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ნ,მუშკიაშვილი, ზ.ქემოკლიძე
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Activity of Herbal Formulation
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საქართველლოში მოზარდი
Cephalaria gigantea-ს ფესვების

ქიმიური შედგენილობა და
ფარმაკოლოგიურად აქტიური

ნივთიერებები

ექსპერიმენული და კლინიკური
მედიცინა, თბილისის

სამედიცინო უნივერსიტეტის
გამოცემა, 4, 93-96

2014

სტატია
ვ. ვაჩნაძე, გ. ჩხიკვაძე,

გ.გაგუა,ნ.გოგიტიძე,ნ.მუშკიაშვილი

Vinca herbacea Waldst. et Kit.
ლეიკიპოეზის

მასტიმულირებებლი
ინდოლის ალკალოიდების

ანალიზი

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი.

სამეცნიერო შრომათა კრებული
«ფარმაცევტული მაცნიერებები

XXI საუკუნეში», 79-82

2014

სტატია
.თ.ქიტუაშვილი, მ.გედევანიშვილი,ნ.

არჩვაძე, ნ.გოგიტიძე

საშუალო ეფექტური ვადა
[ET50 ] დერმატოლოგიური
პრეპარატის „პილოტურ“

კლინიკურ გამოკვლევებში.

საქ.მეცნ.ეროვნ.აკად. მაცნე,
ბიომედ. სერია, ტ. 38, 3-4, 201-209,

2012

სტატია
მ. გედევანიშვილი, ნ. მუშკიაშვილი, ნ.

გოგიტიძე

ლითიუმის კარბონატზე
გრანულოპოეზურ რეაქციაში

თირკმელზედა ჯირკვლის
პრეგანგლიური

ქოლინერგული სტიმულაციაა
გამმწყვეტი

საქართველოს სამედიცინო
სიახლენი, N6 (207), 43-46

2012

სტატია
ს.ხეჩინაშვილი, მ.გედევანიშვილი,

ნ.შარაშენიძე, ნ.გოგიტიძე, ფ.ხოხაშვილი

სეკრეციული ოტიტის
კონსერვატიული

მკურნალობის ახალი მეთოდი

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე ტ.4,

N3, pp 130-134
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სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

24 World Congress on Pharmacology
Steroidal compounds of vegetable origin in treatment of

circulatory disorders
Vienna,
Austria

2019

International Scientific Conference “GREEN
MEDICATIONS - BY GREEN TECHNOLOGIES -

FOR HEALTHY LIFE” September 27-28, 2019,
Tbilisi, Georgia.

The healing potential of steroidal compounds from Yucca
gloriosa.

September
27-28, 2019,

Tbilisi,
Georgia.

2019

International Scientific Conference “GREEN
MEDICATIONS - BY GREEN TECHNOLOGIES -

FOR HEALTHY LIFE”
Stimulators of Leucopoiesis from Astragalus borissivae.

September
27-28, 2019,

Tbilisi,
Georgia.

2019

2019. XIII International Symposium on Chemistry of
Natural Compounds.October 16-19, Shanghai

Biological Activity of Extraction of Some Plants from Georgian
Flora.

Shanghai 2019

XIII International Symposium on Chemistry of
Natural Compounds.

Biological Activity of Extracts of Some Plants from Georgian
Flora

October 16-
19, Shanghai

2019

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
"მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის

ხარისხი"
Comparative hepatoprotective activity of some essential oils ბათუმი 2017

მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური

ნივთიერებები“

1) Pharmacological Study of Akhtala Mud-Based topical
preparations; 2) Diuretic effect and possible mechanism of

action of Restharrow (Ononis arvensis)
თბილისი 2016

მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური

ნივთიერებები“

1) Pharmacological Study of Akhtala Mud-Based topical
preparations; 2) Diuretic effect and possible mechanism of

action of Restharrow (Ononis arvensis)
თბილისი 2016

II საერთაშორისო კონფერენცია
„ფარმაცევტული მაცნიერებები XXI საუკუნეში“

Vinca herbacea Waldst. Et. Kit ლეიკიპოეზის
მასტიმულირებებლი ინდოლის ალკალოიდების

ანალიზი
თბილისი 2014

მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური

ნივთიერებები“

1) კვლევები კრუნჩხვების საწინააღმდეგო
პედიატრიული წამლის ფორმების შექმნის მიზნით; 2)
პაპაიას ქიმიურად მოდიფიცირებული პროტეაზების

კომპლექსის კვლევა

თბილისი 2013

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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