
 CV 

 

გვარი დავითაშვილი 

სახელი ელენე 

მამის სახელი სერგოს ას 

დაბადების თარიღი 1953, 9 .10 

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი თბილისი, ვ.ჯორბენაძის 18 

ტელეფონი 2 77 58 99; 591 270 083 

ელ.ფოსტა edavitashvili@yahoo.com, elene.davitashvili@tsu.ge 

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ივ ჯავახიშვილის სახ თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ-ტი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტის ბიოქიმიის კათედრის 

ასოცირებული პროფესორი 

 

განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

1.1 განათლება 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ ჯავახიშვილის სახ 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

1970–1975 ბიოქიმიკოსი, ბიოლოგიისა და ქიმიის 

მასწავლებელი 

 

1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1983, 27 მაისი 

დისერტაციის თემა «Получение белкового изолята из форменных элементов 

крови, характеристика и перспективы применения» 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

დიპლომი БЛ  N 011488 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1998, 18  სექტემბერი 

mailto:edavitashvili@yahoo.com
mailto:elene.davitashvili@tsu.ge


დისერტაციის თემა “Coriandrum sativum-დან გალაქტოზა–სპეციფიკური 

ლექტინის გამოყოფა, ბიოქიმიური დახასიათება და 

ფუნქციის შესწავლა” 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

დიპლომი N 000756 

მინიჭებული კვალიფიკაცია აკადემიური წოდება დოცენტი (31.05 2004 წ) 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

დოცენტის ატესტატი N 001012 

1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1975 -1983 წწ თსუ, სახელშეკრულებო თემები, ბიოტექნოლოგიის დარგობრივი 

ლაბორატორია N2 (უფრ. ლაბორანტი, უმცრ.მეც.თანამშრ., 

უფრ.მეცნ.თანამშრომელი)  

1983 – 1985 wწ თსუ, ბიოტექნოლოგიის დარგობრივი ლაბორატორია N1, 

უფრ.მეცნ.თანამშრომელი 

1985-1988 წწ მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის კვლევითი ინსტ-ტი, 

ქრომატოგრაფიის ცენტრის ბიოფიზიკისა და ბიოქიმიის 

ლაბორატორია, უფრ. მეცნ. თანამშრომელი 

1988-1997 წწ თსუ, ბიოლოგიის ფაკ-ტი, ბიოქიმიის კათედრასთან არსებული 

ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია 1 (უფრ. მეცნ. თანამშრ) 

1997-1999 წწ 

 

თსუ, ბიოლოგიის ფაკ-ტი, ბიოქიმიის კათედრა, ბიოლოგიურად 

აქტიურ ნაერთთა ლაბორატორია  (უფრ. მეცნ. თანამშრ.) 

1999-2006 წწ თსუ, ბიოლოგიის ფაკ-ტი, ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის  

კათედრა, პროფესორი 

2006 – 2007 წწ  თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკ-ტი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი, მოწვეული პროფესორი 



2007-2008 წწ. თსუ,  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკ-ტი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ფიზიკურ-ქიმიური ბიოლოგიის 

მიმართულება, უფრ. ლაბორანტი 

2008-2016 თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკ-ტი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის მიმართულება, ასისტენტ 

პროფესორი 

2016 - დღემდე თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკ-ტი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის მიმართულება, 

ასოცირებული პროფესორი 

 

1.4  პედაგოგიური სტაჟი  

 

 

აკრედიტებული/ავტორიზ

ებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

დასახელება 

სწავლების საფეხური სასწავლო კურსები 

ივ ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ერთსაფეხურ. ზოგადი ბიოქიმია 

ბიოქიმიის კვლევის მეთოდები 

მაგისტრატურა გლიკობიოლოგია 

მაგისტრატურა ეკოლოგიური ბიოქიმია   

მაგისტრატურა ბიოქიმიის კვლევის მეთოდები 

ერთსაფეხურ. თანამედროვე მეთოდები 

ბიოლოგიაში 

ერთსაფეხურ.  “სამედიცინო ბიოქიმია 

ერთსაფეხურ. 

კურაცია 

სასუნთქი სისტემის ბიოქიმია 

ერთსაფეხურ. 

კურაცია 

გულ–სისხლძარღვთა სისტემის 

ბიოქიმია 

ერთსაფეხურ. 

კურაცია 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის 

ბიოქიმია  



ერთსაფეხურ. 

კურაცია 

შარდ–სასქესო სისტემის ბიოქიმია 

ერთსაფეხურ.კურაცია ენდოკრინული სისტემის ბიოქიმია 

2.1 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

 

 პუბლიკაციები ბოლო 10 წლისგანმავლობაში  

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით 

ნაშრომის სათაური 

ჟურნალის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, 

გვერდები. გ
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1 

N. Kvitsinadze, E. 

Davitashvili, I. 

Megrelishvili, 

K.Chubinidze, 

N.Koshoridze, M. 

Goguadze, 

O.Tsintsadze, 

G.Karazanashvili, 

R.Solomonia.  

The Role of Microsomal 

Galactose-Specific Lectins 

from Prostate Tissues in 

Gland Peroxidation. 

International 

Journal of 

Biochemistry and 

Biophysics 4(4): 

37-44, 
http://www.hrpu
b.org DOI: 
10.13189/ijbb.20
16.040401 

2016   

2 
E. Davitashvili, E. 

Kapanadze, E. 
Kachlishvili, N. 

Isolation and 

Characterization of Lectins  
Formed  by  Cerrena 
unicolor  (Higher 

IntJMed 
Mushrooms1

7, i5 (20): 

427-

2015 0.93  

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ე.დავითაშვილი, ნ. ალექსიძე. სისხლის ბიოქიმია იმუნოლოგიის საფუძვლებით. 

2005წ, მონოგრაფია/დამხმარე სახელმძღვანელო. 

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 სასუნთქი სისტემის ბიოქიმია http://e-learning.tsu.ge/course/view.php?id=133  

(ელექტრონული  ვერსია) 

2 გლიკობიოლოგია (ელექტრონული ვერსია) 

http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://e-learning.tsu.ge/course/view.php?id=133


Mikiashvili, Vl. 
Elisashvili  

Basidiomycetes) in Solid-

State Fermentation 

of Sorghum and Wheat Straw 

434 .DOI: 10

.1615/ 

3 

Chubinidze K, 

Partsvania B, 

Sulaberidze T, 

Khuskivadze A, 

Davitashvili E, 

Koshoridze N.  
 

Luminescence enhancement 

in nanocomposite consisting 

of polyvinyl alcohol 

incorporated gold 

nanoparticles and "Nile blue 

690 perchlorate" 

Applied Optics 
53(31):7177-81 doi: 

10.1364/AO.53.007

177  

 

 

2014  
1.78

4 
 

4 

Davitashvili E, 

Kapanadze 

E,Kachishvili E, 

Metreveli 

E.,Elisashvili V.  

Lectin Activity of Genus 

Cerrena Strains in 

Submerged Fermentation of 

Lignocellulosic Materials 

Internat. J. of 

Medicinal 

Mushrooms. 

(Begell House). 

13(.i2).80 : 159-

166 

2011 
0.66

1 
 

5 

Davitashvili E, 

Kapanadze 

E,Kachishvili E, 

Metreveli 

E.,Elisashvili V.  

 

Comparative Study of the 

Hemagglutinating Activity of 

Lectins isolated from 

Different Developmental 

Stages of Pleurotus ostreatus 

(Jacq.: Fr.) Kumm 

Internat. J. of  

Medicinal 

Mushruum. 

(Begell House). 

 12(Is.1):43

-50. 

2010 
 

0.66

1 
 

6 

E.Davitashvili11, 

N.Kvitsinadze1, 

I.Megrelishvili1, 

G.Karazanashvili2,  

R.Solomonia3N. 

Aleksidze1 .  

Influence of beta-galactose-

specific mitochondrial 

lectins from prostate 

hyperplasic tissue  on  

mitochondrial properties 

Scand.J.Clin and 

Lab Invest. 

70(1):33-39(7) 
2010 

1.36

3 
 

7 

N.Mikiashvili, 

ElisashviliV,  

M.Vorku, E. 

Davitashvil,  

O.Isikhuemhen. 

Purification and  

Characterization of a Lectin 

Isolated from the Submerged 

Cultivated Mycelium of Grey 

Polypore Cerrena unicolor 

(Bull.) Murrill 

(Aphyllophoromycetideae) 

Internat. J. of 

Medicinal 

Mushrooms, v.11, 

Is. 1.51-68.  

2009 
0.66

1 
 

8 

Davitashvili E, 

Kapanadze 

E.,Kachishvili 

E.,Khardziani T, 

Elisashvili V 

Basidiomycetes Lectin 

activity evaluation in 

submerged and solid-state 

fermentation of agro-

industrial residues 

Internat. J.of  

Medicinal 

Mushruum.  

(Begell House).  

v.10, Is. 2.80,171-

179. 

2008 
1.70

3 
 

9 

BaramidzeVl, 

Davitashvili E, 

MegrelisviliI., 

KapanadzeE., 

Aleksidze N 

 Elimination of potato 

bacterial invasion by chitin 

Annals of Agr.Sci, 

v.6, N1, 18-21 
2008 

  

 

 

http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,118fb2a34500f533,32a9d6f975836f13.html
http://www.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,31e1791e300b7e1e,5cf0901d4a633a0a.html
http://www.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,31e1791e300b7e1e,5cf0901d4a633a0a.html
http://www.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,31e1791e300b7e1e,5cf0901d4a633a0a.html
http://www.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,31e1791e300b7e1e,5cf0901d4a633a0a.html
http://www.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,31e1791e300b7e1e,5cf0901d4a633a0a.html
http://www.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,31e1791e300b7e1e,5cf0901d4a633a0a.html
http://www.begellhouse.com/ixml/Volume12_Issue1-7a925fcb5505d4dc.xml


 

 

პატენტები (გამოგონებები) 

 

№ გაცემის 

წელი 

პატენტის დასახელება პატენტის გამცემი 

ორგანიზაცია 

პატენტის 

სარეგისტრაციო 

ნომერი 

1 1978 წ. ”სისხლიდან ცილების მიღების 

მეთოდი”   

 1062920 

2 1980 წ ”ცილების მიღების მეთოდი”,    664653 

 

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში   

   

1 თარიღი 2009, 1 may 

მოხსენების სათაური THE EVALUATION OF PERMEABILITY OF LECTINES IN THE 
CELLS OF RAT’S ORGANS  
E.Davitashvili1,N.Giorgobiani2,E. Kapanadze, N. Kvitsinadze3 

კონფერენციის დასახელება Intern.Confer. of Morphologists in Memory of 
G.Tumanishvili “From molecule to organism” 

ჩატარების ადგილი  Tbilisi , Georgia 

ელექტრონული მისამართი  

2 თარიღი 2009, 4-9 july 

მოხსენების სათაური  Correlation between the increase of lectin activity and 
complication of benign prostate hyperplasia 
N. Kvitsinadze, E. Davitashvili 

კონფერენციის დასახელება 34 thFEBS Congress, Life’s Molecular Interactions 

ჩატარების ადგილი  Prague, Czech Republic   

ელექტრონული მისამართი  

 

   საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 6 წლის განმავლობაში 

 

№ განხორციელე

ბის წლები 

დონორი 

შემსრ.ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრუ

ლების  №          

პროექტის დასახელება როლი 

პროექტ

ში 

1 2014-2017 წწ შოთა 

რუსთაველისეროვნუ

ლი სამეცნიერო 

ფონდი 

FR/226/7-220/13 

ფსიქო-ემოციური სტრესის 

გავლენა ბუნებრივად აგრესიული 

ცხოველების თავის ტვინის 

ენერგეტიკულ მეტაბოლიზმზე 

შემსრ. 



2 2009- 

2012წწ. 

საქ.განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

თემა GNSF №08/2-373 

საქართველოს სხვადასხვა 

ეკოსისტემებიდან გამოყოფილი 

ინდუსტრიულად მვნიშვნელოვანი 

Basidiomycetes ეროვნული 

კოლექციის შექმნა და მათი 

ბიოსინთეზური პოტენციალის 

შეფასება 

მეცნ. 

თანამშ. 

3 2006– 

2009 წწ 

საქ.განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

თემა GNSF/ST 06/6-092   

ბაზიდიომიცეტები როგორც 

ბიოლოგიური ქარხანა 

აგროინდუსტრ.ნარჩენებიდან 

მაღალი ღირებულების 

პროდუქტების 

(ფერმენტები,ლექტინები,პოლისაქა

რიდები, და სხვ) მისაღებად 

ბიოკონვერსიის გზით 

მეცნ. 

თანამშ. 

 

 


