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1. განათლება 

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, 
ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 
დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

თბილისი  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

1971-1976 ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის 
მასწავლებელი 
 სპეციალიზაცია - ბიოქიმია 

თბილისი  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ბიოქიმიის კათედრის 
ასპირანტურა 

1977-1980 ბიოლოგიის მეცნიერებათა 
კანდიდატი 

2. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი    
დისერტაციის დაცვის 
თარიღი 

27 მაისი, 1983  წელი 

დისერტაციის თემა Изучение сульфгидрильных групп белков в процессе 
старения 

მინიჭებული 
კვალიფიკაცია 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი  
დოკუმენტის ნომერი 

Высшая аттестационная комиссия 
       БЛ N011792 

დისერტაციის დაცვის 
თარიღი 

10 მაისი, 2001 წელი 

დისერტაციის თემა ემბრიონული და ზრდასრული  ქათმის თავის 
ტვინის უჯრედული და სუბუჯრედული 
ნეიროლექტინების ბიოქიმიური  დახასიათება  

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 
კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი  
დოკუმენტის ნომერი 

საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო    
N 001049 
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მინიჭებული 
კვალიფიკაცია 

დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება 
ბიოქიმიის სპეციალობით 

კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი  
დოკუმენტის ნომერი 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭო (31.05.2004წ.). 
N 001009 

3. სამსახურებრივი გამოცდილება 
თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1976 წ. -1977წ. საქარ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივ.  ბერიტაშვილის სახ. 
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მემბრანოლოგიის ლაბორატორიის  
ლაბორანტი 

1977წ. - 1980წ. თსუ ბიოქიმიის კათედრის ასპირანტი 
1980წ.-1988წ.  თსუ ბიოქიმიის  კათედრის ლაბორანტი 
1988-1997 წ.  თსუ ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის  კათედრის  უფროსი 

მეცნიერ-მუშაკი 
1997წ.-2006წ. თსუ ბიოქიმიის კათედრის ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთთა 

ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 
2006წ.-2009წ.  თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ფიზიკო-ქიმიური ბიოლოგიის მიმართულების ასოცირებული 
პროფესორი 

2009წ.-დღემდე თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ბიოქიმიის კათედრის  პროფესორი  

4.  პედაგოგიური სტაჟი  
აკრედიტებული/ავტორიზებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 
საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  

ბაკალავრიატი ბიოქიმია 
სამედიცინო ბიოქიმია 
ნერვული ქსოვილის ბიოქიმია 
ბიოლოგიის შესავალი 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა ბიოქიმია 
სამედიცინო ბიოქიმია 
ნერვული ქსოვილის ბიოქიმია 
პათოლოგიების მოლეკულური 
მექანიზმი 
დიაგნოსტიკური ბიოქიმია 
გულ-სისხლძარღვთა-სისტემის 
ბიოქიმია 
საჭმლის მომნელებელი სისტემის 
ბიოქიმი 

5. სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 
NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 
 

1. ბიოქიმია 2013წ. თსუ გამომცემლობა 
2. 
3. 

პრაქტიკული ბიოქიმია 2010 წ. თსუ გამომცემლობა 
ფუნქციური ბიოქიმია 2009 წ.  გამომც. „პოლიგრაფისტი“ 
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6. პუბლიკაციები იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში  

№ 

ავტორები ყველა 
თანაავტორის 
მითითებით, 

კონკურსანტის 
გვარი 

გამოყოფილი 
უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

ნაშრომის სათაური 

ჟურნალის 
დასახელება, 
ტიპი/ტომი, 
გვერდები. 

გა
მო

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
წე

ლ
ი 

ჟუ
რ

ნა
ლ

ის
 ი

მპ
აქ

ტ
 

ფ
აქ

ტ
ო

რ
ი 

ცი
ტ

ირ
ებ

ებ
ის

 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

1 

 NT Dachanidze, 
ZT Kuchukashvili, 
KO Menabde, NI 
Koshoridze. 2. 

 

Circadian rhythm disorders 
and dynamic changes of 
energy metabolism in rat 

heart muscle cells.  

Biological 
Rhythm 

Research, 46 ,1, 
39-51 

2015. 1.1  

2 

 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.  

Appl Opt. 53, 
31, 7177-81,  2014 1.3  

3 

 GM Burjanadze, 
ZT Kuchukashvili, 
MV Chachua, KO 
Menabde.  
 

Changes in activity of 
hippocampus creatine 
kinase under circadian 

rhythm disorders.  

Biological 
Rhythm 

Research 45, 5,  
685-697  

2014 1.12.  

4 
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  

 2012 1,64  

 

Z.Kuchukashvili, 
G.Burjanadze,  
K. Menabde,  
M. Chachua,  

Long-lasting stress, 
quantitative changes in 

nitric oxide 
concentration and 

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

 

2012 2,15  

4.  ზოგადი ბიოქიმია 2009 წ. გამომც. „პოლიგრაფისტი“ 
 
 

 
სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 
1. ბიოქიმიური კვლევის მეთოდები 

http://e-learning.tsu.ge/course/category.php?id=96 
2. 
 
3. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25402873
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25402873
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u9HmiUUAAAAJ&citation_for_view=u9HmiUUAAAAJ:HDshCWvjkbEC
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N.Dachanidze, 
M.Mikadze,  
N. Koshoridze.  

functional state of brain 
mitochondria 

5 

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  

6 

Zhuravliova E.,  
Barbakadze T.,  
Zaalishvili E., 
 Chipashvili M.,  
Koshoridze N.,  
Mikeladze D.  

 

Social isolation in rats 
inhibits oxidative 

metabolism, decreases the 
content of mitochondrial 

K-Ras and activates 
mitochondrial hexokinase. 

Beh. Brain Res. 
205, 377–383.  2009 3,39 9 

       
 

7. სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები (ბოლო 6 წელი) 

№ 

ავტორები ყველა 
თანაავტორის 
მითითებით; 

კონკურსანტის გვარი 
გამოყოფილი უნდა 

იქნეს მუქი შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა 
(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  
საერთაშორისო, 

უცხოურ, 
ადგილობრივ 

ჟურნალში, 
საკონფერენციო 

მასალები  და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, 
ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 
დასახელება, ტიპი/ტომი, 
გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული 
მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). გა
მო

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
წე

ლ
ი 

ცი
ტ

ირ
ებ

ებ
ის

 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

1 

Burjanadze G., 
Menabde K., 
Gavashelidze M., 
Kuchukashvili Z., 
Koshoridze N.  
 

Functional Status of 
mitochondrial pore 
in the brain of 
laboratory rats 
subjected to 
prolonged 
emotional stress.  

J. Stress Physiology and 
Biochemistry. 7, 4, 88-96.  2011  

2 

Menabde K, 
Kuchukashvili Z, 
Chachua M, 
Chipashvili M, 
Koshoridze N.  
 

Brain  oxidation 
stress caused by 
izolation and 
violation of diurnal 
cycle.   

Bull. of the Georg. 
Nat.Acad. of Sci. 5, 2, 87-
91.  

2011  

3 

Menabde K, 
Burjanadze G, 
Kuchukashvili Z, 
Chachua M, 
Koshoridze N. 

Tissue specificity of 
lipid peroxidation 
under emotional 
stress in rats.  
 

Ukr. Biochem J. 83, 3, 82-
8.  2011  

 4 
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4 

Menabde K,  
 Kuchukashvili Z, 
 Koshoridze M,  
Burjanadze G,  
Mikadze M,  
 Koshoridze N.   
 

Characterization of 
the antioxidant 
system of rat blood 
and cardiomyocytes 
under stress 
conditions.  

J. Biological Physics and 
Chemistry.  11,2, 54–59. 2011  

5 

Koshoridze N, 
Menabde K, 
Kuchukashvili Z, 
Chachua M, 
Chipashvili M.  
 

Quantitative 
Alterations in the 
Products of Lipid 
Peroxidation under 
Stress.  

J.of Stress Physiol. and 
Bioch. 6, 2, 4-9.  2010 2 

6 

Karapetyan M, 
Samkharadze T, 
Dachanidze N , 
Menabde K, 
Koshoridze N.  

Energetic Chainges 
in Heart Cells of 
White Rats in Stress 
Conditions Induced 
by Violated Diurnal 
Cycle.   

Georg. Medical News, 
169, 4 , 71-74.  2009 1 

7 

Burjanadze G, 
Dachanidze N, 
Karapetyan M, 
Menabde K, 
Koshoridze N. 
 

Changes in White 
Rat Brain Energetic 
Cells Under Stress 
Induced by Violated 
Diurnal Cycle.  
 

Georg. Medical News, 
167, 2 , 84-88.  2009  

8 

Koshoridze N, 
Menabde  K ,  
Chachua M, 
Kuchukashvili Z, 
Chipashvili M.  
 

Enzymes of Energy 
Metabolizm in 
Brain and Chronic 
Stress.. 

J. of stress Physiology and 
Biochemistry, 5, 1-2,32-
37.  

2009  

9 

Chipasvili M,  
Zaalishvili N, 
 Juravleva E, 
Koshoridze N, 
Mikeladze D. 
 

Dynamic trend of 
energy exchange 
intensity in brain 
under chronic 
stress.  
 

J. of Biol. Physics and 
Chemistry, 9, 3,  2009  

10 N. Koshoridze 

Dynamic Trend of 
Energy Exchange 
Intensity in Brain 
under Chronic 
Stress.   

In book: “Advanced 
Biologically Active 
Polyfunctional 
Compounds and 
Composites: Health, 
Cultural Heritage and 
Environmental 
Protection” from Series: 

2009  

 5 
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“Environmental Research 
Advances”. Nova Science 
Publishers, Inc. Editors: 
N. Lekishvili, G. Zaikov, 
Bob Howell, 2009, U.S.A.  

11 

Menabde K, 
Chipasvili M, 
Zaalishvili N, 
Koshoridze     N.  
 

Rat brain creatine 
kinase and 
succinate 
dehydrogenase 
activity changes 
during chronic 
stress.  

J. Biol. Physics and 
Chemistry, 8,1,13-18.  2008  

12 

Menabde K, 
Chipasvili M, 
Zaalishvili N, 
Koshoridze     N.  
 

Thyroid pathologies 
and alteration of 
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ხელმძღვანელი 
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6.  სადოქტორო პროგრამა “ბიოქიმია“-ს ხელმძღვანელი (2010, 2011-დღემდე) 
7.  საბაკალავრო ნაშრომის „ვირთაგვის თავის ტვინის მიტოქონდრიული კრეატინკინა-
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რიტმის დარღვევის პირობებში“ (ბაკალავრი გ. ბურჯანაძე) სამეცნიერო ხელმძღვა-
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8 საბაკალავრო ნაშრომის „ფსიქო–ემოციური სტრესის ფონზე განვითარებული 
ოქსიდაციური სტრესის მიმდინარეობა ვირთაგვას სხვადასხვა ქსოვილში“ (მ. 
გავაშელიძე) სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2011წ.  

9. სამაგისტრო ნაშრომის „ თავის ტვინის პრო– და ანტიოქსიდანტური სისტემების 
აქტივობა იზოლირებითა და დღე–ღამური რიტმის დარღვევით გამოწვეული 
სტრესის პირობებში“ (ვ. კალმახელიძე) სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2010წ. 
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ბიოლოგიის დეპარტამენტის ბიოქიმიის მიმართულების  ბაკალავრის გ. ბურჯანაძის 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი (ქ. კოიმბრა, პორტუგალია, 2008წ.) 

17. ევროპის ბიოლოგ–სტუდენტთა XII საერთაშორის კონფერენციის მონაწილე 
ბიოლოგიის დეპარტამენტის ბიოქიმიის მიმართულების მაგისტანტების  გ. 
ბურჯანაძისა და  ნ. დაჩანიძის  სამეცნიერო ხელმძღვანელი (ქ.ესკიშეჰირი, თურქეთი, 
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18. მედიკოსს სტუდენტთა I საერთაშორისო კონგრესის მონაწილე ბიოქიმიის 
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21.  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოქიმიის 
მიმართულებაზე ჩატარებული აკ.  პ. ქომეთიანის სახ.  სტუდენტთა, მაგისტრანთა და 
ახალგაზრდა მეცნიერეთა ყოველწლიური IV სამეცნიერო კონფერენციის 
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე   (2009წ.-დან ყოველწლიურად დღემდე) 

22. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური საბჭოს 
წევრი 

23. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური საბჭოს 
სამეცნიერო ერთეულის კომისიის მდივანი 

24. ბიოლოგიის დეპარტამენტის სადისერტაციო კომისიის წევრი 
25.  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალის შესარჩევი კონკურსის კომისიის წევრი (2010წ.) 
26. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალის შესარჩევი კონკურსის  ბიოლოგიის დარგობრივი ქვეკომისიის 
თავმჯდომარე (2011წ.) 

27.  წიგნის რედაქტორი -ბიოქიმია (სასემინარო კურსი სამედ. ფაკ. სტუდ.) ავტორი  - მ. 
ჭიპაშვილი;  2008, გამომც. პოლიგრაფისტი   

28. წიგნის რეცენზენტი  - სურსათის უვნებლობა და ხარისხი. ავტ. - ქ. ლაფერაშვი-ლი, 
ზ. ქუჩუკაშვილი;  2011,  თსუ 

29. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები - ვინდოუსი, მაიკროსოფტ ვორდი, ექსელი, 
 10 



  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის    სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                
 

ფეინთი, ელ. ფოსტა, ინტერნეტ-ექსპლორერი; ბეჭდვა, ტექსტის დამუშავება, 
სტატისტიკური ცხრილები, ელ. ფოსტის გაგზავნა-მიღება, ინფორმაციის მოძიება, 
სურათების შექმნა-მოდიფიცირება. 

30. ევროპის ბიოქიმიკოსთა ფედერაციის წევრი - The Federation of European Biochemical 

Societies (FEBS), 2013წლიდან დღემდე 

31.  ევროპის ნეირომეცნიერებათა ფედერაციის წევრი - Federation of European 

Neuroscience Societies (FENS), 2014წლიდან დღემდე 

32.  ენები - რუსული - თავისუფლად, ინგლისური -საშუალოდ ;  გერმანული - 
საშუალოდ. 
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