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საქართველო -  ახალციხე  

თურქეთი -  ყარსი 

 



 

საპატიო საბჭო: 

პროფესორი მაკა ბერიძე 

პროფესორი ჰუსნუ კაფუ 

სიმპოზიუმის თავმჯდომარეები: 

პროფესორი ლევან მაკარაძე 

პროფესორი მეთე ჯიჰანი 

სამეცნიერო საბჭო: 

აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი 

პროფესორი მერაბ ბერიძე 

პროფესორი ისა ოზაიდინი 

პროფესორი იავუზ ოზთურქლერი 

პროფესორი ჯიჰან ქაჩარი 

პროფესორი ნინო მილაშვილი 

პროფესორი დავით გოდერძიშვილი 

ასოცირებული პროფესორი ეროლ აიდინი 

საორგანიზაციო კომიტეტი : 

პროფესორი როინ ყავრელიშვილი 

პროფესორი ჯიჰან ქაჩარი 

ასოცირებული პროფესორი ეროლ აიდინი 

დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი მაია მესხიძე 

მასწავლებელი მურათ ინჯე  

დოქტორანტი ჯულიეტა ტაბეშაძე 

თარჯიმნები: 

პროფესორი როინ ყავრელიშვილი 

დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი მაია მესხიძე 

მოდერატორი:  

              
მერი სახამბერიძე 

მარი ნარიმანიძე 
 
 
 
                                                       



პროგრამა 

მოხსენება -  10 წუთი 

თარგმანი - 5 წუთი 

დისკუსია - 30 წუთი 

 
                                                     1 ივლისი 2021, ხუთშაბათი 
                                    კონფერენციის გახსნა:  თბილისის დროით 11:00 -11:40 

https://zoom.us/j/4198650279?pwd=T2x6RzQ2ZjFvQ3J0UHhJcGlTcWFRZz09 

Meeting ID: 419 865 0279 

Passcode: 123 

11.00-11.05  პროფესორი მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო     უნივერსიტეტის 

რექტორი; 

11.05-11.10   პროფესორი ჰუსნუ ქაფუ, კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორი; 

11.10-11.15 პროფესორი ტოომას ტიირატსი - ესტონეთის სიცოცხლის შემსწავლელ 

მეცნიერებათა უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინისა და  ცხოველთა 

მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი, სკანდინავიის ბალტიის 

ვეტერინარული ფაკულტეტების რეგიონული ჯგუფის თავმჯდომარე, 

ვეტერინარული განათლების დაწესებულებების ევროპული ასოციაციის 

აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი, ესტონეთის ვეტერინარული ასოციაციის 

პრეზიდენტი, საერთაშორისო ექსპერტი; 

11.15-11.20  პროფესორი მერაბ ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორის მოადგილე; 

11:20-11:25 პროფესორი ენგინ ქილიჩი, კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორისმოადგილე; 

11.25-11.30   ვასილ ბასილაძე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის   სამინისტროს 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, მთავარი ვეტერინარი 

ოფიცერი, საქართველოს დელეგატი ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციაში და  ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის (OIE) ევროპის რეგიონული კომისიის ბიუროს გენერალურ 

მდივანი; 

11.30-11.35  პროფესორი მეთე ჯიჰანი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვეტერინარიის 

ფაკულტეტის დეკანი; 

11.35-11.40 პროფესორი ლევან მაკარაძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო სავეტერინარო 

განათლების ასოციაციის პრეზიდენტი, ვეტერინარიის ინტეგრირებული 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 

https://zoom.us/j/4198650279?pwd=T2x6RzQ2ZjFvQ3J0UHhJcGlTcWFRZz09


 

პირველი სხდომა 11:40-13:10 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფესორი ლევან მაკარაძე, პროფესორი მეთე ჯიჰან 

თურქულის სტრუქტურული (SP) და არასტრუქტურული (NSP) ცილების 

სერომონიტორნგი საქართველოში 

ვასილი ბასილაძე, დემნა ხელაია, თენგიზ ჩალიგავა, ოთარ პარკაძე, იოსებ 

მენთეშაშვილი, დავით გოდერძიშვილი. 

მტაცებელი ფრინველების კლინიკური პრობლემები ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

ანატოლიის რეგიონში 

მეთე ჯიჰანი, ბურაქ ბუიუქბაქი, დერია დელი, თიმუჩინ ჩაღდაშ ქურთი 

საქართველოში Dirofilaria spp. გავრცელების პირველადი ანალიზი     

ლევან ციცქიშვილი, თენგიზ ყურაშვილი,  ლევან მაკარაძე, ქეთევან სანაია, 

ირმა გეგუჩაძე,  მარიკა ბოკუჩავა. 

GnRH -ის საფუძველზე ოვულაციის სინქრონიზაციის პროტოკოლები ფურებში 

ჯიჰან ქაჩარი, სემრა ქაია, მურათ ჯან დემირი 

 

მეორე სხდომა 13:10 -15:00 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფესორი იავუზ ოზთურქლერი, პროფესორი თენგიზ 

ყურაშვილი 

ემბრიონის გადანერგვა (ტრანსპლანტაცია) მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში: 

ბოლოდროინდელი წარმატებები და ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

წარმატებულ ემბრიო-ტრანსფერზე 

იავუზ ოზთურქლერი  

აჭარის ჰიდრომინერალური რესურსების კვლევა ბალნეოთერაპევტული 

კომპონენტების     შემცველობაზე 

ალიოშა ბაკურიძე, რაულ გოცირიძე,  ნინო კიკნაძე, თამარ მასიუკოვიჩი, ანა 

გაფრინდაშვილი, ლაშა ბაკურიძე, კახი ბაკურიძე , ლევან მაკარაძე , დალი 

ბერაშვილი.  

კანგალის ჯიშის ძაღლში, ბაბეზიოზის დიაგნოზით, იმიდოკარბ დიპროპიონატის 

მოქმედების ყოველდღიური შეფასება ჰემატოლოგიასა და კლინიკურ ბიოქიმიაზე - 

დაავადების ანგარიში 

ენეს აქიოზი, მერთ სეზერი, იუსუფ უმუთ ბათი, ერდი ილდირიმი 

პრეპარატ  ალპაკის  აკარიციდული  ეფექტიანობა  იქსოდიდური ტკიპების მიმართ 

ლაბორატორიულ პირობებში     

ლევან მაკარაძე, მანანა დუმბაძე,  შალვა მაკარაძე, ლევან ციცქიშვილი, ლაშა 

ავალიანი, ზურაბ მაკარაძე, ია გიგაური.  

 

 



ხბოს წვივის სპასტიკური სპაზმის მკურნალობა ნევრექტომიით 

ჯელალ შაჰინ ერმუთლუ, ისა ოზაიდინი, უღურ ილდიზი, ერსინ 

თანრივერდი, მეჰმეთ თურანი 

 

მესამე სხდომა 15:00-16:30 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფესორი დემნა ხელაია, პროფესორი ჯიჰან კაჩარი 

ბრუცელოზის პროფილაქტიკა და კონტროლი საქართველოში 2014-2020 წლებში. 

ვასილი ბასილაძე, დემნა ხელაია, ოთარ პარკაძე, თენგიზ ჩალიგავა, იოსებ 

მენთეშაშვილი, დავით გოდერძიშვილი. 

კვიცის სწორი ნაწლავის ჰიპერპლაზია, მისი მკურნალობა და შედეგების შეფასება 

ჯელალ შაჰინ ერმუთლუ, უღურ აიდინი, უღურ ილდიზი, ერსინ 

თანრივერდი, მეჰმეთ თურანი, ოზგურ აქსოი 

ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენება სასურსათო დანიშნულების ცხოველებში 

და ნარჩენი ანტიბიოტიკების კვლევა ცოცხალი ცხოველების ბიოლოგიურ სითხეებში 

და ქსოვილებში     

თეა ოშხერელი, დემნა ხელაია, დავით გოდერძიშვილი, ანა გემაზაშვილი. 

ტკიპებით დაინფიცირება და ტკიპასთან დაკავშირებული პათოგენები ძაღლებში 

გენჯაი თაშქინ თაშჩი, ნესლიჰან ოლმეზი, ნილგუნ აიდინი, მესუთ ერდი 

იშიქი, მესუტ იღითი, ზათი ვათანსევერი 

  

 

2 ივლისი 2021 პარასკევი  

მეოთხე სხდომა: 11:00-12:30 

სხდომის თავმჯდომარე: ასოცირებული პროფესორი ეროლ აიდინ, პროფესორი 

დავით გოდერძიშვილი 

ფაშატში ვულვარული ბრტყელუჯრედოვან კარცინომაში p 53, CYTOCERATIN 5/6 -ს 

და PCNA ექსპრესიების იმუნოჰისტოქიმიური შეფასება 

ემინ ქარაქურთი, მუსჰაბ ქურუ, ჯელალ შაჰინ ერმუთლუ, მურათ ჯან 

დემირი, აიფერ ილდიზი 

ადგილობრივი აგროინდუსტრიულ  ნარჩენებზე წარმოებული სპორაწარმომქნელი 

Bacillus subtilis  -ის  ახალი  პრობიოტიკის  გავლენა ბროილერის პროდუქტიულობაზე 

ამროსი ჭკუასელი ,  ავთანდილ ჩაგელიშვილი, მაიკო ხუციშვილი-მაისურაძე, 

ვლადიმერ ელისაშვილი, თამარ ხარძიანი, თორნიკე ლაშქარაშვილი, გიორგი 

ჩაგელიშვილი, რევაზ ლაფაჩი, ეკატერინე ღვალაძე.   

წითელი ხორცისა და ცოცხალი ცხოველების იმპორტი თურქეთში 

ეროლ აიდინი, ებრუ საღმიში                                  

 



მასტიტის გამომწვევი სტაფილოკოკების ანტიბიოტიკომგრძნობელობის შესწავლა 

მერაბ ნათიძე, სერგო რიგვავა, ნინო მილაშვილი, მარიამ გოგოლაძე 

სწორი ნაწლავის გამოვარდნის ოპერაციული მკურნალობის მეთოდები კატებში  

თემურ პაპუაშვილი, ნინო მილაშვილი, მაია თურმანიძე 

  

მეხუთე სხდომა: 12:30-14:00 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფესორი ნინო მილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

სემრა ქაია 

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პრობლემა საქართველოში და ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა საქონლის სულადობის გამოკვლევა მასტიტების 

არსებობაზე, ოქროსფერი სტაფილოკოკის დეტექცია 

თეა ოშხერელი, დავით გოდერძიშვილი, ზურაბ მაკარაძე, ნანა გვენცაძე 

ვირთაგვებში ექსპერიმენტული ინტოქსიკაციით ღვიძლის დაზიანების გამოკვლევა 

დიკლოფენაკის სოდისუმის იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით ATF-6 და CGMP 

გამოხატულებით 

აიფერ ილდიზი, ემინ ქარაქურთი, სეფილ დაღი, ჰილმი ნუჰოღლუ, ემრე 

ქურთბაში 

საყლაპავი მილის კისრის ნაწილის ცეცხლნასროლი ჭრილობის მკურნალობა 

სანადირო ძაღლებში  

თემურ პაპუაშვილი, ლალი მაჯავიძე, გიორგი ბუცხრიკიძე 

ადგილობრივ  აგროინდუსტრიულ ნარჩენებზე წარმოებული სპორაწარმომქნელი 
Bacillus amyloliquefaciens -ის ახალი პრობიოტიკის  გავლენა ბროილერის 

პროდუქტიულობაზე. 

ამროსი ჭკუასელი ,  ავთანდილ ჩაგელიშვილი, მაიკო ხუციშვილი-მაისურაძე, 

ვლადიმერ ელისაშვილი, თამარ ხარძიანი, თორნიკე ლაშქარაშვილი, გიორგი 

ჩაგელიშვილი, რევაზ ლაფაჩი, ქეთევან  სამყურაშვილი.  

თანდაყოლილი ტუჩის ნაპრალი სიმენტალის ჯიშის ხბოს შემთხვევაში 

უღურ აიდინი, ბაშაქ ქურთი, ისა ოზაიდინი, უღურ ილდიზი, ერსინ 

თანრივერდი, მეჰმეთ თურანი 

 

მეექვსე სხდომა: 14:00-16:00 

სხდომის თავმჯდომარე: პროფესორი მერაბ ნათიძე, ასოცირებული პროფესორი 

გენჯაი თაშქინ თაშჩი 

ზამბახის (Iris pallida Lam.) ფესვებისგან, ტუბეროზას (Polianthes tuberosa L.) 

ყვავილებისგან  და ზირას (Cuminum cyminum L.) თესლებისგან  ეთერზეთების მიღება 

„მწვანე ტექნოლოგიებით“ და მათი ანტიბაქტერიული მოქმედების შესწავლა 

ლანა კოდანოვი, სალომე ბარბაქაძე,  მარიამ მეტრეველი,  ლაშა ბაკურიძე,  

მალხაზ ჯოხაძე,  მარიამ გოდერძიშვილი, დალი ბერაშვილი, ლევან 

მაკარაძე,   ალიოშა ბაკურიძე. 



ძაღლის ლეპტოსპიროზი საქართველოში        

თენგიზ ყურაშვილი, ლევან მაკარაძე, ეკატერინე სანაია, ლევან 

ციცქიშვილი, გაბრიელ გლუნჩაძე, ანა მეცხვარიშვილი.  

 

უნიმაგით ნეკოზულ ჩირქოვანი ანთებების მკურნალობის შედეგები  

ნონა ფაღავა, დავით გოდერძიშვილი, ნინო მილაშვილი  

მელატონინი     

სერაფ ქორალ თაშჩი, ნურჰაიათ გულმეზი 

ძაღლის ქცევის თავისებურებები    

ნაირა მამუკელაშვილი , ზურაბ მაკარაძე, თეიმურაზ არეშიძე,  ეკატერინე 

ჩაჩუა.  

ოსმალეთის იმპერიიდან დღემდე ცხოველთა ქურდობის საკითხი და მათი 

აღმოფხვრის ზომებთან დაკავშირებული კვლევაოსმალეთის იმპერიიდან დღემდე 

ცხოველთა ქურდობის საკითხი და მათი აღმოფხვრის ზომებთან დაკავშირებული 

კვლევა     

ალი იღითი, გოქჰან ასლიმი, ჩაღრი ჩაღლარ სინმეზი, აშქინ იაშარი 

 

შემაჯამებელი სხდომა: 17:00 

პროფესორი ლევან მაკარაძე 

პროფესორი თენგიზ ყურაშვილი 

პროფესორი დემნა ხელაია 

პროფესორი დავით გოდერძიშვილი 

პროფესორი ნინო მილაშვილი 

პროფესორი მეთე ჯიჰანი 

პროფესორი ენგინ ქილიჩი  

პროფესორი იავუზ ოზთურქლერი 

პროფესორი ჯიჰან ქაჩარი 

ასოცირებული პროფესორი ეროლ აიდინი 

 


