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 “EEGHUB.GE“ ეეგ მონაცემთა 
პირველი ელექტრონული ბაზა       
საქართველოში, დაფინანსებული 
NI4OS პროექტის ფარგლებში 
 

 დიდი ტვინის ქერქის 
ელექტრული აქტივობა,  

 ეეგ რეგისტრაცია.  
 კომპიუტერული ეეგ-                        

ერთ-ერთი ყველაზე გამოყენებადი 
თანამედროვე მეთოდი 

 ეპილეფსია და ეეგ 
 

•კვლევები ეეგ ბაზის გამოყენებით 
 



• ევროკომისიის Horizon2020 პროგრამის, NI4OS-Europe ეროვნული 
ინიციატივები ღია მეცნიერებისთვის ევროპაში, 

• იყენებს ევროპის ღია მეცნიერების ღრუბელს (EOSC -European Open 
Science Cloud) 

• NI4OS-Europe პროექტის მიერ საქართველოდან  შეირჩა EEGHUB.GE   
        როგორც  თემატური  სერვისი  
• პროექტი დაფინანსებით საქართველოში შეიქმნა თავის ტვინის 

ელექტრული აქტივობის (EEG ელექტროენცეფალოგრაფია) მონაცემთა ბაზა  
• ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის ცენტრის ბაზაზე  
         მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ირმა ხაჩიძე 

NI4OS-
EUROPE 





“EEGHUB.GE” 
საქართველოში შექმნილ ეეგ 

მონაცემთა ბაზა   

ევროკავშირის პროგრამებმა მკვლევარებს  
მისცა კომპიუტერული  ქსელის რესურსების 
და კვლევითი  ინფრასტუქტურის  
განვითარების ფართო  შესაძლებლობლები 
 განათლების, მეცნიერების, კულტურის, 
ინფრასტრუქტურის, და სერვისების 
სფეროში ცნობიერებას ამაღლებას  

https://eeghub.ge/  



• პროექტი ხორციელდება საქართველოს სამეცნიერო–
საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია 
„გრენა”-ს ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობით 

• ხელმძღვანელი რამაზ ქვათაძე.  
• ასოციაცია "გრენა"-ს მხარდაჭერით პირველად განხორციელდა  

საქართველოში შექმნილი ეეგ-ს მონაცემთა ბაზის განთავსება 
ევროპის ღია მეცნიერების ღრუბელზე EOSC  

• ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია და გამოყო კომპიუტერული 
რესურსები EEG მონაცემთა ბაზის პორტალის შესაქმნელად. 



• EEG მონაცემები ხელმისაწვდომია:  
მეცნიერებისთვის, ლექტორებისთვის სტუდენტებისთვის და ა.შ 
• ნეირომეცნიერებაში, მედიცინაში, ფსიქოლოგიაში, 

ფსიქიატრიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ინჟინერიაში,  
და ა.შ მომუშავე პროფესიონალებისთვის 

სერვისი უფასოა ევროპელი და 
ეროვნული მკვლევარებისთვის, „EOSC 

FIAR „: პრინციპებზე დაყრდნობით,  
• პ ოვნადი 

• ხელმისაწვდომი, 
• თავსებადი,  

• მრავალჯერადი. 
 



EEGHUB.GE  

ხელს შეუწყობს ახალი სასწავლო და სამეცნიერო მიდგომების 
პოტენციურ დანერგვას, რომელსაც გამოიყენებენ როგორც 
ადგილობრივი, ისე უცხოელი/საერთაშორისო საგანმანათებლო, 
კვლევითი და კლინიკური დაწესებულებების წარმომადგენლები  



• დიდი მონაცემების პირველი ონლაინ EEG ბაზა საქართველოში 
• 15 წლის განმავლობაში დაგროვილი ეეგ მონაცემები ივანე 

ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში და 
დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში, თბილისი 

EEGHUB.GE  



1913 ადამიანი -ჯანმრთელი კონტიგენტი და სხვადასხვა 
ნევროლოგიური, ფსიქიატრიული და ა.შ დარღვევების მქონე 
პაციენტების ეეგ მონაცემები 

 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი: 1-დან 75 წლამდე: 
კატეგორიები: 1-3, 3-6, 7-12, 13-18, 19-25, 26-50, 51 და ზემოთ  

 სქესი: მამრობითი/მდედრობითი  
 პათოლოგიური EEG-ს  ჩანაწერები 
  ნერვული სისტემის სხვადასხვა დისფუნქციით  
მაგ: ეპილეფსია, ენცეფალოპათია, ADHD, ინსულტი და ა.შ 

EEGHUB.GE 
მონაცემთა 

ბაზა 
მოიცავს:  



ქალების და მამაკაცების განაწილება 
 

1052-კაცი        1913                          861- ქალი 
 

• 0-3 წლამდე 151; 
• 4-6 წლამდე 162; 
• 7-12 წლამდე 343; 
• 13-18 წლამდე 185; 
• 19-25 წლამდე  78; 
• 26-50 წლამდე 104; 
• 51წლის და ზემოთ 29 

 

• 0-3 წლამდე 106; 
• 4-6 წლამდე 124; 
• 7-12 წლამდე 279; 
• 13-18 წლამდე 129; 
• 19-25 წლამდე  84; 
• 26-50 წლამდე 112; 
• 51 წლის და ზემოთ 27 

 
EEGHUB.GE -ზე ატვირთული მონაცემების მოცულობა არის 15 GB 



 
ძილის EEG ჩანაწერები 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში  
 

Sleep EEG in children 2  years old 
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EEGHUB.GE 
ონლაინ ბაზა შეიცავს მონაცემებს EDF ფორმატში.  
მონაცემთა ბაზა სისტემატიზებულია და ინახება EDF ფორმატში 
 







 შვედეთის სამეცნიერო საბჭოს(VR/SRL)საერთაშორისო პროექტი 
 კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა ტვინის აქტიურობის  

დიდი მოცულობის მონაცემების  ანალიზისთვის 
საერთაშორისო პარტნიორები 

  KTH შვედეთის სამეფო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, სტოკჰოლმი 
ლესია უკრაინკას ვოლინის ნაციონალური უნივერსიტეტი უკრაინა 
კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
საქართველოს ფსიქოფიზიოლოგთა საზოგადოება 

 



• აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული 
ინფრასტრუქტურის მე-3 კონფერენცია  

• მომზადდა საფუძველი საქართველოში ახალი 
ტექნოლოგიების გამოყენებით თავის ტვინის 
სხვადასხვა დარღვევების შესასწავლად  

• EaPConnect project and its ‘Enlighten Your Research’ program. 
Eastern Partnership Connect  

 
ირმა ხაჩიძე არის ევროკავშირის „EaPConnect“ პროექტის 

EYR@EaP2018-ის პროგრამის გამარჯვებული  
 



PUBLICATIONS &VIDEO  IN EU 

Science, 
technology, 
engineering   
mathematic   

განსაკუთრებული 
მადლობა  
თამარ გვენეტაძეს  

https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics:%7E:text=Science%2C%20Technology%2C%20Engineering%2C%20and%20Mathematics%20(STEM)%20is,or%20curriculum%20choices%20in%20schools.
https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics:%7E:text=Science%2C%20Technology%2C%20Engineering%2C%20and%20Mathematics%20(STEM)%20is,or%20curriculum%20choices%20in%20schools.
https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics:%7E:text=Science%2C%20Technology%2C%20Engineering%2C%20and%20Mathematics%20(STEM)%20is,or%20curriculum%20choices%20in%20schools.
https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics:%7E:text=Science%2C%20Technology%2C%20Engineering%2C%20and%20Mathematics%20(STEM)%20is,or%20curriculum%20choices%20in%20schools.
https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics:%7E:text=Science%2C%20Technology%2C%20Engineering%2C%20and%20Mathematics%20(STEM)%20is,or%20curriculum%20choices%20in%20schools.


Eeleqtroencefalografia 
tvinis eleqtruli aqtivobis Canaweri 

eeg gamokvleva da registracia 

•eeg registraciis zogadi 

xangrZlivoba Sეadgenს 25-
30 წuTs. 
• გამოსაკვლევი  imyofebა 
ekranirebul,  bgera-

gaumtar oTaxSi,  mSvidi 

RviZilis mdgomareobaSi.  



2-3 wuTi 1-2 wuTi 2 wuTi 

foni 

fotostimulacia 
10  

wami 

10w 

30 wami 30 wami 1,5 wuTi 1 wuTi 

hiperventilacia 
1 



EEG წარმოადგენს  ღირებულ ინსტრუმენტს რომელიც  შეისწავლის; 
1. ჯანმრთელი თავის ტვინის (ქცევითი/კოგნიტური) ფუნქციებს 
2.  ძილს 
3.  ეპილეფსიას და თავის ტვინის  სხვადასხვა დაზიანება/დარღვევას 
4.  ღრმა ანესთეზიის მონიტორინგს,  და სხვა 

 

,  



‘’ საიდან მოდის ეეგ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თავის ტვინის 
ქერქში 

გენერირებული  
ელექტრული 

პოტენციალები 
აღირიცხება  

სპონტანურად 
მოსვენებულ 

მდგომარეობაში 



 
 

 ეეგ ანალიზი ავლენს ტალღებს- 
სხვადასხვა ფორმით, სიხშირით, თანმიმდევრობით, 
პერიოდულობით, რხევით,  ამპლიტუდით (ძაბვა). EEG 
 





კეეგ-kvlevis  თანამედროვე meTodebi 
eeg registracia da analizi mimdinareobს kompiuteruli(cifruli) 

eeg analizis meTodiT sagrZnoblad afarTovebs kvlevis am 
MmeTodis SesaZleblobebs, სრულყოფილი Sefasebis da swori 

daskvnebis gamotanis saSualebas iZleva.  
ცifruli eegs meTodikა  -კეეგ 

eeg-s raodenobrivi da xarisxobrivi-თვისობრივი  maCveneblebis 
analizi  წყაროს ლოკალიზაცია 

feradi kartireba -eeg topogramebi, რუკები 
 



spetqris absoluturi mniSvnelobebi 

sixSireebi delta teta 1 teta 2 alfa beta 1 beta 2 jami 

fonuri aqtivobა 



ეპილეფსიის და თავის ტვინის  სხვადასხვა  დარღვევiს 
დიაგნოსტირება, დადგენა , მონიტორინგი ეეგ-ს საშუალებით 



pacienti  
sqesi mamr,  asaki 18 w 
eeg mSvidi RviZilis fonze..  
 პირველი ჩანაწერი  
 მეორე ჩანაწერი   3    da  
 მესამე ჩანაწერი 6 Tvis Semdeg 

I  viziti II  viziti 
III  viziti 

The reports on our work 
were  presented as a oral 
talks & an abstract at the 
International Congresses 
in Europe &  USA 

Impact Factor: 3.521  
© (Journal Citation Reports 



“EEGHUB.GE” გამოყენება კვლევის-მეცნიერების 
მედიცინის  სფეროში    

ჰიპერვენტილაციაზე EEG პასუხების შესწავლა ნერვული 
სისტემის (NS) სხვადასხვა დისფუნქციის მქონე პაციენტებში 

dysfunctions of CNS 
 

 1913 patients, 790 females/1123 males aged from 3 to 51 years, 
were recruited according to the EEG responses to hyperventilation.  

 928 participants EEG reaction to hyperventilation remained within 
normal range were withdrawn from study, while-                             
985 (45%)  has pathological  EEG responses to hyperventilation.  

 The study classifies of PERH according to different parameters: 
EEG type, time of manifestation & age,  gender of patients. 
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Type of  PERH  

 
Pathological types EEG 

 
 response to HPT (PERH) 

 
Number patients 

 
Percent 

  

I type 720 73.1 
II type 229 23.2 

III  type 36 3.7 
Total 985 100.0 

I type-
disorganization  

of   baseline  
rhythm 

II type-paroxysmal 
discharges without 

epileptiform 
activity 

III type- 
epileptiform   

activity 
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Patients have been divided into groups within the age, gander & by 
EEG type and time of manifestation to HPT: 

Males 
432 (46%)  

Female 
 553 (54%)  

PERH 
according to 

gender of 
patients 

 



bazuri ritmis dezorganizacia ჰიპერვენტილაციის ფონზე 



 
 

generalizebuli 

paroqsizmuli ganmuxtvebi                 

hiperventilaciis fonze  



ეპილეფსიური 
ganmuxtvebi                 

hiperventilaciis 
fonze  
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