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 ბიოლოგიის სექცია 
ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ  გრიგოლ თუმანიშვილის ხსოვნას 

25 იანვარი (ოთახი #010, თსუ XI კორპუსი) 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. დიანა ძიძიგური 

11 00-11 15     პავლე ჭელიძე (ასოცირებული პროფესორი), ნ. ლალანი, კ. ტერანი და დ. პლოტონი 

სიმსივნური უჯრედების RNAP-I სპეციფიური ინჰიბიტორის CX5461 ეფექტი რიბოსომული 

გენების ტრანსკრიფციის და rRNA პროცესინგის ბირთვაკულ ფაქტორებზე (UBF, B23, Fibrillarin) 

11 25-11 40       არნოლდ  გეგეჭკორი (პროფესორი) 

გოროვანის   ქვიშების   (სომხეთი)   ინსულარული   გავრცელების   განსაკუთრებულობა 

ფსილიდოფაუნის (Hemiptera, Psylloidea) მაგალითზე 

11 50-12 05    ნანა კოშორიძე (პროფესორი), ნ. დაჩანიძე, გ. ბურჯანაძე, ზ. ქუჩუკაშვილი,  

ქ. მენაბდე 

ფსიქო-ემოციური სტრესის გავლენა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციურ მდგომარეობაზე 

12 15-12 30   შამილ შეთეკაური (ასოცირებული პროფესორი), ნ. ბარნაქველი 

ჯავახეთის ზეგნის წყალჭაობის ბოტანიკური მრავალფეროვნება (მცირე კავკასიონი) 

12 40-12 55   ნანა კოტრიკაძე ( პროფესორი)  

პროსტატის სიმსივნეების განვითარების მოლეკულური მექანიზმების ზოგიერთი ასპექტი  

 

შესვენება 13 00-13 30   

სხდომის თავმჯდომარე: ნანა კოშორიძე 

13 30-13 45   ზელიმხან კერესელიძე (ასისტენტ პროფესორი) 

 აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ტიპის წყალსატევის ზოოპლანქტონის თვისობრივი  

და რაოდენობრივი სტრუქტურის ფორმირების თავისებურებები 

13 55-14 10   ელენე დავითაშვილი (ასისტენტ პროფესორი) 

ადამიანის წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზიური ქსოვილის მიტოქონდრიული   

გალაქტოზა-სპეციფიკური ლექტინების გავლენა ჟანგვა-აღდგენით სისტემაზე  

14 25-14 40   თამარ ცერცვაძე (ლაბორანტი, ბ.აკ.დ), ნ. მიცკევიჩი, ნ. ფორაქიშვილი 

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის უჯრედებსა და MEC1 უჯრედულ ხაზში  CD180  და 

CD32 რეცეპტორების ექსპრესიის პროფილის შესწავლა 

14 50-15 05    მანანა ჭიპაშვილი (ასისტენტ პროფესორი) 

თავის ტვინის აქტომიოზინის მსგავსი ცილის ატფ-აზური აქტივობის შესახებ   
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26 იანვარი (ოთახი #010, თსუ XI კორპუსი) 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი 

11 00-11 15   ნანული დორეული (პროფესორი), მ. ქურასბედიანი, გ. ქუთელია, ბ. ჩხარტიშვილი, 

მ. ჩიქოვანი, ე. მითაიშვილი, ბ.ფარცვანია  

ორექსინის ინტრაცერებრალური ადმინისტრაციის გავლენა ჰიპოკამპის CA1 ველში 

ელექტრული სტიმულაციით გამოწვეულ ეპილეფტიფორმულ აქტივობაზე ვირთაგვებში 

11 25-11 40   ბუციკო ჩხარტიშვილი (ასოცირებული პროფესორი), მ. ჩიქოვანი, მ.ქურასბედიანი, 

ბ. ფარცვანია, რ. ბუკია, ა. ჭახნაკია, ნ. დორეული 

საფერავის ფლავონოიდებით ვირთაგვების წინასწარი კვების გავლენა ჰიპოკამპის CA1 

ველში ელექტრული სტიმულაციით გამოწვეული ეპილეფტიფორმული აქტივობის 

მახასიათებლებზე 

 

შესვენება 1150-1300 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. ნანული დორეული 

13 00-13 15   გიორგი ბურჯანაძე (ლაბორანტი, ბ.აკ.დ), ნ.კოშორიძე, ზ.  ქუჩუკაშვილი ,  ქ. 

მენაბდე  

 მენტალური სტრესის ფონზე თავის ტვინში კრეატინის რაოდენობრივი ცვლილების 

ხასიათი  

13 25-13 40  ნინო ჭიკაძე (ლაბორატორიის გამგე, ბ.აკ.დ),  ნ. მიცკევიჩი, ნ. გაჩეჩილაძე, ნ. 

ფორაქიშვილი 

ვაქცინის პერსპექტიული კანდიდატი ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინის β ჯაჭვის 

სპეციფიურობის სიმსივნეების იმუნოთერაპიისათვის 

13 50-14 05   ირინა მოდებაძე (ასოცირებული პროფესორი), ეკატერინე ბაკურაძე, დიანა 

ძიძიგური 

ზრდასრული ვირთაგვას პანკრეასიდან გამოყოფილი თერმოსტაბილური ცილოვანი 

კომპლექსის  დაბალმოლეკულური კომპონენტის მოქმედების შესწავლა 

14 15-14 30    ნანა ბარნაველი (ასისტენტ პროფესორი) 

გვარ Rosa L.-ს (Fam. Rosaceae)  სექცია Caninae DC.  სახეობები საქართველოს ფლორაში 

14 40-14 55  მარიამ გაიდამაშვილი (ასოცირებული პროფესორი), ეკა ხურციძე 

ენდოგენური ნახშირწყალ–დამკავშირებელი ცილების და ფიტოჰორმონების 

რეგულატორული როლი კოლეოპტილეს უჯრედების  გაჭიმვით ზრდაში 

15 05-15 20  მანანა გორდეზიანი 
115(1) y Nocardiophsis  dessonvillei-ის ფუნქციური მახასიათებლების დეტერგენტთან 

ინკუბაციის დროზე დამოკიდებული ცვლილებების დინამიკა 
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27 იანვარი (ოთახი #010, თსუ XI კორპუსი) 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. ნანა კოტრიკაძე 

11 00-11 15   გაიოზიშვილი მაია (ასისტენტ პროფესორი), თ. ბუაძე, თ. ჯოხაძე, თ. ლეჟავა 

 CYP2C9 და VKORC1 გენების პოლიმორფიზმის შესწავლა ქართულ პოპულაციაში 

11 25-11 40   ნატალია დაჩანიძე (დოქტორანტი, სემინარი) 

აცეტამინოფენით მწვავე მოწმვლის განვითარების მექანიზმები   

11 50-12 05   მარიამ ქურასბედიანი (დოქტორანტი, კოლოკვიუმი), ხელმძღვანელი - ნ. 

დორეული  

კაინის მჟავას ტემპორალური წილის ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებში საფერავის 

ფლავონოიდების გავლენა ჰიპოკამპთან დაკავშირებული დასწავლა/მეხსიერების 

მაჩვენებლებსა და დაკბილულ ფასციაში  BrdU-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობაზე   

12 15-12 30  ნატალია დაჩანიძე (დოქტორანრი, კოლოკვიუმი), ხელმძღვანელი - მ. კოშორიძე 

ეგზოგენურად შეყვანილი კრეატინის გავლენა სისხლის ლიპიდური სპექტრის 

მაჩვენებლებზე   

1240-1255  ჩადუნელი ნინო (დოქტორანტი, კოლოკვიუმი),  ხელმძღვანელი - დ.ძიძიგური  

სპერმატოზოიდების ენდოგენური ზრდის შემაკავებელი ფაქტორის იდენტიფიცირება და 

მისი მოქმედების შესწავლა 

13 05-13 20   თამარ სიგუა (დოქტორანტის სემინარი) 

ჰელიკობაქტერიის გენეტიკა და მისი როლი კუჭის წყლულის განვითარებაში  

13 30-13 50   ირაკლი ჯანაშია (დოქტორანტი, სემინარი) 

ანტიბიოტიკორეზისტენტობის ფენომენი და მისი ევოლუციური თავისებურებანი 

14 00-14 15   ირაკლი ჯანაშია (დოქტორანტი, კოლოკვიუმი), ხელმძღვანელი - ნინა 

ჭანიშვილი 

მეთაფლე ფუტკრის (Apis mellifera) ფრუქტოფილური მიკროფლორის ფუნქციური 

თავისებურებანი 

14 30-14 50   დიანა ძიძიგური (პროფესორი) ა.გეგეჭკორი, თ.ლეჟავა, ნ. დორეული, ნ.კოტრიკაძე, 

ნ.კოშორიძე, ნ.ჭიკაძე, თ.ჯოხაძე, მ.გორდეზიანი, ე. თავდიშვილი, მ.გაიოზიშვილი, 

შ.შეთეკაური, ლ.რამიშვილი, თ. ცერცვაძე, თ. ბუაძე, გ.ბურჟანაძე, ნ.ბედინეიშვილი, 

მ.ქურასბედიანი, მ.მიქაძე, გ.ქუთელია, თ.მახვილაძე, ნ.ნადირაშვილი, ს.მოსიძე 

საქართველოში გავრცელებული სხვადასხვა ჯიშის კაკლის სამკურნალო თვისებების 

შედარებითი შესწავლა ლეიკოპენიის ექსპერიმენტულ მოდელზე  

 


