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მინიჭების თარიღი: 05.12.1990

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულებისდაწესებულების
დასახელებადასახელება

ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

დოქტორი/დოქტორთან
გათანაბრებული

მენდელეევის სახ. მოსკოვის
ქიმიურ-ტექნოლოგიური

ინსტიტუტი

Russian
Federation

ორგანული ქიმია 1985 1988

დიპლომირებული
სპეციალისტი

ვ.ი.ლენინის სახ. საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

 
ძირითადი ორგანული და
ნავთობქიმიური სითეზის

ტექნოლოგია
1980 1985

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ფუნქციური მაკრომოლეკულური მასალების
შემუშავება

მკვლევარი ტამაკი ნაკანო 15.11.2018 30.04.2019

ჰოკაიდოს
უნივერსიტეტის

კვლევების
წახალისების

ფონდი
ლაშქარას ბიოპოლიმერის ანალოგების
სინთეზი ქიმიური და ენზიმური გზით

მკვლევარი მაია მერლანი 20.01.2018 20.07.2018
ფულბრაიტის
ფონდი (აშშ)

ლაშქარადან გამოყოფილი სიმსივნის და
ჭრილობის შემახორცებელი თვისებების მქონე

ბუნებრივი პოლიმერის პოლი[ოქსი-1-
კარბოქსი-2-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)ეთილენ)-

ის ანალოგის სინთეზი

მკვლევარი მაია მერლანი 01.04.2013 01.10.2013

მაცუმაეს
საერთაშორისო

ფონდი
(იაპონია)



ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერის
საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი

თანაედროვე მე-2 თაობის მზა
წამალთფორმების შემუშავება

მკვლევარი
ალიოშა

ბაკურიძე
02.04.2012 02.04.2014

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
“Symphytum asperum და S.caucasicum-ის

ბიოპლიმერი და მისი სინთეზური
ანალოგები:პერსპექტიული ჭრილობის

შემახორცებელი აგენტები

მკვლევარი
ვახტანგ

ბარბაქაძე
07.04.2009 07.04.2011

საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

Symphytum asperum-ის da S.caucasicum-ის ახალი
პოლიმერი და მისი სინთეზური მონომერი:

პოტენციური სიმსივნის პრევენციისა და
სიმსივნის საწინააღმდეგო ნივთიერებები

მკვლევარი
ვახტანგ

ბარბაქაძე
01.06.2007 01.12.2008

ორმხრივი
ქართულ-

ამერიკული
საგრანტო

პროგრამა III
მეცნიერების
ზემოქმედება

საზოგადოებაზე
ახალი ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების

სინთეზი სტეროიდული საპოგენინის
ტიგოგენინის საფუზველზე

მკვლევარი ე.ქემერტელიძე 02.01.2004 30.12.2006
ნატო,

რეინტეგრაციის
გრანტი

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 1.4 ქიმიური მეცნიერებანი

დამატებითი მიმართულებები (1)დამატებითი მიმართულებები (1)

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 1.6 ბიოლოგიური მეცნიერებები

დამატებითი მიმართულებები (2)დამატებითი მიმართულებები (2)

მიმართულება: 3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 3.4 სამედიცინო ბიოტექნოლოგია

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი სტრუქტურული ერთეულის დასახელებასტრუქტურული ერთეულის დასახელება თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

თსსუ ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ
ნაერთთა ქიმიური მოდიფიცირების

დეპარტამენტი

უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

მეცნიერ-
მკვლევარი

01.08.2018

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

ჰოკაიდოს
უნივერსიტეტი

კატალიზის ცენტრი პოსტდოქტორანტი Researcher 15.11.2018 30.04.2019



ნიუიორკის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

მეტყევეობის და გარემოს
დაცვის კოლეჯი

ქიმიური
დეპარტამენტი

პოსტდოქტორანტი

ერთობლივი კვლევები
თემაზე- ლაშქარას

ბუნებრივი პოლიმერის
ანალოგების

ფერმენტული და
ქიმიური სინთეზი

20.01.2018 20.07.2018

თსსუ ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

უფროსი
მეცნიერთანამშრომელი

მკვლევარი 08.09.2014 31.07.2018

ჰოკაიდოს
უნივერსიტეტის

კატალიზის ინსტიტუტი

მაკრომოლეკულების
განყოფილება:

ნაკანოს
ლაბორატორია

პოსტდოქტორანტი
ლაშქარას ბიოპოლიმერის

ანალოგების სინთეზი
01.04.2013 01.10.2013

ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების და

მათი ანალოგების
სინთეზი

31.10.2006 08.09.2014

საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის

ი.ქუთათელაძის
სახ.ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ჰორმონალური
ნაერთების
სინთეზის

განყოფილება

მეცნიერ
თანამშრომელი

ბიოლოგიურად აქტიური
სტეროიდული

ნაერთების სინთეზი
01.12.1990 31.10.2006

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

პატენტებიპატენტები

დასახელებადასახელება
გამცემიგამცემი

ორგანიზაციაორგანიზაცია
სარეგისტრაციოსარეგისტრაციო

ნომერინომერი
გაცემისგაცემის

წელიწელი
სტეროიდული ტიგოგენის საფუძველზე სინთეზირებული ბენზოის მჟავას

ჰიდრაზონების სამედიცინო გამოყენება
აშშ საპატენტო 8,623,849 2014

ლაშქარას ფესვის მაღალმოლეკულური ფრაქციის ჯამი და მისი გამოყენება
სამკურნალოდ

საქპატენტი 2012 5391 B 2006

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია
Vakhtang Barbakadze , Lali Gogilashvili , Lela
Amiranashvili , Maia Merlani* , Shao-Ping Li,

Bezhan Chankvetadze

Fractionation of Biologically Active Poly[3-(3,4-
Dihydroxyphe-nyl)Glyceric Acid] Preparation

from Symphytum asperum, Simultaneous
Determination of Molecular Weights and

Contents of itsFractions Using HPSEC-MALLS-
RID

BULLETIN OF
THE GEORGIAN

NATIONAL
ACADEMY OF

SCIENCES

2021

სტატია
L.Gogilashvili, L Amiranashvili, M.Merlani, A.

Salgado, B. Chankvetadze, V. Barbakadze
Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid]

from Cynoglossum officinale L. (Boraginaceae)

BULLETIN OF
THE GEORGIAN

NATIONAL
ACADEMY OF

SCIENCES

2020

სტატია

L Amiranashvili, N Nadaraia, M Merlani, C
Kamoutsis, A Petrou, A. Geronikaki, P. Pogodin,

D. Druzhilovskiy, V. Poroikov, A. Ciric, J.
Glamočlija, M. Sokovic

Antimicrobial Activity of Nitrogen-Containing
5-α-Androstane Derivatives: In Silico and

Experimental Studies.
Antibiotics 2020

სტატია

ნანა ნადარაია, ლელა ამირანაშვილი, მაია
მერლანი, მერი კახაბრიშვილი, ნანა
ბარბაქაძე, ათინა გერონიკაკი, ანტი
პეტროუ ვლადიმერ პაროიკოვი, ანა
ცირიკი, ჯამილა გლამოკლია, მარინა

სოკოვიჩი

Novel antimicrobial agents’ discovery among the
steroid derivatives

Steroids 2019



სტატია

მ.მერლანი, ვ.ბარბაქაძე, ლ.ამირანაშვილი,
ლ.გოგილაშვილი, ვ.პოროიკოვი,
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(EAMHC-2019)
Synthetic analogues of natural biopolymer from Boraginacea family

Milano Marittima
(Ravenna), Italy

2019

ევრაზიის მე-10 შეხვედრა
ჰეტეროციკლების ქიმიაში

(EAMHC-2019)
Chemical content of different species of Boraginacea family.

მილანო-მარიტიმა,
იტალია

2019

ევრაზიის მე-10 შეხვედრა
ჰეტეროციკლების ქიმიაში

(EAMHC-2019)
N-containing 5α-steroids as antimicrobials.

მილანო-მარიტიმა,
იტალია

2019

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია "მწვანე საშუალებები

მწვანე ტექნოლოგიებით
ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის"

Caffeic acid derivatives: synthesis and antimicrobial activity
თბილისი,

საქართველო
2019

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია "მწვანე საშუალებები

მწვანე ტექნოლოგიებით
ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის"

Isolation and analysis of low molecular compounds from
Symphytum (Boraginacea).

თბილისი,
საქართველო

2019

10-th Eurasian Meeting on Heterocyclic
Chemistry (EAMHC-2019)

Synthetic analogues of natural biopolymer from Boraginacea family
Milano Marittima

(Ravenna), Italy
2019

მე-6 მსოფლიო კონგრესი
ბიოპოლიმერებში

ლაშქარას ახალი ბიოპოლიმერი, ქიმია და ბიოლოგიური
აქტიურიბა

პქრიზი,
საფრანგეთი

2017

მე-6 მსოფლიო კონგრესი
სამედიდინო ქიმიასა და წამლის

დიზაინში

5-ალფა სტეროდების ჰიდრაზონები: სინთეზი და
ბიოლოგიური აქტიურობა

მილანი, იტალია 2017

მე-6 მსოფლიო კონგრესი
სამედიდინო ქიმიასა და წამლის

დიზაინში
ბიოლოგიურად აქტიური ბუნებრივი ნაერთები ლაშქარადან მილანი, იტალია 2017

ქიმიკოსთა ევროპის კონგრესი
ბიოლოგიურად აქტიური პოლი[3-3,4-

დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავას ანალოგების
სინთეზი

რომი, იტალია 2016

ფარმაკოლოგთა მსოფლიო
კონგრესი

Boraginacea-ს ოჯახის მცენარეული ბიოპოლიმერები და მათი
სინთეზური ანალოგები: პერსპექტული ფარმაკოლოგიური

აგენტები

ბრისბენი,
ავსტრალია

2016



26-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ფარმაცევტულ და ბიოსამედიცინო

ანალიზში

ლასქარადან გამოყოფილი პოლი[3-3,4-
დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავას ანალოგების

სინთეზი

თბილისი,
საქართველო

2015

მე-3 საერთასორისო კონფერენცია
ფარმაცევტულ მეცნიერებებში

2,3-დიჰიდროქსი-3-(3,4-დიჰიდრქსიფენილ)-პროპიონის
მჟავას წარმოებულების სინთეზი

თბილისი,
საქართველო

2015

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია
ორგანულ ქიმიაში

ლაშქარას ბუნებრივი პოლიეთერის და მისი სინთეზური
მონომერის შედარებითი ბიოლოგიური აქტიურობა

თბილისი,
საქართველო

2014

ევრაზიის მე-8 შეხვედრა
ჰეტეროციკლების ქიმიაში

D-ჰომოანდროსტანების სინტეზი ტიგოგენინის
საფუზველზე

თბილისი,
საქართველო

2014

მე-12 საერტასორისო კონფერენცია-
პოლიმერები ფართო
ტექნოლოგიებისთვის

ახალი ფენოლური პოლიმერი როგორც პოტენციური
ტერაპევტული აგენტი

ბერლინი, გერმანია 2013

ევროპის 25-ე კოლოქვიუმი
ჰეტეროციკლების ქიმიაში

ახალი D-ჰომოანდროსტანების სინთეზი სტეროიდული
საპოგენინის ტიგოგენინის საფუძველზე

რედინგი, დიდი
ბრიტანეთი

2012

1st International Symposium on
Secondary Metabolites. Chemical,
Biological and Biotechnological

Properties.

Wound-healing agent from Symphytum asperum and S.caucasicum Denizli, Turkey 2011

2-nd International Conference on
organic chemistry “Advances in

Heterocyclic Chemistry”

Synthesis of some caffeic acid derived amides with supposed
antioxidant activity.

Tbilisi, Georgia, 2011

ITP 2011 18th International Symposium
on Electro- and Liquid Phase-separation

Techniques.

Enantioseparation of chiral epoxides with two centers of chirality on
polysaccharide-based chiral columns.

Tbilisi, Georgia 2011

Twelfth Tetrahedron Symposium
Challenges in Organic and Bio-organic

Chemistry

Enantioselective synthesis of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid
via Sharpless dihydroxylation of caffeic acid – basic monomeric

moietis of a biologically active polyether isolated from Symphytum
asperum and S. caucasicum.

Sitges, Spain 2011

Actual problems of the Chemistry of
Natural Compounds.

Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica
retz. Roots and antioxidant activity

Tashkent, Uzbekistan 2010

Oxidants and Antioxidants in Biology.
Oxygen Club of California. World

Congress.

Enantioselective synthesis and antioxidative activity of 3-(3,4-
dihydroxyphenyl)-glyceric acid – basic monomeric moiety of a
biologically active polyether from Symphytum asperum and S.

caucasicum

Santa Barbara,
California, USA

2010

Frontiers in polymer science,
International Symposium Celabrating
the 50th Anniversary of the Journal

Polymer.

Novel anti-cancer polymer poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric
acid] from Symphytum asperum and S.caucasicum

Mainz, Germany 2009

4th International Conference on
oxidative stress in skin Medicine and

Biology.

Effects of polymer poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] on
the inflammatory response of tumor-actyvated hepatic sinusoidal

endothelium
Andros, Greece 2008

Petra International Chemistry
conference and TRAMECH-5.

Synthesis of a new 3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid-monomer
of Biologically active poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)gyceric acid]

from Symphtum Asperum and S.Caucasicum(Boraginaceae).
Tafila, Jordan 2007

10th Ibn Sina international conference
on pure and applied hetercyclic

chemistry.
Synthesis of D-homoandrostane derivatives on the basis of tigogenin Luxor, Egypt, 2007

4th Eurasian meeting on heterocyclic
chemistry

Some 5�-ketosteroid derivatives: synthesis and antituberculous
activity.

Thessaloniki, Greece 2006

International conference -Advanced
Biotechnologies: perspectives of

development in Armenia

Wound healing agent from caucasian species of comfrey
(Symphytum).

Republic of
Armenia,Tsakhkadzor,

2006

International Conference: New polymer
systems for biotechnological and

biomedical applications.
A new plant macromolecule to be used in burn wound management. Yerevan.Armenia 2005

International conference on
Pharmaceutical chemistry.

Synthesis of 2α-methyldihydrotestosterone on the basis of tigogenin Kharkov, Ukraine 1999

International Congress on
Pharmaceutical chemistry.

Synthesis of isonicotinoylhydrazones of some 5α-ketosteroids Kharkov, Ukraine, 1996

International conferences on chemistry,
Synthesis and biologycal activity of some hydrazones of 5α-

ketosteroids.
Tbilisi, Georgia, 1994

სამეცნიერო ფორუმისსამეცნიერო ფორუმის
დასახელებადასახელება

მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი
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