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დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

თსსუ ოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფიტოქიმიის
დეპარტამენტი

მეცნიერ
თანამშრომელი

მონაწილეობის მიღება
დეპარტამენტში მიმდინარე

სამეცნიერო კვლევით პროექტებში
02.01.1990 01.01.1998

თსსუ ოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფიტოქიმიის
დეპარტამენტი

უმცროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

მონაწილეობის მიღება
დეპარტამენტში მიმდინარე

სამეცნიერო კვლევით პროექტებში
01.03.1981 02.01.1990

თსსუ იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტის

ფიტოქიმიის
დეპარტამენტი

ლაბორანტი
დეპარტამენტში მიმდინარე

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის
უზრუნველყოფა

01.03.1980 01.03.1981

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

პატენტებიპატენტები

დასახელებადასახელება გამცემი ორგანიზაციაგამცემი ორგანიზაცია
სარეგისტრაციოსარეგისტრაციო

ნომერინომერი
გაცემისგაცემის

წელიწელი

მცენარეთა ზრდის სტიმულატორის "ალექსინის"
მიღების ხერხი

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

,,საქპატენტი“
P 2017 6658 B 2017

ათეროსკლეროზის სამკურნალო მცენარეული
პრეპარატის მიღების ხერხი

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

,,საქპატენტი“
GE U 2013, 1782 Y 2013

მცენარეთა ზრდის სტიმულატორის "ალექსინის"
მიღების ხერხი

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

,,საქპატენტი“
P 2013 5971 B 2013

ათეროსკლეროზის სამკურნალო და
პროფილაქტიკური საშუალება

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

,,საქპატენტი“
GE U 2011, 1655 Y 2011

სოკოს საწინააღმდეგო მოქმედების
სპიროსტანოლური გლიკოზიდების მიღების

ხერხი

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

,,საქპატენტი“
GE U 2011,1643 Y 2011

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო
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სტატია
М.М.Бенидзе, В. Небиеридзе, M.

Ganzera, Схиртладзе А.В.,
Кемертелидзе Э.П.

Сесквитерпеновые гликозиды цветков Yucca
gloriosa L

Химия природных
соединений, 54, 1, 66-69

2018

მონოგრაფია
Кемертелидзе Э.П. Бенидзе М. М. ,
Схиртладзе А.В., Надараиа Н.Ш.,

Мерлани М.И., Амиранашвили Л.Ш.

Синтез стероидных гормональных препаратов из
тигогенина интродуцированной в Грузии Yucca

gloriosa L. и изучение химического состава
растения

Национальная
Аладемия наук Грузии,

Тбилиси, 230 с.
2018

სტატია
A. Skhirtladze, V. Nebieridze, M.

Benidze, E. Kemertelidze, M. Ganzera
Furostanol glycosides from the roots of Tribulus

terrestris L.

Bulletin of the Georgian
National Academy of

Sciences, 11(1), 122-126
2017

სტატია
Схиртладзе А.В.,. Бенидзе М.М.,

Кемертелидзе Э.П., В. Григолава, S.
Sturn, M. Ganzera

Стероидный состав плодов Yucca gloriosa L
интродуцированной в Грузии

Химия природных
соединений, 51, 2, 249-

253
2015

სტატია
E. Kemertelidze, M. Benidze, A.

Skhirtladze
Tribusponin and Atherosponin-remedies of vegetable

origin

Bulletin of the Georgian
National Academy of

Sciences, 7(3), 101-104
2013



სტატია

Э.П. Кемертелидзе, Т.С.
Музашвили,М. М. Бенидзе, А.В.

Царук, З.А. Хушбактова, В.Н.
Сыров.

Химический состав и фармакологическая
эффективность листьев Ruscus colchicus P.F. Yeo.

Химико-
фармацевтический

журнал , 46, №6, стр.
45-48,

2012

სტატია
М. М. Бенидзе , А.В. Схиртладзе,

Э.П. Кемертелидзе
Стероидные соединения стеблей Yucca gloriosa L.

Химия природных
соединений , №3, стр.

464-465
2012

სტატია
E. Kemertelidze, M. Benidze, A.

Skhirtladze

Biologically active steroids from Digitatis ciliata,
Tribulus terrestris and Yucca gloriosa, growing in

Georgia

Planta medica, , vol. 78,
p. 1046

2012

სტატია
E. Kemertelidze M. Benidze,, A.

Skhirtladzec
Steroidal glycosides from the leaves of Yucca

gloriosa L.

Bulletin of the Georgian
National Academy of

seiences, 5(1), 158-163,
2011

სტატია
A. Skhirtladze, A. Perrone, P.

Montoro,M. Benidze, E.
Kemertelidze, C. Pizza, S. Piacente

Steroidal saponins from Yucca gloriosa T. rhizomes:
LC-MS profiling, isolation and quantitative

determination

Phytochemistry, , 72, 1,
126-135

2011

სტატია
P. Montoro, A. Skhirtladze, A.

Perrone,M. Benidze, E. Kemertelidze,
S. Piacente

Determination of steroidal glycosides in Yucca
gloriosa flowers by LC/MS/MS

Journal of
Pharmaceutical and

Biomedical Analysis, 52,
791-795,

2010

სტატია
Э.П. Кемертелидзе, М.М. Бенидзе,

А.В. Схиртладзе.
Стероидные соединения Yucca gloriosa L.

интродуцированной в Грузии и их применение

Химико-
фармацевтический

журнал , т. 43, №1, стр.
27-29,

2009

სტატია
C. Bassarelo,, G. Bifuclo, P. Montoro,

A. Skhirtladze, M. Benidze, E.
Kemertelidze, C. Pizza, S. Piacente

Yucca gloriosa: A source of phenolic derivatives with
strong antioxidant activity

Journal of agricultural
and food chemistry, 55,

6636-6642
2007

სტატია
A. Skhirtladze, A. Plaza, P. Montoro,

M. Benidze, E. Kemertelidze, C.
Pizza, S. Piacente

Furostanol saponins from Yucca gloriosa L. rhizomes
BIochemical systematics
and ecology, 34,809-814

2006

სტატია
Favel A., Kemertelidze E., Benidze

M., Fallague K., Regli D.
Antifungal activity of steroidal glycosides from

Yucca gloriosa
Phytotherapy

Researches, 19, 158-161
2005

სტატია Kemertelidze E., Benidze M.
Steroidal glycosides of Yucca gloriosa L. and their

influence on plant growth.

Bulletin of the Georgian
National Academy of
seiences, 164, 1, 91-93

2001
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სტიპენდიები და ჯილდოებისტიპენდიები და ჯილდოები

სტიპენდიის/ჯილდოს დასახელებასტიპენდიის/ჯილდოს დასახელება გამცემიგამცემი
მიღებისმიღების

წელიწელი
ჯილდო სიცოცხლის შემსწავლელ, ჯანდაცვის, აგრარული მეცნიერების

მიმართულებით მოღვაწე წლის საუკეთესო მეცნიერთა ჯგუფის ნომინაციაში
შოთა რუსთაველის საქართველოს

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
2018

აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის აკადემიური სახელობითი პრემია
საქართველოს მეცნიერებათა

ეროვნული აკადემია
2010

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

მცენარის მეცნიერების და კვლევის მსოფლიო
კონფერენცია

საქართველოში მოზარდი Tribulus terrestris L. მეორადი
მეტაბოლიტები

ვალენსია,
ესპანეთი.

2019

მცენარის მეცნიერების და კვლევის მსოფლიო
კონფერენცია

საქართველოში კულტივირებული Yucca elephantipes
Regel.- ის ყვავილების ქიმიური გამოკვლევა

ვალენსია,
ესპანეთი.

2019

30-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბუნებრივი
პროდუქტების ქიმიაში

Yucca gloriosa L. -ს სტილბენები და მათი
ანტიოქსიდანტური, პრო-აპოპტოზური და

ანტიპროლიფერაციული აქტიობები.

ათენი,
საბერძნეთი.

2018

ახალგაზრდა მეცნიერთა შეხვედრა: ბუნებრივი
პროდუქტები ჯანმრთელობაში, კვებასა და

კოსმეტიკაში

სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებები Yucca
gloriosa L. -ს ყვავილებიდან და ღეროებიდან

საფრანგეთი,
ლილე

2017



საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
მომავლის ტექნოლოგიები და ცხოვრების

ხარისხი

საქართველოში კულტივირებული Yucca gloriosa L.-ს
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