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საქართველოში მოზარდი Vitexs agnus castus
თესლების ლიპიდების კვლევა

საქართველოს სამედიცინო 2016
სიახლენი

საქართველოში მოზარდი Amaranthus L.
blitoides S. Wats. თესლების ლიპიდების
შესწავლა
საქაეთველოში მოზარდი მსხვილი გოგრის
(Cucurbitae maxima Duch) თესლის ზეთის
ცხიმოვანი მჟავები და მათი ბიოლოგიური
აქტივობა
საქართველოში მოზარდი Vinka minor L. და
Vinka herbaceae W.et K. ზეთების ცხიმოვანი
მჟავები
საქართველოში მოზარდი Amaranthus cruenthus
L. და Amaranthus cruenthus L. თესლების
ზეთების შედარებითი ანალიზი

საქართველოს სამედიცინო 2015
სიახლენი

საქართველოში ინტროდუცირებული კორპის
ხის ქერქის უმაღლესი ცხიმოვანი მჟავები

საქართველოს სამედიცინო 2014
სიახლენი
ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 2013
#6. გვ.961-962.
ალერგოლოგია და
იმუნოლოგია ტ.13,მოსკოვი. 2012
ალერგოლოგია და
იმუნოლოგია ტ.11, N2,
მოსკოვი.

2010

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ანალიზურ
ქიმიაში

ჩატარების წელი
ადგილი
საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი
რომი,
მცენარის ლიპიდები
იტალია 2018
საქართველოში მოზარდი კაკლის ნაყოფის მადრიდი, 2018
Juglans regia L. ლიპიდები
ესპანეთი
საქართველოში მოზარდი ჩვეულებრივი
მადრიდი, 2018
თხილის (Corilus avellana L.) ნაყოფისბ
ესპანეთი
ლიპიდები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მომავლის
ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი

2017

სამეცნიერო ფორუმის დასახელება
მე-6 საერთაშორისი კონფერენცია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ანალიზურ
ქიმიაში

მოხსენების სათაური

საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი
ბათუმი
მცენარის ლიპიდების შესწავლა
მოზარდი Amaranthus blitoides
საქართველოს მეცნიერების ეროვნული აკადემია, მესამე საქართველოში
S.Wats. და Cucurbita maxima duch.თესლების თბილისი
სამეცნიერო კონფერენცია
ლიპიდური შედგენილობა
საქართველო VII კონგრესი ალერგოლოგია, ასთმა,
მოზარდი Amaranthus blitoides თბილისი
იმუნოლოგია. VI საერთაშორისო კონგრესი ,,წამალი და საქართველოში
S.Wats.
თესლების
ლიპიდების შესწავლა
ჯანმრთელობა"
ფარმაცევტულ მეცნიერებათა III საერთაშორისო
საქართველოში კულტივირებული ზოგიერთი თბილისი
კონფერენცია
მცენარის ლიპიდები
Physalis alkekenge var. Franshetii ანალიზი
ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია, თანამედროვე
სანკტბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების
ასპექტები
პეტერბურგი
შემცველობაზე

2016
2015
2015
2015

ორგანული ქიმიის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია

საქართველოში მოზარდი Amaranthus genus
თესლების ფისფოლიპიდები

თბილისი 2014

მეორე სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

კულტივირებული A.cruentus L. ჯიჯლაყას
თესლების ლიპიდების შემადგენლობა

თბილისი 2013

საქართველოში მოზარდი Amaranthus cruentus
VII კონგრესი ალერგოლოგია და იმუნოლოგია. V
L. და Amaranthus retroflexus L. თესლების
თბილისი 2012
საერთაშორისო კონგრესი ,,ჯანმრთელობა და წამალი"
ლიპიდების შედარებითი შეფასება
საქართველოში ინტროდუცირებული
IV საერთაშორისო კონგრესი ,,ჯანმრთელობა და წამალი" Phelodendron
lavallei -კორპის ხის ქერქის
თბილისი 2010
თბილისი, 1-3 ოქტომბერი, 2010.
ცხიმოვანი მჟავები

