In 1991, for the outstanding success achieved in his scientific and academic career, Nodar 

Gogebashvili was awarded the title of Designated Emeritus Research fellow. In 1989, for 

his active participation in enforcing peace, Dr. Gogebashvili was awarded the Golden 

medal of Soviet Peace Fund. In 1994, Nodar Gogebashvili was awarded the Zaza 

Panaskerteli Medal of Georgian Medical and Scientific Society Assosication. Later on, in 

1997, he wes awarded with the insignia of Honor. 

 

ზ.ხელაძე,ზვ.ხელაძე 

აკადემიკოსს ნოდარ გოგებაშვილის 90-ე წლის იუბილესათვის.  

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი 

 
 

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის თეორიული მედიცინის 

განყოფილების ხელმძღვანელი პროფესორი ნოდარ გოგებაშვილი 90 წლის 

გახდა.ის არის ,საქართველოში თეორიული და პრაქტიკული იმუნოლოგიის 

ფუძემდებელი, ასევე მის მიერ არის აღზრდილი საქართველოში მომუშავე 

იმუნოლოგთა მრავალი თაობა და თავის დროზე ის იყო საქართველოს 

მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ ინიციატორი და 

დამფუძნებელი. აკადემიკოს ნოდარ გოგებაშვილის მეცნიერული მოღვაწეობა 

საერთაშორისო აღიარების საგანია, მის შრომებს იცნობენ და სათანადოდ 

აფასებენ მსოფლიოს მრავალი ქვეყანის სამეცნიერო 

საზოგადოებებში.საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია, 

საქართველოს კატასტროფათადა კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის 

ასოციაცია,საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი და ჟურნალ 

“კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინის” რედაქცია 

გულითადად ულოცავენ ამაგდარ მეცნიერს ამ საიუბილეო თარიღს და 



წარმატებებს უსურვებენ მას შემდგომ საქმიანობაში. 

აკადემიკოსი ნოდარ გოგებაშვილი დაიბადა 1930 წ. 2 აგვისტოს ქალაქ 

თბილისში. 1948 წელს დაამთავრა სკოლა ოქროს მედალზე; 1954 წელს 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი 

წარჩინებით, რის შემდეგ სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით დატოვებული 

იქნა მიკრობიოლოგიის კათედრაზე ასპირანტურაში. Aასპირანტურის 

დამთავრების შემდეგ 1958-1963 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო ინსტიტუტის მიკრობიოლოგიის კათედრაზე ასისტენტად. 1962 

წლიდან 1996 წლამდე მუშაობდა საქართველოს ტუბერკულოზის სამეცნიერო 

კვლევით ინსტიტუტში, სადაც თანმიმდევრულად ეკავა ექსპერიმენტული 

განყოფილების ხელმძღვანელის, კლინიკური და იმუნოლოგიური 

განყოფილების ხელმძღვანელის და ინსტიტუტის დირექტორის 

თანამდებობები. 1994 წელს არჩეული იყო საქართველოს კრიტიკული 

მედიცინის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარედ და 

იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად.ასევე 1995 წელს არჩეული იყო 

პ.შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის იმუნოლოგიის და 

ალერგოლოგიის კათედრის გამგედ და პროფესორად. 

1961 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, 1970 წელს სადოქტორო 

დისერტაცია ,,ტუბერკულოზური ანთების მიმდინარეობის ჰისტოქიმიური და 

იმუნოლოგიური ფაქტორები.” ქ. მოსკოვში სსრკ სამედიცინო აკადემიის 

სამეცნიერო საბჭოზე დისერტაცია აღიარებული იყო წლის საუკეთესო 

დისერტაციად და ამავე საბჭოს რეკომენდაციით გამოქვეყნებული იქნა 

მონოგრაფიის სახით. 

თავისი მოღვაწეობის პირველ ეტაპზე მან შეისწავლა და დაადგინა სხივური 

დაავადების დროს ბაქტერიოფაგიის კანონზომიერებანი, შემდგომ ეტაპზე ის 

იწყებს ფართომაშტაბურ კვლევებს ტუბერკულოზის ანტიგენების შემცველი 

უჯრედული სტრუქტურების და მათი განაწილების დინამიკის,აგრეთვე 

ანტისხეულების წარმოქმნის უჯრედული საფუძვლების და უჯრედული 

ტრანსფორმაციების შესახებ, რომლებიც მიმდინარეობენ არამარტო ლიმფურ 

ქსოვილში, არამედ ფილტვის ქსოვილშიც, რის საფუძველზეც შეიქმნა ჰიპოთეზა 

ფილტვების, როგორც იმუნოკომპეტენტური ორგანოს შესახებ. 

Mმიზანდასახული კვლევების საფუძველზე მან გამიჯნა ტუბერკულოზური 

ინფექციების მიმდინარეობის სხვადსხვა ფაზა და მოგვცა მათი იმუნოლოგიური 

და იმუნომორფოლოგიური ცვლილებების სრულყოფილი დახასიათება, რამაც 

ახალი ნათელი სხივი შემატა ტუბერკულოზის იმუნოლოგიას. Mმეტად 



მნიშვნელოვანია გამოკვლევები I ტიპის კოლაგენის მიმართ განვითარებული 

აუტოიმუნური პროცესის თავისებურებების შესახებ ტუბერკულოზის, 

ფსორიაზის, პაროდონტიტის და სხვა პათოლოგიური პროცესების დროს. 

Mმისი შრომები, რომლებშიც შესწავლილია თანამედროვე იმუნოლოგიის და 

ინფექციური პათოლოგიის აქტუალური საკითხები არის როგორც თეორიული 

ისე პრაქტიკული მნიშვნელობის და გამოქვეყნებულია მსოფლიოს სხვადსხვა 

ქვეყანაში, მოიხსენება ჩვენი ქვეყნის და უცხოელ მეცნიერთა შრომებში 

მონოგრაფიებსა და სახელმძღვანელოებში. 

2014 წელს გერმანიის ნაციონალური აკადემიის გამომცემლობის დაკვეთით 

დაიწერა მონოგრაფია-“молекуларние субклеточные и клеточные аспекты 

патогенеза пародонтита.” . ნ.გოგებაშვილის ხელმძღვანელობით შესრულებული 

კვლევების, ნინო გოგებაშვილის და ლალი ჯაშის დისერტაციების მასალების 

და შესაბამისი ლიტერატურის (1965 წლიდან 2016 წლამდე) ანალიზის 

საფუძველზე. აღნიშნულმა მონოგრაფიამ გერმანიის აკადემიური 

გამომცემლობის ბეჭდვითი განყოფილების ექსპერტების მაღალი შეფასება 

დაიმსახურა. დასკვნაში აღნიშნულია,რომ მონოგრაფიაში წარმოდგენილია 

მონაცემები პაროდონტიტში განვითარებული ანთებადი 

პროცესებისდროს,იმუნური პასუხის მოლეკულარული სუბუჯრედული და 

უჯრედული მექანიზმების შესახებ. დეტალურად არის განხილული იმუნური 

რეაქციების სხვადასხვა ფორმების (ფაგოციტოზი, ლიზოციმის აქტივობა, 

ნერწყვის ბაქტერიოციდულობა, ციტოკინები, ინტერფერონები, ანტისხეულების 

წარმოქმნა, უჯრედული რექციები) ურთიერთკავშირი პაროდონტში 

განვითარებული ანთებადი პროცესების დროს. მონოგრაფიაში პირველად არის 

განხილული კოლაგენის როლი I ტიპის კოლაგენისადმი განვითარებული 

ავტოიმუნური პროცესის მექანიზმები პაროდონტის ანთების დროს და მისი 

კორექციის შესაძლებლობები. გაანალიზებული და განზოგადებულია მასალები 

უჯრედთა მეტაბოლიზმებზე ენდოგენური რედოქს-სისტემის გავლენის 

შესახებ, რეაქციული შენაერთების (ჟანგბადის, აზოტის, ლიპიდების) როლი 

რედოქს ჰომეოსტაზის რეგულაციაში და ანტიოქსიდანტური შენაერთების 

გენების ტრანსკრიფციაში, რომლებიც აკონტროლებენ იმუნურ პასუხს, 

პროლიფერაციას, დიფერენციაციას და სხვადასხვა ბიოაქტიური მოლეკულების 

(ანტიოქსიდანტები, იმუნოაქტიური პეპტიდები, NO-სინთეზა და ა.შ.) 

აქტივობას და განაპირობებენ ფიზიოლოგიური და პათოლოგიურ 

მდგომარეობას მთლიანობაში და კერძოდ, პირის ღრუში (მორეციდივე 
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