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თარიღი
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საქართველოში მოზარდი,
თსსუ, იოველ თსსუ, იოველ ქუთათელაძის
მთავარი
ინტროდუცირებული მცენარეების
ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი,
მეცნიერფიტოქიმიურ შესწავლა ალკალოიდების 16.09.1987
ფარმაკოქიმიის ფიტოქიმიის ს/კ დეპარტამენტი, თანამშრომელი შემცველობაზე და მათი ბიოლოგიური და
ინსტიტუტი ალკალოიდების მიმართულება
ფარმაკოლოგიური აქტივობების შეფასება.
სამუშაო გამოცდილება
სტრუქტურული
ერთეულის
დასახელება
თსსუ, იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი,
ფიტოქიმიის ს/კ
დეპარტამენტი,
ალკალოიდების
მიმართულება
თსსუ, იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი,
ფიტოქიმიის ს/კ
დეპარტამენტი,
ალკალოიდების
მიმართულება

კომპანია /
დაწესებულება

თსსუ, იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

თსსუ, იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

საქ. მეც. აკად. იოველ ქუთათელაძის
იოველ
ფარმაკოქიმიის
ქუთათელაძის
ინსტიტუტი,
ფარმაკოქიმიის
ალკალოიდების
ინსტიტუტი
ლაბორატორია
საქ. მეცნ. აკად.
იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი
საქ. მეცნ. აკად.
იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

თანამდებობა

მოვალეობები

დაწყების დასრულების
თარიღი თარიღი

საქართველოში მოზარდი,
ინტროდუცირებულიმცენარეების
ფიტოქიმიურ შესწავლას
ალკალოიდების შემცველობაზე და 01.08.2018
მათი ბიოლოგიური და
ფარმაკოლოგიური აქტივობების
შეფასებას.
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ფიტოქიმიურ შესწავლას
მეცნიერ
ალკალოიდების
შემცველობაზე და 09.08.2014
თანამშრომელი
მათი ბიოლოგიური და
ფარმაკოლოგიური აქტივობების
შეფასებას.

01.08.2018

საქართველოში მოზარდი,
ინტროდუცირებული მცენარეების
ფიტოქიმიურ შესწავლა
ალკალოიდების შემცველობაზე და 02.09.2003
მათი ბიოლოგიური და
ფარმაკოლოგიური აქტივობების
შეფასება.
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შენების დადგენაში და სპექტრის
გაშიფვრაში.

16.09.1987
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
АЛКАЛОИДЫ,VINCA HERBACEA WALDST. ET KIT. Метаболомика и качество 2019
И PEGANUM HARMALA L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В
жизни, 234-238
ГРУЗИИ
დასავლეთ საქართველოში ინტროდუცირებული ექსპერიმენტული და
სტატია ნ.ვაჩნაძე, სულაძე, ვ.ვაჩნაძე მაგნოლიას გვარის მცენანარეების ფიტოქიმიური კლინიკური მედიცინა, 2018
სკრინინგი
№5, 22-25
ნ.ვაჩნაძე, ვ.ვაჩნაძე,
ბიოლოგიურად აქტიური ალკალოიდები
საქართველოს
სტატია ნ.გოგიტიძე, ნ.მუშკიაშვილი, საქართველოში მოზარდი Vinca herbacea Waldst et Kit სამედიცინო სიახლენი, 2017
ქ.მჭედლიძე
ფესვებიდან და ფესურებიდან
№10(271), 122-126
საქართველოში გავრცელებული და
ნ.ვაჩნაძე, ვ.ვაჩნაძე
ექსპერიმენტული და
ინტროდუცირებული
ზოგიერთი
სტატია ლ.კინწურაშვილი თ.სულაძე
კლინიკური მედიცინა, 2017
ალკალოიდშემცველი მცენარე და მათი
ვ.მშვილდაძე ქ.მჭედლიძე
№3, 31-37
ბიოლოგიური აქტივობა
საქართველოში გავრცელებული და
ნ.ვაჩნაძე, ვ.ვაჩნაძე,
საქართველოს
ინტროდუცირებული
ალკალოიდშემცველი
სტატია ქ.მჭედლიძე, თ.სულაძე,
სამედიცინო
სიახლენი, 2016
მცენარეების სკრინინგი და Buxus colchica Pojark
ჟ.ნოვიკოვა
№7-8(256-257),
82-87
ბიოლოგიური აქტივობა.
ნ.ვაჩნაძე, ვ.ვაჩნაძე,
სტატია ლ.კინწურაშვილი, თ.სულაძე,
ჯ.ნოვიკოვა
ნ.ვაჩნაძე, ნ.ტაბატაძე, ბ.ტაბიძე,
სტატია
მ.გეთია, ნ.გოგიტიძე.
ვ.მშვილდაძე, გ.დეკანოსიძე
ნ.ვაჩნაძე,ბ.კიკალიშვილი,
ზ.ზურაბაშვილი,
სტატია
დ.ტურაბელიძე,
ც.სულაკველიძე, მ.მალანია
ნ.ვაჩნაძე, ვ.ვაჩნაძე
სტატია ლ.კინწურაშვილი თ.სულაძე
ა.ბაკურიძე
ნ.ვაჩნაძე, ა.ბოჟაძე,
სტატია
დ.ბერაშვილი, ა. ბაკურიძე

საქართველოს
Peganum harmala L. ალკალოიდების ბიოლოგიური სამედიცინო
სიახლენი, 2015
აქტივობა
№6(243), 79-81
საქართველოში მოზარდი Cephalaria Gigantea (Ledeb.) ექსპერიმენტული და
ფესვების ქიმიური შედგენილობა და
კლინიკური მედიცინა, 2014
ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები
№4, 93-97
საქართველოში მოზარდი Vinca minor და
Chelidonium Majus L, ზეთების ცხიმოვანი მჟავეები

ბუნებრივ ნაერთთა
ქიმია, №6, 961

2013

საქართველოს
დასავლეთ საქართველოში ინტროდუცირებული სამედიცინო
სიახლენი, 2013
Vinca rosea L. ალკალოიდები
№11(224), 85-88
საქართველოში მოზარდი Chelidonium Majus
ბუნებრივ ნაერთთა 2012
ალკალოიდები
ქიმია, v.45, №5, 291
ბუნებრივ ნაერთთა
მ.მესხელი, ვ.ვაჩნაძე,
ფელოდენდრინი საქართველოში
სტატია ნ.ვაჩნაძე,
ქიმია,
ტაშკენტი, №3, 2011
დ.ბერაშვილი, ა.ბაკურიძე ინტროდუცირებული Phellodendron lavallei Dode-დან
424-426
ნ.გაგუა, ა.ბაკურიძე,
სტატია ნ.ვაჩნაძე,
ვ.ვაჩნაძე, დ.ბერაშვილი

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ალკალოიდების
ექსტრაქცია Vinca სახეობიდან

საქართველოს
სამედიცინო სიახლენი, 2011
№6(195), 105-110

ნ.ვაჩნაძე, ბ.კიკალიშვილი,
ქრისტე სისხლას (Chelidonium majus L.)ზეთის
საქართველოს
ზ.ზურაბაშვილი,
სტატია
ცხიმოვანი
მჟავები
და
საკვები
დანამატის
ფორმით
სამედიცინო
სიახლენი,
დ.ზურაბაშვილი,
მისი ბიოლოგიური აქტივობა
№9 (198), 72-75
ი.გიორგობიანი
მ.მესხელი, ვ.ვაჩნაძე, საქართველოში ინტროდუცირებული Phellodendron ბუნებრივ ნაერთთა
სტატია ნ.ვაჩნაძე, ა.ბაკურიძე
lavallei ალკალოიდები
ქიმია, №1, 137-139
ანტიარითმიული აქტივობის მქონე ინდოლინის
ალერგოლოგია და
ნ.გაგუა, გ.ჩხიქვაძე, ალკალოიდების
სტატია ნ.ვაჩნაძე,
ჯამური
პრეპარატი
ვინგერბინი
იმუნოლოგია,
ტ.11, №2,
ვ.ვაჩნაძე, ა.ბაკურიძე
Vinca herbacea Waldst. Et Kit -დან.
160-162
ნ.ვაჩნაძე, ი.სიხარულიძე,
ალერგოლოგია და
კრუნჩხვის
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