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amh და sox9a გენების ბირთვული ლოკალიზაციის შესწავლა 
Danio rerios-ს გონადურ ქსოვილებში

მ. კარაპეტიანი, ე. ზალდასტანიშვილი, გ. ზაალიშვილი
ცხოველთა მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
gi.zaalishvili@agruni.edu.ge

Danio rerio ფართოდ გამოყენებადი მოდელური ორგანიზმია მრავალ სამეცნიერო სფეროებში. მიუხედავად 
იმისა, რომ ამ სახეობაში გენთა ექპრესიის პატერნები შედარებით კარკად შესწავლია, ფაქტიურად არ მოიპოვება 
მონაცამები ამ გენების ბირთვულ განლაგებაზე და ქრომატინის არქიტექტურაზე. ჩვენი კვლევის მთავარი მიზანი 
იყო Danio rerio-ს სათესლეების და საკვერცხეების კრიოანათლებზე დნმ FISH ტექნიკის ოპტიმიზაცია, რათა 
შეგვესწავლა amh და sox9a გენების ბირთვული ლოკალიზაცია ამ თევზების გონადურ ქსოვილებში.
დნმ FISH-ის ანალიზმა გამოავლინა, რომ amh და sox9a გენებს ახასიათებთ მეტ წილად პერიფერიული 

განლაგება მამრების სასქესო უჯრედების ბირთვებში. ამასთან ერთად ჩვენ შევაფასეთ ორ ჰომოლოგიურ 
ალელს შორის მანძილები ორივე გენისთვის. აღმოჩნდა, რომ ორივე გენის ჰომოლოგიური ლოკუსები არიან 
განლაგებულნი წყვილებად ბირთვის პერიფერიაზე. ამ გენების მსგავსი განაწილება არ შეინიშნებოდა მდედრის 
გონადური ქსოვილის ბირთვებში. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს ექსპერიმენტულ ვითარებაში 
შესაძლებელი იყო მხოლოდ განვითარების ადრეულ სტადიაზე მყოფი ოოციტებში amh და sox9a გენების 
ლოკალიზაციის ანალიზი.

THE STUDY OF NUCLEAR LOCALIZATION OF amh AND sox9a GENES  
iN MAle AND FeMAle GONADAl tiSSUeS OF ZeBrAFiSH

M. Karapetian, E. Zaldastanishvili, G. Zaalishvili
Animal Molecular Biology Laboratory, Agricultural University of Georgia
gi.zaalishvili@agruni.edu.ge

Zebrafish (Danio rerio) is widely used model organism in numerous research fields. Although various gene expression 
patterns have been studied, less information is available regarding gene positioning and chromatin architecture of the nuclei 
in this organism. 
The main goals of present research were to optimize DNA FISH on tissue cryosections of zebrafish testis and ovaries for 

the study of nuclear positioning of amh and sox9a genes in gonadal tissues.
Positioning analysis of amh and sox9a genes reveals that both loci are found predominantly on the nuclear periphery in 

male germ cell nuclei. Along with this we evaluated the interallelic distances for both genes and showed that mostly homological 
loci are localized together at the nuclear periphery. Similar distribution however was not observed in ovarian tissues. However 
it should be mentioned that only oocytes on early stages of development were suitable for FISH analysis in our experimental 
conditions.

ზეპირი მოხსენებები

mailto:gi.zaalishvili@agruni.edu.ge
mailto:gi.zaalishvili@agruni.edu.ge
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ქართული ვაზი:  
მისი როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო ვაზის ისტორიაში

ი. ფიფია, მ. გოგნიაშვილი, ვ. ტაბიძე
მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
i.pipia@agruni.edu.ge

პლასტიდური დნმ-ის არამაკოდირებელი უბნების გამოყენებით დახასიათებულ იქნა Vitis vinifera-ს 
გეოგრაფიულად დაცილებული სახეობების გენეტიკური მრავალფეროვნება. შესწავლილ ნიმუშებში 
გამოვლინდა ოთხი პლასტიდური ჰაპლოტიპის არსებობა, რომელთაგან ერთი ჰაპლოტიპი მხოლოდ ქართული 
ვაზის ჯიშებით იყო წარმოდგენილი. ვაზის ქართული და ფრანგული ჯიშების სრული ქლოროპლასტური დნმ-
ის სეკვენირებით ნაჩვენები იქნა მაღალი ხარისხის მსგავსება ცალკეულ ჰაპლოგჯუფებში შემავალ ჯიშებს 
შორის. ჰაპლოჯგუფებს შორის განსხვავება კი დაფიქსირდა პლასტიდურ გენომში ოთხი ინდელის არსებობით. 
აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნილია ჰაპლოჯგუფებს შორის არსებული ევოლუცირი კავშირების 
ამსახველი ფილოგენეტიკური სქემა. 
მრავალი მკვლევარის აზრით, კავკასია და მისი მიმდებარე რეგიონები შესაძლოა წარმოადგენდნენ იმ 

გეოგრაფიულ უბნებს, სადაც ვაზის დომესტიკაცია (მოშინაურება) განხორციელდა. ჩატარებულ იქნა ქართული 
ველური ვაზის სამი ნიმუშის სრული ქლოროპლასტური დნმ-ის სეკვენირება. ვაზის ველური და კულტურული 
ფორმების ჰაპლოტიპების შედარება საშუალებას იძლევა დადგენილ იქნეს ის გეოგრაფიული წერტილი, სადაც 
უძველესი ფორმების მოშინაურებას ჰქონდა ადგილი. სეკვენირების შედეგების ანალიზმა ქართული ველური 
ვაზის ნიმუშებსა და რქაწითელის პლასტიდურ დნმ-ებს შორის 100%-იანი მსგავსება გამოავლინა. განსხვავება 
მხოლოდ ველური ვაზის ერთ ნიმუშში დაფიქსირდა, სადაც ორი 4 ფ.წყ.-იანი ინვერსია იქნა აღმოჩენილი. 
მიღებული შედეგები ნათელს ხდის სამხრეთ კავკასიის ველური და კულტურული ვაზის ნიმუშებს შორის არსებულ 
მჭიდრო გენეტიკურ კავშირებს, რითაც ხაზს უსვამს მათ მნიშვნელობას, ზოგადად, ვაზის დომესტიკაციის 
პროცესში. 
განხორციელებულ იქნა ქართული ვაზის ოთხი ჯიშის რქაწითელის, საფერავის, მესხური მწვანესა და 

ჩხავერის სრული გენომის სეკვენირება ილუმინას სისტემით. შედარებითმა გენომიკამ ვაზის 19 ქრომოსომაში 
მნიშვნელოვანი რეკომბინაციური პროცესების არსებობა არ აჩვენა. თითოეული ჯიშისათვის დადგინდა 
განმეორებადი უბნების, ინდელებისა და ერთეული ნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმის უბნების ლოკალიზაცია 
ქრომოსომებში. 

GeOrGiAN ViNe:  
itS rOle AND iMPOrtANCe iN WOrlD ViNe HiStOrY

I. Pipia, M. Gogniashvili, V. Tabidze
Institute of Molecular Genetics, Agricultural University of Georgia
i.pipia@agruni.edu.ge

DNA sequence diversity at noncoding plastid DNA regions in a geographically diverse group of Vitis vinifera cultivars 
were investigated. Four Plastid haplotypes were evident in these samples and among them one haplotype represents only 
Georgian cultivars. The complete Chloroplast DNA sequence analysis of Georgian and French cultivars from different 
haplogroups revealed high level of identity among the members of same haplogroup. The basic differences between these 
four haplogroups is a presence of four indels in plastid DNAs. Phylogenetic scheme representing evolutionary relationship 
between haplogroups are presented. 
According to many researchers the Caucasus region in which Georgia lies and adjacent areas, are the geographic areas 

where grapes were most likely first domesticated. Tree Georgian wild grape samples were subject of complete chloroplast 
DNA sequencing. The sharing of haplotypes between wild and cultivated populations makes possible to identify the geographic 
location in which ancestral populations were brought under domestication. Sequence data analyses revealed 100% identities 
between the sequences of wild grapes and reference - Georgian cultivar Rkatsiteli, except only one sample where two 4 
bp long inversions were detected. This observation reveals close genetic relationship between wild and cultivated vines of 
Caucasus and underlines their importance in the process of grape domestication in general. 
Complete Nuclear DNA sequence of Georgian grape cultivars: Rkatsiteli, Saperavi, Meskhetian green, Chkhaveri, one 

from each haplotype group, were determined by Illumina resequencing. Comparative genomics has not revealed serious 
rearrangements in any 19 chromosomes. Distribution of repeat elements, indels, SNPs along the all studied grapevine 
chromosomes were identified.

mailto:i.pipia@agruni.edu.ge
mailto:i.pipia@agruni.edu.ge
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ბიოდეგრადირებადი დისპერსული სისტემები და კატიონური 
პოლიმერები და მათი გამოყენების პერსპექტივები 
ბიომედიცინაში

თ. ქანთარია, თ. ქანთარია, ს. კობაური, ნ. ზავრადაშვილი, ნ. კუპატაძე, მ. ქსოვრელი,  
 ნ. კულიკოვა, მ. გურიელიძე, დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა

ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
r.katsarava@agruni.edu.ge
 
პოლიმერული დისპერსული სისტემები, როგორიცაა ნანონაწილაკები (ნნ), მიკროსფეროები (მს) და ნანო/

მიკრობოჭკოები, პერსპექტულია მრავალფეროვანი გამოყენებისათვის მედიცინაში, ვეტერინარიაში, სოფლის 
მეურნეობასა თუ კვების მრეწველობაში. აღნიშნული გამოყენებისათვის პერსპექტულია აგრეთვე კატიონური 
პოლიმერები, რომლების ხასიათდება ანტიბაქტერიული აქტივობით და გენის უჯრედშიდა ტრანსპორტის უნარით. 
ეჭვგარეშეა, რომ განსაკუთრებით პერსპექტულია ბიოდეგრადირადაციის უნარის მქონე სისტემები, რომლებიც 
დაიშლება და გამოიდევნება ორგანიზმიდან დაკისრებული ფუნქციის შესრულების შემდეგ. 
ნნ მივიღეთ ე.წ. პოლიმერის გამოლექვის/გამხსნელის ჩანაცვლების მეთოდით, გამოვიყენეთ რა 

ორიგინალური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები ამინომჟავების საფუძ ვ ელზე - პოლიესტერამიდები და 
პოლიესტერშარდოვანები. პროცესის პირობების ცვლით შევძელით ნნ-ის ზომების ვარირება ზღვრებში 40-330 ნმ, 
ძეტა-პოტენციალისა კი 0-დან +28 mV-მდე. ბიოდეგრადირებადი მს მივიღეთ ამინომჟავური პოლიესტერამიდებისა 
და პოლიესტერამიდშარდოვანებისგან წყალი/ზეთი/წყალი (w/o/w) ორმაგი ემულსიის-გამხსნელის აორთქლების 
მეთოდით. მს დავტვირთეთ ლიტიური ფაგებით და გამოვიყენეთ ანტიბაქტერიული პრეპარატების მისაღებად. 
მს დავტვირთეთ ასევე უჯრედის დიფერენციაციის ფაქტორებით, როგორებიცაა Wnt3A, BMP4 და ციკლოპამინი 
(Cyclopamine). დატვირთული მს წარმატებით ასტრიმულირებდნენ ნეირონების დიფერენციაციას ცდებში in vitro 
მათში ჩატვირთული ფაქტორების თანდათანობითი გამოთავისუფლების ხარჯზე. მიკრო/ნანობოჭკოები ორიგი-
ნა ლური ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერ ამიდების და პოლიეს ტერ შა რ დოვანების საფუძველზე 
მივიღეთ ელექტრო დართვის მეთო დით. მიკრო/ნანობოჭკოები დავტვირთეთ სხვადასხვა ბაქტერიციდული 
პრეპარატით და ჰიდრო ლა ზური კლასის ფერმენტ α-ქიმოტრიფსინით უკანასკნელის მნიშვნელოვანი დენატუ რა-
ციის გარეშე. მივიღეთ ასევე ჰიბრიდული ბოჭკოები ელექტროგამტარი და ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების 
შერევით. საშენ ბლოკებად ამინომჟავა არგინინისა და ბიოგენური მულტიამინ სპერმინის გამოყენებით 
დავასინთეზეთ ახალი ბიოდეგრადი რე ბადი კატიონური პოლიმერები, რომლებიც მაღალ ციტოშეთავსებადობის 
პარალელურად ამჟღავნებენ ბაქტერიციდულ და ტრანსფექციურ აქტივობა. 
 

BiODeGrADABle DiSPerSe SYSteMS AND POteNtiAlS OF tHeir 
APPliCAtiONS iN BiOMeDiCiNe

T. Kantaria, T. Kantaria, S. Kobauri, N. Zavradashvili, N. Kupatadze, M. Ksovreli, N. Kulikova, M. Gurielidze, D. Tugushi, R. Katsarava
Institute of Chemistry and Molecular Engineering, Agricultural University of Georgia
r.katsarava@agruni.edu.ge

Polymeric disperse systems such as nanoparticles,NPs, microspheres,MSs, and microfibers are of a great interest for 
numerous applications in medicine, veterinary science, agriculture, and food processing. Cationic polymers, which reveal 
antibacterial properties and gene delivery activity, look also promising for that applications. Among the mentioned systems the 
most promising are biodegradable ones which can be cleared from the body after their functions are fulfilled.
In our experiments, NPs were fabricated by polymer deposition/solvent displacement method using original amino acid 

based biodegradable polymers – poly(ester amide)s and poly(ester urea)s. It appeared to be possible to tune the size of NPs 
within 40-330 nm, and zeta-potential - up to +28 mV. Biodegradable MSs were obtained from amino acid based poly(ester 
amide)s and poly(ester amide urea)s using a w/o/w double emulsion-solvent evaporation method. The MSs were loaded 
with lytic bacteriophages and used for preparing various antibacterial formulations. The MSs were also loaded with cell 
differentiation factors: Wnt3A, BMP4 and cyclopamine. The loaded MSs successfully promoted in vitro neuronal differentiation 
due to sustained release of the factors. Micro/nanofibers on the basis of original biodegradable polymers were obtained using 
electrospinning technique. The micro/nanofibers were loaded with various bactericides as well as with degrading enzymes 
like α-chymotrypsin without significant denaturation. Hybrid fibers constituted by a mixture of conducting and biodegradable 
polymers were obtained as well. New biodegradable cationic polymers, which we have synthesized using amino acid arginine 
and biogenic multiamine spermine as building blocks, have shown good in vitro cell compatibility along with bactericidal 
properties and transfection activity. 

mailto:r.katsarava@agruni.edu.ge
mailto:r.katsarava@agruni.edu.ge
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ზებრათევზი და პიგმენტაცია - როგორც მოდელი ორგანიზმი და 
მოდელი ფენოტიპი ბიოსამედიცო კვლევებისათვის

ზ. ცეცხლაძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
z.tsetskhladze@agruni.edu.ge

თითოეული ადამიანის გენომი ატარებს ათასობით კოდურ მუტაციას რომლებიც პოტენციურად ფენოტიპზე 
ახდენენ გავლენას. ინდივიდუალური მედიცინისათვის ადამიანის გენომის გაშიფვრის ხელმისაწვდომობის 
ზრდასთნს ერთად იზრდება იმ მეთოდების განვითრების მოთხოვნილება რომლთა საშუალებითც შესაძლებელი 
იქნება ადამიანის ერთ-ნუკლეოტიდიანი პოლიმორფიზმების (ენპ) ფუნქციური მნიშვნელობის შესწავლა. ამ 
მხრივ ზებრათევზი არის საინტერესო მოდელი ორგანიზმი რადგან მას აქვს მაღალი ჰომოლოგია ადამიანის 
გენომის მიმართ როგორც ორთოლოგი გენების ასევე ორთოლოგი ფენოტიპების დონეზე. იმისათვის რომ 
შეგვეფასებინა ადამიანის, ფენოტიპურად მნიშვნელოვანი დნმ-პოლიმორფიზმები, შესწავლილ იქნა ადამიანის 
ოუკულაკუტანურ ალბინიზმში (OCA) მონაწილე ოთხ გენში არსებული ენპ-ების კონსერვატულობა ზებრათევზებში. 
რადგან, პიგმენტაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი ფენოტიპი და კომპიტერული პროგრამები ხშირად 
ენპ-ის ფუნქციური მნიშვნელობის წინასწარმეტყველებისას სხვადასხვა შედეგს იძლევიან. ასევე, ახალი TALEN 
და CRISPR ტექნოლოგიები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ხდის ზებრათვზებს როგორც მოდელ ორგანიზმს 
ბიოსამედიცონო კველვებისათვის.

ZeBrAFiSH AND PiGMeNtAtiON AS A MODel OrGANiSM  
AND MODel PHeNOtYPe iN BiOMeDiCAl reSeArCH

Z. Tsetskhladze
Agricultural University of Georgia
z.tsetskhladze@agruni.edu.ge

Each individual human genome carries thousands of coding mutations potentially affecting phenotype. The increasing 
frequency of sequencing of human genomes for personalized medicine has created a need to develop assays using model 
systems to functionally test these potentially important human DNA polymorphisms. The zebrafish is an important model 
system to develop due to its high level of homology with the human genome and high frequency of zebrafish orthologues 
and orthologous phenotypes. As an estimate of the proportion of phenotypically important human polymorphisms that can be 
assayed using the zebrafish, we have surveyed conservation of human amino acids corresponding to coding single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) in four oculocutaneous albinism (OCA) genes in zebrafish. Pigmentation is a valuable test phenotype 
for developing zebrafish as a model system for assessing the functional importance of SNPs linked to human pigmentation due 
to the large numbers of known polymorphisms in the four human OCA genes for which software-based functional assessments 
show disagreement. The most recently developed genome-editing technologies, TALENs and CRISPR, have created new 
opportunities for the use of zebrafish in biomedical research.
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მოლეკულურ-ბიოლოგიური რეაქტივების წარმოება

ლ. უშანოვი, ვ. ბარამიძე, თ. ჯაფარიძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
l.ushanoff@agruni.edu.ge

კომპანია Oxgen დაარსდა 2014 წელს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის, CRDF-ისა და შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით. კომპანიის გუნდი შედგება ოქსფორდის, 
ობიჰიროსა და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებისაგან, რომელთაც გააჩნიათ 10 წლიანი 
სამუშაო გამოცდილება კვლევით ლაბორატორიებსა და ბიოტექნოლოგიურ კომპანიებში. 
კომპანიის მიზანია შექმნას მოლეკულურ ბიოლოგიური რეაქტივების კომპლექტები სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებებისათვის. ორ წლიანი კლევის შედეგად კომპანია აწარმოებს დნმ-ისა და რნმ-ის გამოყოფის 
რეაქტივების კომპლექტებს და პჯრ რეაქციისათვის საჭირო უმეტეს რეაქტივს. ჩვენს მიერ წარმოებული 
რეაქტივების ხარისხი აკმაყოფილებს ან აღემატება დასავლური ანალოგების ხარისხს, ხოლო მათი ფასები 
ანალოგებთან შედარებით 30% -ით დაბალია. 
რეაქტივები მოიცავს:
• Taq დნმ პოლიმერაზა 
• 2X მასტერმიქსი 
• დნმ-ის გამოსაყოფი კომპლექტები (ბაქტერიული, მცენარეული , ცხოველური ქსოვილებიდან,  
 და ადამიანის სისხლი) 
• ტოტალური რნმ-ის გამოსაყოფი კომპლექტები სხვადასხვა ბიოლოგიური მატრიცებიდან  
 (ბაქტერიული, მცენარეული , ცხოველური ქსოვილებიდან, და ადამიანის სისხლი)

PrODUCtiON reAGeNtS FOr tHe BiOteCHNOlOGY MArKet

L. Ushanov, V. Baramidze, T. Japaridze
Agricultural University of Georgia
l.ushanoff@agruni.edu.ge

OxGen was founded in 2014 by the Knowledge Foundation of Agricultural University of Georgia, CRDF and the Shota 
Rustaveli Foundation. The company’s team includes graduates from Oxford, Obihiro and the Johns Hopkins universities and 
consolidates 10 + years of experience and knowhow with the goal to develop kits, reagents and assays for the life sciences 
market in Georgia and the Caucasus.
This is the first attempt in Georgia to start a local production of high quality reagents for molecular Biology. We offer DNA 

purification kits and Taq polymerase that meets or exceeds the quality of Western analogs at prices that are 30 % lower.  
Our Reagents the following:
• Taq polymerase
• 10X buffer for Taq polymerase
• 2X Mastermix with Loading Dye
• DNA purification kits from various biological matrices (bacterial, plant and animal tissues and human blood)
• Total RNA Purification kits from various biological matrices (bacterial, plant and animal tissues and human blood)

mailto:l.ushanoff@agruni.edu.ge
mailto:l.ushanoff@agruni.edu.ge
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პრობიოტიკული შტამების აღმოჩენა  
და მათი საწარმოო გამოცდა 
 
თ. ჯაფარიძე, ვ. ბარამიძე, ლ. უშანოვი 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
t.japaridze@agruni.edu.ge  

პრობიოტიკების მსოფლიო ბაზარმა განიცადა შთამბეჭდავი ზრდა. სავარაუდოდ, ის მიაღწევს 44.9 მილიარდს 
2018 წელს, 7,6% წლიური ზრდის ტემპით (CAGR). დღესდღეობით საქართველოს ბაზარი მონოპოლიზებულია 
უცხო ქვეყნებიდან იმპორტირებული ძვირი და უცნობი წარმოშობის პრობიოტიკული პროდუქტებით, როდესაც 
ქვეყანას გააჩნია პრობიოტიკული ბაქტერიული შტამების დიდი ბიომრავალფეროვნება. 
ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს პრობიოტიკული შტამების შეგროვებას საქართველოს მთიან რეგიონებიდან 

(აჭარა, სვანეთი და რაჭა), და მათი პრობიოტიკული აქტივობობების შესწავლას. შტამების აღმოჩენას 
საფუძვლად უდევს მოლეკულური ბიოლოგიური ანალიზი, შესადარებლად ჩვენ ვიყენებთ შესაბამის 
სახეობის საკონტროლო ბაქტერიულ შტამებს DSMZ. შტამების იდენტიფიცირება ხდება 16S რიბოსომული 
ფრაგმენტების ამპლიფიკაციით და სეკვენირებით. შტამების პრობიოტიკული დახასიათება, ხდება მათი 
რეზისტენტულობით pH-ისადმი და ქოლესტეროლის დაწევის უნარის მიხედვით. კვლევის შედეგად 
გამოვლენილი შტამები შეიძლება იქნას გამოყენებული პრობიოტიკულ რძის პროდუქტების საწარმოებლად. 

PrODUCtiON OF PrOBiOtiC FOOD StArterS

T. Japaridze, V. Baramidze, L. Ushanov
Agricultural University of Georgia
t.japaridze@agruni.edu.ge
 
The Probiotic market has undergone impressive growth and is expected to reach 44.9 Billion in 2018, with a Compound 

annual growth rate (CAGR) of 7.6%. The Georgian market is monopolized by probiotic products imported from foreign 
countries. Due to high prices, falsification and the unknown origin of probiotic starters, Georgian producers of fermented 
products avoid producing products with probiotic activities. 
Our project aims to develop local production of probiotic starters based on bacterial strains originating from mountainous 

regions of Georgia - Adjara, Svaneti and Racha. The identified strains were subjected to stringent molecular analyses. To 
ascertain the genus of the bacteria, we used the reference strains as the positive control and genus-specific primers. We 
started evaluation of probiotic activity of several strains, by studying pH resistance and cholesterol-lowering activities of these 
strains. 
According to our results, the identified strains can be used as probiotic starters for fermented milk products. 

mailto:tjaparidze@agruni.edu.ge
mailto:tjaparidze@agruni.edu.ge
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აგრო-ინდუსტრიული ნარჩენების ბიოკონვერსია დამატებითი 
ღირებულების პროდუქტების მისაღებად

ვ. ელისაშვილი, ე. ქაჩლიშვილი, თ. ხარძიანი, თ. ჯოხარიძე, ე. მეტრეველი, ვ. ბერიკაშვილი, ა. კობახიძე, მ. ასათიანი
მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
v.elisashvili@agruni.edu.ge

თეთრი ლპობის ბაზიდიომიცეტების ფერმენტების სინთეზი შესწავლილია ფუნდამენტური და 
გამოყენებითი თვალსაზრისით. პრეზენტაციაში ინტეგრირებულია თანამედროვე მონაცემები თეთრი ლპობის 
ბაზიდიომიცეტების ფიზიოლოგიაზე და ფოკუსირებულია ბაზიდიომიცეტების აგრო-ინდუსტრიულ ნარჩენების 
სიღრმული და მყარფაზოვანი ფერმენტაცისას საერთო მახასიათებლებზე და ცალკეული სოკოების უნიკალურ 
თვისებებზე ლიგნოცელულაზური ფერმენტების სინთეზის დროს. კერძოდ, ცელულაზების, ქსილანაზების, 
ლაკაზებისა და მანგანუმპეროქსიდაზების სინთეზი თეთრი ლპობის ბაზიდიომიცეტებით წარმოადგენს 
საერთო მახასიათებელს ლიგნოცელულოზური ნარჩენების ფერმენტაციისას. ნაჩვენებია, რომ ფერმენტული 
აქტივობების გამოსავლიანობა დამოკიდებულია სოკოების სახეობებსა და შტამებზე და შესაძლებელია 
მიზნობრივი ფერმენტების ახალი მაღალეფექტური პროდუცენტების შერჩევა. დადგენილია, რომ მცენარეული 
სუბსტრატი გადამწყვეტ როლს თამაშობს მიზნობრივი ფერმენტების სინთეზში. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ზოგიერთი 
დანამატი არეგულირებს ფერმენტების სინთეზს, მაგრამ მათი ეფექტი სპეციფიურად დამოკიდებულია სოკოების 
ფიზიოლოგიურ თავისებურებებზე. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება ლიგნოცელულაზური ფერმენტების 
გამოყენების რამდენიმე მაგალითი. და ბოლოს, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ აგრო-ინდუსტრიული ნარჩენების 
სიღრმული და მყარფაზოვანი ფერმენტაცია შესაფერისი მიდგომაა მეფრინველეობისთვის მნიშვნელოვანი 
სპორების-წარმომქმნელი პრობიოტიკების წარმოებისთვის. Bacillus subtilis-სა და B. liquefaciens-ის კულტივირების 
პირობების ოპტიმიზაციის საფუძველზე სპორების მაქსიმალური გამოსავლიანობის მისაღწევად შემუშავებული 
იქნა კომერციულად მნიშვნელოვანი პრობიოტიკების წარმოების ტექნოლოგია. 

BiOCONVerSiON OF AGrO-iNDUStriAl WASteS  
iNtO VAlUe-ADDeD PrODUCtS

V. Elisashvili, E. Kachlishvili, T. Khardziani, T. Jokharidze, E. Metreveli, V. Berikashvili, A. Kobakhidze, M. Asatiani
Animal Husbandry and Feed Production Institute, Agricultural University of Georgia
v.elisashvili@agruni.edu.ge

Enzyme production by the white rot basidiomycetes (WRB) has been studied from both a basic and an applied viewpoint. 
This presentation integrates the recent data on the physiology of WRB, focusing on the common characteristics and unique 
properties of individual fungi as well as on several approaches providing enhanced production of lignocellulolytic enzymes 
in submerged and solid-state fermentation of agro-industrial wastes. In particular, we describe that production of cellulases, 
xylanases, laccases, and manganese peroxidases in fermentation of lignocellulosic substrates is a common feature of white-
rot Basidiomycetes. However, enzyme activity expression and yield is a species and strain-dependent and selection of new 
organisms with tremendous synthesis is possible. Based on the enzyme production patterns, several categories of WRB will 
be distinguished. Moreover, lignocellulosic substrate plays a crucial role in the target enzyme production. Furthermore, we 
show that some supplements regulate enzyme synthesis although their effect is very specific depending on fungi physiological 
peculiarities. In addition, several examples of lignocellulolytic enzymes application will be considered. Finally, we show that the 
submerged and solid-state fermentation of agro-industrial wastes is feasible for the poultry-beneficial spore-forming probiotics 
production. Optimization of Bacillus subtilis and B. liquefaciens cultivation conditions to obtain maximum spores yield resulted 
to development of the commercially significant technology of probiotics production.

mailto:v.elisashvili@agruni.edu.ge
mailto:v.elisashvili@agruni.edu.ge
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ახალი მიდგომები რემედიაციული 
ტექნოლოგიების სრულყოფისათვის

თ. ვარაზი1, გ. ხატისაშვილი1, მ. ყურაშვილი1, მ. ფრუიძე1, 
ლ. ამირანაშვილი1, მ. მეტრეველი2, ჯ. ჯაყელი3
1 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
2 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
3 ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
t.varazi@agruni.edu.ge

ქიმიურად დაბინძურებული არეების გასასუფთავებლად ბიოტექნოლოგიების შექმნა და განვითარება, 
აგრეთვე გარემოს პრევენცია წარმოადგენს კაცობრიობის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს და მწვავე ეკოლოგიურ 
პრობლემას. სადღეისოდ ძალიან აქტუალურია სწორედ ისეთი კომპლექსური მიდგომების შემუშავება, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოს რემედიაციული ტექნოლოგიების ეფექტურობას და წარმატებას. 
წარმოდგენილი სამუშაო ეძღვნება ნიადაგების და წყლოვანი სივრცეების ქიმიური დაბინძურების 

პრობლემის გადაწყვეტას დაბინძურების სხვადასხვა ტიპის შემთხვევებისათვის. წარმოდგენილი მიდგომები 
ეფუძნება ბუნებრივი სორბენტების, მიკროორგანიზმების, მახელატირებელი აგენტების და მცენარეების 
ერთობლივ გამოყენებას. ბუნებრივი სორბენტები წარმოადგენენ მინერალური ქანების ნაზავს. მათი ფუნქციაა 
დამბინძურებლის შეწოვა და გარემოში მათი ემისიის შეზღუდვა. მიკროორგანიზმების - ბაქტერიული 
კონსორციუმის ფუნქციაა ქიმიური დამბინძურებლის ბიოდეგრადაციის პირველი ეტაპის განხორციელება. 
მახელატირებელი აგენტი უზრუნველყოფს ტოქსიკანტის მოლეკულების ან მათი ინტერმედიატების ეფექტურ 
შეწოვას მცენარეში. მცენარე-ფიტორემედიატორი ახდენს ტოქსიკური მოლეკულების ჟანგვას და დეტოქსიკაციას.
წარმოდგენილ სამუშაოში გამოიყენება ფართო სპექტრის ქიმიური დამბინძურებლები: ნავთობი და ნავთობის 

მძიმე ფრაქცია - ვაქსა, მძიმე მეტალები - Cu და Pb, ფეთქებადი ნაერთი - ტრინიტროტოლუოლი (TNT). 

A NOVel APPrOACHeS FOr iMPrOViNG 
reMeDiAtiON teCHNOlOGieS

T. Varazi1, G. Khatisashvili1, M. Kurashvili1, M. Pruidze1, L. Amiranashvili1,
M. Metreveli2, J. Jakeli3
1 Georgian Agricultural University, Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology
2 Batumi State University, Institute of Phytopathology and Biodiversity
3 Batumi Botanical Garden
t.varazi@agruni.edu.ge

Keywords: Bioremediation, Phytoremediation, Soil contamination, Oil hydrocarbons, 
Heavy metals, Explozives, Sorbents, Chelating agents

Elaboration and development of the cleansing technology of chemically contaminated area, also prevention of environment 
is the key and challenging ecological problem of the mankind. Nowadays is very actually to use such complex approaches, 
which provides effectiveness and successful of remediation technologies.
Presented work provides effective resolution of the problem of soil/water contamination at different cases of contamination. 

Elaboration of a new type phytoremediation technology, giving in presented work, based on joint application of natural sorbents, 
microorganisms, plants and chelating agents. 
The approach based on using natural minerals - composites of natural mineral rocks. Function of a sorbent is to uptake and 

to trap pollutants thus restraining their emission in the environment. The role of the microorganisms - bacterial consortium is to 
accomplish the first stage of biodegradation of organic contaminants. Chelating agent enhance process of uptake of pollutant’s 
intermediates by plant’s roots. Plants-phytoremediators provides uptake, oxidation and detoxication of toxic molecules. 
According to presented work, was used wide spectrum of contaminants: Oil hydrocarbon (hexadecane), Wax, heavy 

metals – Cu and Pb, explosive – 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 

mailto:t.varazi@agruni.edu.ge
mailto:t.varazi@agruni.edu.ge
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თ. ქაჩლიშვილი, მ. ქსოვრელი, ბ. ლასარეიშვილი, მ. ბეჟუაშვილი, ნ. კულიკოვა
უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
n.kulikova@agruni.edu.ge

ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადება (NAFLD) ღვიძლის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ 
გავრცელებული პათოლოგიაა, რომლის პრევალენტობა დასავლეთის ქვეყნებში 20-40%-ს შეადგენს. NAFLD-
ის დამახასიათებელი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია ღვიძლში ტრიგლიცერიდების ჭარბი დაგროვება, რაც 
წარმოადგენს ლიპიდების სინთეზსა და მათ დაგროვებას შორის დისბალანსის შედეგს. NAFLD-ის პათოგენეზი 
სრულად შესწავლილი არ არის.
ამჟამინდელი სამეცნიერი მონაცემებით, NAFLD-ის ერთადერთ ეფექტურ მკურნალობას კალორიების 

მიღების შეზღუდვა წარმოადგენს, რისი დაცვაც რთულია ნაჩვენები იყო, რომ რეზვერატროლი – ბუნებრივი 
პოლიფენოლური ნაერთი, ფლობდა კალორიის შეზღუდვის მსგავს სასარგებლო ეფექტს, რაც ასაკთან 
ასოცირებული დაავადებების შეფერხებაში ვლინდებოდა. თაგვების მოდელზე ახლახანს ჩატარებულმა 
კვლევებმა აჩვენა, რომ კალორიების შეზღუდვა ან რეზვერატროლის გამოყენება ღვიძლს იცავს მაღალი 
ცხიმოვანი დიეტით გამოწვეული ცხიმის დაგროვებისგან. თუმცა, დეტალური მექანიზმები, რაც საფუძვლად 
უდევს რეზვერატროლით განპირობებულ ეფექტებს კვლავაც უცნობია. 
ნაჩვენები იქნა, რომ ღვიძლში განლაგებული მაკროფაგების მიერ გამოწვეული დაბალი ინტენსივობის 

ქრონიკული ანთება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს NAFLD-ის პათოგენეზში. Toll-მსგავსი რეცეპტორების 
სასიგნალო გზების, განსაკუთრებულად კი TLR4-ის შებოჭვა - აუცილებელი ნაბიჯია M1 (პრო-ანთებითი პროფილის 
მქონე) მაკროფაგების აქტივაციის პროცესში. ახლახანს, დადგინდა, რომ M2 მაკროფაგების პოლარიზაციის 
გამოწვევა შეიძლება მოხდეს რეზვერატროლის გავლენით, რაც შესაძლებელს ხდის NAFLD-ის დაწყებითი 
სტადიების დროს რეზვერატროლის სამომავლო ფარმაკოლოგიურ გამოყენებას ანთების და ჰეპატოციტების 
დაზიანების შესამცირებლად. 
ჩვენი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა საფერავის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული სხვადასხვა 

პოლიფენოლების – სტილბენოიდების სრული ფრაქციის, რეზვერატროლის, ε-ვინიფერინის, ტრანს-პიცეიდის 
გავლენის შესწავლა ლიპიდურ მეტაბოლიზმზე და ანთებით პროცესზე NAFLD-ის რამოდენიმე განსხვავებული 
მოდელის გამოყენებით: მონოშრიან კულტურებზე და, ასევე, ორი სახის 3D სისტემაზე – ჰეპატოციტურ 
სფეროიდებზე და ჰეპატოციტების მაკროფაგებთან კო-კულტივირების სისტემაზე. 

A StUDY OF liPiD MetHABOliSM reGUlAtiNG eFFeCt OF POlYPHeNOliC 
COMPOUNDS iSOlAteD FrOM GeOrGiAN GrAPe SAPerAVi VArietY ON iN 
VitrO MODel OF NON-AlCOHOliC FAttY liVer DiSeASe (NAFlD)

T. Kachlishvili, M. Ksovreli, B. Lasareishvili, M. Bezhuashvili, N. Kulikova
Cellular Immunology Laboratory, Agricultural University of Georgia 
n.kulikova@agruni.edu.ge

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases with an estimated prevalence of 20-
40% in Western countries. The over-accumulation of triglycerides in the liver is a hallmark of NAFLD, it reflects an imbalance 
between lipid synthesis and disposal. The pathogenesis of NAFLD is not entirely understood.
To date, the only effective treatment of NAFLD is caloric restriction (CR), which is difficult to achieve. Resveratrol - a natural 

polyphenol, has been shown to mimic the beneficial effect of CR, delaying the onset of a variety of age-related diseases in 
mammals. Recently, studies in mice found that either CR or resveratrol protected the liver from fat accumulation induced by 
high fat diet. However, detailed mechanisms mediating resveratrol effects remain unclear. 
Low grade chronic inflammation, caused by liver-resident macrophages plays an important role in pathogenesis of NAFLD. 

Engagement of Toll-receptors, especially TLR4 is an essential step in M1 macrophage activation. Recently, it was detected, 
that resveratrol can cause M2 macrophage polarization, suggesting a possible application of resveratrol for the limitation of 
inflammation. 
The main aim of our study was to study an effect of different polyphenols – the whole stilbenoid fraction, resveratrol, 

ε-viniferine, trans-piceid extracted from Georgian grape Saperavi variety, on both: lipid metabolism and inflammatory process, 
utilizing different models of NAFLD: both monolayer (2D) system and three-dimensional systems: 3D hepatic spheroids and 
co-culture system of hepatocytes with macrophages. 

საფერავის ჯიშის ყურძნიდან გამოყოფილი სტილბენოიდური  
ნაერთების ლიპიდური მეტაბოლიზმის მარეგულირებელი  
მოქმედების შესწავლა ღვიძლის არა-ალკოჰოლური  
ცხიმოვანი დაავადების in vitro მოდელზე

mailto:n.kulikova@agruni.edu.ge
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ვაზის ქართული ჯიშების თანამედროვე  
შესწავლის შედეგები

ი. მდინარაძე, დ. მაღრაძე, ე. აბაშიძე, რ. ჭიპაშვილი,
ლ. ხარიტონაშვილი, მ. ბარათაშვილი, მ. ვიბლიანი, შ. კიკილაშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
i.mdinaradze@agruni.edu.ge

წარმოდგენილია ვაზის ქართული ჯიშების დაცვის ამჟამინდელი მდგომარეობა სკრის (გორის რაიონი) 
კოლექციაში და 2014 სავეგეტაციო წელს ვაზის 50 ჯიშის შესწავლის შედეგები ამპელოგრაფიული, ენო-
კარპოლოგიური, პალინომორფოლოგიური და ფენოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. 
ჯიშების შესწავლისას დაფიქსირდა გამოკვლეული პარამეტრების მრავალფეროვნება, გამომდინარე მათი 

გენეტიკური ბუნებიდან – ეს კი მეტად საინტერესოა ჯიშების აგრონომიული და ტექნოლოგიური პოტენციალის 
შესაფასებლად, რაც გაგრძელდება შემდეგი წლების განმავლობაშიც.

reSUltS OF MODerN StUDY OF  
tHe GeOrGiAN GrAPeViNe VArietieS

I. Mdinaradze, D. Maghradze, E. Abashidze, R. Chipashvili,
L. Kharitonashvili, M. Baratashvili, M. Vibliani, Sh. Kikilashvili
Agricultural University of Georgia
i.mdinaradze@agruni.edu.ge

In this paper is described the conservation status of the Georgian native grapevine varieties in Skra germplasm repository 
and the results of investigation for 50 varieties by the methods of ampelography, eno-carpology, palinomorphology and 
phenology during 2014 vegetative year.
The results of investigation demonstrated diversity of studded parameters – this is interesting for evaluation of agronomical 

and enological potentiality of varieties, which will be continue in following years too.

mailto:i.mdinaradze@agruni.edu.ge
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ხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად 
განოყიერების ახალი სისტემის მეთოდიკა

ც. სამადაშვილი, დ. ბედოშვილი, გ. ჩხუტიაშვილი, ა. თხელიძე, ნ. კაჭარავა
საქართველოს აგრარული უნივერისტეტი
t.samadashvili@agruni.edu.ge

ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა საქართველოში მერყეობს 1.2-დან 2 ტონამდე 2004-2013 წლის 
მონაცემებით, ათი წლის საშუალო მოსავლიანობა კი 1.6 ტონას შეადგენს ჰექტარზე, რითაც ჩამოვრჩებით 
მეზობელ ქვეყნებს. საქართველოში წარმოებულ ხორბალში წებოგვარას შემცველობა დაბალია და 
ადგილობრივი ქარხნები პურის ცხობის ხარისხის უზრუნველსაყოფად იყენებენ ნარევს იმპორტირებულ 
ხორბალთან, რომელიც წებოგვარას მაღალი შემცველობით გამოირჩევა. ამის გამო ხორბლის მწარმოებელი 
ფერმერები კარგავენ პოტენციური შემოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს.
აღნიშნული კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს კომპლექსური სასუქების ნუტრივანტისა და ამინოკატის 

ზეგავლენა ხორბლის მოსავლიანობასა და მარცვლის ხარისხზე. ჯიშთა გამოცდა 2013 და 2014 წლებში დაითესა 
მუხრანის კვლევით მეურნეობაში. გამოყენებული იქნა სამი გენოტიპი: საული, ბეზოსტაია და ვარძია; გამოიცადა 
ნიადაგის განოყიერების ექვსი ვარიანტი: 1. საკონტროლო; 2. N

115
 და P

110
 თესვამდე; 3. N

115
 და P

110
 შეტანა 

თესვამდე, ხოლო 30%-იანი შარდოვანას შეტანა გაზაფხულზე; 4. N
115
 და P

110 
შეტანა თესვამდე და ნუტრივანტის 

შეტანა სამჯერ (1.5 კგ/ჰა-ზე შემოდგომაზე, 3 კგ ადრე გაზაფხულზე და 3 კგ/ჰა-ზე გაზაფხულის შუა რიცხვებში); 5. 
N
115
 და P

110
 შეტანა თესვამდე და 0.5 ლ/ჰა ამინოკატის გაზაფხულზე; 6. N

115
 და P

110
 შეტანა თესვამდე და სამჯერ 

ნუტრივანტისა და 0.5ლ/ჰა ამინოკატის შეტანა გაზაფხულზე.
ყველაზე მაღალი მოსავლინობა და მარცვლის ხარისხი მიღებული იქნა ნუტრივანტის სამჯერადი შეტანისა და 

ამინოკატის ერთჯერადი შეტანის კომბინირებით. ამავე ვარიანტით მიღებული იქნა წებოგვარას ყველაზე მაღალი 
შემცველობა. მოსავლიანობით გამოირჩა ჯიში საული. სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ურთიერთქმედება 
ნაპოვნი იყო გენოტიპსა და განოყიერების ვარიანტებს შორის. სავარაუდოდ ზოგიერთი გენოტიპი უკეთ 
რეაგირებს ამინოკატზე, ხოლო დანარჩენები კი ნუტრივანტისა და ამინოკატის კომბინაციაზე.

NeW teCHNOlOGY tO OBtAiN HiGH AND  
QUAlitY WHeAt GrAiN YielD

T. Samadashvili, D. Bedoshvili, N. Chkhutiashvili, A. Tkhelidze, N. Katcharava
Agricultural University of Georgia
t.samadashvili@agruni.edu.ge

The average wheat grain yield in Georgia varied between 1.2 and 2.0 from 2004 to 2013 and its 10-year average is equal 
to 1.6 t/ha, which is below than that of the neighboring countries. Wheat grain produced in Georgia is of low gluten content and 
the local mills blend it with imported high-gluten grain to provide for reasonable bread-baking quality. Because of that wheat 
farmers loose a significant portion of their potential income. 
The present study aimed to assess impact of complex fertilizers such as nutrivant and aminocat on wheat grain yield 

and quality. The field trial was planted in 2013 and 2014 at Mukhrani Research Station. Three genotypes were used: Saule, 
Bezostaya-a and Vardzia. Six variants of the soil fertilizer management were tested: 1. check (no fertilizer); 2. application 
of N

115
 and P

110 
before sowing; 3. N

115
 and P

110
 plus top-dressing of 30%-urea in spring; 4. N

115
 and P

110
 plus threefold foliar 

application of nutrivant (1.5 kg/ha in the fall, 3.0 kg in early spring and 3.0 kg/ha in mid-spring); 5. N
115
 and P

110
 plus 0.5 litter/

ha of aminocat in spring; 6. N
115
 and P

110
 plus threefold application of nutrivant and 0.5 litter/ha of aminocat.

The highest grain yield and quality was obtained for the threefold nutrivant application combined with aminocat. The same 
variant provided the highest increase in gluten content. The highest yielding genotype was Saule. A statistically significant 
interaction for grain yield was found between genotype and fertilizer terms. It suggested that some genotypes may responded 
better to aminocat, while others to combination of aminocat in nutrivant. 

mailto:t.samadashvili@agruni.edu.ge
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მიკრობული რესურსის მენეჯმენტი მეფუტკრეობაში

ი. ჯანაშია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
i.janashia@agruni.edu.ge

მსოფლიოს სახვადასხვა კუთხეში მცენარეთა დამმტვერავის მეთაფლე ფუტკრის კოლონიების დაღუპვის 
სტატისტიკა ამ მწერის საერთო იმუნური ფონის დასუსტებითაა განპირობებული. ამ დრამატულ მოვლენათა 
ეტიოლოგია გარემოს სხვადასხვა ტიპის ნეგატიური ფაქტორების ზემოქმედებით აიხსნება, მათ შორის 
პათოგენურ მიკროორგანიზმებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ, საინტერესოა, რომ ფუტკრების პათოსფეროს 
მიმდინარე კვლევები დღემდე უცნობი და აღმოცენებადი მიკრობებული პათოგენების აღმოჩენას განარძობენ. 
ამავდროულად, ფუტკართან ასოცირებული სიმბიოტური მიკროფლორის კვლევაც პროგრესის ფაზაშია და 
მიკრობიოტის საკვანძო ფუნქციურ მნიშვნელობას გვიჩვენებს. 
მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ფუტკრების მიკროფლორის შემადგენელი ბაქტერიები სიმბიოტურ 

დამოკიდებულებაში არიან მასპინძელთან მეფუტკრეობაში მიკრობული რესურსის მენეჯმენტის პრინციპების 
გამოყენების პერსპექტივებს სახავს. ჩვენი ამოცანა მიკრობიოტის როგორც მასპინძლის ზოგადი იმუნური ფონის 
განმაპირობებელი ფაქტორის შესწავლა გახლდათ, რასაც ფუტკრის ოჯახებიდან მიღებული არაპათოგენური 
ბაქტერიების კულტივარების ბიოქიმიური თვისებების შესწავლით ვეცადეთ.
In vitro და in vivo ცდებით ეკოლოგიური მახასიათებლების, მიკრობული ანტაგონიზმის, ენზიმური აქტივობისა 

და იმუნომოდულატორული პოტენციალის შესწავლამ Apis mellifera-ს მიკრობიოტის ფრუქტოფილური 
რძემჟავა ბაქტერიების სიმბიოტური ბუნების განმაპირობებელი პოტენციალის შეფასების საშუალება მოგვცა. 
განსაკუთრებულ ინტერესს ჩვენს მიერ გამოყოფილი და შესწავლილი ენდოგენური ბაქტერიების ანტიფუნგური 
და იმუნურ საპასუხო რეაქციაზე პასუხისმგებელი გენების ექსპრესიის მაპროვოცირებელი უნარები იწვევს.
გამოყოფილი კულტივარების ეკოლოგიური თავისებურებების: ადჰეზიური თვისებებისა და 

ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფაილის დადგენა კი ფუნდამენტური მნიშვნელობის ინფორმაციას იძლევა ამ 
ბაქტერიების სპეციფიურ ნიშაში ადაპტაციისა და თავად ამ ეკოლოგიური გარემოს შესახებ.
კვლევის პროცესში აღმოცენებული ტექნიკური სირთულეები ინდუსტრიულ მეფუტკრეობაში მიკრობული 

რესურსის მენეჯმენტის გამოყენებისათვის მრავალი ტიპის ბარიერს ავლენს. რაც აღნიშნული მიმართულებით 
კვლევის გაგრძელების აუცილებლობას უსვამს ხაზს.

MiCrOBiAl reSOUrCe MANAGeMeNt iN BeeKeePiNG 

I. Janashia
 Agricultural University of Georgia
i.janashia@agruni.edu.ge

Honeybees are currently under growing environmental pressures. Frequently reported failures of honeybee colonies are 
leading to an idea that overall immune strength of bees may be decreased due to negative impact of various environmental 
factors. Microbial pathogens are thought to be major reason for these negative events, moreover, honeybee pathosphere 
studies unveil before unknown or emerging threats for the insect populations. In the same time study of honeybee microbiota 
keeps progressing and symbiotic nature of microbiota is frequently stated.
The fact that honeybees carry symbiotic microbiota creates possibility to use endogenous microflora for honeybee health 

support via Microbial Resource Management (MRM). Toward this goal, the use of bacteria with immunomodulatory potential 
was attempted through the study of biochemical properties of cultivars isolated from honeybee colony.
In vitro and in vivo trials allowed us to evaluate important prerequisite features of honeybee endogenous lactic acid bacteria 

strains showing their probiotic potential. Particularly this was achieved by study of microbial antagonism, enzymatic activities 
and immunomodulatory potential. Observed antifungal and immune gene expression modulating actions of some LAB strains 
appears to be main promising data of our study. In addition, studied adhesive mechanisms and antibiotic resistance profiles 
yelded descriptive information about adaptation of bacteria to specific niche and describes ecological state of it. 
Exact functions of insect microbiota still remain to be farther explored for better understanding of its physiological functions. 

Despite considerable efforts towards formulating potent probiotic treatments adapted to protect honeybees, there are still 
many questions open about applicability of MRM approach.

mailto:i.janashia@agruni.edu.ge
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პეროქსიდაზები ფიტოპათოგენებით  
ინფიცირებულ ბოსტნეულ კულტურებში

ნ. ამაშუკელი, შ. ხარაძე, დ. ღაღანიძე, თ. სადუნიშვილი
სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
n.amashukeli@agruni.edu.ge

თანამედროვე ბიოლოგიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის პრობლემას წარმოადგენს მცენარის 
იმუნური მექანიზმის შესწავლა სხვადასხვა პათოგენების მოქმედებისას. დაავადების განვითარება და 
შედეგები მეტწილად დამოკიდებულია მცენარე-პატრონის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობასა და მისი დამცავი 
მექანიზმების აქტივობაზე. ასეთ დაცვით მექანიზმებს წარმოადგენს პათოგენის მიერ ინფიცირებულ მცენარეულ 
ქსოვილებში სასიგნალო მოლეკულების (წყალბადის ზეჟანგი, სალიცინის მჟავა, ეთილენი, ჟასმინის მჟავა, 
ფენოლური ნაერთები) წარმოქმნა და მათი გადაცემა არაინფიცირებულ ქსოვილებში, სადაც ისინი იწვევენ 
დაცვითი რეაქციების ინდუცირებას, დამცავი გენების ექსპრესიას ჟანგვითი და ენერგეტიკული ფერმენტების 
სინთეზისათვის. იმ ფერმენტებს შორის რომლებიც მონაწილეობენ მცენარის საპასუხო რეაქციაში ბაქტერიულ 
ინფიცირებაზე, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფერმენტი პეროქსიდაზა. ეს ფერმენტი რეაგირებს სტრესულ 
სიტუაციებზე აქტივობის მომატებით და ხშირად ახალი იზოფორმების წარმოქმნით. პეროქსიდაზა ცოცხალ 
ორგანიზმებში ფართოდ გავრცელებული ფერმენტია. როგორც პოლიფუნქციური ცილა პეროქსიდაზა 
მონაწილეობას იღებს მცენარისათვის საჭირო ბევრ სასიცოცხლო პროცესებში. პეროქსიდაზები, რომლებიც 
კოვალენტური ბმებით დაკავშირებული არიან უჯრედის კედლის პოლიმერებთან ადვილად ცილდებიან უჯრედის 
კედელს, ცირკულირებენ მთლიანი მცენარის აპოპლასტში და პათოგენთან კონტაქტისას ააქტიურებენ მცენარის 
იმუნურ რეაქციას.
მცენარის საპასუხო რეაქციის გამოვლენის მიზნით ბაქტერიულ ინფიცირებაზე, ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან აღებული ბოსტნეული კულტურების (პომიდორი, კომბოსტო, ბულგარულ 
წიწაკა, კარტოფილი) ჯანმრთელი და ბაქტერიოზებით დაავადებული ნიმუშები. ჩატარდა პეროქსიდაზას 
მრავლობითი მოლეკულური ფორმების გამოკვლევა ელექტროფორეზული მეთოდით პოლიაკრილამიდის 
გელში. პეროქსიდაზების ელექტროფორეგრამების შედარებითი ანალიზით გამოვლინდა მცენარის საპასუხოს 
რეაქცია ბაქტერიით ინფიცირებაზე, რაც გამოიხატა ფერმენტის ახალი იზოფორმების წარმოქმნით და უკვე 
არსებული იზოფორმების ინტენსივობების მომატებით. ანალოგიური შედეგები იქნა მიღებული ლაბორატორიულ 
პირობებში ხელოვნურად ინფიცირებულ მცენარეებზე.

PerOXiDASeS iN PHYtOPAtHOGeN  
iNFeCteD VeGetABle CrOPS

N. Amashukeli, Sh. Kharadze, D. Gaganidze, T. Sadunishvili
Sergi Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University of Georgia
n.amashukeli@agruni.edu.ge

Study of the mechanism of plant immune response under pathogen infection is one of the most important issues of modern 
biology. The development and the severity of the diseases are mainly determined by physiological condition of plant-pathogen 
and the activity of defense mechanism. Such defense mechanisms is expressed in formation of signal molecules (hydrogen 
peroxide, salicylic acid, ethylene, jasmonic acid, phenolic compounds) and their transfer to uninfected tissues, where they 
cause induction of defense reaction and expression of genes responsible for synthesis of oxidation and energetic enzymes. 
Among enzymes that are involved in response to bacterial infection in plants peroxidase plays an important role. This enzyme 
response to stress is expressed in increase of activity and often in formation of new isoenzymes. Peroxidase is widely spread 
enzyme and as a poly-functional protein participates in many vital processes. Peroxidases, being covalently bind with cell wall 
polymers, easily separate from the wall, circulate in plant appoplast and as they contact with pathogen activate plant immune 
response. 
To reveal the plant response to bacterial infection studies were conducted on healthy and diseased by bacterial infection 

vegetable crops (tomato, cabbage, pepper and potato) collected in different regions of Georgia. Peroxidase multiple molecular 
forms in these samples have been studied by electrophoresis in polyacrylamide gel. As a result of analysis of peroxidase 
electrophoregrams plant response to bacterial infection was manifested by formation of new isoforms and intensification of 
existed ones. Similar results were obtained on artificially infected plants in laboratory conditions.

mailto:n.amashukeli@agruni.edu.ge
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თ
ე
ზ

ი
ს

ე
ბ

ი
ს

 კ
რ

ე
ბ

უ
ლ

ი

21

მაყვლის ნედლად შენახვის  
ტექნოლოგიის დამუშავება

თ. თურმანიძე, ლ. გულუა, მ. ჟღენტი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
tturm2010@agruni.edu.ge

მაყვალი (Rubus fruticosus) საქართველოში ფართოდ გავრცელებული კენკროვანი ხილია, რომლის 
მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება, რაც გამოწვეულია მისი მაღალი ბიოლოგიური და სამკურნალო 
თვისებებით. კენკროვან ხილში მაყვალი გამოირჩევა ანტიოქსიდანტური აქტივობის მქონე ნივთიერებების 
მაღალი შემცველობით, როგორიცაა ვიტამინი-C და პოლიფენოლები, განსაკუთრებით კი ფლავანოიდები. 
მიუხედავად მთელი რიგი დადებითი მხარეებისა მაყვლის კულტურას, ისევე როგორც სხვა კენკროვან 

კულტურებს ახასიათებს დაბალი შენახვისუნარიანობა. ნაყოფები სწრაფად განიცდიან სტრუქტურულ 
ცვლილებებს, შესაბამისად ნედლად შენახვის პერიოდი არ აღემატება რამოდენიმე დღეს. 
ხილის ნედლად შენახვის ტექნოლოგიაში ვადების გახანგრძლივება და დანაკარგების შემცირება 

შესაძლებელია კალციუმის ქლორიდის გამოყენებით. კალციუმის იონი უზრუნველყოფს რიგი ფიზიოლოგიური 
დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებას. 
მაყვლის კულტურის სარეალიზაციო პერიოდის გაზრდის მიზნით ნიმუშები დამუშავდა კალციუმის ქლორიდის 

1% და 2%-იანი ხსნარით. ექსპოზიცია 2,5 წთ, ხსნარის ტემპერატურა 20±10C. შესადარებლად აღებული იყო 
საკონტროლო ვარიანტები. ნიმუშები ინახებოდა 0±10C ტემპერატურისა და 90%±5 ფარდობითი ტენიანობის 
პირობებში 8 დღის განმავლობაში.
შესწავლილია კალციუმის იონის გავლენა რიგ ბიოქიმიურ მაჩვენებლებზე. კერძოდ: ასკორბინის მჟავას, 

პოლიფენოლების, ანტოციანების, ხსნადი მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობაზე, ასევე 
ანტიოქსიდანტურ აქტივობაზე. 
დადგენილია კალციუმის იონის ოპტიმალური კონცენტრაცია და მისი დადებითი გავლენა შენახვის 

ხანგრძლივობასა და დანაკარგებზე. 

DeVelOPMeNt OF COlD StOrAGe  
teCHNOlOGY OF BlACKBerrY FrUit

T. Turmanidze, L. Gulua, M. Zhgenti
Agricultural University of Georgia
tturm2010@agruni.edu.ge

Blackberry (Rubus fruticosus) belongs to the Rubus genus in the Rosacea family. It is widely grown in Georgia and its 
consumption annually increases throughout the world. Blackberry fruit is excellent source of phytochemicals with potential 
to lower the risk of chronic diseases and huge healthcare costs. However, it is also a highly perishable fruit due to its soft 
texture, high softening rate and high sensitivity to fungal attack. Quality declines rapidly after harvest, which must be done at 
full maturity, and storage life may be less than few days. This problem may be overcome with calcium chloride application. 
Post-harvested blackberry fruits were immediately treated with 1 and 2% calcium chloride by immersion at 20±10C for 2.5 

min and kept for 8 days at 0±0,50C and RH 90±5 %. 
Investigated impact of calcium ion on biochemical parameters. Specifically on: Ascorbic acid, total polyphenols, 

Anthocyanins, Total soluble solids, Total titrable acidity and Antioxidant capacity.
Investigated optimal concentration of calcium ion and its positive effects on storage period and weight loss.

mailto:tturm2010@agruni.edu.ge
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მანქანების საიმედოობის გაზრდის რესურს დამზოგი 
ინოვაციური ტექნოლოგია და ქალაქ ვარნაში ჩატარებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონგრესის მუშაობის 
შედეგები

ჯ. კაციტაძე, გ. ქუთელია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
j.katsitadze@agruni.edu.ge

წარმოდგენილია სასოფლო სამეურნეო გუთნების სახნისების აღდგენის რესურს დამზოგი ინოვაციური 
ტექნოლოგია მდნობის ქვეშ ავტომატური დადუღების გამოყენებით. მსგავსობითობისა და განზომილებათა 
თეორიის გამოყენებით მიღებულია პროცესის დამახასიათებელი მსგავსობითობის კრიტერიუმები დადუღებული 
ლითონური საფარის სისალის ოპტიმიზაციისათვის და შესაბამისი კრიტერიალური განტოლების ზოგადი სახე. 
აღნიშნული განტოლების მიხედვით ჩატარებულია ექსპერიმენტები და დადგენილია ოპტიმალური პარამეტრები 
აღდგენილი დეტალის მაქსიმალური სისალისა და ცვეთამედეგობის მისაღებად. მოცემულია ასევე ბულგარეთის 
ქალაქ ვარნაში 2015 წლის 22-25 ივნისს ჩატარებული სამეცნიერო ტექნიკური კონგრესის მუშაობის შედეგები 
თემაზე „მანქანები სოფლის მეურნეობაში“.

reSOUrCe-SAViNG iNNOVAtiVe teCHNOlOGY tO iNCreASe MACHiNeS 
reliABilitY AND tHe reSUltS OF tHe tHirD iNterNAtiONAl SCieNtiFiC - 
teCHNiCAl CONGreSS, HelD iN VArNA

J. Katsitadze, G. Qutelia
Agricultural University of Georgia
j.katsitadze@agruni.edu.ge

The article presents an innovative resource-saving technology of the recovery of agricultural plowshares, through 
submerged welding. By using the theory of similarity and dimensions, characteristic similarity criteria for optimizing the 
hardness of the metal coating and the general appearance of the corresponding criterial equation have been obtained. Under 
the given equation, some experiments have been conducted and optimal parameters have been set for obtaining maximum 
hardness and wear-resistance of the remanufactured parts. There have also been results as the work of international scientific-
technical congress on the theme “Agricultural Machinery”, held in Varna, Bulgaria from June 22nd till June 25th, 2015.

mailto:j.katsitadze@agruni.edu.ge
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საქართველოს ნიადაგების ეროვნული ატლასის შექმნა

თ. ურუშაძე, გ. კვესიტაძე, თ. ქვრივიშვილი, ლ. ქუთათელაძე, თ. სადუნიშვილი,  
 გ. წერეთელი, ნ. გაგელიძე, ნ. ზაქარეიშვილი, რ. კახაძე

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
tengiz.urushadze@agruni.edu.ge

საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა, თუმცა გამოირჩევა მეტად საინტერესო და მრავალფეროვანი ნიადაგური საფარით. 
საქართველოს პედოსფერო მსოფლიოში გავრცელებულ თითქმის ყველა ნიადაგს მოიცავს. აღსანიშნავია ქართველი და 
უცხოელი მკვლევარების გაზრდილი ინტერესი საქართველოს მრავალფეროვანი ნიადაგური საფარის მიმართ. უკანასკნელ 
პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოს ნიადაგური საფარის შესწავლა თანამედროვე კლასიფიკაციის 
საფუძველზე; 2000 წელს გამოიცა საქართველოს ნიადაგების რუკა მასშტაბით 1:500 000, რომელშიც პირველად პოსტსაბჭოთა 
სივრცეში, რუკის ლეგენდა შეჯერებული იქნა ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზასთან (WRB)-ნიადაგების 
საერთაშორისო კლასიფიკაციასთან. 2003 წელს, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების ძალისხმევით ჩატარდა 
„საველე კოლოქვიუმი“, რომელშიც მონაწილეობდნენ მსოფლიოს გამოჩენილი ნიადაგმცოდნეები. საქართველოში, 
ე.წ. ვულკანური ქანების არეალში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით გამოყოფილი იქნა „ახალი 
ნიადაგები“ – ანდოსოლები (2006-2009წ). პერმანენტულად ტარდება საერთაშორისო და რესპუბლიკური სამეცნიერო-
პრაქტიკული კონფერენციები; ეწყობა საზაფხულო საველე სკოლები, რომელიც მიზნად ისახავს გააცნოს მომავალ თაობას 
(მათ შორის უცხოელ სტუდენტებს) საქართველოს ნიადაგური მრავალფეროვნება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამეცნიერო კვლევების მიზნით, მნიშვნელოვანია საქართველოს ნიადაგების შესწავლა 
ბიომრავალფეროვნების კუთხით და ისეთი ნიადაგური ატლასის შექმნა, რომელშიც საქართველოს ძირითადი ნიადაგების 
ფიზიკური, ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების სივრცობრივ განაწილებასთნ ერთად წარმოდგენილი იქნება 
მორფოლოგიური ნიშნებისა და მიკრობიოტის გავრცელება/განაწილების თავისებურებანი. 

საგრანტო პროექტის – „საქართველოს ნიადაგების ეროვნული ატლასის შექმნა“ – სამეცნიერო სიახლე და კვლევის 
აქტუალურობა მოიცავს ორ მთავარ საკითხს: 1. დასავლეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს ძირითადი ნიადაგების 
გამოკვლევა WRB სტანდარტების მიხედვით, რაც ძირითადად გულისხმობს საკვლევი ნიადაგების მორფოლოგიურ ანალიზს 
საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე; 2. საქართველოს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგებში არსებული მიკროორგანიზმების 
ბიომრავალფეროვნების, კერძოდ, ბაქტერიების, აქტინობაქტერიების და მიკროსკოპული სოკოების (მიკრომიცეტების) 
გამოვლენა.

საგრანტო პროექტის ფარგლებში, კვლევის პირველ ეტაპზე, განხორციელდა დასავლეთ საქართველოს ნიადაგების 
(ნეშომპალა-კარბონატული, მთა-მდელოს, ყომრალი, ყვითელმიწა, წითელმიწა, ჭაობიანი, ყვითელ-ყომრალი, ალუვიური) 
საველე გამოკვლევა, რომელიც მოიცავდა შემდეგ სამუშაოებს: პროფილების მორფოლოგიური ნიშნების აღწერა, ნიმუშების 
საანალიზოდ აღება ნიადაგური და მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიული კვლევებისთვის.

საგრანტო პროექტი მიმდინარეობს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

CREATION OF THE NATIONAL SOIL  ATLAS OF GEORGIA

T. Urushadze, G. Kvesitadze, T. Kvrivishvili, L. Kutateladze, T. Sadunishvili, G. Tzereteli, N. Gagelidze, N. Zakareishvili, R. Kakhadze
Agricultural University of Georgia
t.urushadze@agruni.edu.ge

Georgia is distinguished by highly interesting soil covering. Many types of world soils are distributed in Georgia. During the last period, Georgian 
soils are investigated according to the modern classification. In 2000 the 1:500 000 scale map of Georgian soils was published. In the mentioned 
map, for the first time in the former Soviet Union countries, the space legend was compared with international soil classification – Word reference 
base for soil resources (WRB). In 2013 international “field colloquium” was organized, which joined many well-known foreign specialists of soils. 
The new soil, called “Andosoils” was marked in the areal of volcanic rocks of Georgia (2006-2009). Permanently international and local scientific-
practical conferences, summer field schools are organized. The main goal of such activities is the familiarization of young generations with the 
diversity of Georgian soils. 

It is very important to create soil atlas in which physical, chemical, physical-chemical parameters, morphoplogical and micro biotical 
characteristics will be presented. 

The scientific novelty and actuality of grant project “Creation of the national soil atlas of Georgia” included two main topics: 1. The analyses of 
West, East and South Georgian main soils according to WRB standards; 2. The identification of microorganisms, frequent bacteria, actinobacteria 
and microscopically fungus (micromycetes) in Georgian soils. 

On the first stage of the project the analyses of West Georgian soils (raw-humus, mountain-meadow, brown forest, yellow, red, bog, yellow-
brown, alluvial) were conducted, which included describtion of the morphological signs, the collection of soil samples for soil and microbiological 
studies. 

The grant project is conducting with support of the Shota Rustaveli National Science Foundation. 

mailto:t.urushadze@agruni.edu.ge
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ტრინიტროტოლუოლით დაბინძურებული წყლების 
გასასუფთავებლად წყალმცენარე სპირულინას გამოყენების 
შესაძლებლობების კვლევა

გ. ადამია, გ. ხატისაშვილი, გ. გიგოლაშვილი, გ. ზაალიშვილი, მ. ფრიუძე, ლ. ჩოხელი
ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
g.adamia@agruni.edu.ge

ქიმიურად დაბინძურებული გარემოს გასუფთავების ფიტორემედიაციულ ტექნოლოგიებში წყლამცენარეების გამოყენების 
შესაძლებლობების დადგენა მეტად აქტუალურია თანამედროვე გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების შექმნის თვალსაზრისით.

წარმოდგენილი სამუშაოს მიზანია ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე სპირულინას (Spirulina platensis) რემედიაციული 
პოტენციალის შეფასება ისეთი საშიში ეკოტოქსიკანტის მიმართ, როგორსაც 2,4,6-ტრინიტროტოლუოლი (TNT) წარმოადგენს. 

კვლევის საწყის ეტაპზე ფასდებოდა სპირულინას მიერ ხსნარიდან TNT-ს შეთვისების დინამიკა. ამ მიზნით წყალმცენარე 
იზრდებოდა შემცველ საინკუბაციო არეში და ინკუბაციის დაწყებიდან სხვადასხვა დროში იზომებოდა TNT-ს შემცველობა. 
მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, სპირულინას მიერ TNT-ს ყველაზე სწრაფი შეთვისება პირველი 5 წთ-ის განმავლობაში 
მიმდინარეობს. ამის შემდეგ ადგილი აქვს ეკოტოქსიკანტის შეთვისების სიჩქარის შენელებას. ინკუბაციის მე-20 წუთიდან 
შთანთქმის ინტენსივობა კვლავ მატულობს. 1 საათიანი ინკუბაციის შემდეგ შეთვისების სიჩქარე იკლებს და შემდგომი 23 
საათის განმავლობაში სპირულინა ითვისებს დაახლოებით იმავე რაოდენობის ტოქსიკანტს (34%), რასაც პირველი საათის 
განმავლობაში (40%). შემდგომი სამი დღის განმავლობაში წყალმცენარე მხოლოდ 16% TNT-ს ითვისებს.

შემდგომ ეტაპზე შეისწავლებოდა სპირულინას მიერ რადიოაქტიური ნახშირბადით ნიშანდებული [1-14C] TNT-ს შეთვისება 
და მისი შიდაუჯრედული ლოკალიზაცია ელექტრონულ-მიკროსკოპული რადიოავტო გრაფიული მეთოდით. 

30 წუთიანი ექსპოზიციის შედეგად 14C-TNT გამოვლინდა ძირითადად უჯრედის ზედაპირზე. ერთსაათიანი ექსპოზიციის 
შემდეგ რადიოაქტიური ნიშანი შეინიშნება შიდა მემბრანულ სტრუქტურებში, ვაკუოლის მემბრანაზე და ასევე უშუალოდ 
ვაკუოლებში. აღსანიშნავია, რომ ამ ექსპოზიციაზე შეინიშნება ლამელების ცისტერნების შესამჩნევი გაფართოება. ორსაათიან 
ექსპოზიციაზე ნიშანი ვლინდება ძირითადად ვაკუოლებში, ნაწილობრივ უჯრედის მატრიქსში. მიღებული შედეგების 
ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უჯრედში TNT-ს შეღწევა ხდება 30 წთ-ის შემდეგ, რასაც მოყვება მისი 
ლოკალიზაცია ლამელარულ მემბრანებზე, ვაკუოლის მემბრანაზე და ვაკუოლებში. TNT-ს და/ან მისი მეტაბოლიტების 
შთანთქმა სპირულინას მიერ ხდება უჯრედის ნახშირწყლოვან გარსზე ადსორბირების და შემდგომში მისი ვაკუოლებისა და 
ლამელების ცისტერნებში გადაადგილების გზით. 

ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სპირულინას გააჩნია TNT-ს შთანთქმის ეფექტური უნარი, რაც შესაძლებელია 
გახდეს TNT-ით დაბინძურებული წყლების გასუფთავების ახალი ბიოტექნოლოგიის შექმნის საფუძველი. 

INVESTIGATION OF ALGAE SPIRULINA’S POTENTIAL  
FOR CLEANSING WATERS POLLUTED WITH TNT 

G. Adamia, G. Khatisashvili, G. Gigolashvili, G. Zaalishvili, M. Pruidze, L. Chokheli 
Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University of Georgia
g.adamia@agruni.edu.ge

The establishment of possibilities of using algae in phytoremediation technologies for cleaning of chemically polluted environment is 
very important in development of modern remediation technologies. 

The aim of presented work is estimation of remediation potential of blue-green algae Spirulina (Spirulina platensis) to such dangerous 
ecotoxicant as 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

At the first stage of research, the dynamics of TNT assimilation by Spirulina have been studied. For this aim, alga was cultivated in TNT-
containing incubation medium and TNT content was measured after various time intervals. According to the obtained results, the fastest uptake 
of TNT by Spirulina during first 5 minutes takes place. Thereafter, the rate of toxicant assimilation was suppressed. After 20 minutes from start of 
incubation, the intensity of uptake again was enhanced. After 1 h of incubation, the rate of TNT assimilation decreased, and during the next 23 h of 
incubation, Spirulina assimilated the approximately same amount (34%) of tested toxicant as during first hour (40%). During the next 3 days, the 
absorption of TNT by algae was only 16 %.

On the next stage, the absorption of labelled [1-14C] TNT with radioactive carbon and its intracellular localization by using electron 
microscopic auto radiographic method have been studied.

After 30 min of incubation [1-14C] TNT mainly on surface of cells have been revealed. After 1 h of incubation, the radioactive carbon on 
internal membranes, vacuole membranes and in vacuoles was found. Also the enlargement of lamella cisterns takes place. After 2 hour 
exposition labeled [1-14C] TNT mainly in vacuoles, and particular in cellular matrix have been detected. According to the obtained results, can 
suggested that penetration of TNT in Spirulina cells after 30 min take place, and thereafter the localization of toxicant on lamella membranes, 
vacuole membranes and in vacuoles take place. The uptake of TNT and/or its metabolites by Spirulina carried out via adsorption on surface 
of cellular hydrocarbons coat and then by moving into vacuoles and lamella cisterns. 

Thus, it have been suggested that Spirulina has high ability of TNT uptake, which will be the base of development of a new biotechnology 
for cleanup of waters polluted with TNT.

 

სასტენდო მოხსენებები

mailto:g.adamia@agruni.edu.ge
mailto:g.adamia@agruni.edu.ge
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სამედიცინო სოკოების ანტიოქსიდანტური  
და ანტისიმსივნური პოტენციალი

მ. ასათიანი1, ლ. შარვიტი2, ს. ვასერი2, ვ. ელისაშვილი1
1საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2ევოლუციის ინსტიტუტი, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების ფაკულტეტი, ჰაიფას უნივერსიტეტი, ისრაელი
m.asatiani@agruni.edu.ge

მრავალი სამეცნიერო კვლევა ადასტურებს სამედიცინო სოკოების ფარმაცევტულ და სამედიცინო 
თვისებებს. სოკოები შეიცავენ სხვადასხვა ბიოაქტიურ ნაერთებს და მეორად მეტაბოლიტებს. შესაბამისად, ისინი 
წარმოადგენენ წამლებისა და საკვები დანამატების მდიდარ წყაროს.
წარმოდგენილ კვლევაში შესწავლილი იქნა Cordyceps militaris-ისა და Ganoderma lucidum-ის ანტიოქსიდანტური 

და ანტისიმსივნური ეფექტი. მიღებული შედეგები ცხადყოფენ, რომ ორივე სოკოს მიცელიუმიდან წყლისა და 
ეთანოლის ექსტრაქტები წარმოადგენენ თავისუფალი რადიკალების ძლიერ ინჰიბიტორებს. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია G. lucidum-ის ეთანოლის ექსტრაქტი, რომელმაც აჩვენა DPPH თავისუფალი რადიკალების 56%, 
65% და 73% ინჰიბირება მაღალ კონცენტრაციებზე (5 მგ/მლ, 10 მგ/მლ და 20 მგ/მლ). ამასთანავე C. militaris-
ის წყლისა და ეთანოლის ექსტრაქტები 5 მგ/მლ, 10 მგ/მლ და 20 მგ/მლ კონცენტრაციებზე ავლენდნენ მსგავს 
ანტიოქსიდანტურ აქტივობას (81–94%), როგორსაც პოზიტიურ კონტროლად გამოყენებული სინთეზური 
ანტიოქსიდანტი BHA (97 %).
ასევე, შესწავლილ იქნა, თითოეული სოკოს ეთანოლის ექსტრაქტებიდან გამოყოფილი ჰექსანის, 

ქლოროფორმის, ეთილაცეტატის, ბუთანოლისა და წყლის ფრაქციები. ორივე სოკოს ქლოროფორმის ფრაქციები 
აღმოჩნდა ყველაზე აქტიური ვინაიდან იწვევდნენ PC3–პროსტატის სიმსივნური უჯრედების ზრდის ინჰიბირებას. 
კვლევაში გამოყენებული ყველა კონცენტრაცია შემოწმებულ იქნა LDH ციტოტოქსიკურობაზე და არცერთი 
მათგანი არ აღმოჩნდა ტოქსიკური. ორივე სოკოს ქლოროფორმის ფრაქციები 48 საათიანი ინკუბაციის შემდეგ 
ახდენდნენ პროსტატის სიმსივნის 55%-იან ინჰიბირებას 50 მკგ/მლ კონცენტრაციის გამოყენებისას, თუმცა T47D–
მკერდის სიმსივნე ინჰიბირებას არ დაექვემდებარა. ჩატარებულ იქნა უჯრედული ციკლი, აპოპტოზი ანექსინით 
და TUNEL ექსპერიმენტები რომლებმაც ცხადყვეს, რომ სიმსივნური უჯრედების ინჰიბირება გამოწვეული იყო 
აპოპტოზის ინდუქციით. 

ANtiOXiDANt AND ANtitUMOr POteNtiAl  
OF MeDiCiNAl MUSHrOOMS

M. Asatiani1, L. Sharvit2, S. Wasser2, V. Elisashvili1
1Agricultural University of Georgia
2Institute of Evolution, Faculty of Natural Sciences, University of Haifa, Israel
m.asatiani@agruni.edu.ge

Many scientific investigations prove pharmaceutical and medicinal properties of medicinal mushrooms and their nutritional 
and biological importance owing to several biologically active substances and secondary metabolites. Therefore, they have 
become effective as a functional food and as a source of new drugs and dietary supplements.
In this research, antioxidant and antitumor effects of Cordyceps militaris and Ganoderma lucidum were studied. The data 

obtained showed that water and ethanol extracts from the investigated mushrooms mycelia appeared as a strong inhibitors 
of free radicals. Especially, G. lucidum ethanol extract demonstrated significant inhibition (56%, 65%, and 73%) of DPPH free 
radicals at high concentrations (5 mg/ml, 10 mg/ml, and 20 mg/ml, respectively). Furthermore, C. militaris water and ethanol 
extracts at high concentrations (5 mg/ml, 10 mg/ml, and 20 mg/ml) showed the same antioxidant activities (81 – 94 %) as a 
positive control, synthetic antioxidant BHA (97 %).
Moreover, hexane, chloroform, ethyl acetate, butanol and water fractions have been received from ethanol extract from 

each mushroom. Chloroform fraction from both mushrooms showed the most profound inhibition of PC3-prostate cancer cell 
viability. All of the doses, examined by LDH cytotoxicity detection kit, were found to be non-toxic. Chloroformic fractions of both 
mushrooms induced a 55% inhibition of growth using a low dose (50 µg/ml) for 48 hours in the PC3-prostate cancer cells but 
not in the T47D-breast cancer cells that did not respond to treatment. Cell cycle analysis, Annexin/Pi apoptosis staining and 
TUNEL assay, all confirmed that the decrease in cells viability is the result of apoptosis induction. 

mailto:m.asatiani@agruni.edu.ge
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პრაიმინგის გავლენა ბუნებრივად დაბერებული სიმინდის 
თესლის აღმოცენების უნარზე

მ. ბეციაშვილი, ვ. ბექაური, კ. გახოკიძე, დ. ბედოშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
m.betsiashvili@agruni.edu.ge

ხანგრძლივი დროით თესლის შენახვა იწვევს მისი სიცოცხლისუნარიანობისა და ზრდის პოტენციალის 
კლებას. თესლის აღმოცენების უნარის დაქვეითება კიდევ უფრო აშკარაა, როდესაც ის შეუფერებელ პირობებში 
ინახება, როგორიცაა მაღალი ტენიანობა ან მაღალი ტემპერატურა, რაც მნიშვნელოვნად აჩქარებს თესლის 
დაბერებას. ბუნებრივი დაბერების დროს თესლის გაღივების უნარის დაქვეითებას მრავალი ფაქტორი იწვევს, 
მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია თესლის სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერება პრაიმინგის მეთოდის 
გამოყენებით, რომელიც მოიცავს ოსმოსური პოტენციალის მქონე ხსნარებით თესლის დამუშავებას. ამდენად, 
ჩვენი კვლევის ძირითადი მიზანი იყო პრაიმინგის სხვადასხვა მეთოდების გავლენის შესწავლა სიმინდის (Zea 
maize L.) ბუნებრივად დაბერებული თესლის აღმოცენების უნარსა და ზრდის პოტენციალზე. 
ამ მიზნით ერთმანეთს შევადარეთ აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკის სიმინდის კოლექციის 2007, 2008, 

2009 წლებიდან საცავში შენახული და ბუნებრივად დაბერებული თესლის ნიმუშები (#2350). თესლის აღმოცენების 
უნარსა და ზრდის პოტენციალზე პრაიმინგით დამუშავების ეფექტის შესასწავლად თესლი 6 სთ-ის განმავლობაში 
დავაყოვნეთ KH

2
PO

4
 და KNO

3
-ის სხვადასხვა კონცენტრაციების (0.5, 1 და 2.5%) ხსნარებში. მე-4 და მე-7 დღეს 

აღირიცხებოდა: ფესვის და აღმონაცენის სიგრძე, გაღივებული და მკვდარი მარცვლების რაოდენობა და 
დაინგარიშებოდა აღმოცენების პროცენტი.
ბუნებრივად დაბერებულ თესლის ნიმუშებში ასაკის მატებასთან ერთად გამოვლინდა როგორც თესლის 

სიცოცხლისუნარიანობის, ისე ზრდის პოტენციალის კლება. თესლის პრაიმინგით დამუშავებამ მნიშვნელოვნად 
გააძლიერა მისი გაღივების უნარი და აღმოცენების პოტენციალი. დამუშავების ეფექტი უფრო აშკარა იყო 
ყველაზე ასაკოვანი თესლის შემთხვევაში – 2007 წლის ნიმუში. თესლის KNO

3
-ით დამუშავების დროს გაღივების 

უნარისა და ზრდის პოტენციალის გაძლიერება უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე KH
2
PO

4
-ით დამუშავებისას. 

მაშასადამე, KNO
3
-ის 1 %-იანი ხსნარით დამუშავება ყველაზე შედეგიანი აღმოჩნდა ბუნებრივად დაბერებული 

თესლის გაუმჯობესებაში და შეიძლება ამ მეთოდის რეკომენდება ფერმერებისათვის დაბერებული თესლის 
გაღივების უნარის აღდგენაში.

eFFeCt OF DiFFereNt SeeD PriMiNG MetHODS ON NAtUrAllY AGeD 
MAiZe GerMiNAtiON CHArACteriStiCS

M. Betsiashvili, V. Beqauri, K. Gakhokidze, D. Bedoshvili
Agricultural University of Georgia 
m.betsiashvili@agruni.edu.ge

Ageing induces seed deterioration resulted in significant reduction of their vigor and growth potential. Seed deterioration 
is even more evident in case of unsuitable storage conditions such as high moisture content and high temperature, which 
significantly accelerates seed ageing. Priming treatment, which consists in soaking of seeds in a solution of low water 
potential, has been shown to reinvigorate aged seeds. Therefore the main purpose of our research was to investigate the 
effect of different seed priming methods on naturally aged maize (Zea maize L.) seed germination ability and growth potential. 
For this purpose, samples of maize seeds from the Genebank maize collection of Agricultural University of Georgia 

(#2350), naturally aged since 2007, 2008 and 2009 were tested for germination ability. The effect of priming on germination 
and growth potential was investigated by soaking seeds in KH

2
PO

4
 and KNO

3 
solutions at different concentrations (0.5, 1 and 

2.5%) for 6 hr. After 4 and 7 days of germination the data concerning seedlings roots and shoots length, amount of germinated 
and dead seeds and germination percentage were recorded. 
The naturally aged seed samples showed reduction in both germination ability and growth potential. Seed priming 

significantly enhanced seed germination and early growth. The enhancement of seed viability was more noticeable, when 
seed priming was carried out through KNO

3
 than with KH

2
PO

4
. 

Thus, priming treatment with KNO
3
 at 1%-concentration showed the best efficiency for the improvement of performance of 

naturally aged seed and can be recommended to farmers for re-storing aged seed viability. 

mailto:m.betsiashvili@agruni.edu.ge
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საქართველოს ნიადაგებიდან გამოყოფილი  
ბაქტერიების სურფაქტანტები

ნ. გაგელიძე, ლ. ამირანაშვილი, ხ. ვარსიმაშვილი, ლ. თინიკაშვილი, ლ. თოლორდავა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
n.gagelidze@agruni.edu.ge

ორგანული ტოქსიკანტებით და მეტალებით დაბინძურებული საიტების გასასუფთავებლად მიკრობული 
წარმოშობის ბიოსურფაქტანტებისა და ბიოსურფაქტანტების მაპროდუცირებელი მიკროორგანიზმების 
გამოყენება რემედიაციულ ტექნოლოგიებში, ზიანს არ აყენებს გარემოს. მიკროორგანიზმებში სურფაქტანტების 
სინთეზის პოტენციალის გამოვლენა და ბიოსურფაქტანტების წარმოების რენტაბელური ბიოპროცესის 
განვითარება ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგიის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. კვლევის ობიექტებად 
გამოყენებულ იქნა საქართველოს სხვადასხვა ნიადაგობრივ-კლიმატური ზონიდან Pseudomonas გვარის ახლად 
გამოყოფილი 158 იზოლატი და ს.დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის 44 საკოლექციო 
შტამი. ამას გარდა, კახეთის რეგიონიდან გამოიყო Bacillus-ის 234 მეზოფილური ბაქტერიული შტამი და 
ჩატარდა სკრინინგი ბიოსურფაქტანტის სინთეზის უნარზე. ბიოსურფაქტანტების სკრინინგი მოხდა სისხლის 
ჰემოლიზური ტესტის, ნათელი ზონების განსაზღვრის (მიუთითებს ბიოსურფაქტანტის მაპროდუცირებელი 
ორგანიზმის არსებობაზე), ემულსიფიკაციის ინდექსისა და კულტურალური სითხის ზედაპირული დაჭიმულობის 
(E 24) მიხედვით. Pseudomonas გვარის ხუთმა შტამმა ზედაპირული დაჭიმულობა შეამცირა 31 მნ/მ-მდე, ხოლო 
Bacillus გვარის მხოლოდ ერთმა წარმომადგენელმა შეამცირა ინდექსი 32.8 მნ/მ-მდე. ბიოსურფაქტანტის 
სინთეზის საუკეთესო შედეგი მიღებული იქნა კულტივაციიდან მე-2 დღეს. არცერთი ტესტირებული დამატებითი 
ნახშირბადის წყარო (ჰექსადეკანი, ჰეპტადეკანი, ტეტრადეკანი, გლიცერინი, მელასა, მზესუმზირის, სიმინდის და 
ზეითუნის ზეთები), მნიშვნელოვნად არ აძლიერებდა შტამების ზედაპირული დაჭიმულობის შემცირების უნარს. 
აღნიშნული შტამების უნარი შეამციროს ზედაპირული დაჭიმულობა და ემულსიფიკაციის მოცულობა აქცევს მათ 
პოტენციურ კანდიდატებად ბიოსურფაქტანტების წარმოებაში.

SUrFACtANtS OF BACteriA iSOlAteD  
FrOM SOilS OF GeOrGiA

N. Gagelidze, L. Amiranashvili, Kh. Varsimashvili, L. Tinikashvili, L. Tolordava
Agricultural University of Georgia
n.gagelidze@agruni.edu.ge

Application of biosurfactants of microbial origin and biosurfactant producing microorganisms in remediation technologies 
for cleaning sites polluted with organic and metal contaminants is environmentally friendly. Revealing of potential of 
microorganisms to synthesize surfactants and development of cost-effective bioprocesses for the biosurfactant production is 
an important direction of industrial biotechnology. From different soil-climatic zones of Georgia, 158 freshly isolated bacteria 
together with the 44 collection strains of the genus Pseudomonas, from the microorganisms collection of the S. Durmishidze 
Institute of Biochemistry and biotechnology, Agricultural University of Georgia were used as objects of investigation. Besides, 
234 mesophile bacterial strains of Bacillus were isolated from Kakheti region and screened for biosurfactant synthesis. Blood 
haemolysis test, clear zone indicating the presence of biosurfactant producing organisms, emulsification index (E 24) and 
surface tension of culture liquid were used for screening of biosurfactant producers. Five strains from the genus Pseudomonas 
decreased surface tension up to 31 mN/m and a sole strain from the genus Bacillus decreased the index – up to 32.8 mN/m.
The best result of biosurfactant synthesis was obtained on the 2nd day of cultivation. None of tested additional carbon 

sources (hexadecane, heptadecane, tetradecane, glycerol, molasses, sunflower, corn and olive oils) significantly enhances 
the ability of strains to reduce surface tension. Ability of these strains to decrease surface tension and emulsion capacity 
makes them as potential candidates for biosurfactant production. 

mailto:n.gagelidze@agruni.edu.ge
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ანთროპოგენური ფაქტორების მნიშვნელობა 
 ეკოლოგიური რისკების განსაზღვრისათვის
 
მ. გოგებაშვილი1, ნ. ივანიშვილი1, მ. ბურჯანაძე2, გ. დარასელია2, თ. აბრამიშვილი2
1ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 
2საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
m.gogebashvili@agruni.edu.ge

ჩერნობილისა და ფუკუსიმას ატომურ სადგურებზე განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენეს ტექნოგენური 
ავარიების შედეგების პროგნოზირების სერიოზული პრობლემები სხვადასხვა ბიოცენოზებთან მიმართებაში. 
ამასთანავე, რადიაციული ეფექტების რეალიზაციის პირობების ცვლილებებთან დაკავშირებით, დღეს არსებული 
პროგნოზირების მოდელი საჭიროებს მუდმივ მოდიფიკაციას. უკანასკნელ წლებში ასეთ მამოდიფიცირებელ 
ფაქტორად უფრო ხშირად მოიაზრება ექსტრემალური ტემპერატურული რეჟიმი. ეს განპირობებულია 
გლობალური კლიმატური ცვლილებებით და აქედან გამომდინარე, გარემო პირობების ტემპერატურულ 
ცვლილებებზე ფიტოცენოზების საპასუხო რეაქციების თავისებურებების დეტალური კვლევის აუცილებლობით. 
ამ მიზნით წინამდებარე ნაშრომში გამოკვლეულ იქნა მაღალი ტემპერატურის პირობებში მზარდი დასხივებული 
მცენარეების დაცვითი მექანიზმების ეფექტები. რადიორეზისტენტობის დადგენა მიმდინარეობდა საკვლევ 
მცენარეთა (სიმინდი, ხორბალი, მზესუმზირა, სოია და შაქრის ჭარხალი) განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე. 
ამასთანავე ხორციელდებოდა ნიადაგის მიკროორგანიზმების პოსტრადიაციული აღდგენის დინამიკის კვლევა 
ნიადაგის ტენიანობის სხვადასხვა მახასიათებელთან მიმართებაში. აღდგენის ინტენსიურობა ისაზღვრებოდა 
ხელოვნურ საკვებ არეზე განვითარებული სიცოცხლისუნარიანი კოლონიების რაოდენობრივი მაჩვენებლების 
მიხედვით. მაღალი ტენიანობის შემცველ ნიადაგზე დაფიქსირდა მიკროორგანიზმების კოლონიების 75%-ანი 
ზრდა მაშინ, როდესაც მინიმალური ტენიანობის პირობებში იგივე მაჩვენებელი გაუტოლდა 25%-ს. შედარებითი 
ანალიზი ემყარება მიკროორგანიზმების კოლონიების 50%-ანი დაღუპვის გამომწვევი (LD

50
) დასხივების დოზების 

გამოყენებას. დადგენილ იქნა, რომ დასხივებული მცენარეები ხასიათდებიან ნიადაგის წყლის რესურსების 
ეკონომიური მოხმარებით. თუმცა ექსტრემალური ტემპერატურული ზემოქმედებისას ტრანსპირაციის დონის 
შემცირება მცენარეული ორგანიზმის ზედაპირის ეფექტური დაცვის საშუალებას არ იძლევა და ფიტოცენოზების 
ცალკეული კომპონენტების დეგრადაციას იწვევს. ნაშრომში განხილულია აგრეთვე სხვადასხვა ტიპის 
ფიტოცენოზების მდგრადობის პარამეტრების ცვლილებების საკითხი და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 
სუკცესიური პროცესების პროგნოზირების შესაძლებლობები.

iMPOrtANCe OF ANtHrOPOGeNiC FACtOrS 
 FOr DeterMiNiNG eCOlOGiCAl riSKS

M. Gogebashvili1, N. Ivanishvili1, M. Burjanadze2, G. Daraselia2, T. Abramishvili2
1I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine 
2Agricultural University of Georgia 
m.gogebashvili@agruni.edu.ge

The well-known disasters at Chernobyl and Fukushima nuclear stations revealed serious problems in forecasting the 
consequences of technogenic impacts on various biocenoses. At the same time, even the existing forecasting models need 
constant updating in the conditions of changing radiation effects. In the last years, extreme temperature has most often been 
identified as a modifying factor. This is caused by global climatic changes and the need to closely examine the response of 
the phytocenosic habitat to temperature changes. Pursuing this goal, we studied defensive effects of an increasing number of 
radiated plants under high temperature conditions. The research revealed economical ground water consumption by radiated 
plants. Radioresistance is determined of various phases of development of wheat, sugar beet, sunflover, soya and corn. The 
basic problems are allocated at formation of radiobiological reaction of agricultural plants in conditions of extremely high 
temperatures. In work dynamics of postradiation restoration of soil microorganisms at various level of soil moisture is shown 
too. The special attention is given to a question of consumption by experimental plants of water resources and transpiration 
intensity. The given processes negatively influence viability of plants and decrease of their stability to high temperature. 

პეა (4000)
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ხორბალი ზანდურის ქლოროპლასტური დნმ-ის სრული 
ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა (triticum spp.)

მ. გოგნიაშვილი
მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
m.gogniashvili@agruni.edu.ge

საქართველომ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ხორბლის ჩამოყალიბებაში. ზანდურის პოპულაცია წარსულში 
იყო დიპლოიდის T. monococcum var. hornemanii-ს (2n =14) (გვაწა ზანდური), ტეტრაპლოიდი T. Timopheevi-სა 
(2n=28) (ჩელტა ზანდური) და ჰექსაპლოიდი T.zhukovskyi-ს (2n = 42) ერთობლიობა. ის, რომ ველური T.timopheevi 
(T.araraticum) არ აღმოჩნდა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული T.timopheevi მხოლოდ აქ არის 
დეტექტირებული, ეს ზანდურის თავსატეხია. 
მომდევნო თაობის სეკვენირების ტექნოლოგიები, საშუალებას იძლევა უმაღლეს მცენარეებში და მათ შორის 

ხორბალში განვსაზღვროთ როგორც ქლოროპლასტის, ასევე მიტოქონდრიული დნმ-ის სრული ნუკლეოტიდური 
თანმიმდევრობა. ხორბალი ზანდურის გენეტიკური სტრუქტურა უფრო ზუსტად დგინდება სრული ქლოროპლასტის 
დნმ-ის თანმიმდევრობით. მოცემულ კვლევაში წარმოდგენილია ზანდურის ხორბლებისა და ველური T.araraticum-
ის სრული ქლოროპლასტური დნმ-ის სეკვენსი. ქლოროპლასტური დნმ-ის სეკვენირება მოხდა Illumina MiSeq-
ით, ხოლო ქლოროპლასტური დნმ-ის მოლეკულების აწყობა მოხდა კომპიუტერული პროგრამა SOAPdenovo-ს 
გამოყენებით. 
სეკვენირებული ქლროპლასტური დნმ-ის მოლეკულები შედარებულია Triticum-ისა და Aegilops-ის სხვა 

სახეობებთან და კონსტრუირებულია ფილოგენეტიკური ხე. T.timopheevi-სა და T.zhukovskyi-ს ქლოროპლასტური 
დნმ აჩვენებს უახლოეს ფილოგენეტიკურ ურთიერთკავშირს Ae.speltoides-ის ქლოროპლასტურ დნმ-თან. ყველაზე 
მნიშვნელოვანი განსხვავება ტიმოფეევის სახეობებში არის 114 ფწ დელეცია ndhH გენის უბანში. T.araraticum-
ისაგან განსხვავებით, T.timopheevi-სა და T.zhukovskyi-ს აქვთ 6 ფწ გამეორება ndhH გენში, რაც გამოიხატება 
შესაბამის ცილაში დიპეპტიდური დუპლიკაციით.
გვაწა ზანდურის ქლოროპლასტური დნმ მცირედიდ განსხვავდება სხვა ცალმარცვალა ხორბლის 

ქლოროპლასტური დნმ-ისაგან. T.monococcum var. monococcum-ისაგან განსხვავებით იდენტიფიცირებულია 4 
SNP, აქედან ორი matK გენში, ხოლო ერთი ndhD გენში.

COMPlete CHlOrOPlASt DNA SeQUeNCeS OF  
ZANDUri WHeAt (tritiCUM SPP.)

M. Gogniashvili
Institute of Molecular Genetics, Agricultural University of Georgia
m.gogniashvili@agruni.edu.ge

Georgia plays an important role in wheat formation. In the past, the Zanduri population of Georgia was a set of diploid – 
Triticum monococcum var. hornemanii (2n =14) (Gvatsa Zanduri), tetraploid Triticum timopheevi (2n=28) (Chelta Zanduri) and 
hexaploid Triticum zhukovskyi Men. et Er. (2n = 42). It is a Zanduri puzzle that wild T.timopheevi (T.araraticum) was not found 
in Georgia, though cultivated T.timopheevi was only detected here. 
Next-generation sequencing technologies enable the determination of complete nucleotide sequences of both chloroplast 

and mitochondrial DNA of many higher plants, including wheat. The genetic structure of Zanduri wheat is more accurately 
inferred by the complete sequences of chloroplast DNA. In the present investigation, the complete sequences of three Zanduri 
wheats and wild T.araraticum are presented. Sequencing of chloroplast DNA was performed on an Illumina MiSeq platform. 
Chloroplast DNA molecules were assembled using the SOAPdenovo computer program. 
The sequenced chloroplast DNA molecules were compared to other Triticum and Aegilops species, and a phylogenetic tree 

was constructed. T.araraticum, T.timopheevi and T.zhukovskyi chloroplast DNA showed the closest phylogenetic relationship 
with the chloroplast DNA of Ae.speltoides. The most significant difference was in the 114-bp deletion within the gene ndhH 
in the Timopheevi species. Unlike T.araraticum, T.timopheevi and T.zhukovskyi have a 6-bp repeat in the gene ndhH, which 
results in a dipeptide duplication in the corresponding protein.
Gvatsa Zanduri chloroplast DNA slightly differs from other einkorn chloroplast DNA. In comparison to T.monococcum var.

monococcum, four SNPs can be identified, two in gene matK and one in gene ndhD.
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ჩაის პექტინის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა  
და ბიოაქტივობის გამოკვლევა

ლ. გულუა1, მ. ჟღენტი1, თ. თურმანიძე1, მ. გურიელილძე1, ლ. ვიკერი2
1საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2ჯორჯიის უნივერსიტეტი, აშშ
l.gulua@agruni.edu.ge

ჩაის პექტინი, განსაკუთრებით კი შავი ჩაისა, არასაკმარისად არის შესწავლილი. წარმოდეგნილი 
სამუშაოს მიზანი იყო მწვანე და შავი ჩაის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლებისა და მათი ანტიოქსიდანტური 
და ანტიმიკრობული აქტივობის შესწავლა. ოთხი ნიმუში იქნა მიღებული: მწვანე ფოთლის, მწვანე ჩაის, 
მომღნარი ფოთლის და ფერმენტირებული ანუ შავი ჩაის ფოთლის პექტინის ნიმუშები. ჩაის პექტინის ნიმუშებმა 
გამოავლინა ანტიმიკრობული აქტივობა Mycobacterium phlei-ის მიმართ. ყველაზე მაღალი აქტივობა ჰქონდა 
მომღნარი ფოთლის პექტინს. პექტინის ნიმუშების მოლეკულური მასა ტოლია 119-303 კდალტონის. ყველაზე მეტ 
გალაქტურონის მჟავას შეიცავს შავი ჩაის წყალში ხსნადი პექტინის ფრაქცია. ფოთლის დაჟანგვის ხარისხთან 
ერთად იზრდება პექტინის ანტიოქსიდანტური აქტივობა. 

iNVeStiGAtiON OF teA PeCtiN PHYSiCO-CHeMiCAl  
PrOPertieS AND BiOACtiVitY

L. Gulua1, M. Jgenti1, T. Turmanidze1, M. Gurielidze1, L. Weacker2 
1Agricultural University of Georgia
2University of Georgia, USA
l.gulua@agruni.edu.ge

Tea pectin, especially that of black tea, has not been investigated fully. The objective of this work was to study green and 
black teas pectin physico-chemical charasteristics and their antioxidant and animicrobial activities. Four tea pectin samples 
were obtained: first, aqueous, spray-dried extracts from fresh green tea leaves, Green Tea Extract Pectin (GTE P), alcohol 
insoluble solids from GTE P referred to as Green Tea Water Soluble Pectin (GT WSP), pectin derived from withered/processed 
green tea called Withered Tea Water Soluble Pectin (WT WSP), and pectin prepared from black/fermented tea leaves called 
Black Tea Water Soluble Pectin (BT WSP). Tea pectin had antimicrobial activity against Mycobacterium phlei. The most active 
was withered leaves. MW of pectin is between 119-303 kDA. Most galacturonic acid is present in BT WSP (17%).Antioxidant 
potential of tea pectin is increased during fermentation of leaves. 
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თბილისში მდინარე მტკვრის დაბინძურების ხარისხის 
განსაზღვრა მემბრანული ფილტრაციის ტექნოლოგიის, ქიმიური 
და ბაქტერიოლოგიური ანალიზის გამოყენებით 
   
კ. დიდებულიძე1, ა. გიორგაძე1, თ. გლურჯიძე1, ა. კობალაძე2, ი. ლომიძე2,  

 ს. მალუძე2, ზ. მეტრეველი3, ა. პატაშური1, ა. საყევარიშვილი2 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი, მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია1,  
 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი2, კ. ამიარაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი3 

k.didebulidze@agruni.edu.ge
 
თბილისში, მდინარე მტკვარის დაბინძურების ხარისხი განსაზღვრული იქნა მემბრანული ფილტრაციის 

ტექნოლოგიის, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური კვლევის მეთოდებით. მემბრანული ფილტრებით ჩატარებულმა 
კვლევებმა აჩვენა, რომ მდინარე მტკვირს წყლის ხარისხი მნიშვნელოვნად უარესდება ქალაქ თბილისის 
გავლის შემდეგ. ქიმიურმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ვერცხლისწყლის დაბინძურება დაახლოებით სამჯერ 
აღემატება დაშვებულ ნორმას. ბაქტერიოლოგიური ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მდინარე მტკვარში 
წყალი ხასიათდება მაღალი მიკრობული დაბინძურების ხარისხით, რომელშიც ნაწლავის ჩხირის და საერთო 
ენტერობაქტერიების მაღალი ხვედრითი წილის გარდა ერთ შემთხვეაში დაფიქსირდა სალმონელოზის გვარის 
ბაქტერიის არსებობა. 

მიღებული შედეგები არის შუალედური და კვლევა გრძლდება. 
 

DeterMiNAtiON OF tHe DeGree OF CONtAMiNAtiON OF riVer MtKVAri 
iN tHe tBiliSi AreA, USiNG MeMBrANe Filter teCHNOlOGieS, CHeMiCAl 
AND BACteriOlOGiCAl ANAlYSeS
 
K.Didebulidze4, A. Giorgadze1, T. Glurjidze1, A. Kobaladze2, I. Lomidze2, S. Maludze2,
Z. Metreveli3, A. Patashuri1, A. Sakevarishvili2

 Agricultural University of Georgia1, Free University of Tbilisi2, 
Amirajibi Institute of Engineering3, 
Institue of Veterinary Medicine, Laboratory of Environmental Microbiology4

k.didebulidze@agruni.edu.ge

Degree of contamination of the river Mtkvari was determined in the Tbilisi area using membrane filter technologies, chemical 
and bacteriological analyses. Analyses using membrane filter technologies showed that the water quality is substantially 
deteriorated after passing Tbilisi area. Chemical analyses showed that the lead and Mercury contaminations are about three 
times higher than the acceptable level. We determined from bacteriological analyses that the water in the river Mtkvari is 
contaminated not only with coliforms and E. coli, but also with Salmonella spp. Water in Tbilisi area needs urgent cleaning 
activities. The results are preliminary. 

mailto:k.didebulidze@agruni.edu.ge
mailto:k.didebulidze@agruni.edu.ge
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ძაღლისა და კატის ზოგიერთი სოკოვანი 
დაავადებების შესწავლა 

კ. დიდებულიძე, ა. კობახიძე, ქ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ზაალიშვილი, ე. კაციტაძე 
სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტის მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია,
 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
k.didebulidze@agruni.edu.ge

ძაღლის და კანის სოკოვანი ინფექციები ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული პათოლოგიაა დეკორატიულ 
ცხოველებში. იგი განსაკუთრებული სირთულით ვლინდება ორგანიზმის იმუნური სისტემის დაქვეითების 
და გარემო მიკრობული ფონის მკვეთრი ცვლილებიასას. შესწავლილი იქნა აგრარული უნივერისტეტის 
ვეტერინარულ კლინიკაში სამკურნალო-პროფილაქტიკური მიზნით შემოყვანილი სხვადასხვა ასაკის და 
ჯიშს ძაღლისა და კატის ინდივიები, რომლებას აღენიშნებოდათ ოტიტი, კონიუქტუვიტი ან დერმატიტი. სულ 
გამოკვლეული იქნა 120 სული ცხოველი, რომელთაგან 19 იყო კლინიკურად ჯანმრთელი, ხოლო დერმატიტით 
დაავადებული 30, ოტიტით 34 ხოლო კონიუქტივიტით 37. 
მიღებული შედეგებით დადგინდა, რომ M. pachydermatis არის ერთ-ერთი ხშირი გამომწვევი დერმატიტებისა, 

რომელიც ძირითადად ვლინდება ოტიტების (ყურის ანთება) დროს. ასევე აღმოჩნდა, რომ M. pachydermatis 
ბინადრობს კლინიკურად ჯანმრთელ ცხოველებში თუმცა მაღალია მის მიერ გამოწვეული კანის და თვალის 
სოკოვანი დაავადებების ხვედრითი წილი. ასევე ცვალებიადია კანდიდა-ს გვარის სოკოების ხვედრითი წილი 
აღნიშნულ პათოლოგიებში. 
 

StUDY OF SOMe FUNGAl DiSeASeS OF DOGS AND CAtS 

K. Didebulidze, K. Kochlamazashvili, A. Kobakhidze, T. Zaalishvili, E. Katsitadze 
Institute of Veterinary Medicine, Laboratory of Environmental Microbiology 
Agricultural University of Georgia 
k.didebulidze@agruni.edu.ge

Fungal infections of dog and cat are one of the most spread pathology in decorative animals. It is going extremely heavy 
if the immune system is low and environment microbiota is changed. We have studied samples from patients from Veterinary 
clinic of Agricultural University of Georgia. The animals had otitis, conjunctivitis and dermatitis. Totally, 120 animals were 
observed, 19 of them were clinically healthy, 30 of them had dermatitis, 34 with otitis and 37 with dermatitis. Based on research 
result, we have concluded, that M. pachydermatis is one of the frequent causatives of dermatitis, appeared during otitis. Also 
M. pachydermatis was found in healthy animals, but rate of skin and eye fungal diseases, caused by this microorganism, is 
still high. The rate of Candida is also variable in such pathologies. 

mailto:k.didebulidze@agruni.edu.ge
mailto:k.didebulidze@agruni.edu.ge
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PArP-1-ის დეტექცია Danio rerio-ში

მ. კარაპეტიანი, ე. ბუნინი, გ.ზაალიშვილი
ცხოველთა მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
m.karapetian@agruni.edu.ge

პოლი (ADP-რიბოზა) პოლიმერაზა-1 (PARP-1 (113 kDa)) წარმოადგენს PARP-ების სუპეროჯახის ყველაზე 
ფართოდ გავრცელებულ წევრს. NAD+-ის, ადპ-რიბოზის ერთეულების დონორად გამოყენების გზით PARP-
1აკატალიზებს ADP-რიბოზის პოლიმერების კოვალენტურ დაკავშირებას საკუთარ თავთან ან სხვა აქცეპტორულ 
ცილებთან. ძუძუმწოვრებში PARP-1 ჩართულია მრავალ უჯრედულ პროცესში როგორიცაა: დნმ-ის რეპარაცია, 
ტრანსქრიპციის რეგულაცია, უჯრედული გაყოფა და სხვა. ხერმლიანების სხვა მოდელურ ორგანიზმებში 
PARP-1 ნაკლებად შესწავლილია. ცნობილია, რომ Danio rerio წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელურ 
ორგანიზმს ადამიანის განვითარების და დაავადებების შესასწავლად. PARP-1-ის როლი უჯრედულ პროცესებში 
დღეს-დღეობით არ არის შესწავლილი Danio rerio-ში, თუმცა გამოვლენილია PARP-1-ის მაკოდირებელი გენი. 
აქედან გამომდინარე Danio rerio შეიძლება გახდეს ახალი მოდელი, პოლიADPრიბოზილირების როლის 
შესასწავლადორგანიზმის განვითარებაში, პროგრამულ უჯრედულ სიკვდილში და დაბერებაში.
ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ შევამოწმეთ PARP-1 ცილის არსებობა Danio rerio-ს 

ტვინისა და ლარვების ექსტრაქტებში Western Blotting მეთოდის გამოყენებით. აქამდე PARP-1-ის 70 kDa 
მოლეკულის არსებობა ნაჩვენები იყო Danio rerio-ს ემბრიონალურ ექსტრაქტში. ჩვენს ექპერიმენტებში ვიყენებდით 
ძუძუმწოვრების PARP-1-ის N-და C-ტერმინალური დომენების მიმართ გამომუშავებულ ანტისხეულებს. არც ერთი 
ჩვენსმიერ გამოყენებული ანტისხეულით ვერ მოხერხდა PARP-1-ს სპეციფიური ბენდების დეტექცია. მეორეს 
მხვრივ, იმუნოჰისტოქიმიურმა ანალიზმა გამოავლინა PARP-ის კატალიზური აქტივობა Danio rerio-ს თავის 
ტვინის ბირთვებში. მოცემული შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კომერციული 
ანტისხეულები არ არიან სპეციფიურები Danio rerio-ს PARP-1-ს მიმართ, ან რაც ნაკლებად სავარაუდოა, PARP-1-ის 
ექსპრესია Danio rerio-ში მიმდინარეობს დაბალი ინტენსიობით და ნანახი პოლიმერაზული აქტივობა ვლინდება 
PARP სუპეროჯახის სხვა წევრების მიერ.

PArP-1 DeteCtiON iN ZeBrAFiSH

M. Karapetian, E. Bunin, G. Zaalishvili
Laboratory of Animal Molecular Biology, Agricultural University of Georgia
m.karapetian@agruni.edu.ge

Poly(ADP-ribose) (PAR) polymerase-1 (PARP-1) (113 kDa) is the most abundant and ubiquitous member of PARP 
superfamily. PARP-1 catalyzes the covalent attachment of PAR polymers on itself and other acceptor proteins, using NAD+ as a 
donor of ADP-ribose units. In mammals PARP-1 controls a wide array of cellular processes, such as DNA repair, transcriptional 
regulation, cell division and much more. However in other vertebrate models PARP-1 still remains less studied. It has been 
confirmed that zebrafish (Danio rerio) is a good model for human development and disease. PARP-1 role in these processes 
was never studied on zebrafish, although the presence of PARP-1 gene similar to human PARP-1 gene has been manifested. 
Therefore, Danio rerio could become a new model to study the role(s) of poly(ADP-ribosyl)ation in development, programmed 
cell death, and aging.
To address this topic, we analyzed the presence of PARP-1 protein in zebrafish brain and larvae crude extracts by Western 

Blotting. Previously a presence of 70kDa PARP was shown in zebrafish embryo extracts. In our experiments we utilized 
commercial antibodies specific to N-terminal or C-terminal domains of PARP-1 but none of these antibodies showed any 
specific band. On the other hand immunohistochemical analysis revealed the presence of PARP activity in zebrafish brain 
nuclei. Coming from the obtained data we can suggest that either PARP-1 is expressed in zebrafish at low levels and the 
observed PARP activity is mostly due to other members of PARP superfamily, or (which is more likely) commercially available 
antibodies are not specific to zebrafish PARP-1.

mailto:m.karapetian@agruni.edu.ge
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ბიოდეგრადირებადი ამფიფილური პოლიესტერამიდის 
მიცელები, როგორც ნანოკონტეინერები ჰიდროფობური 
ბიოპრეპარატების სოლუბილიზაციისათვის

ს. კობაური1, დ. ტუღუში1, ვ. პ. ტორჩილინი2, რ. ქაცარავა1

1 ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2 ნორდიტერნის უნივერსიტეტი, ფარმაცევტული ბიოტექნოლოგიისა და ნანომედიცინის ცენტრი, ბოსტონი, აშშ
s.kobauri@agruni.edu.ge

პოლიმერული მიცელების, როგორც წყალში ცუდად ხსნადი წამლების მატარებლების პოპულარობა თანდათან 
იზრდება. აქედან გამომდინარე დღეისათვის ახალი მიცელა-წარმომქმნელი ამფიფილური პოლიმერების 
(აპ) კვლევა/კონსტრუირება აქტუალურია. როგორც ცნობილია, პოლიეთილენგლიკოლი (პეგ) წარმოადგენს 
ყველაზე პოპულარულ ბიოშეთავსებად ჰიდროფილურ ბლოკს, რომელსაც შეიძლება მივუერთდეს სხვადასხვა 
ჰიდროფობური ბლოკები. ასეთ ჰიდროფობურ ბლოკებს შორის კი ყველაზე პერსპექტიულია არატოქსიკური და 
ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნანომატარებლების დაშლა და სხეულიდან 
გამონთავისუფლება მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების შემდეგ.
ჩვენს კვლევებში ახალი კლასის ბიოდეგრადირებადი აპ–ის კონსტრუირებისათვის ჰიდროფობურ ბლოკებად 

გამოვიყენეთ ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძეველზე მიღებული ბიოდეგრადირებადი და ბიოშეთავსებადი 
პოლიესტერამიდი (პეა). წარმოდგენილ სამუშაოში გამოვიყენეთ პეა, რომელიც მიიღება ადიპინის მჟავას, 
L-ლეიცინისა და 1.4-ბუტანდიოლის საფუძველზე. 
ბიოდეგრადირებადი მიცელების კონსტრუირებისათვის ჩვენ შევიმუშავეთ რამდენიმე მიდგომა, რომელთა 

შორის საუკეთესო აღმოჩნდა ორსაფეხურიანი მეთოდი, კერძოდ, პირველ საფეხურზე შუალედური ტელექელური 
პეა–ის სინთეზი და მისი შემდგომი ურთიერთქმედებით ამიონო-პოლიეთილენგლიკოლ-2000-თან (ამინო-
პეგ-2000) (მეორე საფეხური) საბოლოო პროდუქტის - ABA-ტრიბლოკ–აპ–ის მიღება:

დასინთეზებული ABA-ტრიბლოკ–აპ 0.25-10 მგ/მლ კონცენტრაციებზე წყალში წარმოქმნის ნეიტრალური 
მუხტის მქონე სტაბილურ მიცელებს რომელთა ზომებიც მერყეობს 50-100 ნმ-მდე ზომის ზღვრებში (დინამიკური 
შუქგაბნების მეთოდით, Malvern zetasizer Nano ZS ZEN3600). აღსანიშნავია, რომ ლიტერეტურული მონაცემების 
თანახმად, ფარმაცევტული მიცელების ყველზე სასურველი ზომა მერყეობს 10-დან 80 ნმ-მდე, რაც თავის მხრივ 
გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული ABA-ტრიბლოკ–აპ პერსპექტიულია 
ბიოდეგრადირებადი მიცელური ნანომატარებლების კონსტრუირებისათვის წყალში ცუდად ხსნადი წამლების 
სოლუბილიზაციისა და უჯრედშიდა ტრანსპორტისთვის. 

MiCelleS OF BiODeGrADABle AMPHiPHiliC POlY(eSter AMiDe) AS 
NANOCONtAiNerS FOr SOlUBiliSAtiON OF HYDrOPHOBiC BiOlOGiCAlS

S. Kobauri1, D. Tugushi1, V. P. Torchilin2, R. Katsarava1

1 Institute of Chemistry and Molecular Engineering, Agricultural University of Georgia
2 Northeastern University, Center for Pharmaceutical Biotechnology and Nanomedicine, Boston, MA,USA
s.kobauri@agruni.edu.ge

Polymeric micelles become increasingly popular as carriers for poorly water-soluble drugs. Though several micelle-forming 
amphiphilic polymers (AP) were reported the search for new ones is still topical. The poly(ethylene glycol) (PEG) still represents 
the most popular biocompatible hydrophilic block attached to various hydrophobic polymers. Among these hydrophobic blocks 
the most promising look nontoxic and biodegradable ones, since the biodegradation is highly desirable to provide the clearance 
of nano-carriers from the body after their function is fulfilled. 
In our approach we use amino acid-based biodegradable and biocompatible poly(ester amide)s (PEAs) as hydrophobic 

blocks for constructing new class of AP. In the present study, the hydrophobic PEA block composed of adipic acid, L-leucine and 
1,4-butanediol was exploited. 
Among various schemes, we have examined the best was found the two-step method comprising the synthesis of the 

intermediate telechelic PEA at the first step followed by the interaction with amino-PEG-2000 at the second step resulting in ABA 
tribloc-AP:

The obtained ABA triblock-AP formed stable micelles in water solution with a neutral zeta-potential and 50-100 nm in size 
(DLS, Malvern zetasizer NanoZSZEN3600) within the concentration range 0.25-10 mg/mL. According to the literature data the 
most suitable size of pharmaceutical micelles lies between 10-80 nm. This allows to conclude that the ABA triblock-AP we have 
obtained is promising as biodegradable micellar-nanocarriers suitable for solubilizing and delivering poorly water-soluble drugs. პეგ-2000

PEA (4000)

http://agruni.edu.ge/
mailto:s.kobauri@agruni.edu.ge
mailto:s.kobauri@agruni.edu.ge
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ლაკაზის იმობილიზაცია და გამოყენება

ა. კობახიძე1, მ. ცვანცაროვა2, ე. ემანი2, ფ. კორვინი2, 
ვ. ელისაშვილი1
1მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2ეკოლოგიის ინსტიტუტი, ჩრდილო-დასავლეთ შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, ბაზელი, შვეიცარია
a.kobakhidze@agruni.edu.ge

თეთრი ლპობის ბაზიდიალური სოკოებისა და ლიგნინ-დამშლელი ფერმენტების გამოყენება სამრეწველო 
ბიოტექნოლოგიებსა და ჩამდინარე წყლების ბიორემედიაციაში, მოითხოვს ფერმენტების სტაბილურობას 
გარემოს ფიზიკური ფაქტორების მიმართ. ჩვენს მიერ იმობილიზებულია სამი სხვადასხვა ბაზიდიალური 
სოკოს ლაკაზური პრეპარატი აბოლებულ სილიკატურ ნანონაწილაკებზე მათი სტაბილურობის გაზრდისა 
და მრავალჯერადი გამოყენების მიზნით. თავისუფალი და იმობილიზირებული ფერმენტული პრეპარატები 
გამოყენებულ იქნა მნიშვნელოვანი ორგანული დამბინძურებლის, ფარმაცევტული ნაერთების კომპონენტის 
– რიტალინის მჟავას დეგრადაციისთვის. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ 1 მმოლი რიტალინის მჟავას ხსნარის სრული 
დეგრადაცია შესაძლებელია ლაბორატორიულ პირობებში 48 სთ-ის განმავლობაში ლაკაზის პრეპარატით ტემპო 
მედიატორის თანაობისას. ლაკაზა იყო აუცილებელი პირობა წამლის დეგრადაციის პროცესის დასაწყებად, 
თუმცა ის ინაქტივირდებოდა 24 სთ-ში, სარეაქციო არეში ოქსოამონიუმის იონის წარმოქმნის გამო. ლაკაზის 
ოპტიმალური რაოდენობა იყო 1000-2000 ერთ/ლ, რომელიც რიტალინის მჟავას დეგრადაციისას აწარმოებდა 
მეტაბოლიტების ფართო სპექტრს. ამავე დროს, დეგრადაციისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო მედიატორის 
კონცენტრაცია, ოპტიმალური რაოდენობა – 5-10 მმოლი. გამოკვლეულ ფერმენტულ პრეპარატებს შორის 
T. versicolor 159- ის ლაკაზა იყო ყველაზე მეტად ეფექტური, როგორც თავისუფალი ისე იმობილიზირებული 
ფერმენტი სრულად შლიდა შერჩეულ დამბინძურებელს 48 საათში.

lACCASe iMMOBiliZAtiON AND APPliCAtiON

A. Kobakhidze1, M. Cvancarova2, E. Ammann2, Ph. Corvini2, V. Elisashvili1
1Animal Husbandry and Feed Production Institute, Agricultural University of Georgia
2Institute for Ecopreneurship, FHNW/University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Bazel, Switzerland
a.kobakhidze@agruni.edu.ge

The application of the white rot basidiomycetes (WRB) and lignin-modifying enzymes in various industrial biotechnologies 
and in bioremediation of wastewater and soil polluted with the emerging organic pollutants (EOP) requires their stabilization. 
We immobilized three fungal laccases preparations from different WRB on the fumed silica nanoparticles (fsNP) in order to 
increase their stability and to provide their separation from the reaction mixture and reusability. The available free and obtained 
immobilized enzyme preparations have been tested for one of the most EOP, Ritalinic acid – nootropic drug. It has been shown 
that 1 mM solution of Ritalinic acid can be completely degraded at laboratory condition in 48 h only in presence of TEMPO 
used as mediator. Laccase was necessary to start the degradation of drug although it was inactivated after 24 h incubation 
because of oxoammonium ions presence in the reaction mixture. It was established that the optimal amount of initial laccase 
activity is 1000-2000 U/L which lead to degradation of Ritalinic acid and production of wide spectrum of metabolites. The most 
important for the degradation of Ritalinic acid is TEMPO concentration the optimal amount of 5-10 mM. Among the tested 
enzyme preparations, T. versicolor 159 laccase was the most effective; it completely degraded the selected pollutant in 48 h 
and no differences between free and immobilized enzyme were observed.

mailto:a.kobakhidze@agruni.edu.ge
mailto:a.kobakhidze@agruni.edu.ge
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ქართული ენდემური ხორბლების აცეტილკოენზიმ A 
კარბოქსილაზას გენი: ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა და 
ფილოგენეტიკური კავშირები

ნ. კუნელაური, დ. აფხაზავა, ვ. ტაბიძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
n.kunelauri@agruni.edu.ge

სამი ქართული ენდემური ხორბლის T. monocccum var. hornemanii, T. timofeevi და T. Macha-ს აცეტილკოენზიმ A 
კარბოქსილაზის გენის 2,144 ნუკლეოტიდური წყვილის (ნწ) სიგრძის ეგზონი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის 
დახმარებით იქნა ამპლიფიცირებული და სეკვენირებული. ეს ეგზონი აღნიშნული გენის კარბოქსიტრანსფერაზულ 
დომენს წარმოადგენს, სადაც ერთი ამინომჟავას ცვლილება (იზოლეიცინი/ლეიცინი) ამ მცენარეებში 
ჰერბიციდებისადმი მგრძნობელობას განაპირობებს. ქართული ხორბლების დიპლოიდური, ტეტრაპლოიდური 
და ჰექსაპლოიდური სახეობების აცეტილკოენზიმ A კარბოქსილაზის გენის ნუკლეოტიდურ თანმიმდევრობათა 
შედარებითი შესწავლის ძირითად მიზანს მათი ფილოგენეტიკური ანალიზი და ხორბლის გენომის ევოლუციის 
თავისებურებების შესწავლა წარმოადგენდა. 
T. monocccum, T. timofeevi და T. macha-ს აცეტილკოენზიმ A კარბოქსილაზის გენის 2,144 ნწ სიგრძის ეგზონის 

შედარებითმა შესწავლამ მათში მაღალი ჰომოლოგის არსებობა (99%) დააფიქსირა. T. monocccum-სა და T. 
timofeevi-ის ურთიერთშედარებით 20 ერთეული ნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმის (ენპ) არსებობა იქნა ნაპოვნი, 
სადაც 4 მათგანი არა სინონიმურია და ცილაში ამინომჟავის ცვლილებას იწვევს. T. Monocccum-ში T. Macha-გან 
განსხვავებით 22 ენპ იქნა შემჩნეული. აქედან 4 არასინონიმური აღმოჩნდა და ცილაში შესაბამად ამინომჟავის 
ცვლილებები გამოიწვია. გაცილებით მეტი განსხვავება აღმოჩნდა T. Timofeevi-სა და T. Macha-ს შედარებისას. 
დაფიქსირდა 30 ენპ, სადაც ექვსი მათგანი ამინომჟავათა ცვლილებას იწვევდა. მიღებულ მონაცემთა საფუძველზე 
შეიქმნა ევოლუციური ხე, რომელიც შესწავლილი ნიმუშების სხვა ხორბლის სახეობებთან ფილოგენეტიკურ 
კავშირებს ასახავს.

ACetYl-COA CArBOXYlASe GeNe OF GeOrGiAN eNDeMiC WHeAt’S : 
NUCleOtiDe SeQUeNCe AND PHYlOGeNetiC relAtiONSHiP

 N. Kunelauri, D. Aphkhazava, V. Tabidze. 
Agricultural University of Georgia
n.kunelauri@agruni.edu.ge

2,144 bp length Acetyl-CoA Carboxylase (ACCase) gene exon from three Georgian endemic wheat’s: T. monocccum var. 
hornemanii, T. timofeevi and T. macha were PCR-amplified and sequenced. This exon represents carboxyltransferase domain 
of ACCase, where alteration of one amino acid (isoleucine/Leucine) may change herbicide sensitivity in these plants. Diploid, 
tetraploid and hexaploid Georgian wheat species were used for a gene sequence comparison analysis, based on expectation, 
that sequence diversity among these species will reveal important information for the phylogenetic analysis and genome 
evolution. Comparative study among T. monocccum, T. timofeevi and T. macha revealed, that within the Acc-1 gene 2,144 bp 
length exon, all three species are express very high level (99%) of homology. Sequence comparison of T. monocccum and T. 
timofeevi revealed presence of 20 SNPs, where only 4 SNPs are non synonimous, which causes the amino acid substitution. 
22 SNPs were found in T. monocccum in comparison of T. macha. 4 SNPs out of 22 were non synonymous and altered the 
amino acid sequence. More SNPs were observed during the sequence comparison of T. timofeevi and T. macha. 30 SNPs 
were detected and 6 out of them caused amino acid alteration. Evolutionary tree characterizing phylogenetic relationship of 
Zanduri wheat’s and Triticum macha with the different wheat species are presented. 

ამინომჟავებზე დაფუძნებული ბიოდეგრადირებადი 

mailto:n.kunelauri@agruni.edu.ge
mailto:n.kunelauri@agruni.edu.ge


თ
ე
ზ

ი
ს

ე
ბ

ი
ს

 კ
რ

ე
ბ

უ
ლ

ი

37

თანაპოლი(ესტერ ამიდ შარდოვანა)-ს საფუძველზე შექმნილი 
ანტიმიკრობული ნანოკომპოზიტები

ნ. კუპატაძე1, მ. ბედინაშვილი1, თ. მემანიშვილი2, მ. გურიელიძე1, დ. ტუღუში1, რ. ქაცარავა1
1ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2 ღეროვანი უჯრედებისა და აღდგენითი ნევროლოგიის ლაბორატორია, ღეროვანი  

 უჯრედების ცენტრი, ლუნდის უნივერსიტეტი, ლუნდი, შვედეთი 
n.kupatadze@agruni.edu.ge

ბაქტერიები ადვილად კოლონიზება ქსოვილებისა და ქირურგიული ინსტრუმენტების (იმპლანტანტები, 
ორთოპედია, კათეტერები, და ა.შ.) ზედაპირზე. რაც იწვევს აღნიშნული სამედიცინო ხელსაწყოების 
ინფიცირებას. აქედან გამომდინარე, ბრძოლა ბაქტერიების წინააღმდეგ და ბიოაფსკის პრევენცია დღეისათვის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა ბიომედიცინაში. პრობლემის დაძლევის ჩვენეული სტრატეგია 
გულისხმობს ვერცხლისნანონაწილაკების (AgNPs) შემცველი ანტიმიკრობული, ბიოდეგრადირებადი 
პოლიმერული ნანოკომპოზიტების გამოყენებას ეფექტურ „ფარებად“, რომელიც დაიცავს ზედაპირს ბაქტერიების 
კოლონიზაციისაგან. ჩვენ ვივარაუდეთ, რომ ბიოდეგრადირებადი პოლიმერისა და ძლიერი ანტიმიკრობული 
აგენტის კომბინაცია ეფექტური დაბრკოლება იქნებოდა ბაქტერიების კოლონიზაციის წინააღმდეგ. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი ნანოკომპოზიტები კარგი მასალაა ზედაპირული ჭრილობის სამკურნალოდ და 
ბიოდეგრადირებადი ანტიმიკრობული საფარაბის შესაქმნელად.
ბიოდეგრადირებადი, წყალში უხსნადი, AgNPs-ის შემცველი ანტიმიკრობული საფარების მისაღებად 

ჩვენ შევარჩიეთ სებაცინის მჟავის, L-ლეიცინის და 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე დასინთეზებული 
ბიოდეგრადირებადი თანაპოლი(ესტერ ამიდ შარდოვანა). პოლიმერულ ჯაჭვში შემავალი ამიდური ჯგუფები 
განაპირობებენ AgNPs-ის სტაბილურობას. AgNPs მივიღეთ პოლიმერ/ეთანოლის ხსნარში ფოტოქიმიური 
დასხივების შედეგად. 
შევისწავლეთ მიღებული AgNPs-ის მახასიათებლები კვლევის სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით: UV-

სპექტროსკოპიით, ტრანსმისიური ელექტრონული მიკროსკოპით (TEM) და დინამიკური შუქგაბნების მეთოდით 
(DLS). UV-სპექტროსკოპიისა და TEM მონაცემემების მიხედვით ფოტოქიმიური დასხივების შედეგად მიიღებულ 
AgNPs უმეტესწილად გააჩნიათ სფერული ფორმა და დაახლოებით 10 ნმ ზომა, რაც განაპირობებს მათ 
ანტიმიკრობული თვისებებს, ხოლო DLS შესწავლამ აჩვენა, რომ წარმოქმნილი ნანაონაწილაკების საშუალო 
ზომა მერყეობს 50 ნმ-ის ფარგლებში.
მიმდინარეობს მიღებული ვერცხლის ნანონაწილაკების შემცველი კომპოზიტების in vitro ბაქტერიციდული 

აქტივობის შესწავლა.

ANtiMiCrOBiAl NANOCOMPOSitiONS MADe OF AMiNO ACiD BASeD 
BiODeGrADABle CO-POlY(eSter AMiDeUreA)

N. Kupatadze1, M. Bedinashvili 1, T. Memanishvili2, M. Gurielidze1, D. Tugushi1, R. Katsarava1
1Institute of Chemistry and Molecular Engineering, Agricultural University of Georgia
2The Laboratory of Stem Cells & Restorative Neurology, Stem Cell Center, Lund University, Lund, Sweden
n.kupatadze@agruni.edu.ge

Bacteria easily colonize the surfaces of tissues, surgical devices and instruments causing surgical device related 
infections. Therefore, the battle against bacteria and the prevention of surgical devices from biofilm formation is one of the main 
challenges of biomedicine today. Our strategy to the solution of this problem consists in using antimicrobial polymeric coatings 
as effective “shields” to protect surfaces from bacteria’s colonization and biofilm formation. As one of the most promising 
approaches look the use of antimicrobial bioerodible polymeric nanocomposites containing silver nanoparticles(AgNPs). We 
assume that the combination of an erodible polymer with a strong bactericide should put obstacles to bacteria to occupy the 
surface and to form biofilm. It has to be noted that this kind of nanocomposites are also promising as wound dressing materials 
to treat infected superficial wounds.
For creating bioerodible water insoluble antimicrobial coatings containing AgNPs, we selected L-leucine based biodegradable 

co-poly(ester amide urea) assuming that the amide/urea groups of the polymeric backbones will stabilize AgNPs. The AgNPs 
were fabricated in polymer/ethanol solution by photochemical reductionof AgNO

3
 using daylight-irradiation. The AgNPs were 

characterized by UV-spectroscopy, TEM and DLS. According to the UV and TEM data the photochemical reduction resulted 
presumably in spherical AgNPs with rather high contribution of the particles below 10 nm that are known as responsible for 
antimicrobial activity. DLS study showed that average size of nanoparticles ranged within ca. 50nm. 
The in vitro antimicrobial activity study of the new nanocomposite material is in progress now.
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ბიოლოგიურად აქტიური პოლიაზმეთინების სინთეზი

თ. მათითაიშვილი, ნ. ოჩხიკიძე, ლ. თალაკვაძე, კ. დიდებულიძე. ე. ელიზბარაშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
t.matitaishvili@agruni.edu.ge

აზომეთინური ნაერთები, იგივე შიფის ფუძეები, წარმოადგენენ კარგად ცნობილ ნაერთებს. ისინი გამოიყენება 
სხვადასხვა სახის სამრეწველო და ბიოლოგიური აქტიურობის მქონე ნაერთებად ან წარმოადგენენ ასეთი ნაერთების 
ნახევარპროდუქტებს. აზომეთინებისთვის დამახასიათებელი ბიოლოგიურად აქტიური თვისებებიდან უნდა აღინიშნოს, 
ანტიმიკრობული, ანტიფუნგიციდური, სიმსივნის საწინააღმდეგო და ჰერბიციდული თვისებები. წარმოებაში, მეცნიერების 
სხვადასხვა დარგებში და დიაგნოსტიკაში ისინი გამოიყენება, როგორც ლუმინოფორული თვისებები მქონე საღებრები და 
პიგმენტები. 

შესწავლილია 20-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინური ნაერთის ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. მათ ახასიათებთ 
მაღალი რეაქციისუნარიანობა ელექტროფილური ჩანაცვლების რეაქციებში. დიაზოტირებისა და აზოშეუღლების რეაქციების 
გამოყენებით მაკროციკლური პოლიაზომეთინური ნაერთის ბაზაზე სინთეზირებულ იქნა მულტიფუნქციური საღებრები.

მიმდინარე კვლევის საგანს წარმოადგენს 24, 28 და 32-წევრიანი მაკროციკური პოლიაზომეთინური საღებრების 
სინთეზი. მათი მიღება წარმოებს ორ საფეხურად-ბისფენოლების კარბონილირებით და შემდგომ კონდენსაციის რეაქციით 
დიამინებთან (n=2,4,6).

სინთეზირებულია ახალი 24 და 28-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინური საღებრები. მათი სინთეზი ჩატარდა ორ 
ეტაპად-ბიფენილის კარბონილირება და შემდგომ კონდენსაციის რეაქცია 1,2-დიამინოეთანთან და 1,4-დიამინობუტანთან. 
შესაბამისად სინთეზირებულ იქნა 24 და 28-წევრიანი მაკროციკლური პოლია ზომე თინური საღებრები. 

შესწავლილია მათი სპექტრული თვისებები და დადგენილია, რომ ულტრაიისფერი სხივებით დასხივებისას 24, 28-წევრიან 
მაკროციკლურ პოლიაზომეთინურ საღებრებს ახასიათებთ მწვანე ფერის ნათება მყარ მდგომარეობაში.

სინთეზირებულია 24-წევრიან მაკროციკლური პოლიაზომეთინური საღებრების კომპლექსნაერთები და დადგენილია, 
რომ ისინი წარმოქმნიან მდგრად კომპლექსურ ნაერთებს გარდამავალი მეტალის მარილებთან.

tHe SYNtHeSiS OF BiOlOGiCAllY ACtiVe AZOMetHiNeS

T. Matitaishvili, N. Ochkhikidze, L. Talakvadze, K. Didebulidze, E. Elizbarashvili
Agricultural University of Georgia 

 t.matitaishvili@agruni.edu.ge

A large number of Schiff bases and their complexes are under intense study for their interesting and important properties, such as 
catalytic activity, photochromic properties and complexing ability towards some transition metals. Azomethines found application as a 
luminescent pigments as well as dioxygen carriers for modelling biological systems, fungicides, antimicrobial agents, etc.

There are a huge number of literature concerning to liner azomethines or 5-membered cyclic systems (oxazoles). Investigation on cyclic 
Schiff bases containing more than five atom in the ring still are rare. 

We have announced a method for the synthesis 20-membered macrocyclic azomethines a few years ago. Currently we are reporting the 
synthetic path of 24-membered macrocyclic Schiff bases and their metal complexes. In addition to establish the biological role of prepared 
Schiff bases and their metal chelates have been performed. 

The synthesis has been carried out according to the scheme:

where: X is none or -N=N-, Q is none or -CH
2
-CH

2
-, M+ is Cr3+, Cu2+ 

The key compounds are dihydroxyl derivatives of bisphenol or azonebzene. Carbonylation have been carried out under Reimer-Tiemann 
condition. Cyclisation have been performed by action hydrazine hydrate or ethane-1,2-diamine in the acetonitrile or methanol. For formation 
of complexes have been used cupper and chromium acetates. 

The antibacterial activity of the Schiff base and its complexes against E. coli, S. aureus, and P. aeruginosa were studied. All the Schiff 
base complexes individually exhibited varying degrees of inhibitory effect on the growth of the tested bacterial species.
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ნემატოდების გავრცელება საქართველოში

გ. მელაშვილი1, მ. ბოკუჩავა1, თ. კურცხალია2
1საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2მაქს პლანკის მოლეკულური ბიოლოგიის და გენეტიკის ინსტიტუტი, დრეზდენი, გერმანია
g.melashvili@agruni.edu.ge

ნემატოდა არის მრავალი დაავადების გამომწვევი როგორც მცენარეებში, ისე ცხოველებში. სხვადასხვა 
შეფასებით, მსოფლიო მოსავლის 10%-ი მცენარეთა პარაზიტული ნემატოდების მიერ ნადგურდება. კარტოფილის, 
ლილიასებრთა (ხახვი, ნიორი) და ქოლგოსანთა (სტაფილო) პარაზიტებთან საბრძოლველად ევროპაში და 
ორივე ამერიკაში მრავალწლიანი და დიდი დაფინანსების პროექტები მოქმედებენ (EPPO, NAPPO) დღეისთვის, 
საქართველოში არ არის შეწავლილი ნემატოდების პოპულაციის გავრცელება, არ ჩატარებულა მათი გენეტიკური 
იდენტიფიკაცია.ეს ძალიან აძნელებს პარაზიტულ ნემატოდებთან ბრძოლას.
ჩვენი მიზანია ნემატოდების გავრცელების შესწავლა საქართველოში, მათი იდენტიფიკაცია მორფოლოგიის 

და გენეტიკური პარამეტრების მიხედვით და გენეტიკურ მონაცემთა ბაზის შექმნა. დღეისთვის, ჩვენ შეგროვილი 
გვაქვს ნემატოდების კოლექცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და შემდეგ ეტაპზე ვგეგმავთ მათ 
გენეტიკურ შესწავლას. ასევე ჩვენი მიზანია ნემატოდების ლაბორატორიული კულტურების მიღება. 

DiStriBUtiON OF NeMAtODeS iN GeOrGiA

G. Melashvili1, M. Bokuchava1, T. Kurzchalia2
1Agricultural University of Georgia
2Max-Planck-Institute of Molecular Biology and Genetics, Dresden, Germany
g.melashvili@agruni.edu.ge

Nematoda is the causative of many diseases as in plants, as in animals. By the several evaluations, 10% of crop yeld is 
damaged by nematodas and becomes useless.
For fighting parasites of potato, liliaceae, (onion, garlic) and Umbelliferae (carrot) in Europe and United States of America 

are running projects with big budget and plans for many years. (EPPO, NAPPO). Currently, in Georgia is not studied distribution 
of nematodes, no genetic identification is made. This makes hard to fight the parasitic nematodes.
Our goal is to study plant parasitic nematode distribution on the territory of Georgia, identify them by genome and create 

complete database. Currently, we have collected nematodes from different regions of Georgia, in future; we are planning to do 
nematode identification and molecular typing. Our mission also includes growing of laboratory culture of acquired nemarodes.
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მარწყვის ჯიშის „სან ანდრეასის“ ინ ვიტრო კულტურა

ლ. მოსიაშვილი, რ. მდივანი, ნ. მდივანი, ნ. ზარნაძე, რ. ჩაფიძე, 
ი. მამულაშვილი, ა. ნიკოლეიშვილი, ც. ქაშაკაშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
l.mosiashvili@agruni.edu.ge

კვლევაში განხილულია მარწყვის (Fragaria X ananassa Duch.) ჯიშის „სან ანდრეასის“ ინ ვიტრო გამრავლება, 
მურაშიგე და სკუგის სხვადასხვა (G

1
-G

9
) მოდიფიცირებული საკვები არეების გამოყენებით. მცენარეთა ზრდის 

რეგულატორების ეფექტის დადგენის მიზნით საკვებ არეებს დაემატა სხვადასხვა კონცენტრაციის ციტოქინინი 
(ბენზილამინოპურინი) 0.5, 1.5, 2,0, 2.5 მგ/ლ და აუქსინი (ინდოლ-3-ერბომჟავა) 0.5, 1.5, 2,0, 2.5 მგ/ლ. საცდელ 
ვარიანტებს შორის მიკროყლორტების პროლიფერაციის საუკეთესო შედეგი (70%) იყო მიღებული G

1
 ვარიანტში, 

როცა მურაშიგე და სკუგის საკვებ არეს ემატებოდა 0.5 მგ/ლ ბენზილამინოპურინი და 0.01 მგ/ლ ინდოლ-3 
ერბომჟავა. რიზოგენეზის ეტაპზე საუკეთესო შედეგი (60%) აჩვენა მურაშიგე და სკუგის უჰორმონი საკვებმა არემ 
(G

9
)
. 
დაფესვიანებული მცენარეები გაკაჟების შემდეგ წარმატების გადაირგო ხელოვნური ნიადაგის სუბსტრატზე 

(Terracult Blue) ორანჟერიის პირობებში. 

iN VitrO tiSSUe CUltUre OF StrAWBerrY, VAr. SAN ANDreAS

L. Mosiashvili, R. Mdivani, N. Mdivani, N. Zarnadze, R. Chapidze, 
Mamulashvili, A. Nikoleishvili, T. Kashakashvili
Agricultural University Of Georgia
l.mosiashvili@agruni.edu.ge

Virus Free strawberry (Fragaria X annanassa Duch) var, San Andreas plantlets micropropagation techniques through 
meristem culture have been reported. 
In order to determine the effect of plant growth regulators (PGR), the Murashige&Skoog media was supplemented with 

different concentration of benzylamino purine (BAP) 0.5, 1.5, 2.0, 2.5 mg/l and Indole-3-butyric acid (IBA) 0.5, 1.5, 2.0, 2.5 
mg/l. 
The results showed that high shoot proliferation (70%) achieved in combination G1 - (MS+BAP 0.5 mg/l + IBA 0,01mg/l), 

whereas hormone free M&S media (G9) showed best result (60%) for rooting.
The rooted plantlets, raised through tissue culture, were hardened and successfully established in artificial soil substrate 

- Terracult Blue. 

mailto:l.mosiashvili@agruni.edu.ge
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შუალედური ნაერთები ქლიქ ქიმიისათვის

ნ. ოჩხიკიძე, თ. მათითაიშვილი, ა. ჩიქოვანი, გ. ოთინაშვილი, რ. კორაშვილი, 
ე. ელიზბარაშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
n.ochkhikidze@agruni.edu.ge

დღეისათვის ნანომეცნიერების მნიშვნელოვან დარგებს წარმოადგენს ნანომასალები, ნანობიოლოგია, 
ნანოელექტრონიკა და მოლეკულური ნანოტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს წინასწარ 
დავგეგმოთ სასურველი სტრუქტურის დიზაინი, რაც განაპირობებს სხვადასხვა ტიპის ნანომასალების შექმნას. 
აქედან გამომდინარე, „ქლიქ ქიმიის“ ეს არის ახალი გზა ფუნქციური მაკროციკლების ეფექტური და მაღალი 
გამოსავლიანობით სინთეზისა. მაგრამ მნიშვნელოვანი საფეხური მაკროციკლების სინთესში ეს არის ტრიაზონის 
და ეთილენის შემცველი სინტონების სინთეზი. ამიტომ აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენს ძირითად მიზანს 
წარმოადგენს მაკროციკლების სამშენებლო ბლოკების იაფი და მრავალმხრივი სინთეზის მეთოდების პოვნა.
ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ ორი ბენზოლის ბირთვს და ერთზე მეტ ჰიდრო ქსილის ჯგუფს, სინთეზირებულია 

სხვადსახვა გარდაქმნების მიხედვით, რომელიც მოყვანილი ქვემოთ:

•	 ბენზიდინური გადაჯგუფება, რომელიც გულისხმობს 2-ნიტროფენოლის გარდაქმნას თუთიის ფხვნილთან 
ერთად ტუტე არეში და დი (ჰიდროქსი ფე ნილ) ჰიდრაზინის გადასვლას დიჰიდროქსიბენზიდინში და ამ 
უკანასკნელის გარდაქმნა განხორციელდა ტეტრაჰიდროქსის წარმოებულში დიაზოტირების საშუალებით და 
შემდეგ ამინო ჯგუფების შემცირებით.

•	 ვიურცის რეაქცია დიჰიდროქსიბრომბენზოლზე, რომელიც მიღებული იქნა რეზორცინიდა სამ საფეხურიანი - 
კარბონილირების, ბრომირების და დეკა რბონი ლირების სინთეზით.

•	 დიჰიდროქსიბრომობენზოლის მეტალ-ინდუცირებული დიმერიზაცია.
•	 აზო შეუღლების რეაქცია პ-ჰიდროქსიფენილ დიაზონიუმის მარილს, როგორც დიაზო პარტნიორსა და 
ფენოლი და რეზოსრცინი, როგორც აზო პარტნიორებს შორის.

ბოლოს, რეაქციის შედეგები, გამოსავლიანობები, პროდუქტის სისუთავე და ა.შ. შედარებულია.

შენიშვნა. მიმდინარე პროექტი დაფინანსებულია უკრაინის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცენტრისა და 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (საგრანტო პროექტი #6074) მიერ.

iNterMeDiAteS FOr CliCK CHeMiStrY 

N. Ochkhikidze, T. Matitaishvili, A. Chikovani, G. Otinashvili, R. Korashvili, E. Elizbarashvili
Agricultural University Of Georgia
n.ochkhikidze@agruni.edu.ge

Nowadays, molecular nanotechnology is an important part of the nanosciences, exhibiting strong chemical appeal, besides 
encompassing most of the existing aspects of nanomaterials, nanobiology and nanoelectronics. Therefore, we consider, a 
new way for efficient and high yield synthesis of functionalized macrocycles has been developed using “click chemistry”. But 
the key stage for the synthesis of such macrocycles is the synthesis of triazene and ethinyl containing synthons. Therefore, the 
aim of the current investigation is finding of cheap and versatile synthetic methods of macrocycle’s building blocks.
Compounds, possessing two benzene rings and more than one hydroxyl group, have been synthesized according to the 

different transformations listed below:
•	 Benzidine rearrangement, comprising reduction of 2-nitrophenol by zinc dust in the alkali media and conversion of obtained 
di (hydroxylphenyl) hydrazine into dihydroxybenzidine. The last one has been transformed into tetrahydroxy derivative by 
diazotization and following reduction of amino groups;

•	 Vurtz’s reaction between dihydroxybromobenzene, which in its turn have been obtained from resorcinol by three step 
transformation of carbonylation, bromination and decarbonylation;

•	 Metal induced dimerization of dihydroxybromobenzene.
•	 Azo coupling reaction between p-hydroxyphenyl diazonium salts as diazo partners and phenol and resorcinol as azo 
partners;
and the reaction routines, yields, product purity, etc. have been compared. 

Acknowledgments. This project is financed by the Science and Technology Center of Ukraine and Shota Rustaveli National 
Science foundation (grant project #6074).
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კურკოვანი კულტურების შენახვის რაციონალური 
ტექნოლოგიის შემუშავება

მ. ჟღენტი, ლ. გულუა, თ. თურმანიძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
m.zhghenti@agruni.edu.ge

ხეხილოვან კულტურათა შორის კურკოვან კულტურებს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ნაყოფები 
გამოირჩევიან საუკეთესო გემური თვისებებით, სასიამოვნო არომატით და მიმზიდველი გარეგანი სახით. ამასთან 
წარმოადგენენ ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, ანტიოქსიდანტების, შეუცვლელი ამინომჟავების, მიკრო 
და მაკრო ელემენტების მნიშვნელოვან ბუნებრივ წყაროს. 
მიუხედავად დადებითი მხარეებისა, კურკოვან ხილს - ატამს, ნექტარინს, ქლიავს გააჩნიათ მსხმოიარობის 

მოკლე პერიოდი, დაბალი ტრანსპორტაბელობა და შენახვისუნარიანობის დაბალი დონე, რაც არ იძლევა 
მიღებული მოსავლის სრულად გამოყენების და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობის 
უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. 
კვლევა ითვალისწინებდა საქართველოში გავრცელებული კურკოვანი ხილის პერსპექტიული ჯიშების 

ბიოქიმიურ-ტექნოლოგიურ გამოკვლევას, მათ შეფასებას შენახვისუნარიანობის თვალსაზრისით, კალციუმის 
ქლორიდისა და ევკალიპტის კომბინირებული ხსნარის ეფექტურობის დადგენას შენახვის დროს, ხსნარის 
ოპტიმალური კონცენტრაციის შერჩევას. 
მიღებული შედეგებიდან ჩანს,რომ სამივე კულტურის შემთხვევაში ფიქსირდება 2%-იანი კომბინირებული 

ხსნარის ეფექტურობა საკონტროლო ვარიანტთან შედარებით. ქლიავის შემთხვევაში საერთო დანაკარგებმა 
საკონტროლო ვარიანტში შეადგინა 10,2% მაშინ, როდესაც დამუშავებულ ვარიანტში ეს მაჩვენებელი 4,1%-ის 
ტოლია. საერთო დანაკარგები ატმის კულტურის შემთხვევაში ასეთია: დაუმუშავებელი 10,1% დამუშავებული 
4,6%. ანალოგიური კანონზომიერებაა ნექტარინის შემთხვევაში : დაუმუშავებელი -11,9% და დამუშავებული 6,4%.
ჩატარებული გამოკვლევებიდან ჩანს: 
1. ქლიავის, ატმის და ნექტარინის ნაყოფების შენახვის პროცესში ხარისხის შენანრჩუნების და ნედლი სახით 

მოხმარების პერიოდის გახანგრძლივების მიზნით, რეკომენდირებულია გამოყენებული იქნეს კალციუმის 
ქლორიდისა და ევკალიპტის ექსტრაქტის კომბინირებული 2% ნაზავი. თანაფარდობა 1:1.
2. კურკოვანი ხილის შენახვისუნარიანობის გაზრდის მიზნით 2% კომბინირებული ხსნარით დამუშავება უნდა 

განხორციელდეს მოკრეფამდე 14-15 დღით ადრე.
3. დამუშავებული ნაყოფების შენახვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 0-10C და ფარდობითი ტენიანობა 85-90%.
4. შემუშავებული პრეპარატის გამოიყენება შენახვის ოპტიმალურ პირობებში იძლევა საშუალებას აღნიშნული 

კულტურები წარმატებით შევინახოთ 92-110 დღის განმავლობაში მინიმალური დანაკარგებით.

DeVelOPMeNt OF rAtiONAl StOrAGe teCHNOlOGY OF StONe FrUit

M. Zhgenti, L. Gulua, T. Turmanidze
Agricultural University of Georgia
m.zhghenti@agruni.edu.ge

Stone fruit stand out from other varieties due to the excellent palatability, aroma and attractive appearance. They are also 
an important source of biologically active elements, antioxidants, essential amino acids, micro and macro elements.
Despite their numerous advantages, stone fruit peaches, nectarines, plums have a short fruit-bearing period and low levels 

of transportability and storability. Therefore it is hard to ensure the storage of harvest and long-term supply of the population.
The purpose of the research was to carry out biochemical-technological analysis of stone fruit varieties, improve their 

storability by exogenic application of calcium chloride and eucalyptus extract compound, preserve quality characteristics of 
fruit during the storage. Determine optimum concentration of calcium chloride and eucalyptus extract.
The results show that in all three cases fixed the effectiveness of 2% combined solution, compared with the control. The 

total losses in the control variant of plum were 10.2%, and in treated plum fruit was 4.1%. The total losses in the control variant 
of peach were 10.1% and in treated -4.6%. The same regularity is in nectarine fruit: untreated -11.9% , and fruit -6.4%.
The research shows that:
1. It is recommended using 2% calcium chloride and eucalyptus extract combination in ratio 1:1 (m/m) during cold storage 
period of plums, peaches and nectarines;

2. Treatment of stone-fruits must be accomplished 14-15 days before harvesting;
3. Optimal regime of storage is 0-10C and 85-90 RH;
4. Using this combined treatment allows to prolong shelf-life of stone-fruits up to 90-110 days with minimal quality losses. 

mailto:m.zhghenti@agruni.edu.ge
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ნორმიდან განსხვავებული გამოწვეული და მოსვენებული 
მდგომარეობის ეეგ შიზოფრენიით დაავადებულებში

მ. როინიშვილი, ე. ჭყონია, მ. ტომესკუ, ა. ბრანდი, კ. მიხელი, მ. ჰერცოგი, ს. კაპე
1კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2ფსიქიატრიის დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
3ფუნდამენტური ნეირომეცნიერების დეპარტამენტი, საუნივერსიტეტო სამედიცინო ცენტრი, ჟენევა, შვეიცარია
4ფსიქიატრიისა და ფსიქოთერაპიის ცენტრი, ბრემენოსტის კლინიკა, ბრემენი, გერმანია
5ფსიქოფიზიკის ლაბორატორია, ტვინისა და აზროვნების ინსტიტუტი, ლოზანა, შვეიცარია
6კოგნიციის კვლევის ცენტრი, ტულუზის უნივერსიტეტი, ტულუზა, საფრანგეთი
m.roinishvili@agruni.edu.ge

შიზოფრენიის მქონე პაციენტები ამჟღავნებენ მნიშვნელოვან დეფიციტს მხედველობითი მასკინგის 
ამოცანებში საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. მასკინგის დეფიციტი კარგად შეესატყვისება შემცირებულ 
ამპლიტუდებს ეეგ-ში, განსაკუთრებით სტიმულის წარდგენის შემდგომ 200 მილიწამის ფარგლებში. დეფიციტი 
გამოვლინდა ძირითადად ლატერალურ ოქციპიტალურ ქერქში. საინტერესოა ეს დეფიციტი მხოლოდ სტიმულის 
ინდუცირებული აქტიურობითაა გამოწვეული თუ საერთო დისფუნქციით? მოსვენებულ მდგომარეობაში მყოფი 
ტვინის აქტივობის კომპლექსური დინამიკის დასადგენად, ჩვენ ჩავიწერეთ შიზოფრენიის მქონე 27 პაციენტისა 
და დაახლოებით იმავე ასაკის 27 ჯანმრთელი პაციენტის ეეგ მათ 5-წუთიან თვალდახუჭულ მდგომარეობაში, 
და გავაანალიზეთ მიკრომდგომარეობები, ანუ პოტენციალების მოკლე პერიოდები (~100 მილიწამი), რომლებიც 
სტაბილურად ვლინდება ყველა სუბიექტისა და ჩანაწერის შემთხვევაში. ძირითად როლს ასრულებდა ოთხი 
მიკრომდგომარეობა, რომელთაგან სამი, სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და გამოვლენის რაოდენობით 
აღმოაჩნდა შიზოფრენიულ პაციენტებს, საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. ეს მიკრომდგომარეობები, 
უმეტესწილად, კავშირშია ყურადღებაზე პასუხისმგებელ ნეირონულ ქსელებთან. სავარაუდოდ, ხანმოკლედ 
წარდგენილი სამიზნის გამოტოვების გამო აღნიშნული ქსელების შეცვლილი, გადაგვარებული დინამიკა უნდა 
იყოს პასუხისმგებელი მასკინგის დეფექტებზე. 

ABNOrMAl eVOKeD AND reStiNG StAte eeG iN  
PAtieNtS WitH SCHiZOPHreNiA

Maya Roinishvili1, Eka Chkonia2, Miralena I. Tomescu3, Andreas Brand4, Christoph M. Michel3, Michael H. Herzog5, and Céline Cappe6
1 Institute of Cognitive Neurosciences, Agricultural University of Georgia. Tbilisi Georgia
2 Department of Psychiatry, Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia
3 Functional Brain Mapping Laboratory, Department of Fundamental Neuroscience, University Medical Center, CMU, Geneva, Switzerland
4 Klinikum Bremen-Ost, Center for Psychiatry and Psychotherapy, Bremen, Germany
5 Laboratory of Psychophysics, BrainMind Institute, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland
6 Centre de Recherche Cerveau et Cognition, Université de Toulouse, UPS, CNRS, 31052 Toulouse, France
m.roinishvili@agruni.edu.ge

Schizophrenic patients have strong deficits in backward masking compared to controls. Masking deficits corresponded 
well to reduced amplitudes in the EEG, particularly, around 200ms after the stimulus onset. We located deficits mainly in the 
lateral occipital cortex. Are these deficits caused by stimulus induced activity only or a general dysfunction? In order to capture 
the complex dynamics of brain activity while rest, we recorded 5 min of eyes closed EEG in 27 patients with schizophrenia 
and 27 age-matched controls. We analyzed microstates, i.e. short periods (~ 100 ms) of scalp potentials which are highly 
consistent across subjects and recordings. Four microstates played a major role and three of them had different durations and 
occurrences in patients compared to controls. In particular, these microstates relate to the salience and attention networks. 
As a speculation, the altered dynamics of the salience and attention networks could be responsible for the masking deficits 
because the briefly presented target is missed. 

mailto:m.roinishvili@agruni.edu.ge
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პომიდვრის Xanthomonas vesicatoria ბაქტერიოფაგის 

სპეციფიკურობა სხვადასხვა შტამის მიმართ

ნ. სტურუა, შ. ხარაძე, მ. გამყრელიძე, დ. ღაღანიძე, თ. სადუნიშვილი
სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
n.sturua@agruni.edu.ge

სამუშაოს მიზანი იყო პომიდვრის მცენარის საქართველოში გავრცელებული შავი ბაქტერიული სილაქავის 
გამომწვევი ფიტოპათოგენური ბაქტერიის Xanthomonas vesicatoria სპეციფიკური ბაქტერიოფაგის გამოყოფა და 
შესწავლა. Xanthomonas vesicatoria აინფიცირებს პომიდვრის მცენარის თესლებსა და მიწისზედა ორგანოებს 
– ღეროს, ფოთოლს, ყვავილსა და ნაყოფს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მუქი ფერის ლაქები. დაავადება 
იწვევს პომიდვრის მოსავლიანობის შემცირებასა და ნაყოფის ხარისხის გაუარესებას. დაავადების წინააღმდეგ 
აგროტექნიკური ღონისძიებები ნაკლებად ეფექტურია, ქიმიკატები კი იწვევს ნაყოფისა და გარემოს დაბინძურებას. 
პომიდვრის ბაქტერიული სილაქავის საწინააღმდეგო ბიოლოგიური საშუალების ძიება უაღრესად აქტიუალურია.
ჩამდინარე წყლებიდან და დაავადებული მცენარეული მასალიდან მიღებულ იქნა 26 ფილტრატი. X. 

vesicatoria ორ შტამზე (2480 და 2490 ) ფილტრატებმა მოგვცა კარგი ლიზისურ ზონები. აქედან მორფოლო-
გიურად განსხვავებული ნეგატიური კოლონიების მიხედვით შერჩეული იქნა 4 ფაგი (1,2, 3 4). #1 ფაგის ნეგატიური 
კოლონიები არის ნათელი გამჭვირვალე ცენტრით და რკალით 2.5-3 მმ დიამეტრით. #2 ფაგის ნეგატიური 
კოლონიები წვრილია, გამჭვირვალე და ნათელი, 1-1.5 მმ დიამეტრით. #3 ფაგის ნეგატიური კოლონიები საშუალო 
ზომისაა 1,5-2 მმ დიამტრით, ნათელი, ოდნავ დაბინდული სწორი კიდეებით. #4 ფაგის ნეგატიური კოლონიები 
საშუალო ზომისა1,5-2მმ ნათელი გამჭვირვალე სწორი კიდეებით. შესწავლილია მათი მორფოლოგია 
ელექტრონული მიკროსკოპის მეთოდით.
ფაგები განსხვავებული ლითიური აქტივობებით ხასიათდებიან X. vesicatoria ჩვენს მიერ გამოყოფილი და 

NCPPB სხვადასხვა შტამის მიმართ.
მიღებულ იქნა პოლივალენტური ფაგი ტიტრით 2.108 გაძლიერებული ჩვენს ხელთ არსებულ შტამებზე 

აპელმანის მეთოდით ტიტრაციითა და პასაჟების შედეგად. 
პროექტი ფინანსდება ცოდნის ფონდის მიერ. NCPPB შტამები უსასყიდლოდ მოწოდებულ იქნა დოქტორ 

ა.კროპინსკის მიერ, გელფის უნივერსიტეტი, კანადა.

SPeCiFiCitY OF XANtHOMONAS VeSiCAtOriA BACteriOPHAGe tO 
DiFFereNt StrAiNS

N. Sturua, Sh. Kharadze, M. Gamkrelidze, D. Gaganidze, T. Sadunishvili
Sergi Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University of Georgia
n.sturua@agruni.edu.ge

The aim of the work was to isolate and study bacteriophage specific to X.vesicatoria spread in Georgia. X.vesicatoria is 
gram negative bacteria, which causes tomato bacterial spot. The pathogen infects seeds as well as all above ground organs 
– stems, foliage, flowers and fruits of the both plants, where it causes dark-coloured lesions. The disease can cause severe 
losses in tomato crop yield and fruit quality. Cultural practice is low effective, chemicals cause concerns over environmental 
contamination. Search for biological means against the tomato bacterial spot is of significant importance. 
26 iltrates were obtained from sewage and diseased plants samples. The filtrates gave good lysis zones on Xanthomonas 

vesicatoria two strains 2480 and 2490. From them according to morphologically different negative plaques 4 phages were 
selected (#1, 2, 3 and 4).
#1 – phage negative plaques are clear with transparent center with 2.5-3 mm diameter ( 1/2255). #2- phage negative 

plaques are small, transparent and clear with diameter 1-1.5mm (2/2480). #3 – phage negative plaques are of mid size with 
diameter 1.5-2 mm and clear, slightly twilight linear edges (3/2490). #4- phage negative plaques are of mid size with diameter 
1.5-2 mm and cleartransparent linear edges. 4/881.
Morphology of the four bacteriophages have been studied by electron microscopy. The phages were characterized by 

different lytic activities to X. vesicatoria Georgian isolates and NCPPB strains. 
Polyvalent bacteriophage with titer 2.108 to available bacteria strains by the method of Appelman titration and multiple 

passages has been obtained. 

Acknowledgement: Works were supported by TSODNA Fund. NCPPB strains were kindly delivered by Dr. A.Kropinsky, 
University of Guelph, Canada. 
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დროზე დაფუძნებული მოვლენათა  
მოლოდინების ფორმირება ბავშვებში

თამარ ტატიშვილი1, ნინო ლომიძე1, ხათუნა ფარქოსაძე1, როლანდ თომაშკე2, მარინა კუნჭულია1
1კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი, საქრთველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2ფსიქოლოგის დეპარტამენტი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია
tamuna.tati@gmail.com

დროზე დაფუძნებული მოვლენათა მოლოდინების ფორმირება ადამიანის ქცევის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი დეტერმინანტია. ცოტა რამ არის ცნობილი დროზე დაფუძნებული მოვლენათა მოლოდინების 
განვითარების შესახებ ბავშთა ასაკში.
 ჩვენ გამოვიყენეთ ორმაგი არჩევანის პასუხის ამოცანა, რომ შეგვესწავლა დროზე დაფუძნებული მოლოდინები 

და მათი ფორმირების მექანიზმები ბავშვებში. ექსპერიმენტის პირველ სერიაში თერთმეტ ბავშვს (საშუალო ასაკი 
9 წელი) და თერთმეტ ახალგაზრდას (საშუალო ასაკი 27 წელი) უნდა მოეხდინათ სტიმულის მარცხენა ან მარჯვენა 
გადაადგილების დეტექცია, რაც პროგნოზირებადი იყო ხანმოკლე ან ხანგრძლივი დროითი ინტერვალებით 
ე.წ. „foreperiod“-ებით შემთხვევათა 80%-ში. გამოვლინდა, რომ ბავშვებში დროზე დაფუძნებული მოვლენათა 
მოლოდინების ფორმირება მხოლოდ შეფარდებით ხანმოკლე “foreperiod“-ზე ხდება.
ექსპერიმენტის მე-2 ნაწილში, ხანმოკლე „foreperiod“-ი იყო ჩანაცვლებული ახალით და სტიმულის 

გადაადგილების მიმართულება არ იყო პროგნოზირებადი, იცვლებოდა „foreperiod“-ის ხანგრძლივობის 
საფუძველზე. 
ბავშვები რეაგირებდნენ ხანმოკლე „foreperiod“-ის შემდგომ უფრო სწრაფად იმ სტიმულზე, რომელიც მანამდე 

შეუღლებული იყო შეფარდებით ხანმოკლე ინტერვალთან, რაც მიუთითებდა, რომ ბავშვები ახდენენ მათი 
დროზე დაფუძნებულ მოვლენათა მოლოდინების ფორმირებას შეფარდებითი ხანგრძლივობის მიხედვით. 
ჩვენი შედეგები მიუთითებს, რომ დროზე დაფუძნებული მოვლენათა მოლოდინების ფორმირების უნარი 

განვითარებულია ბავშვებში. ამასთან, ხანმოკლე „foreperiod“-ები უფრო ოპტიმალურია მათთვის დროითი 
პროგნოზირების გასაკეთებლად. 

FOrMAtiON OF tiMe-BASeD eVeNt  
eXPeCtANCieS iN CHilDreN

T. Tatishvili1, N. Lomidze1, Kh. Parkosadze1, R. Thomaschke2 & M. Kunchulia1
1Institute of Cognitive Neurosciences, Agricultural University of Georgia 2Department of Psychology,  

 University of Freiburg, Freiburg, Germany
tamuna.tati@gmail.com

The ability to form time-based event expectancies is the most important determinant of anticipative behavior. Little is 
known about the development of time-based event expectancies during childhood. Here, we used a binary choice response 
task to investigate formation of time-based expectancy and its underlying mechanisms in children. First, eleven children ( 
average age 9 years) and eleven younger adults (average age 27 years) had to indicate the left or right direction of the target 
stimulus which was predicted by long or short foreperiods in 80% of the trails. We found that contrary to adults, in children the 
formation of the time-based event expectancies was restricted to the relatively shorter foreperiod. 
In the second part of the experiment, the formerly short foreperiod was replaced by a new one, which was longer than the 

formerly long foreperiod and the target direction was not predictable based on the foreperiod duration. Children responded 
after the shorter foreperiod, faster to the target that had previously been frequent at the formerly relatively shorter foreperiod, 
suggesting that children formed their time-based event expectancy according to relative duration. 
Our results indicate that the ability to form time-based event expectancies is developed in children. However, it seems that 

in children shorter foreperiods more optimal to make temporal predictions. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj2qezu2oLIAhWGg3IKHXcpDLg&url=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F002017.htm&usg=AFQjCNHE3FKvwe8v6Yiu9B_tptAGrcvgtQ&sig2=pbNVM7YXS7U1xq8glY4WVA&bvm=bv.103073922,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj2qezu2oLIAhWGg3IKHXcpDLg&url=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F002017.htm&usg=AFQjCNHE3FKvwe8v6Yiu9B_tptAGrcvgtQ&sig2=pbNVM7YXS7U1xq8glY4WVA&bvm=bv.103073922,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj2qezu2oLIAhWGg3IKHXcpDLg&url=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F002017.htm&usg=AFQjCNHE3FKvwe8v6Yiu9B_tptAGrcvgtQ&sig2=pbNVM7YXS7U1xq8glY4WVA&bvm=bv.103073922,d.bGQ


თ
ე
ზ

ი
ს

ე
ბ

ი
ს

 კ
რ

ე
ბ

უ
ლ

ი

46

საველე სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში - შედეგები და 
პერსპექტივები

თ. ურუშაძე, თ.ქვრივიშვილი, რ. კახაძე
მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
tengiz.urushadze@agruni.edu.ge

ნიადაგმცოდნეობაში თეორიული საკითხების გარდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საველე სწავლება. 
ნიადაგმცოდნეობის შესწავლა იწყება აუდიტორიაში სალექციო კურსის მოსმენით, მაგრამ ნიადაგის შეცნობა და 
ნიადაგმცოდნეობის შედარებით სასიამოვნო სწავლება იწყება საველე პირობებში, სადაც სტუდენტები დაინახავენ და 
შეეხებიან ნიადაგებს, შეისწავლიან ტექსტურის, სტრუქტურის, ფერის, ხირხარტიანობის, გალებების და ა.შ. დადგენას.
2013 წელს, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის 

და მელიორაციის ინსტიტუტში გაჩნდა იდეა შექმნილიყო საველე სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში, რომელიც დღემდე 
აქტიურად ფუნქციონირებს. საველე სკოლის განხორციელებას მხარი დაუჭირეს აგრარულ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა სკოლამ და მისმა დეკანმა, სკოლის ფუნქციონირების ფინანსურ და მატერიალურ ხელშეწყობას 
მთლიანად უზრუნველყოფს აგრარული უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია. 
ნიადაგმცოდნეობის საველე სკოლა დაკომპლექტდა, ძირითადად, სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისგან 

(ბაკალავრები, მაგისტრები, დოქტორანტები), რომელთაც ნასწავლი ჰქონდათ ნიადაგმცოდნეობის თეორიული 
საკითხები და სურდათ მიეღოთ მეტი საველე პრაქტიკა.
სკოლაში ასევე გაერთიანდნენ დაინტერესებული პირები, რომლებიც შეიძლება პირობითად დაიყოს ორ 

კატეგორიად: 1. არ არის ნიადაგმცოდნეობა მათი პროფესია, მაგრამ აუცილებელია გარკვეული ცოდნის მიღება 
სამსახურებრივი სტატუსიდან გამომდინარე და 2. ზოგადად, ბუნების მოყვარული ადამიანები, რომლებსაც ესმით 
ნიადაგის მნიშვნელობა, აინტერესებთ ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებისა და მათ შორის ნიადაგების შესახებ 
ინფორმაციის მიღება. 
ნიადაგმცოდნეობის საველე სკოლაში ჩართულია სხვა უნივერსიტეტებიც, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო, ილიას, საქართველოს ტექნიკური. მონაწილეებს შორის დომინანტობენ საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტის (აგრონომიის, მეღვინე-მევენახეობის და სატყეო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამების) 
სტუდენტები. სკოლის ფარგლებში, საქართველოს ნიადაგების ძირითადი ტიპების გაცნობის, მათი პროფილების 
ძირითადი მორფოლოგიური ნიშნების აღწერისა და ზოგადად, საველე გამოკვლევის საფუძვლების შესწავლის 
მიზნით, საველე გასვლები ეწყობა თვეში ერთხელ ან ორჯერ (ძირითადად, კვირა დღეს, რათა ხელი არ შეეშალოს 
მონაწილეთა სასწავლო ან სამუშაო გრაფიკს).
იხილება საკითხი საერთაშორისო საველე სკოლის ორგანიზების საკითხი – თურქეთის, სასოხეთის და აზერბაიჯანის 

ნიადაგების გაცნობის მიზნით.

FielD SCHOOl iN SOil SCieNCe – FirSt StePS 

T. Urushadze, T. Kvrivishvili, R. Kakhadze
Mikheil Sabashvili Institute of Soil Science, Agrichemistry and Melioration,
Agricultural University of Georgia
t.urushadze@agruni.edu.ge

In soil science alongside theoretical issues, great significance is given to field training. 
Soil study begins in the classroom, but the perception of soil and relatively pleasant training begins in the field [6], where the 

students see and touch soil, examine the texture, structure, color, skeleton, gleyzation, etc.
In 2013, at the Mikheil Sabashvili Institute of Soil Science, Agrichemistry and Melioration of Agricultural University of Georgia the 

idea was born to   create a field school, which is still actively operating. Field School was supported by the School of Natural Sciences 
and Agriculture and its dean. Functioning of the School is financially and materially provided by the administration of the University.
Field School in Soil Science was manned mainly with students of all three levels (BA, MA, PhD), who had learned the theoretical 

issues of soil science and wanted to have more field practice. 
The school also involvesall the individuals concerned who may be conditionally divided into two categories: 1. Those who are 

not soil scientists, but need to have some knowledge for their job, and 2. Those, who in general are nature-loving people, who 
understand the value of soil, care about the country’s natural resources, including soils.
Field School of Soil Science involves almost many universities. Among the participants predominate the students of Agricultural 

University of Georgia (agronomy, wine-making, viticulture and forestry programs). Ivane Javakhishvili Tbilisi State, Ilia, Georgian 
Technical, Gori State Education Universities.
Within the school framework, in order to get to know the main types of soils, describe the main morphological features of their 

profiles and in general, in order to study the fundamentals of the field survey, field trips are organized once or twice a month (mostly 
on Sundays, so as not to interfere the study or work schedules).
It considering idea to organize international field school – with aim to familiarization soils of Turkey, Armenia and Azerbaijan. 

mailto:t.urushadze@agruni.edu.ge
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ენტომოპათოგენური სოკოების იზოლირება ნიადაგიდან  
პურის ხოჭოს -tenebrio molitor - ის მეშვეობით

ქ. ქორიძე, მ. ბურჯანაძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
kkori2014@agruni.edu.ge
 
ნიადაგი არის საბინადრო გარემო, რეზერვუარი და გავრცელების საუკეთესო არეალი მიკრორგანიზმებისათვის, 

მათ შორის ენტემოპათოგენური სოკოებისთვისაც, რომელიც აინფიცირებს უხერხემლო მწერებს და იწვევს მათ 
სიკვდილიანობას. ამ თვისების გამო მათ გააჩნიათ ბიოკონტროლში გამოყენების დიდი პოტენციალი. 
ცვილის  ჩრჩილის მატლების  – Galleria mellonella  გამოყენებით ენტომოპათოგენური სოკოების ნიადაგიდან 

გამოყოფის მეთოდი – „Galleria bait method”, პირველად შეიმუშავა დოქ. ციმერმანმა (Zimmermann, 1986). ეს არის 
მეთოდი რომლის მეშვეობითაც ნიადაგიდან შეგვიძლია გამოვავლინოთ მწერის პათოგენური სოკოების ფართო 
სპექტრი. 
ჩვენი სამუშაოს მიზანია, არსებულ მეთოდში გამოყენებული ცვილის ჩრჩილის მატლების მაგივრად 

გამოგვეყენებინა პურის ხოჭოს – Tenebrio molitir-ის მატლები, და შეგვესწავლა იზოლირებული ენტომოპათოგენური 
სოკოების მრავალფეროვნება.
იზოლირებული სოკოებისათვის ვიყენებდით სხვადასხვა ტიპის სელექციურ საკვებ არეებს, რომლის 

მეშვეობით შეიძლება გამოიყოს ისეთი ენტომოპათოგენური სოკოები როგორიცაა Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae Paecilomyces fumosoroseus, იზოლირებისათვის ასევე ვიყენებდით კარტოფილის საკვებ არეს (PDA).
ცვილის ჩრჩილის მატლებთან შედარებით პურის ხოჭოს მატლები არის უფრო აქტიური, კარგად მოძრაობს 

ნიადაგში, რაც ზრდის ენტომოპათოგენი სოკოებით ინფიცირების შანსს, გარდა ამისა, Tenebrio molitor-ის 
გამრავლება ლაბორატორიულ პირობებში უფრო მარტივი და იაფია.
ჩვენს მიერ გამოკვლეული ნიადაგებიდან ყველაზე მეტად გავრცელებული სახეობებია Beaiveria bassiana 

(48.5%), Metarhizium sp. (31.5%), Lecanicilum sp (2%), Isaria sp (4%), Aspergillus flavus (3%) და სხვა სახეობები (11%). 
 
საკვანძო სიტყვები: ენტომოპათოგენური სოკოები, Tenebrio molitor, Bait method 

iSOlAtiON OF eNtOMOPAtHOGeNiC FUNGi FrOM
SOil USiNG MeAlWOrM teNeBriO MOlitOr

 
K. Koridze, M. Burjanadze 
 Agricultural University of Georgia 
kkori2014@agruni.edu.ge 
 
The soil habitat is excellent habitats and reservoirs of diverse strains for insect pathogenic fungi which infect a range of 

invertebrate pest and have a cosmopolitan distribution, with potential for use in biocontrol. 
To detect insect pathogenic fungi in soil, various selective media have been used, which approximated the density of 

fungal propagules in soil. However, these selective media were developed only to several known species such as Beauveria 
bassiana (Balsamo) Vuillemin, Metarhizium anisopliae var. anisopliae (Metschnikov) Sorokinand Paecilomyces fumosoroseus 
(Wize) Brown & Smith. 
The “Galleria bait method” first introduced by Zimmermann (1986), is as a sensitive method to detect a broad spectrum of 

insect pathogenic fungi in soil samples. 
The objectives of the present study was evaluation of insect bait method, using Mealworm – Tenebrio molitor for the 

isolation entomopathogenic fungi from soil. 
The studies, conducted during 2012-2015, shown that using Tenebrio molitor larvae as a bait insect is successful method 

for detection insects pathogenic fungi in soil. The comparing the wax moth-Galleria mellonella L. larvae with T. molitor , 
the last one is more active, moving into the soil, which could be increase the chance of infection by entomopathogenic 
fungi. Additionaly, breeding Tenebrio molitor in laboratory condition is more easy, extremely simple and cheaper. The most 
abundance species were Beaiveria bassiana (48.5%), Metarhizium sp. (31.5%), Lecanicilum sp (2%), other Isaria sp (4%), 
Aspergillus flavus (3%) and other (11%). 

Key words: Entomopatogenic fungi, Tenebrio molitor, bait method 
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ნავთობპროდუქტების და ნიტროარომატული ნაერთების 
ასიმილაცია და დეგრადაცია მიკროსკოპული სოკოების მიერ

ლ. ქუთათელაძე, ი. ხოხაშვილი, ნ. ზაქარიაშვილი, მ. ჯობავა, თ. ურუშაძე, თ. ალექსიძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
l.kutateladze@agruni.edu.ge

დურმიშიძის სახ ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში არსებული მიკროსკოპული სოკოების 
კოლექციიდან გამოვლენილია ნავთობპროდუქტების და 2,4,6-ტრინიტროტოლუოლის (ტნტ) დესტრუქტორი 
147 შტამი, რომლებიც მიეკუთვნებიან მიკროსკოპული სოკოების სხვადასვა გვარს: Aspergillus, Penicillium, 
Mucor, Fusarium, Trichoderma, Rhizopus, Botrytis, Alternaria, Cladosporium და Trichothecium. შტამები გამოყოფილია 
საქართველოს სამხედრო პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიებიდან და წარმოების ნარჩენი წყლებიდან. 
შერჩეულია ნავთობპროდუქტების ყველაზე აქტიური დესტრუქტორი შტამები- Chaetomium და Trichoderma–ს 

გვარების წარმომადგენლები.
ასევე ტნტ-ს აქტიური დესტრუქტორი შტამები: Aspergillus, Mucor და Trichoderma -ს გვარების წარმომადგენლები. 
შესწავლილია ნავთობპროდუქტების მაღალაქტიური დესტრუქტორი შტამებით-Chaetomium sp. J 2-2 და 

Trichoderma viride J3-1 ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის ხარისხი ლაბორატორიულ და 
ბუნებრივ მოდელურ პირობებში.
ბუნებრივ მოდელურ პირობებში 100 დღის განმავლობაში ნავთობით დაბინძურებულ ნიადაგებში ნიადაგის 

მიკროფლორის მიერ ნავთობის დეგრადაციის ხარისხი შეადგენდა 45-50%-ს, ხოლო დამატებით შტამ-
დესტრუქტორების - Chaetomium sp. J 2-2 და Trichoderma viride J3-1--ის შეტანის შემთხვევაში კი აღწევდა 85-90%-
ს, რაც მიუთითებს შტამების მაღალ დესტრუქციულ აქტივობაზე და იძლევა მათი გამოყენების შესაძლებლობას 
ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის ტექნოლოგიებში.
ტნტ-ს გარდაქმნის მექანიზმის დასადგენად შესწავლილია მიკროსკოპული სოკოების – Mucor sp. T1-1, 

Trichoderma viride N 2-6, და Aspergillus niger N 2-2 მიერ (1-14С)-ტრინიტროტოლუოლის ბიოგარდაქმნის პროდუქტები. 
დადგინდა, რომ აღნიშნული შტამების მიერ შეთვისებული ტნტ-ს ნახშირბადოვანი ჩონჩხი ბიოტრანსფორმაციას 
განიცდის. კულტურალური სითხიდან გამოყოფილია ორგანული მჟავებისა და ნაწილობრივ ამინმჟავების 
რადიოაქტიური ფრაქციები. დადგენილია, რომ მიკროსკოპული სოკოების მიერ შეთვისებული 1-14С ტნტ-ს 
ნახშირბადატომები მონაწილეობენ ორგანული მჟავების (70-90%) და ამინმჟავების (10-30%) სინთეზში.

ASSiMilAtiON AND DeGrADAtiON OF 2, 4, 6 – triNitrOtOUleNe (tNt), Oil 
PrODUCtS AND OtHer OrGANiC tOXiCANtS BY MiCrOSCOPiC FUNGi

L. Kutateladze, I. Xoxashvili, N. Zaqariashvili, M. Jobava, T. Urushadze, T. Aseqsidze
Agricultural University of Georgia
l.kutateladze@agruni.edu.ge

As a result of selection microscopic fungi kept in the collection at Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, 
247 strains assimilating oil products and 2,4,6- trinitrotoulene (TNT) belonging to the different genera – Aspergillus, Penicillium, 
Mucor, Fusarium, Trichoderma, Rhizopus, Botrytis, Alternaria, Cladosporium and Trichothecium have been revealed. The 
strains have been isolated from the polluted areas adjacent to the military grounds and industrial waste waters in Georgia. 
It has been shown that the most actively oil products is degraded by strains of the genera Chaetomium and Trichoderma.
Also, it has been shown that the most actively TNT is degraded by strains of the genera Aspergillus, Mucor and Trichoderma. 
Remediation level of oil products – contaminated soils treated by the most active strains Chaetomium sp. J 2-2 and 

Trichoderma viride J3-1 have been studied under laboratory and field conditions. Under field conditions, oil products 
degradation level in contaminated soils by naturally existing microflora during 100 days was equal to 45-50%, and in case of 
introduction additionally of both fungi strains-destructors reached 85-90%. Thus, introduction of these strains improves the 
level oil products degradation in soils that confirms high destructive activity of these strains in natural conditions. 
In order to establish degradation of TNT carbon skeleton, transformation products of (1-14С)-TNT by fungi strains Mucor 

sp. T1-1, Trichoderma sp. N2-6 and Aspergillus niger N2-2 have been studied. Formation of radioactive of organic and amino 
acids indicates on deep degradation of TNT. It was found that carbon atoms of 1-14С-TNT assimilated by microscopic fungi 
mainly participate in synthesis of organic acids (70-90%) and amino acids (10-30%). 
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საქართველოში კარტოფილის კოლორადოს ხოჭოს -leptinotarsa 
decemlineata say პოპულაციებში ბაქტერიული ინფექციების 
გამოვლენა

დ. ღაღანიძე, ე. ნაკაიძე, მ. არჯევანიძე, ი. კალაძე, გ. წერეთელი, შ. ხარაძე, მ. ბურჯაძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
d.ghaghanidze@agruni.edu.ge

Bacillus ბაქტერიების სახეობის გამოსავლენად 2014-2015 წწ., საქართველოს მეკარტოფილეობის ზონაში - 
კუმისში და ბულაჩაურში შეგროვილი იქნა კარტოფილის კოლორადოს ხოჭოს - Colorado potato beetle, სხვადასხვა 
ხნოვანების მატლები (ინფიცირებული და ჯანსაღი ინდივიდები). 
გრამ დადებითი კოლონიების შესარჩევად გამოყენებული იზოლატების ბიოქიმიური დახასიათებისათვის 

გამოყენებული იქნა კალიუმის ჰიდროქსიდის ტესტი (KOH) და შაქრების ასიმილაციის ტესტი.
გამოყოფილი 20 იზოლატიდან გრამ დადებითი აღმოჩნდა 10 იზოლატი (BU1, BU2, BU3, KM1, KM2, KM3, KM4, 

KM5, KM5 (1), KM5 (2). სპორების წარმოქმნის უნარის შესაფასებლად, მოხდა გრამ დადებითი კოლონიების 
კულტივირება თხევად Nutrient Broth საკვებ არეზე და შემდეგ ფაზურ კონტრასტული მიკროსკოპით მათი შესწავლა 
სპორების წარმოქმნაზე.
Bacillus-ების კრისტალური ცილების წარმოქმნის დადგენის მიზნით, შესწავლილია გრამ დადებითი 

იზოლატების ცილური სპექტრი SDS-PAGE პოლიაკრილამიდის გელში ელექტროფორეზით. იზოლატები - BU1, 
BU2, KM2, KM3, KM4, KM5, გამოირჩევიან ცილების მაღალი შემცველობით, რომელთა მასა მერყეობს 130 kD 
და 66 kD შორის და თითოეულ შტამში ცილური სპექტრი განსხვავებულია. მიკროსკოპული ანალიზმა აჩვენა 
სპორების არსებობა KM2, KM3, KM5 იზოლატებში. კრისტალური ჩანართების გამოვლენის მიზნით აღნიშნული 
იზოლატები გადატანილი იქნა სელექციურ საკავებ არეზე. 24 საათიანი კულტურის მიკროსკოპული ანალიზმა 
კრისტალური ჩანართების არსებობა არ აჩვენა.

საკვანძო სიტყვები: Bacillus, კარტოფილის კოლორადოს ხოჭო

BACillUS ASSOCiAteD WitH COlOrADO POtAtO  
Beetle – lePtiNOtArSA DeCeMliNeAtA SAY iN GeOrGiA

D. Gaganidze, E. Nakaidze, M. Arjevanidze, I. Kaladze, G. Tsereteli, 
Sh. Kharadze, M. Burjanadze
Agricultural University of Georgia
d.ghaghanidze@agruni.edu.ge

For the identification of endemic species of Bacillus in agroecosystems of Georgia was collected infected and healthy 
individuals, different age the larvae Colorado Potato beetle – Leptinotarsa Decemlineata Say and soil sample from potato 
fields of Kumisi and Bulachauri village 2014-2015. 
Biochemical characterization of isolates used potassium hydroxide and sugar assimilation tests. The KOH test confirmed 

Gram-positive isolates, that since Gram-positive bacterial cell walls did not dissolve with 3% KOH.
From the emitted 20 isolates – 10 isolates (BU1, BU2, BU3, KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM5 (1), KM5 (2) were grams 

positive. For the evaluation of spore formation ability, on the liquid nutrient medium Nutrient Broth and Selective Media were 
cultivated the positive colonies and after that by the microscopic analysis was studied their ability of spore formation.
For the purpose of establishment of formation of crystal proteins of Bacillus, was studied the proteinaceous range of 

gram positive isolates by SDS-PAGE polyacrylamide gel electrophoresis. Isolates - BZ1, BZ2, KM2, KM3, KM4, KM5, are 
distinguished with high protein content which volume fluctuates between 130 kD and 66 kD, and each strain has different 
proteinaceous range. The microscopic analysis revealed the existence of spores in KM2, KM3, KM5 isolates.
With the purpose of identification of crystal inclusions the noted isolates were transferred on Selective media. The 24-hour 

microscopic analysis of culture didn’t show the existence of crystal inclusions.

Key words: Bacillus, Leptinotarsa decemlineata
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ქლორორგანული პესტიციდებით დაბინძურებული გარემოს 
გასუფთავების ფიტორემედიაციული ტექნოლოგია

მ. ყურაშვილი, გ. ადამია, ლ. ამირანაშვილი, თ. ვარაზი, ლ. ჩოხელი, მ. გორდეზიანი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
m.kurashvili@agruni.edu.ge

key words: ქლორორგანული პესტიციდები, ფიტორემედიაცია
ქლორორგანული პესტიციდები მაღალი ტოქსიკურობით ხასიათდებიან. ქიმიური სტაბილურობის გამო ეს ნაერთები 

ნაკლებად ექვემდებარება გარემოში ბუნებრივად მიმდინარე ბიოტურ და აბიოტურ გარდაქმნებს. ისინი ადვილად 
აკუმულირდებიან მცენარეულ და ცხოველურ ქსოვილებში და შეუქცევად ცვლილებებს იწვევენ. 
სადღეისოდ, გარემოს ქიმიურად დაბინძურებული გარემოს რეაბილიტაციის ღონისძიებებიდან ყველაზე ეფექტური, 

ეკოლოგიურად გამართლებული და ეკონომიკურად ხელსაყრელია ფიტორემედიაციული ტექნოლოგიები, რომლებიც 
მცენარეებისა და მიკროორგანიზმების დეტოქსიკაციური პოტენციალის მიზანმიმართულ გამოყენებაზეა დაფუძნებული.
წარმოდგენილი სამუშაო მოიცავს ახალ ეფექტურ ბიოტექნოლოგიურ მიდგომას ქლორორგანული პესტიციდებით 

დაბინძურებული გარემოს გასუფთავებისათვის. ამ მიდგომის არსია შესაბამისი უნარის მქონე მცენარეებისა და 
მიკროორგანიზმების დეტოქსიკაციური პოტენციალის მიზანმიმართული გამოყენება, რაც გარემოდან ქლორორგანული 
პესტიციდის სრულ მოცილებას და მთლიან გაუვნებელყოფას უზრუნველყოფს. 
ჩატარებული კვლევის შედეგად შერჩეულ იქნა მცენარეები, რომლებიც დეტოქსიკაციური ფერმენტების მაღალი 

აქტივობებით ხასიათდებიან. სკრინინგის შედეგად შეირჩა ქლორორგანული პესტიციდების მადეგრადირებელი 
მიკროორგანიზმები. გაზ-ქრომატოგრაფიული მეთოდით გამოვლინდა პესტიციდების მიმართ მაღალი დეტოქსიკაციური 
პოტენციალის მქონე Pseudomonas-ს შტამები. შერჩეულ შტამებს შეუძლიათ საინკუბაციო არედან ქლორორგანული 
პესტიციდების შეთვისება და /ან დეგრადაცია და მათი გამოყენება მიზანშეწონილი იქნება ფიტორემედიაციული 
ტექნოლოგიის განვითარებისათვის.
ნაჩვენებია ქლორორგანული პესტიციდებით (ლინდანი, DDT და PCP) ხელოვნურად დაბინძურებული ნიადაგების 

ეფექტური რემედიაცია Pseudomonas-ს შერჩეული შტამებისა და მცენარეების საშუალებით. მოდელური ექსპერიმენტების 
(ხანგრძლივობა 1 თვე) შედეგად ნიადაგებში პესტიციდების შემცველობა შემცირდა 60-80%-ით.
ამრიგად, შემუშავდა ახალი ეფექტური ფიტორემედიაციული ტექნოლოგია ქლორორგანული პესტიციდებით 

დაბინძურებული ნიადაგების გასუფთავების მიზნით. შემუშავებული ფიტორემედიაციული ტექნოლოგია შემდეგი 
პრინციპით განხორციელდება: ნიადაგი დამუშავდება პესტიციდების ბიოდეგრადაციის მაღალი უნარის მქონე 
მიკროორგანიზმების სუსპენზიით. მიღებული პროდუქტები ადვილად შეიწოვება მცენარეებში, სადაც მოხდება მათი 
სრული დეტოქსიკაცია, რამდენადაც ასეთი ნაერთები ხელმისაწვდომია მცენარეული ჟანგვითი ფერმენტებისათვის, 
რომლებსაც ტოქსიკანტის ნახშირბადოვანი ჩონჩხის საბოლოო დარღვევა და არატოქსიკურ უჯრედულ 
მეტაბოლიტებად მათი უნიფიცირება შეუძლიათ.

PHYtOreMeDiAtiON teCHNOlOGY FOr CleANiNG eNVirONMeNt 
POllUteD WitH OrGANOCHlOriNe PeStiCiDeS

M. Kurasvili, G. Adamia, L. Amiranashvili, T. Varazi, L. Chokheli, M. Gordeziani
Durmisidze Institute of Biochemistry and Biotechnology of Agricultural University of Georgia
m.kurashvili@agruni.edu.ge

Keywords: organochlorine pesticides; phytoremediation.
Organochlorine pesticides belong to Persistent Organic Pollutants (POPs) as they have high chemical stability and difficultly 

undergo biotic and abiotic transformations. They easily accumulate in plants and animal tissues and are then incorporated into the 
food chain that causing a great danger for health.
The goal of presented work is the development phytoremediation method targeted to cleaning environment polluted with 

organochlorine pesticides, based on joint application of plants and microorganisms. For this aim the plants with high activities 
of enzymes directly participating in oxidative degradation of organic pollutants and in conjugation of toxic metabolites have been 
chosen. The strains of rhizospheric microorganisms degrading organochlorine pesticides and stimulating plant growth have been 
selected by screening. According to results of gas chromatographic analyses of residual pesticides in incubation medium after 
cultivation, the best strains with high pesticide assimilating capacities have been revealed. These strains can degrade and/or uptake 
of organochlorine pesticides from cultivation area and are usable for application in developed phytoremediation technology.
It has been shown effective remediation of artificially contaminated soils with organochlorine pesticides (Lindane, DDT and PCP) 

by using strains of Pseudomonas and plants. After laboratory model experiments (duration 1 month) content of pesticides in soils 
decreased by 60-80%.
Created technology is based on following concept: initial degradation of pesticides carry out by specially selected microorganisms, 

the forming dehalogenated products easily uptake by the plants and undergo oxidative degradation via plant detoxification enzymes. 
This approach can complete degradation of toxicants and their mineralization into nontoxic compounds.
This work was conducted within project STCU-SRNSF#5634. 

mailto:m.kurashvili@agruni.edu.ge
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ახალი ბიო-პესტიციდის, „ჯეო-ნემა“-ს  
პერსპექტივები მცენარეთა დაცვაში

მ. ჩუბინიშვილი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოკონტროლის ლაბორატორია
m.chubinishvili@agruni.edu.ge

ნიადაგის ზოგიერთ ნარისახეობაში ბინადრობენ ენტომოპათოგენური ნემატოდები (ეპნ), რომლებიც მოიაზრება, 
როგორც მავნე მწერების ბიოლოგიური კონტროლის აგენტები. სასარგებლო ნემატოდები, გამოიყენება რა 270 
სახეობის მწერის მიმართ, ეკოლოგიურად სუფთა მოსავლის წარმოების გარანტიაა სოფლის მეურნეობაში. 
ახალი ბიო-პესტიციდი „ჯეო-ნემა“ (1.25 მრდ ინდივიდი/ჰა), რომელიც დაფუძნებულია ეპნ - Steinernema feltiae-ს 

ქართულ შტამზე, განიხილება, როგორც ბიოკონტროლის მნიშვნელოვანი აგენტი მავნე მწერების რიცხოვნობის 
რეგულირებაში. 
ბოლო დროს სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილი, Tuta absoluta (ქერცლფრთიანები: Gelechiidae) უდიდეს ზარალს 

აყენებს პომიდვრის კულტურებს საქართველოს სასათბურე მეურნეობებში. მავნებლის მხოლოდ I-II ხნოვანების მატლი 
ცხოვრობს მცენარის ფოთლის ზედაპირზე, დანარჩენი ხნოვანება ვითარდება ფოთლის ეპიდერმისში. მწერი იჭუპრებს 
ნიადაგში ან მცენარეზე – ნაღმებში.
T.absoluta-ს მიმღებიანობა „ჯეო-ნემას“ მიმართ შესწავლილია ლაბორატორიულ და სათბურის პირობებში. 

ექსპერიმენტებში გამოყენებული იყო მწერის სხვადასხვა ხნოვანების მატლები, რომლების განლაგდა პომიდვრის 
ქოთნის კულტურებზე და დამუშვდა ნემატოდური სუსპენზიით (500 ინდივიდი/მლ) ქოთნები განთავსდა ბადით დაცულ 
სპეციალურ კონტეინერში, ლაბორაოტრიულ პირობებში (23-25 °C და 60-70% ტენიანობა).
ბუნებრივ პირობებში ცდები ჩატარდა მაშინ, როდესაც პომიდვრის მცენარეებზე აღინიშნებოდა მავნებლით 

გამოწვეული დაზიანება - 50-80 %. 
ორივე ვარიანტში ნემატოდური ბიოპესტიციდი გამოიცადა სხვა ბიოპესტიციდებთან და ქიმიურ საშუალებასთან 

მიმართებით. მცენარეების დამუშავებიდან 5 დღის შემდგომ ბიოლოგიური ეფექტურობა შეადგენდა:
•	 პროკლეიმი - 91.2 - 71.8 % 
•	 ვერტამექტინ ფორტე WG - 82.7 - 72.5 %
•	 „ჯეო-ნემა“ - 54.1 - 38.2 % 
•	 აქტარა (ეტალონი) - 97.8 - 91.1 % 
„ჯეო-ნემა“-ს ლაბორატორიულ და ბუნებრივ პირობებში გამოცდის წინასწარმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ აღნიშნული 

ბიოპესტიციდი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სათბურის პირობებში T. Absoluta-ს კომპლექსური დაცვის სისტემაში. 
მცენარეთა კომპლექსური დაცვის შემუშავებული მიდგომა განსაზღვრულ და მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს 
ბოსტნეული კულტურების მავნებლების ინტეგრირებული მართვის სისტემაში.

PerSPeCtiVeS OF NOVel BiO-PeStiCiDe “GeO-NeMA”  
iN PlANt PrOteCtiON

M. Chubinishvili
Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol Laboratory
m.chubinishvili@agruni.edu.ge

Some types of soils are habitats of Entomopathogenic Nematodes (EPN). They are considered as potential biocontrol agents 
for pest insects. Beneficial nematodes applied toward 270 species of insects – they are guarantee of ecologically friendly crop 
production in agriculture. 
The novel bio-pesticide „Geo-nema“(1.25 billion IJs/ha) on the base of EPN - Steinernema feltiae Georgian strain is considered 

as a significant biocontrol mean for number regulation of pest insects.
At present the South American tomato moth, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) causes great damage (80-90%) on 

tomatoes in Georgian greenhouses. The larvae live on leaf surface at I-II instars development. The pest pupates in a soil or within 
leaf mines. 
The susceptibility of “Geo-nema” to T.absoluta were established in laboratory and greenhouse conditions. 
The different instars of larvae were settled on tomato pot cultures and treated with nematode suspension - 500 IJs/ml in the 

special net container at laboratory conditions (23-25°C and 60-70% RH). 
Field trials were conducted when tomato plants observed 50-80% infestation damage (vill. Misaktsieli greenhouses). 
Bio-pesticide applied in parallel to other means. 5 days post treatment, the biological efficacy was: 
•	 Proclaim - 91.2-71.8% 
•	 Vertamectin Forte WG - 82.7-72.5%
•	 Geo-Nema - 54.1-38.2% 
•	 Aqtara (Etalon) - 97.8-91.1% 
The preliminary data in laboratory and natural conditions on the base of tested bio-pesticide show, “Geo-nema” could be applied 

for T. absoluta complex control in greenhouse farms of Georgia. The elaborated approach for complex protection will take the 
determined and important place in the integrated pest management system (IPM) of vegetable crops. 

mailto:m.chubinishvili@agruni.edu.ge
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კარტოფილის რგოლოვან სიდამპლესთან ასოცირებული 
ბაქტერიული იზოლატები

შ. ხარაძე, ნ. სტურუა, ნ. ამაშუკელი, ნ. გიორგობიანი, მ. გამყრელიძე, დ. ღაღანიძე, თ. სადუნიშვილი
სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
Sh.kharadze@agruni.edu.ge

საქართველოში კარტოფილის კულტურაზე ერთ-ერთი საშიში და გავრცელებული დაავადებაა რგოლური 
სიდამპლე, რომელსაც იწვევს გრამ დადებითი ბაქტერია Clavibacter michiganensis subsp. sepedenicum. პათოგენი, 
განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებში აავადებს კარტოფილს როგორც მინდვრად ისე საცავებში, რის 
შედეგადაც მცირდება მოსავალი და უარესდება მისი ხარისხი. 
კარტოფილის რგოლური სიდამპლის გამოვლინების მიზნით კვლევა ჩატარდა ბოლნისის, მარნეულის, 

დმანისის, საგარეჯოს, ასპინძისა და ახალციხის რაიონებში, როგორც მინდვრებში, ასევე საცავებში. გამო-
კვლეულ ადგილებში მეტ-ნაკლები სიძლიერით აღინიშნა კარტოფილის ფოთლების, ღეროს და ტუბერების 
დაზიანება რგოლური სიდამპლისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით.
 დაავადებული ნიმუშებიდან ნახევრად სელექციურ საკვებ არეზე (NCP-88) გამოყოფილ იქნა ბაქტერიული 

კოლონიები. სელექციურ საკვებ არეზე (MTNA) მათი გადატანით ამოითესა რამდენიმე იზოლატი. მიღებული 
იზოლატების გრამის მეთოდით შეღებვის შემდეგ, გრამ დადებითად შეღებილი იზოლატები გადატანილი იქნა 
ყოველდღიურ საკვებ არეზე (YGM) დახრილ აგარზე და დაინომრა. შესწავლილი იქნა მიღებული გრამდადებითი 
იზოლატების კულტურალურ-მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიურ-ბიოქიმიური თვისებები. მიმდინარეობს 
იზოლატების მოლეკულური იდენტიფიკაცია. 

BACteriAl iSOlAteS ASSOCiAteD WitH POtAtO riNG rOt

Sh. Kharadze, N. Sturua, N. Amashukeli, N. Giorgobiani, M. Gamkrelidze, D. Gaganidze, T. Sadunishvili
Sergi Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology,
Agricultural University of Georgia,
Sh.kharadze@agruni.edu.ge

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), the causative agent of bacterial ring rot, poses a constant threat to 
potato growers worldwide. In the field, it causes wilting, chlorosis in the interveinal spaces and necrosis, which starts at the 
margins. As the disease progress the plant can collapse. Tubers develop characteristic ring rot symptoms. When tubers are cut 
and squeezed, milky droplets can erase which sink down upon relief. As disease progress, the vascular tissue becomes soft 
cheesy in texture. Disease development is dependent on the susceptibility of the cultivar and favored by high temperatures at 
the end of the growing season. Infections remain easily unnoticed when leaf is destructed to avoid virus infection or masked 
by other diseases or natural senescence of the foliage.
Route investigations were conducted in potato production regions: villages of Aspindza, Akhaltsikhe, Sagarejo, Marneuli , 

Bolnisi and Dmanisi. Healthy and diseased potato tubers with symptoms of ring rot were collected in potato storage houses. 
Diseased plants and tubers were also collected in fields during the potato harvesting. 
Treatment of samples and isolation of bacteria was carried out according to EPPO (European and Mediterranean Plant 

Protection Organization) protocol (2006 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 36, 99–109). 100 µl of each dilution was 
plated on agarized NCP-88 selective media 88 (de la Cruz et al., 1992,). Incubation at 25oC in thermostat). Developed on the 
3rd and 5th days colonies were transferred to agarized selective MTNA media on Petri dishes. Several isolates were obtained. 
After Gram staining, Gram positive isolates were transferred to YGM medium. Cultural morphological and nutritional and 
physiological characters of the isolates have been studied. Molecular identification of the isolates is being studied. 

mailto:Sh.kharadze@agruni.edu.ge
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დამლაშებული ნიადაგები და მათი  
მელიორაციის პრობლემები

ლ. ჯორბენაძე
მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
l.jorbenadze@agruni.edu.ge

დამლაშებული ნიადაგები ორ ჯგუფად იყოფა: 1) ბიც და ბიცნარ და 2) ბიცობ და ბიცობნარ ნიადაგებად. 
ბიცი და ბიცნარი ნიადაგები ხასიათდება ხსნადი მარილების შემცველობით. ბიცობ და ბიცობნარ ნიადაგებს კი 
ახასიათებს შთანთქმული ნატრიუმი და ტუტე რეაქცია. 
დამლაშებული ნიადაგები ადვილად ხსნად მარილებს განსხვავებული რაოდენობით შეიცავენ. ბიცებში მათი 

შემცველობა ზედა ფენებში 1,76-3,18% შეადგენს, ხოლო სიღრმით ის 3,5 –3,6% –ს აღწევს. ძლიერ დამლაშებული 
ნიადაგები ზედა ფენებში მარილებს ნაკლები რაოდენობით შეიცავს და ილუვიურ ფორიზონტში მათი რაოდენობა 
მკვეთრად მატულობს. საშუალოდ დამლაშებულ ნიადაგებში მარილშემცველი ჰორიზონტი უფრო ღრმადაა და 
ადვილად ხსნად მარილებსაც ნაკლები რაოდენობით შეიცავს. დამლაშება მკვეთრად გამოსახულ ქლორიდულ–
სულფატურ ხასიათს ატარებს, თუმცა გვხვდება სოდიანი ბიცი და ბიცნარებიც. საქართველოს დამლაშებული 
ნიადაგების უდიდესი ნაწილის დამლაშებაში ძირითადად მონაწილეობს ნატრიუმის სულფატები – გლაუბერის 
მარილი და ქლორიდები. ნიადაგებისათვის დამახასიათებელია საკმაოდ მაღალი საერთო ტუტიანობა.
დამლაშებული ნიადაგები ხასიათდება ცუდი ფიზიკურ–წყლოვანი და ჰაეროვანი თვისებებით, რაც აიხსნება 

მძიმე მექანიკური შედგენილობით, ცუდი სტრუქტურით, მონთმორილონიტის გადიდებული რაოდენობით.
ძირითადი ჟანგეულების შემცველობა დიდ ფარგლებში მერყეობს – სიღრმით კაჟმიწის შემცველობა 

კლებულობს, ხოლო ერთნახევარი ჟანგეულების – მატულობს.
ჰუმუსის შემცველობა ფართო ფარგლებში მერყეობს. ჰუმუსის უფრო დიდი რაოდენობა აღინიშნება სუსტ 

ბიცობებში, ხოლო ნაკლები – ძლიერ და საშუალო ბიცობებში.
საქართველოში ბიცობიანი ნიადაგების დიდი ნაწილისათვის დამახასიათებელია შთანთქმული მაგნიუმის 

მაღალი შემცველობა, რაც აძლიერებს ბიცობიანობას. ჩვენში გავრცელებულია ნატრიუმიანი, მაგნიუმ-
ნატრიუმიანი, ნატრიუმ-მაგნიუმიანი ბიცობები. 
ბიციან ნიადაგებთან შედარებით ბიცობიან ნიადაგებს უფრო დიდი ფართობი უკავია.

SAliNe SOilS AND PrOBleMS OF itS MeliOrAtiON

L. Jorbenadze
Micheil Sabashvili Institute of Soil Science, Agrichemistry and Melioration, 
Agricultural University of Georgia
l.jorbenadze@agruni.edu.ge

Saline soils are divided into two groups: 1) solonchaks and 2) solonetzes. Solonchaks are characterized by a high content 
of soluble salts, but solonetzes are characterized by absorbed sodium and alkaline reaction.
Saline soils contain different quantities of salts. In Solonchaks the content within the upper layers is 1,76-3,18%, but with 

depth 3,5-3,6%. In strong saline soils the content of salts in the upper layers is less and increases sharply in the illuvial horizon. 
In average saline soil the horizon with salt is deeper and contains soluble salts. Salinization has a chloride-sulphate character. 
Here we also meet soda solonchaks. In the saline soils of Georgia mainly sodium sulphate–glauber salt and chlorides occur. 
The soil in general is highly alkaline.
Saline are characterized by difficult glauber water and air properties, which are explained by the heavy texture, bad 

structure and an increased content of montmorillonite.
The content of the main oxides fluctuates sharply, with depth the content of silica decreases, while the sesquioxides 

increase. The soil is characterizedby increased content of K20 and Na20.
Also the content of humus fluctuates sharply. A higher content of humus is observed in the weak solonchaks and a low in 

strong and average solonchaks.
Solonetzes are characterized by different contents of soluble salts. Most of the solonetzes in Georgia are characterized 

by a high content of adsorbed magnesium, which reinforces salonetzization. In Georgia we meet sodium, magnesium-sodium 
and sodium-magnesium solonetzes.
In comparison with solonchaks, the solonetzes occupy larger areas. 

mailto:l.jprbenadze@agruni.edu.ge
mailto:l.jprbenadze@agruni.edu.ge
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საქართველოში შერჩეული შინაური ქათმების საჭმლის 
მომნელებელი ტრაქტიდან გამოყოფილი რძემჟავა ბაქტერიების 
პრობიოტიკულ დანამატად გამოყენების შესაძლებლობა

ნ. გაგელიძე, ლ. ამირანაშვილი, ხ. ვარსიმაშვილი, ლ. თინიკაშვილი, ლ. თოლორდავა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
n.gagelidze@agruni.edu.ge

პრობიოტიკები, მიკროორგანიზმების სტაბილური კულტურები და მათი ფერმენტაციის პროდუქტებია, 
რომელთაც ნაწლავური მიკრობიოცენოზის ოპტიმიზაციის, პათოგენური და პირობით-პათოგენური 
მიკროფლორის ზრდა-განვითარების ინჰიბირების, მეტაბოლიზმის პროცესების და დაცვითი რეაქციების 
გაუმჯობესებისა და უჯრედული და ჰუმორალური იმუნიტეტის აქტივაციის უნარი გააჩნიათ. 
რძემჟავა ბაქტერიების (LAB) გამოყოფისა და მათი პრობიოტიკური თვისებების შესწავლის მიზნით 

საქართველოს რეგიონებიდან შერჩეულ იქნა შინაური ქათმები: ქართლიდან (სოფ. ქვემოჭალა) – 2 და მცხეთა-
მთიანეთიდან (სოფ. ჟებოტი) – 1. ქათმების შერჩევის კრიტერიუმები იყო შემდგები: (1) წიწილები გამოჩეკილი 
და გაზრდილი უნდა ყოფილიყო საოჯახო მეურნეობაში; (2) არ უნდა ჰქონოდათ მიღებული ანტიბიოტიკები; (3) 
გამოკვებილი უნდა ყოფილიყვნენ ეკოლოგიურად სუფთა საკვებით. რძემჟავა ბაქტერიების გამოსაყოფად ქათმის 
წვრილი ნაწლავის, ბრმა ნაწლავისა და სწორი ნაწლავის ნიმუშებიდან გამოყენებული იყო სამი სხვადასხვა 
საკვები არე (MRS აგარი, M17 აგარი და ბიოფიდობაქტერიების სელექტიური აგარი). 
ნაწლავის ნიმუშებიდან გამოყოფილ 85 კოლონიას შორის უჯრედის მორფოლოგიასა და გრამით შეღებვის 

მეთოდზე დაყრდნობით (გრამ-დადებითი კოკები და ჩხირები), შერჩეულ იქნა სხვადასხვა მორფოლოგიისა 
და შემადგენლობის 41 იზოლატი. აგარის დიფუზიური მეთოდის გამოყენებით შესწავლილი იქნა მათი 
ანტიბაქტერიული მოქმედება 9 ეტალონური ორგანიზმის (Campylobacter jejuni ATCC 33291, Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, Shigella flexneri ATCC 29903, E. coli ATCC 8739, Enterococcus faecalisATCC 29212, Bacillus cereus 
ATCC 10876, Salmonella Enterica DSH 50912, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes) მიმართ. შემდგომი 
კვლევებისთვის შეირჩა რძემჟავა ბაქტერიების 4 იზოლატი, რომელთაც ჰქონდა ანტიბაქტერიული მოქმედება 
სულ მცირე 3 ინდიკატორული შტამის მიმართ. ეს შტამები შესაძლოა განხილული იქნეს როგორც ქათმის საკვების 
პერსპექტიული პრობიოტიკური დანამატები. 
სამუშაო შესრულებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (პროექტი AR100/10-130/14) 

ფინანსური მხარდაჭერით, თანადამფინანსებელია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 

tHe POSSiBilitY OF APPliCAtiON OF lACtiC ACiD 
BACteriA iSOlAteD FrOM GUt OF DOMeStiC CHiCKeNS 
SeleCteD iN GeOrGiA AS PrOBiOtiC ADDitiVe

N. Gagelidze, L. Amiranashvili, Kh.Varsimashvili, L.Tinikashvili, L.Tolordava
S. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology of Agricultural University of Georgia
n.gagelidze@agruni.edu.ge

Probiotics are stable cultures of microorganisms and their fermentation products, which are able to optimize intestinal 
microbiocenosis, inhibit growth and development of pathogenic and opportunistic pathogenic microflora, improve processes 
of metabolism and defensive reactions, and activate cellular and humoral immunity. 
In order to isolate lactic acid bacteria (LAB) and study their probiotic properties, domestic chickens in regions of Georgia: 

2 – in Qartli (village Qvemochala) and 1 – in Mtskheta-Mtianeti (village Jheboti) have been selected. Selection criteria for 
chicken were as followed: (1) hatched and bred in a family farm; (2) no antibiotic treatment; (3) fed with ecologically pure food. 
Three different nutrient media (MRS agar, M17 agar and bifidobacteria selective agar) were used for isolation of LAB from 
ileal, cecal and rectal samples of chickens. 
41 Isolates of different morphology and consistence were chosen based on their cell morphology and gram staining 

(gram-positive cocci and rods) out of 85 colonies isolated from the intestinal samples. Their antibacterial activity was studied 
towards 9 test organisms (Campylobacter jejuni ATCC 33291, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella flexneri ATCC 
29903, E.сoli ATCC 8739, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Bacillus cereus ATCC 10876, Salmonella Enterica DSH 50912, 
Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes) using the agar diffusion method. 4 LAB isolates having antibacterial activity 
against at least 3 indicator strains were selected for further investigations. These strains might be considered as perspective 
probiotic additives for chicken feed. 
Acknowledgement: The work was conducted by financial support of Shota Rustaveli National Scientific Foundation (project 

AR100/10-130/14) and co-sponsorship of Agricultural University of Georgia.
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