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ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფიტოქიმიის
დეპარტამენტი

მთავარი მეცნიერი,
ფიტოქიმიის

დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
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სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

თსსუ იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფენოლური
შენაერთების

ლაბორატორია

მთავარი მეცნიერი,
ფენოლური

შენაერთების
ლაბორატორიის
ხელმძღვანელი

საქართველოს ფლორის სახეობების
ქიმიური შედგენილობის შესწავლა,

პერსპექტიული მცენარეების
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გამოყენების გზების ძიება

31.05.2006 28.12.2016

საქ. მეცნიერებათა
აკადემიის ი.

ქუთათელაძის სახ.
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფიტოქიმიის
დეპარტამენტი

უფროსი მეცნიერი

საქართველოს ფლორის სახეობების
ქიმიური შედგენილობის შესწავლა,

პერსპექტიული მცენარეების
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პატენტებიპატენტები

დასახელებადასახელება გამცემი ორგანიზაციაგამცემი ორგანიზაცია
სარეგისტრაციოსარეგისტრაციო

ნომერინომერი
გაცემისგაცემის

წელიწელი

რობინინის მიღების ხერხი
საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

საქპატენტი
U 1812 2013

ჰიპოაზოტემიური მოქმედების მქონე საშუალება
მცენარე Pueraria hirsuta Matsum. - ის ფოთლებიდან

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

საქპატენტი
P 6199 2012

პროსტატის ადენომის სამკურნალო პრეპარატი
საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

საქპატენტი
P 5092 2008

ჩირქოვან-ანთებითი პროცესების სამკურნალო
მალამო

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

საქპატენტი
P 5091 2008

უმაღლესი სისუფთავის რობინინის მიღების ხერხი
საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

საქპატენტი
P 2072 1998

სხვა პროდუქტებისხვა პროდუქტები

პროდუქტისპროდუქტის
ტიპიტიპი

სარეგისტრაციო ნომერისარეგისტრაციო ნომერი პროდუქტის აღწერილობაპროდუქტის აღწერილობა წელიწელი

სხვა
N 85/1520/11 (Reg. numb. in USSR); N 01175/01 -

2000 (Reg. numb. in Russian federation)
ჰიპოაზოტემიური და დიურეზული მოქმედების

სამკურნალო პრეპარატი "ფლარონინი"
1985
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ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია M.D.Alaniya. M.G.Sutiashvili
Hydrophobic isoprenoids from stems of

Astragalus galegiformis
Chemistry of Natural compounds

v. 54,N 2, pp. 373-374
2018

სტატია
ქ. შალაშვილი, მ.

სუთიაშვილი, მ. ალანია, ნ.
ქავთარაძე, ა. სხირტლაძე

ფლავანონოლური გლიკოზიდები
საქართველოში ინტროდუცირებული
Phellodendron lavallei-ს ფოთლებიდან

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 2018

სტატია

K.G. Shalashvili,
M.G.Sutiashvili, M,D.Alaniya,

N.Sh. Kavtaradze ,
A.V.skhirtladze

Flavononol Glycosides from Leaves of
Phellodendron lavallei Dode., introduced in

Georgia

Chemistry of Natural compounds
v. 54,,N 2, pp. 263-266

2018

მონოგრაფია მ. ალანია
კემპფეროლის ოლიგოზიდების

სტრუქტურის თავისებურებანი და
აღნაგობის დადგენის პრობლემები

- 2017

სტატია
К.Шалашвили, М.Д.Алания,

М.Г.Сутиашвили, Дж.Н.Анели

Предварительное исследование на содкржание
флавоноидов и тритерпеноидов рекоторых

растений, произрастающих в Грузии

Известия национальной
академии наук Грузии, серия

химическая, т.43, № 3-4
2017

სტატია
მ. ალანია, ნ. ქავთარაძე, ა.

სხირტლაძე, ჯ. ანელი

ციკლოტანოზიდი - ახალი ციკოარტანული
გლიკოზიდი Astragalus tanae-ს

ყვავილებიდან
ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 2017

სტატია
მ. ალანია, მ. სუთიაშვილი, ნ.

ქავთარაძე, ა. სხირტლაძე
Astragalus falcatus-ის ქიმიური კომპონენტები ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 2017

მონოგრაფია
ე. ქემერტელიძე, მ. ალანია,

ქ. შალაშვილი, თ.
საღარეიშვილი, ნ. ქავთარაძე

ორიგინალური სამკურნალო პრეპარატები
საქართველოს ფლორის

ფლავონოიდშემცველი მცენარეებიდან
- 2016

მონოგრაფია მ. ალანია

საქართველოს ფლორის ასტრაგალების
მეორეული მეტაბოლიტების

(ფლავონოიდები და ციკლოარტანები)
ქიმიის მიღწევები

- 2016

სტატია
Сичинава М.В., Алания М. Д.,

Сутиашвили М.Г.
Флавоноиды надземных частей Ononis arvensis

L., произрастающей в Грузии

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე,
ქიმიის სერია, ტ.42, №2, გვ.

173-174

2016

სტატია
Шалашвили К.Г., Алания
М.Д., Кавтарадзе Н.Ш.,

Сутиашвили М.Г.

Изофлавоноиды из некоторых растений
семейства Fabaceae флоры Грузии

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე,
ქიმიის სერია, ტ.42, №2, გვ.

167-172

2016

სტატია
Шалашвили К.Г., Алания
М.Д., Сутиашвили М.Г.,

Кавтарадзе Н.Ш.

Растения семейства Leguminosae L. флоры
Грузии – потенциальные источники

биологически активных флавоноидов

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე,

ქიმიის სერია, ტ.41, N 3 გვ.244-
247

2015

სტატია

Апакидзе З.З., Сутиашвили
М.Г., Анели Дж.Н.,

Моисцрапишвили М.Г.,
Пиаченте С., Масуло М.

Сравнительный химический анализ Astragalus
bungeanus Boriss. и A. kadshorensis Bunge.

флоры Грузии

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე,

ქიმიის სერია, ტ.41, N 1-2
გვ.104-108

2015

სტატია

შალაშვილი ქ.,
საღარეიშვილი თ.,

ქავთარაძე ნ., სუთიაშვილი
მ., ანელი ჯ.

ფენოლური ნაერთების გავრცელების
თავისებურება საქართველოს ფლორის

მცენარეებში

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა, 3, გვ.

89-92
2014

სტატია
მ. ალანია, ქ.შალაშვილი,

თ.საღარეიშვილი , ნ.
ქავთარაძე, მ. სუთიაშვილი

საქართველოს ფლორის ზოგიერთი
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