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2019, P.p.55
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K. Mchedlidze, M.
Churadze, J. Aneli, G.

Moshiashvili, V.
Mshvildadze

Anatomical structure of the stem and leaf of
Daphne glomerata Lam.

Journal of Pharmacognosy and
Phytochemistry; 2019; 8 (4):3241-3244

2019
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Journal of Pharmacognosy and
Phytochemistry
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ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა, N5, 41-44
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სტატია
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Tribulus terrestris L.-კუროსთავის
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მახასიათებლელი (Zygophyllaceae)

ბუნებრივი და სინთე¬ზუ¬¬¬რი
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ნივთიერებები 2018, გვ. 149-151
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Чурадзе М.В.,

Мчедлидзе К.З., Анели
Дж.Н., Ломидзе Э.Н.

Гербарий Института фармакохи-мии Иовела
Кутателадзе Тбилиского

Государ¬ственного Медицинского
Университета- TBPH

ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა
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სტატია
K. Mchedlidze, M. Getia,
M. Churadze, E. Lomidze,

J. Aneli

Anatomical and morphological characteristics
of the bark of the Georgian local endemic

species Betula megrelica L.

International Scientific Confe¬ren¬ce
,,Future Technologies and Quality of Life”

2017
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International Scientific Confe¬ren¬ce
,,Future Technologies and Quality of Life”

2017; Batumi, Georgia
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ჭურაძე, ჯ. ანელი, ე.
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Ruscus colchicus P.F. Yeo – ძმერხლის
ფილოკლადიუმის

მიკროსტრუქტურული თავისებურებანი
(Ruscaceae)

ბუნებრივი და სინთე¬ზუ¬¬-რი
ბიოლოგიურად აქტიური

ნივთიერებები 2016, გვ. 155-157
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სტატია

M Sichinava, K.
Mchedlidze, M.

Churadze, M. Alania, J.
Aneli

The chemical composition and micrjstructural
features of the roots Ononis arvensis L.

3rdInternacional conference on
pharmaceutical sciences “Looking towards

the future, honoring the hast”; Georgia,
Tbilisi, 2015; pp 148-149

2015

სტატია
T. Chelidze, L. Enukidze,

M. Chankashvili, T.
Loladze, M. Churadze

Heavy metals content in the leaves of melisa
(Melissa officinalis) on the lhenological

development stages

საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის
ჟურნალი, ქიმიური სერია, ტ.40,
თბილისი 2014, N4, გვ.317-320

2014

სტატია
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ფოთლებში, მისი ფენოლოგიური
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე

საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის
ჟურნალი, ქიმიური სერია, ტ.38, N4,

2013 გამომცემლობა ‘’ მაცნე’,’ თბილისი,
გვ.334-336

2013

სტატია R. Gagnidze; M. Churadze Chromosome data 15
Taxon, 62(5) Octomser 2013, Czech

Republic, p.1073-1083
2013

სტატია
ქ. მჭედლიძე, მ.

ჭურაძე, ჯ. ანელი

მარიამსაკმელას -Peganum harmala L. (
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ვეგეტატიური და გენერაციული
ორგანოების მიკროსტრუქტურული

თავისებურებანი

ბუნებრივი და სინთეზუ-რი
ბიოლოგიურად აქტიური

ნივთიერებები, 2013, თბილისი, გვ.166-
168

2013

სტატია
მ. ჭურაძე, ქ.
მჭედლიძე

Anchuza italic Retz-ს ვეგეტატიური
ორგანოების მიკროსტრუქტურული

მახასიათებლები ( Boraginaceae)

თსსუ შრომათა კრებული, ტ.XLVI, 2012,
გვ.163-168

2012

სტატია
მ. ჭურაძე, ქ.

მჭედლიძე, ჯ. ანელი

ყვითელი ყაყაჩურას- Glaucium flavum
Grantz (ოჯახი Papaverace) ბიოლოგიის და

ანატომიური აღნაგობის ზოგიერთი
თავისებურებების შესახებ

თსსუ შრომათა კრებული, ტ.XLVI, 2012,
გვ.157-163

2012

თავი
წიგნიდან

მ. ჭურაძე ოჯახი Tylhaceae
საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011,

გვ.557-561.
2011

თავი
წიგნიდან

მ. ჭურაძე ოჯახი Lemnaceae
საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011,

გვ. 544-549
2011

თავი
წიგნიდან

მ. ჭურაძე ოჯახი Sparganiaceae
საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011,

გვ.552-556.
2011

თავი
წიგნიდან

მ. ჭურაძე ოჯახი Commelinaceae
საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011,

გვ.537-539.
2011

სტატია

V.Barbakadze,
L.Gogilashvili,

L.Amiranashvili, M.
Merlani, K.Mulkijanyan,
M. Churadze, A. Salgado,

B. Chankvetadze

Poly[3-(3,4- dihydroxyphenyl)glyceric Acid]
from Anchusa italic Roots

Natural Product Communications;2010, v.5
#7,pp.1091-1095

2010

მონოგრაფია
რ.გაგნიძე, მ. ჭურაძე,

ნ.ბარნაველი

საქართველოს ფლორის გვარ Rosa L.
(Rosaceae)-ს სახეობების მორფოლოგიურ-

გეოგრაფიული ანალიზი

თბილისის ბოტანიკის ინსტიტუტი, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მონოგრაფია, 2010, გვ.1-175

2010

სტატია
რ. გაგნიძე, თ.

ჭეიშვილი, მ. ჭურაძე

დასავლეთ ამიერკავკასიის იშვიათი და
ენდემური კალცეფილური მცენარეების
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