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პროფ. გურამ ტყემალაძის სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება 
 

საქართველოს აგრარული და ტექნიკური უნივერსიტეტების სრული პროფესორი, 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი  
 

პროფესორი გურამ ტყემალაძე არის ცნობილი მეცნიერი - მცენარეთა ბიოქიმიკოსი და 
ენზიმოლოგი. გამოქვეყნებული აქვს 102 სამეცნიერო შრომა, 6 სახელმძღვანელო და 1 

ენციკლოპედიური ლექსიკონი. გურამ ტყემალაძის სამეცნიერო შრომების უდიდესი ნაწილი 
ეძღვნება საქართველოსათვის დამახასიათებელი ისეთი აგრარული კულტურების შესწავლას, 
როგორიცაა: ვაზი და ჩაის მცენარე.  

გურამ ტყემალაძის სამეცნიერო შრომები ეძღვნება საქართველოსათვის დამახასიათებელი ისეთი 
აგრარული კულტურების შესწავლას, როგორიცაა: ვაზი და ჩაის მცენარე, აგრეთვე სიმინდი, ბარდა და სოაია.  

გურამ ტყემალაძის კვლევის ძირითადი მიმართულებები მეტად  აქტუალურია და ეხება 
თანამედროვე ბიოქიმიის ერთ-ერთ ცენტრალურ პრობლემას - ნივთიერებათა ცვლის 
რეგულაციისა და მიზანდასახული მართვის პრობლემას. პრობლემის წარმატებით გადაწყვეტა 

აგრარული ტექნოლოგიების, კერძოდ აგრარული კულტურების პროდუქტიულობის ამაღლების 
აუცილებელი პირობაა. ნივთიერებათა ცვლის ურთიერთკავშირი და ურთიერთდამოკი-
დებულება ნათელი დადასტურებაა იმის, რომ ნივთიერებათა ცვლა არის მრავალრიცხოვანი და 
ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული და კოორდინირებული ქიმიური პროცესების 
მწყობრი სისტემა. აგრარულ ტექნოლოგიებში გადამწყვეტ როლს ასრულებს ფერმენტები, 
რომელთა საშუალებით ხორციელდება როგორც ყველა კონკრეტული რეაქცია და მათი 
რეგულაცია, ისე მეტაბოლიზმის მთელი პროცესი და მისი მართვა. ფერმენტების აქტივობისა 
და ბიოსინთეზის ინტიმური მექანიზმების შესწავლა იძლევა მცენარეზე მიზანმიმართული 
ზემოქმედების საშუალებას, რაც მცენარის ბიოსინთეზურ აქტივობაზე მოქმედების გზით 
რეალიზდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ფერმენტების თვისებებისა და 
რეგულაციის მოლეკულური მექანიზმების შესწავლას, რომლებიც უშუალოდ არის 
დაკავშირებული ენერგიისა და აზოტის ცვლასთან. სწორედ ასეთ ფერმენტებს წარმოადგენს 
გურამ ტყემალაძის მიერ კვლევის საგნად შერჩეული მალატდეჰიდროგენაზა და გლუტამატდე-
ჰიდროგენაზები. დასახელებული ფერმენტები, აგროტექნოლოგიების კუთხით, საერთოდ, არ 
არის გამოკვლეული ვაზსა და ჩაის მცენარეში. მიზეზი ისაა, რომ აღნიშნული მცენარეებიდან 

ძალიან ძნელად ხდება ფერმენტების გამოყოფა და  გასუფთავება, რადგან ეს მცენარეები 
მდიდარია ფენოლური ნაერთებით, ხასიათდება ცელულოზური და ჰემიცელულოზური გარსის 
დიდი სიმტკიცითა და ცილების ძალზე დაბალი შემცველობით. 

Gგურამ ტყემალაძის სამეცნიერო კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: აგრარული 

მცენარეების ფერმენტების სტრუქტურასა და ფუნქციას შორის ურთიერთკავშირი; ფერმენტების 
აქტივობისა და ბიოსინთეზის რეგულირება; ფერმენტების მოქმედების კინეტიკა; მცენარეთა 
ზრდა-განვითარებაზე ფიზიოლოგიურად აქტიური ნაერთების, ჰერბიციდების, მინერალური და 
ორგანული მარილების მოქმედება და დეტოქსიკაციის გზების შესწავლა;  
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გურამ ტყემალაძის მიერ მიღებული შედეგებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია:  

1. მალატდეჰიდროგენაზისა და გლუტამატდეჰიდროგებაზების ალოსტერიული ბუნების 
აღმოჩენა, მათი მოქმედების კინეტიკის შესწავლა; სულფჰიდრილის ჯგუფების როლი 

ფერმენტების კატალიზურ აქტივობასა და დისოციაცია-რეასოციაციის პროცესში. 
მალატდეჰიდროგენაზის აქტიური და რეგულატორული ცენტრების ფორმირებაში 
სულფჰიდრილის ჯგუფები მონაწილეობა. ეს მონაცემები იძლევა აგრარულ კულტურებში 
ნივთიერებათა ცვლის,  მათი ზრდა-განვითარების მართვისა და რეგულაციის 
შესაძლებლობას. 

2. გლუტამატდეჰიდროგენაზების აქტივობის ერთმხრივმიმართული რეგულაცია და ამ 
რეგულაციის მექანიზმის შესწავლა. ამინირებისა და დეზამინირების რეაქციებში 

ფერმენტების მოლეკულების კომფორმაციებს შორის განსხვავების მიზეზის აღმოჩენა. 
Dეგზოგენური  ნაერთებით გლუტამატდეჰიდროგენაზების in vivo ბიოსინთეზისა და 
აქტივობის სტიმულირების, აგრეთვე აღნიშნულ ფერმენტებზე ფენოლური ნაერთების 
ინჰიბიტორული გავლენის მექანიზმების დადგენა. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ ინჰიბირება 
განპირობებულია ფენოლებში არსებული ორთო-ჰიდროქსილებსა და ფერმენტთა 
ფუნქციურ ჯგუფებს შორის წყალბადური ბმების წარმოქმნით. ინჰიბირების მოხსნის 
ქიმიური მეთოდების დამუშავება. 

3. აგრარულ კულტურებზე ჰერბიციდების, კერძოდ, 2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავასა და მისი 
ნაწარმების ტოქსიკური მოქმედების, მეტაბოლიზირებისა და დეტოქსიკაციის ბიოქიმიური 
მექანიზმები შესწავლა. Aმექანიზმების თანახმად, ჰერბიციდის გავლენით მცენარეებში, 
განსაკუთრებით სარეველებში, მკვეთრად იზრდება ამონიაკის რაოდენობა, რაც იწვევს 
ტუტიანობის გაზრდას, ლიზოსომების დაშლასა და უჯრედების ავტოლიზს. დDადგინდა 
ამონიუმის იონების, როგორც აზოტის ცვლის ფერმენტების ბიოსინთეზისა და აქტივობის 
რეგულატორის, როლი აგრარულ მცენარეებში. კერძოდ, ამონიუმის იონები იწვევდა 
კონსტიტუციური მალატ და გლუტამატდეჰიდროგენაზების ბიოსინთეზის სტიმულირებას. 

მეტალთა იონები, მინერალური მარილების სახით, განაპირობებდა აღნიშნული 
ფერმენტების აქტივობის გაძლიერებას, ხოლო ორგანულ მჟავათა მარილები და 
ბუნებრივი ფენოლური ნაერთები, პირიქით, ამუხრუჭებდა ფერმენტების აქტივობას. ამ 
აღმოჩენამ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში აგროტექნოლოგიების შემდგომ 
განვითარებას.  

4. აქტინომიცეტების 110 კულტურიდან შერჩეულია სამი, განსაკუთრებით აქტიური შტამი, 
რომლებიც იზრდება ჰერბიციდების მაღალ კონცენტრაციებზე და ხასიათდება 
ჰერბიციდების ბიოდეგრადაციის კარგი უნარით. ცდები ტარდებოდა შვრიაზე, სუდანურაზე, 
აჯამეთის თეთრასა და სარეველა მცენარეზე - ბირკა ჩვეულებრივზე. 

 5. ვაზის ყინვაგამძლე და ყინვის მიმართ სუსტად გამძლე ჯიშებში მალატდეჰიდროგენაზის, 
კატალაზისა და განსაკუთრებით ნად(ფ)-სპეციფიკური გლუტამატდეჰიდროგენაზის აქტივო-
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ბებს შორის მკვთრი განსხვავების დადგენა. კერძოდ, მალატდეჰიდროგენაზისა და 
კატალაზის აქტივობები ვაზის ყინვაგამძლე საფერავის ჯიშის კალმებში კრიტიკულ 
ტემპერატურებზე (-17 და -25 0С), შესაბამისად, 3-ჯერ და 5-ჯერ აღემატება 
აღნიშნული ფერმენტების აქტივობებს ვაზის ნაკლებად ყინვაგამძლე ჯიშის კალმებში. რაც 
შეეხება ნად(ფ) - სპეციფიკურ გლუტამატდეჰიდროგენაზის აქტივობას ვაზის 
ყინვაგამძლე ჯიშის კალმებში (-17 0С), ის 3-ჯერ აღემატება ნაკლებად ყინვაგამძლე 
ჯიშში ფერმენტის აქტივობას. -25 0С-ზე ფერმენტის აქტივობა ვაზის ნაკლებად 
ყინვაგამძლე ჯიშში, საერთოდ, არ შეინიშნება. ამგვარად, მიღებული შედეგები შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს, როგორც ერთ-ერთი შესაძლებელი ტესტი ვაზის ყინვაგამძლეობის 
დიაგნოსტიკაში. 

 6. AAAAაგრარული კულტურებიდან ფერმენტების გამოყოფისა და გაწმენდის მეთოდების 
შემუშავება, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიოტექნოლოგიურ პროცესებში. 

 გურამ  ტყემალაძის კვლევის შედეგებიდან აღსანიშნავია 2011 წელს ცნობილ ქართველ 
მათემატიკოსებთან (ე. ნადარაია, ბ. დოჭვირი, გ. სოხაძე, ო. ფურთუხია) ერთად გამოქვეყნებული 
შრომები ფერმენტულ კინეტიკაში, კერძოდ, მიხაელის მენტენის განტოლებაში ორი უცნობი 
პარამეტრის სტატისტიკური შეფასების ცხადი გამოსახულების მიღება. აღნიშნული 
გამოსახულება იძლევა უცნობი პარამეტრების ქცევის პროგნოზირების საშუალებასაც. შეფასებას 
აქვს თეორიული და პრაქტიკული გAMOYENEამოყენების  საინტერესო შესაძლებლობები. 
შესწავლილია აგრეთვე, პირველი და მეორე რიგის ქიმიური რეაქციების აღმწერი დიფუზური 
პროცესები და მათთან დაკავშირებული კინეტიკური ამოცანები.  

Gგურამ ტყემალაძის შრომებიდან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიურ საკითხებთან 

დაკავშირებული შრომებიც, რომელთა საფუძველზე:   

 1. დამუშავდა არაორგანული ნარჩენებისა და დაბინძურებული წყლების გაუვნებლობის 
ორიგინალური მეთოდი, რაც ზღუდავს მათს გავრცელებას გარემოში, კერძოდ, 
საძოვრებსა და ჰიდროგრაფიულ ქსელში. 

 2. შესწავლილია ბოლნისის რაიონის გარემოს დამაბინძურებელი წყაროები და 
გაკეთებულია მათი ზეგავლენით ბიოსფეროს მახასიათებლების ფაქტობრივი 
მდგომარეობის ანალიზი. გარემოს პარამეტრების შესახებ სტატისტიკური მასალის 

გამოყენებით შეფასებულია ბიოსფეროს შეშფოთებათა სიხშირე და მავნეობათა დასაშვებ 
კონცენტრაციათა ალბათობა. გარემოს მახასიათებლების შეფასებათა პროგნოზირებისათვის 
შერჩეულია შემთხვევითი სიდიდეების დროში ცვალებადობის ნორმალური კანონის 
შესატყვისი მათემატიკური მოდელი. 

3. დადგინდა, რომ ბუნებაზე ადამიანის ანთროპოგენური ჩარევა ამწვავებს ადამიანსა და ბუნებას 
შორის დამოკიდებულებას, რის გამოც განადგურების პირას შეიძლება დადგეს ფლორა და 
ფაუნა, დაბინძურდეს ჰაერი და წყალი. 

 
პროფესორი გურამ ტყემალაძე სამეცნიერო მოხსენებით გამოდიოდა მთელ რიგ საერთაშორისო 

კონფერენციებსა და სიმპოზიომებში, მსოფლიო ყრილობებსა და კონგრესებში: რუსეთი, უკრაინა, 
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ლატვია, ესტონეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, გერმანია, იუგოსლავია, კანადა, ესპანეთი, შოტლანდია, 
საბერძნეთი, ბელგია, საფრანგეთი, ჰოლანდია. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ პროფესორი გურამ ტყემალაძე არის საქართველოს ტექნიკურ 
უნივერსიტეტში აგარარული ტექნოლოგიების დოქტურანტურის საგანმანათებლო  პროგრამის  
ხელმძღვანელი.    

დაბოლოს, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია პროფესორ გურამ ტყემალაძის მიერ  2013 წელს 
გამოცემული ორიგინალური, ფუნდამენტური სახელმძღვანელო ბიოქიმიის საფუძვლები და 
ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, რომელსაც, თავისი 
შინაარსით, სიღრმითა და მრავალმხრივობით, კარგად შერჩეული ფერადი საილუსტრაციო მასალით, 
ანალოგი არა აქვს მსოფლიოში. ორივე ნაშრომი დაწერილია უაღრესად გასაგებად, მარტივად, 
თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების ყველა მოთხოვნის შესაბამისად; დაზუსტებული და, 
ბევრ შემთხვევაში, ახლად შექმნილი ტერმინოლოგიით. აღნიშნული შრომები დიდი შენაძენია 
ქართული სამეცნიერო და პედაგოგიური საზოგადოებისათვის. მჯერა, ეს ნაშრომები ღირსეულ 
ადგილს დაიკავებს ქართველთა სამაგიდო წიგნებს შორის და დიდ დახმარებას გაუწევს ბიოქიმიითა 
და მოლეკულური ბიოლოგიით, აგრეთვე მომიჯნავე დარგებით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს. 
განსაკუთრებით გამოადგება საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებელებს.  

ამგვარად, გურამ ტყემალაძის სამეცნიერო შრომები იმსახურებს უმაღლეს შეფასებას. მიღებულ 
შედეგებს, თეორიულ მნიშვნელობასთან ერთად, აქვს დიდი პრაქტიკული გამოყენება, რაც ხელს 
შეუწყობს აგრარული ტექნოლოგიების შემდგომ სრულყოფასა და განვითარებას. 
 

 

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  

აკადემიის აკადემიკოსი                                                                       
/მალხაზ ზაალიშვილი/            

            



                                                        ავტობიოგრაფია 

მე, გურამ შალვას-ძე ტყემალძე, დავიბადე თბილისში 1941 წელს მათემატიკოსების ოჯახში. 

1958 წელს დავამთავრე თბილისის 51–ე საშუალო სკოლა ვერცხლის მედალზე. 

1963 წელს დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  
ქიმიის ფაკულტეტი. 

1963–1968 წწ. ვმუშაობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარეთა 
ბიოქიმიის ლაბორატორიაში ინჟინერ-ქიმიკოსად. 

1965–1968 წწ. ვიყავი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიის ლაბორატორიის ასპირანტი. 
ასპირანტურის კურსი გავიარე მოსკოვში, ა. ნ. ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტში. 1968 წელს, 
როგორც ბიოქიმიის ინსტიტუტის ერთ–ერთი საუკეთესო შრომის ავტორი, დამაჯილდოვეს პრემიით. 

1968–1975 წწ. ვიყავი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიის ინსტიტუტის უმცროსი  და 
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი. 1970, 1972 წლებში ჩემი შრომები ორჯერ იქნა აღიარებული წლის 
საუკეთესო შრომებად. 

1972–76 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ქიმიის ფაკულტეტებზე  
ვკითხულობდი ლექციების სპეცკურსს ენზიმოლოგიის საგანში. 

1975-1995 წწ. ვიყავი საქართველოს სტუდენტთა რესპუბლიკური საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი და 
თბილისის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. ჩემი 
ხელმძღვანელობით შესრულებული სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები არაერთხელ იქნა პრემირებული 
როგორც რესპუბლიკურ, ისე საკავშირო კონკურსებში. 

1975–2004 წწ. ვიყავი საქართველოს ზოოტექნიკურ–სავეტერინარო სასწავლო–კვლევითი ინსტიტუტის 
(აკადემიის) არაორგანული ქიმიის, ბიოორგანული ქიმიისა და ბიოქიმიის კათედრის გამგე. 

1968 და 1984 წწ. დავიცავი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები მოსკოვში, ა. ნ. ბახის 
სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტში. 

1969 წელს მომენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი-დიპლომი МБЛ 
#010464 (11.12.1969) 

1971 წელს მივიღე უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის წოდება-ატესტატი МСН   #046819 (07.06.1971) 

1979 წელს მივიღე დოცენტის წოდება-ატესტატი ДС #027229 (03.05.1979)  

1984 წელს მომენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი-დიპლომი БЛ #001457 (19.10.1984) 

1985 წელს მივიღე პროფესორის სამეცნიერო წოდება-ატესტატი ПР #012421 (19.04.1985) 

2002 წელს დავჯილდოვდი ღირსების ორდენით. 



2005 წლიდან დღემდე ვმუშაობ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიის დეპარტამენტის 
სრული პროფესორის თანამდებობაზე. 2013 წლის თებერვლიდან, როგორც მოწვეული სრული 
პროფესორი, ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ამავე ინსტიტუტში ვარ აგრარული 
ტექნოლოგიების დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელძღვანელი. 

სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის პერიოდში  გამოქვეყნებული მაქვს 102 სამეცნიერო შრომა.1975-
1981 წლებში  3 სახელმძღვანელო, აქედან ერთი  – აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძესთან თანაავტორობით 
(პრაქტიკული ენზიმოლოგია).  

2012 წელს ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად გამოვაქვეყნე  სახელმძღვანელო ბიოქიმიის საფუძვლები და 
ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. 

ჩემი სამეცნიერო კვლევის ძირითად ობიექტებს წარმოადგენს  ვაზი და ჩაის მცენარე, აგრეთვე სიმინდი, 
ბარდა და სოია. კვლევის მიმართულებებია: აგრარული მცენარეების ენერგიის ცვლისა და აზოტის 
მეტაბოლიზმის ფერმენტების სტრუქტურასა და ფუნქციას შორის ურთიერთკავშირი; ფერმენტების 
აქტივობისა და ბიოსინთეზის რეგულირება; ფერმენტების მოქმედების კინეტიკა და კინეტიკაში 
მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენება; მცენარეთა ზრდა–განვითარებაზე ფიზიოლოგიურად 
აქტიური ნაერთების, ჰერბიციდების, მინერალური  და ორგანული მარილებისა და სხვა ეგზოგენური 
ნაერთების გავლენა და მათი მეტაბოლიზირებისა და დეტოქსიკაციის მექანიზმების შესწავლა; 
ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის, კერძოდ, არაორგანული 
ნარჩენებისა და დაბინძურებული წყლების გაუვნებლობის მეთოდების დამუშავება და სხვ. 

ვმონაწილეობდი მთელ რიგ საერთაშორისო კონფერენციებისა და  სიმპოზიუმების ორგანიზებაში. 
არაერთხელ ვიყავი ოფიციალური დელეგაციების წევრი. სამეცნიერო მოხსენებებით გამოვდიოდი 
საერთაშორისო კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე, მსოფლიო ყრილობებსა და კონგრესებზე: რუსეთი,  
უკრაინა, ლატვია, ესტონეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი,  გერმანია, იუგოსლავია, კანადა, ესპანეთი,  
შოტლანდია, საბერძნეთი, ბელგია,  ჰოლანდია. 

2013 წელს ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ამერიკული საზოგადოების (ASBMB) 
საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ მიწვეული ვარ ბოსტონის (აშშ) ყოველწლიურ შეხვედრაზე, რომელიც 
ეძღვნება ექსპერიმენტულ ბიოლოგიას. 

მეამაყება, რომ ჩემს მეცნიერულ და პედაგოგიურ მოღვაწეობას მაღალ შეფასებას აძლევდნენ მსოფლიოში 
აღიარებული ისეთი კორიფეები, როგორებიც არიან: ალექსანდრე ოპარინი, ანდრეი კურსანოვი, ვაცლავ 
კრეტოვიჩი, აგრეთვე იგორ კულაევი, ტემირბოლატ ბერეზოვი და სხვ. აგრეთვე ქართველი 
აკადემიკოსები: მალხაზ ზაალიშვილი, გიორგი კვესიტაძე, თენგიზ ბერიძე და სხვ. 

 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი          გურამ ტყემალაძე 

           25.02.2013  
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