
1 
 

ქეთევან მენაბდე 

CV 
 

 პირადი ინფორმაცია  

 

გვარი მენაბდე 

სახელი ქეთევან 

მამის სახელი ოთარის ასული 

დაბადების თარიღი 15. 08.1958 

მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქე 

მისამართი მ. კოსტავას  შესახვევი N 7 

ტელეფონი 577417659; 2 921720, 2995472 

ელ.ფოსტა ketimenabde@yahoo.com 

keti.menabde@tsu.ge 

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბიოქიმიის კათედრის ასისტენტ 

პროფესორი 

 

 

I. განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

განათლება 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

1975-1980 ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის 

მასწავლებელი 

 სპეციალიზაცია - ბიოქიმია 

 

 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 29 მაისი, 1998  წელი 
დისერტაციის თემა Coriandrum sativum-იდან გამოყოფილი N-აცეტილ- 

D-გლუკოზამინ-სპეციფიკური CSL-2 ლექტინის 
ბიოლოგიური დახასიათება 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიოლოგიის (030004) მეცნიერებათა კანდიდატი 
კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო 
      N001792 

mailto:ketimenabde@yahoo.com
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სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1980 - 1986 წწ საქ. მეცნ. აკადემიის ფარმაკოქიმიის ინსტ. ფარმაკოლოგიის განყ. 

უფროსი ლაბორანტი 

1986 - 1992 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 

ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის კათედრა  

ლაბორანტი 

1992 -2000წწ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 

ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის კათედრა  

უმცროსი მეცნიერ - თანამშრომელი 

2000 -2006 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 

ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის კათედრა  

უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი 

2006-2011 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი,  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ბიოლოგიის დეპ. ბიოქიმიის მიმართულება,  სამეცნიერო  

ერთეულის  – „სტრესის მოლეკულური მექანიზმის შემსწავლელი  

ინსტიტუტის“  მეცნიერ - თანამშრომელი, 

 მოწვეული პედაგოგი 

2011-2016 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი,  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბიოქიმიის კათედრის   მოწვეული პედაგოგი 

2016 წ- დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი,  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბიოქიმიის კათედრის ასისტენტ პროფესორი 

 

 

 პედაგოგიური სტაჟი  

 

 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა პროტეინების ბიოქიმია 

(მაკრომოლეკულების ქიმია) 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

ზოგადი ბიოქიმია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის 

ბიოქიმია 
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ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 
საჭმლის მომნელებელი სისტემის 

ბიოქიმია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

შარდ-სასქესო სისტემის ბიოქიმია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

ენდოკრინული სისტემის ბიოქიმია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

ნერვული სისტემის ბიოქიმია 

 

 

II. პედაგოგიური და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი  

N 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

წაკითხული კურსები 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი

/ 
სე

მი
ნა

რ
ი

 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ

ი
უ

ლ
ი

 

სა
მუ

შ
აო

 

უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

წელი 

კურსის დასახელება 

1 

პროტეინების ბიოქიმია 

(მაკრომოლეკულების 

ქიმია) 

 

+ + + 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - 

2018 

2 ზოგადი ბიოქიმია  + + 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2006-

2018 

3 
გულ-სისხლძარღვთა 

სისტემის ბიოქიმია 
 +  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - 

2018 

4 
საჭმლის მომნელებელი 

სისტემის ბიოქიმია 
 +  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - 

2018 

5 
შარდ-სასქესო სისტემის 

ბიოქიმია 
 +  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - 

2018 
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6 
ენდოკრინული 

სისტემის ბიოქიმია 
 +  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - 

2018 

7 
ნერვული სისტემის 

ბიოქიმია 
 +  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - 

2018 

 

 

სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

III.  სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 

 პუბლიკაციები იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში  

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით, 

კონკურსანტის 

გვარი გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

ნაშრომის სათაური 

ჟურნალის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები. 
გ

ამ
ო

ქვ
ეყ

ნე
ბ

ი
ს 

წე
ლ

ი
 

ჟუ
რ

ნა
ლ

ი
ს 

ი
მპ

აქ
ტ

 ფ
აქ

ტ
ო

რ
ი

 

1 

 George Burjana-

dze,Mariam Shen-

gelia,Natalia Dacha-

nidze,Mariam Mi-

kadze,Ketevan 

Menabde &Nana 

Koshoridze 

 

 

Creatine–facilitated 

protection of stress 

caused by disrupted 

circadian rhythm 

 

Biological Rhythm 

Research, Pages 61-75  

, Published online: 05 

Jun  

 https://doi.org/10.1080

/09291016.2017.13331

98 

 

2017 

 
 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

N სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1. ფუნქციური ბიოქიმია 2009 წ.  გამომც. „პოლიგრაფისტი“ 

 

2. პრაქტიკული ბიოქიმია 2009 წ. თსუ გამომცემლობა 

 

3. ფუნქციური ბიოქიმია - II გამოცემა  - დაიდო ელ. ვერსია უნივერსიტეტის 

საიტზე 

http://www.tandfonline.com/author/Burjanadze%2C+George
http://www.tandfonline.com/author/Burjanadze%2C+George
http://www.tandfonline.com/author/Shengelia%2C+Mariam
http://www.tandfonline.com/author/Shengelia%2C+Mariam
http://www.tandfonline.com/author/Dachanidze%2C+Natalia
http://www.tandfonline.com/author/Dachanidze%2C+Natalia
http://www.tandfonline.com/author/Mikadze%2C+Mariam
http://www.tandfonline.com/author/Mikadze%2C+Mariam
http://www.tandfonline.com/author/Menabde%2C+Ketevan
http://www.tandfonline.com/author/Menabde%2C+Ketevan
http://www.tandfonline.com/author/Koshoridze%2C+Nana
http://www.tandfonline.com/author/Koshoridze%2C+Nana
https://doi.org/10.1080/09291016.2017.1333198
https://doi.org/10.1080/09291016.2017.1333198
https://doi.org/10.1080/09291016.2017.1333198
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2 

Nana Koshoridze, 

George Burjanadze, 

Ketevan Menabde, 

Zurab Kuchukash-

vili 

 

Thyroid Gland Ecto-

ATPase and Some of Its 

Kinetic Properties  

 

Medical Research 

Archives  5, 12,  

 

2017  

3 

NT Dachanidze,  

ZT Kuchukashvili, 

KO Menabde,  

NI Koshoridze.  
 

Circadian rhythm 

disorders and dynamic 

changes of energy 

metabolism in rat heart 

muscle cells.  

Biological Rhythm 

Research, 46 ,1, 39-51. 

2015

. 
1.1 

4 

GM Burjanadze,  

ZT Kuchukashvili, 

MV Chachua,  

KO Menabde.  

NT Dachanidze 

NI Koshoridze.  
 

Changes in activity of 

hippocampus creatine 

kinase under circadian 

rhythm disorders.  

Biological Rhythm 

Research 45, 5,  685-

697.  

2014 1.12. 

5 
N. Koshoridze 

K. Menabde 

Z.Kuchukashvili 

Investigation of the Mg-

HCO3-ATPase activity of 

Thyroid Tissue Cells 

under Various 

Pathologies 

The Scandinavian J. 
Clinical & Laboratory 
Investigation 72,5, 
363-368. 

 2012 1,64 

6 

Z.Kuchukashvili, 

G.Burjanadze,  
K. Menabde,  
M. Chachua,  
N.Dachanidze, 

M.Mikadze,  

N. Koshoridze.  

Long-lasting stress, 

quantitative changes in 

nitric oxide 

concentration and 

functional state of brain 

mitochondria 

Acta Neurobiol Exp., 
72, 1,   
40–50. 

 

2012 2,15 

7 

Kuchukashvili Z., 

Menabde K, 

Chachua M, 

Burjanadze G,  

Chipashvili M, 

Koshoridze N.  

 

Functional state of rat 

cardiomyocytes and 

blood antioxidant 

system under psycho-

emotional stress. 

Acta Biochim Biophys 
Sin. 43, 6, 480-486.  

2011 1,56 

 

 

 

 

 

http://www.journals.ke-i.org/index.php/mra/article/view/1655
http://www.journals.ke-i.org/index.php/mra/article/view/1655
http://www.journals.ke-i.org/index.php/mra/article/view/1655
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2014.941232
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2014.941232
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2014.941232
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2014.941232
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2014.941232
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u9HmiUUAAAAJ&citation_for_view=u9HmiUUAAAAJ:HDshCWvjkbEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u9HmiUUAAAAJ&citation_for_view=u9HmiUUAAAAJ:HDshCWvjkbEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u9HmiUUAAAAJ&citation_for_view=u9HmiUUAAAAJ:HDshCWvjkbEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u9HmiUUAAAAJ&citation_for_view=u9HmiUUAAAAJ:HDshCWvjkbEC
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სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები  

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის 

გვარი 

გამოყოფილი უნდა 

იქნეს მუქი 

შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები (Proceedings)  

და სხვა) 

პუბლიკაციის 

სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

1 

Koshoridze N.,  
Kuchukashvili Z., 

Menabde K., 

Lekiashvili Sh., 

Koshoridze M. 

Alterations in brain 

creatine concentra-

tions under long-term 

social isolation 

(experimental study) 

 

Georgian Medical 

News 2 (251), 70-77. 
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კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში   

 

1 თარიღი  ივლისი, 2017 
 

 მოხსენების 

სათაური 
“Affect of exogenous creatine on blood lipid spectrum” 

 კონფერენციის 

დასახელება 
FEBS 42rd congress,  

 ჩატარების 

ადგილი  
Jerusalem 

 ელექტრონული 

მისამართი 
FEBS JOURNAL 284, 347-348  

  

2. 

თარიღი October 11-14, 2015 

მოხსენების 

სათაური 

Nature of Change in Creatine Kinase and Ca2+ ATPase Activity under Stress 

Caused Isolation and Violation of Natural Diurnal Cycle 

კონფერენციის 

დასახელება 

The Brain Conferences 

The Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythm 

ჩატარების 

ადგილი  

Moltkes Palae,Copenhagen, Dania 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.fens.org/Meetings/The-Brain-Conferences/Past-Brain-

Conferences1/Sleep-and-Circadian-Rhythm/ 

3 თარიღი  11-12, 2014 

მოხსენების 

სათაური 

HIPOCHOLESTEROLEMIC EFFECT OF ETHYLACETATE EXTRACT OF 

FLAVONOIDS ISOLATED FROM SATUREJA HORTENSIS 

კონფერენციის 

დასახელება 

International Conference on Food and Biotechnology, ICFB 
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ჩატარების 

ადგილი  

Tbilisi, Georgia 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.biopartners-dibb.ge/conference-home.html 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

თარიღი July 5-9, 2014 

მოხსენების 

სათაური 

IMPACT OF PSYCHO-EMOTIONAL STRESS ON ACTIVITY OF BRAIN 

ANTIOXIDANT SYSTEM AND ENERGY METABOLISM IN NATURALLY 

AGGRESSIVE (KILLER) ANIMALS 

კონფერენციის 

დასახელება 

9th FENS Forum of Neuroscience 

ჩატარების 

ადგილი  

Milan, Italy 

 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://fens2014.neurosciences.asso.fr/ 

5 თარიღი 5-7 May, 2013 

მოხსენების 

სათაური 

Changes in activity of enzymes releted to energy metabolizm in rat brain 

and functional state of mitochondria under psycho-emotional stress 

კონფერენციის 

დასახელება 

Cell Symposia Mitochondria:from Signaling to Disease 

ჩატარების 

ადგილი  

Lisbon, Portugal  

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.cell-symposia-mitochondria.com/ 

6 თარიღი 5-7 May, 2013 

მოხსენების 

სათაური 

Psycho-emotional stress and antioxidant system in brain mitochondria 

კონფერენციის 

დასახელება 

Cell Symposia Mitochondria:from Signaling to Disease 

ჩატარების 

ადგილი 

Lisbon, Portugal  

 

 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.cell-symposia-mitochondria.com/ 

7 თარიღი September 4-9, 2012 

მოხსენების 

სათაური 

Brain mitochondria and long-lasting psycho-emotional stress 

კონფერენციის 

დასახელება 

22nd JUBMB and 37th FEBS Congress "From Single Molecules to System 

Biology" 

ჩატარების 

ადგილი 

sevilla, Spain  
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ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.iubmb-febs-2012.org/IUBMBFEBS2012/ 

8 თარიღი 14-18 July, 2011 

მოხსენების 

სათაური 

Functional status of brain mitichondria under phycho-emotional stress  

 

კონფერენციის 

დასახელება 

8th World Congress of Neuroscience 

ჩატარების 

ადგილი  

Florence - Italy 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.ibro2011.org/site/home.asp 

 

  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   

 

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულე

ბის № 

პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

1 

2014-2017 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი;  

FR/226/7-220/13  

ფსიქო–ემოციური სტრესის 

გავლენა ბუნებრივად 

აგრესიული ცხოველების 

თავის ტვინის ენერგეტიკულ 

მეტაბოლიზმზე 

ძირითადი 

პერსონალი 

2  

2009-2012 

 

საქართველოს ეროვნუ-

ლი სამეცნიერო ფონდი  

N GNSF/ ST08/2-375 

დღე-ღამური რიტმის 

დარღვევითა და 

იზოლირებით გამოწვეული 

სტრესის პირობებში 

ენერგეტიკული 

მეტაბოლური ცვლილებები 

და მათი პრევენციის 

შესაძლებლობები 

ძირითადი 

პერსონალი 

3 2009-2011 

 

საქართველოს ეროვნუ-

ლი სამეცნიერო ფონდი  
N GNSF/ ST08/6-461 

ქრონიკული ფსიქო-ემო-

ციური სტრესით გამოწ-

ვეული დეპრესიის ახალი 

მოდელის შექმნის მცდე-

ლობა ვირთაგვებში 

 

 

ძირითადი 

პერსონალი 

 

 

 

IV. სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

 

N აქტივობის დასახელება 



10 
 

 

1 სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის  წევრი 

2 საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის  წევრი 

3 წიგნის რედაქტორი -- ბიოქიმია -- ავტ. ნ. კოშორიძე;  2013წ. თსუ 

გამომცემლობა 

4 კომპიუტერთან მუშაობის უნარები - ვინდოუსი, მაიკროსოფტ ვორდი, 
ფეინთი, ელ. ფოსტა, ინტერნეტ-ექსპლორერი; ბეჭდვა, ტექსტის დამუშავება, 
სტატისტიკური ცხრილები, ელ. ფოსტის გაგზავნა-მიღება, ინფორმაციის 
მოძიება, სურათების შექმნა-მოდიფიცირება. 

5 ენები - რუსული - თავისუფლად; ინგლისური - საშუალოდ ;  გერმანული - 
ლექსიკონით 

 

 

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ                                                    /ქ.მენაბდე/ 

 


