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პირადი ინფორმაცია:   

სახელი: ლეფსვერიძე ეკა 

დაბადების თარიღი: მარტი.04.1978 

მოქალაქეობა: საქართველოს 

ოჯახური მდგომარეობა: 

შვილები: 

დაოჯახებული 

ვაჟი 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვ. მე-4 კორპ. ბინა 

134, თბილისი, 0186 

ტელეფონი: +995 32 2189495, +995 593 483484 

e-mail: eka_lepsveridze@iliauni.edu.ge 

მიმდინარე სამუშაო : 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ისუ), საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტის პროფესორი 

ისუ-ს ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის დირექტორი  

განათლება:  

2006 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი (Rerum naturalium doctor) 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰამბურგის უნივერსიტეტი, 

გერმანია  
2002 ინგლისური - როგორც უცხო ენა  

სერთიფიკატი, დონე -Post Advanced 

თბილისის საერთაშორისო სახლი, საქართველო  
2001 ბიოლოგიის მაგისტრის დიპლომი (წარჩინებით) 

ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრა 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
1999 ბიოლოგიის ბაკალავრის დიპლომი (წარჩინებით) 

ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
დიპლომები და ჯილდოები:  

2009 Georgian National Science Scholars (GNSSII) პროგრამა, ჯილდ.  

2000, 2002 ISSEP -ის (სოროსის მეცნიერებისა და განათლების საერთაშორისო პროგრამა) 

სტუდენტთა კონფერენციების გამარჯვებულის დიპლომები   

კონფერენციები/სკოლები/ 

ტრეინინგები: 

 

2015 იდეიდან ინოვაციამდე, აკადემიის პერსპექტივიდან. საქართველოს 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, GITA 

2015 ინოვაციების მენეჯმენტის ტრეინინგი. GITA 

2014 ნეიროპლასტიკურობის მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ჯანმრთელობისა 

და დაავადების ნერვული სუბსტრატი, კვლევის ახალი მიდგომები.  

ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი  
2012 ნეიროპლასტიკურობის მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ჯანმრთელობისა 

და დაავადების ნერვული სუბსტრატი, კვლევის ახალი მიდგომები.  

ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

2011 ბათუმის შემოდგომის სკოლა „ნეირობიოლოგიის საფუძვლები“  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  
2010 ბათუმის ნეირობიოლოგიის კონფერენცია „ნერვული სისტემის ფუნქცია და 

დისფუნქცია“ 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   
2010 მე-9 „ გაგრის საუბრები“, საერთაშორისო კონფერენცია - ნეირომეცნიერების 

ფუნდამენტური საკითხები  

ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი.  

საერთაშორისო გამოცდილება:  

მაისი 2012  „ PhD  კანდიდატების ხელმძღვანელობის ტრეინინგი“  

კიევი, მოჰილას აკადემია, უკრაინა  

აპრილი-ივლისი 2009 ალეგენი-სინგერის ინსტიტუტის მიწვეული მკვლევარი  

პიტსბურგი, პენსილვანია, აშშ  
2003-2006 ჰამბურგის მოლეკულური ნეირობიოლოგიის ცენტრის  PhD სტუდენტი  

ჰამბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია  

აგვისტო 2002 IBRO საზაფხულო სკოლა  

ექსპერიმენტული მედიცინისა და ფიზიოლოგიის ცენტრი, პრაღა, ჩეხეთი    

აპრილი-ივლისი 2000 მიწვეული მკვლევარი ნეიროფიზიოლოგიის დეპარტამენტი, ფიზიოლოგიის 

ინსტიტუტი, შარიტე, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ბერლინი, გერმანია  
 



 

 

 

 

 

 

გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

 

 

1. Solomonia R.,  Lepsveridze E.,  Kiguradze T.,  Nozadze M. (2013) Inositols and Epilepsy, 

Inositol: Synthesis, Functions and Clinical Implications (Book), NOVA publishers, Edited by 
Rocha H. and Cardoso M. 105-127 

2. Solomonia R, Gogichaishvili N, Nozadze M, Lepsveridze E, Dzneladze D, Kiguradze T. (2013)  

Myo-inositol treatment and GABA-A receptor subunit changes after kainate-induced status 

epilepticus. Cell Mol Neurobiol. 33(1):119-27. 

3. Kharlamov E.A., Lepsveridze E., Meparishvili M., Solomonia., Lu B., Miller E.R., Kelly K.M., 

Mtchedlishvili Z. (2011) Alterations of GABAA and glutamate receptor  subunits and heatshock 

protein in rat hippocampus following traumatic brain injury and in posttraumatic epilepsy. Epilepsy 

Research, 95(1-2):20-34 

4. Nozadze M., Mikautadze E., Lepsveridze E., Mikeladze E., Kuchiashvili N., Kiguradze T., 

Kikvidze M., Solomonia R. (2011) Anticonvulsant activities of myo-inositol and scyllo-inositol on 

pentylenetetrazol induced seizures. Seizure. 20(2):173-176 

5. Mtchedlishvili Z., Lepsveridze E., Xu H., Kharlamov E.A., Lu B., Kelly K.M. (2010) Increase of 

GABA(A) receptor-mediated tonic inhibition in dentate granule cells after traumatic brain injury. 

Neurobiol Dis., 38(3),464-75. 

6. Solomonia R., Mikautadze E., Nozadze M., Kuchiashvili N., Lepsveridze E., Kiguradze T. (2010) 

Myo-inositol treatment prevents biochemical changes triggered by kainate-induced status 

epilepticus. Neurosci Lett. 468(3), 277-81. 

7. Schmidt,C., Lepsverdize,E., Chi,SL., Das, AM., Pizzo,SV., Dityatev, A. and Schachner, M. 

(2008). Amyloid precursor protein and amyloid beta-peptide bind to ATP synthase and regulate its 

activity at the surface of neural cells. Molecular Psychiatry. 13(10), 953-69. 

8. Morellini,F.,  Lepsveridze,E.,  Kähler,B.,  Dityatev,A., and Schachner,M. (2007) Reduced 

reactivity to novelty, impaired social behavior, and enhanced basal synaptic excitatory activity in 

გრანტები:  

2014-2016 CRDF/GRDF „საქართველოში ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის 

შექმნა – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ (A60730) 

პროექტის მთავარი მენეჯერი 

2015-2018 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი „ინოზიტოლები და 

ეპილეფტოგენეზის პრევენცია“ (DI/9/7-222/14)  

თანახელმძღვანელი 

2014-2016 CRDF/GRDF/შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

“პათოგენების კვლევისა და განათლების ცენტრი“ (A60353) 

კვლევის მენეჯერი 
 

2009 CRDF/GNSF/GRDF  “ტვინის ტრავმული დაზიანების 

ელექტროფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური კორელატების კვლევა და მათი 

თავიდან აცილების გზების განსაზღვრა“ (GNSS0108) 

პროექტის მენეჯერი  
 

2007-2011 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი „ გენთა ექსპრესია და 

რეკოგნიციული მეხსიერება“ ( RN-N235) 

მკვლევარი 

ენები:  

 ქართული-მშობლიური 

რუსული-თავისუფლად 

ინგლისური-თავისუფლად 

გერმანული-საშუალოდ 

კომპიუტერული 

პროგრამები: 

 

 Windows, Word, Excel, Power Point, Acrobat, Sigma Plot, Heka, Internet. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22986984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21074457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21074457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mtchedlishvili%20Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lepsveridze%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xu%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kharlamov%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lu%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kelly%20KM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Neurobiol%20Dis.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Solomonia%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mikautadze%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nozadze%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuchiashvili%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lepsveridze%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kiguradze%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Neurosci%20Lett.');


perforant path projections to the dentate gyrus in young adult mice deficient in the neural cell 

adhesion molecule CHL1. Molecular and Cellular  Neuroscience 34, 121-136 

9. Nikonenko,A.G., Sun,M., Lepsveridze,E., Apostolova,I., Petrova,I., Irintchev,A., Dityatev, A., and 

Schachner,M. (2006). Enhanced perisomatic inhibition and impaired long-term potentiation in the 

CA1 region of juvenile CHL1-deficient mice. European Journal of Neuroscience 23, 1839-1852. 

10. Dugladze,T., Lepsveridze,E., Breustedt,J., Kehrer,C., Heinemann,U., and Gloveli,T. (2004). 

Effects of phencyclidines on signal transfer from the entorhinal cortex to the hippocampus in rats. 

Neuroscience Letters 354, 185-188.     


