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დასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელება თანამდებობა
პროექტის

ხელმძღვანელი
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სამუშაო
ადგილი

სტრუქტურული ერთეულის
დასახელება

თანამდებობა მოვალეობები
დაწყების
თარიღი

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტის კლინიკამდელი
ფარმაკოლოგიური კვლევის

დეპარტამენტი

მეცნიერ
თანამშრომელი

ბუნებრივი, მოდიფიცირებული
და სინთეზური ნაერთების

ფარმაკოლოგიური აქტივობის
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08.09.2014

სამუშაო გამოცდილება
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სტრუქტურული
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თანამდებობა მოვალეობები
დაწყების
თარიღი

დასრულების
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ი.ქუთათელაძის
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ინსტიტუტი
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სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპი ავტორ(ებ)ი სათაური ჟურნალი წელი

სტატია

ნ. გოგიტიძე, ნ.
მუშკიაშვილი, მ.

გედევანიშვილი, ნ.
ტაბატაძე, გ.
დეკანოსიძე

ანტიკონვულსიური ექსტრაქტი
მცენარე სკიპალოს (Cephalaria

gigantea) ფესვებიდან

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი No 3
(264), pp. 127131

2017

სტატია

ვ. ვაჩნაძე, ნ. ვაჩნაძე,
ნ. გოგიტიძე, ნ.
მუშკიაშვილი, ქ.

მჭედლიძე

საქართველოში გავრცელებული
Vinca herbacea Waldst et Kit.

ფესურებისა და ფესვების
ბიოლოგიურად აქტიური

ალკალოიდები

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი No
10, (271), 122127

2017

სტატია
კ.მულკიჯანიანი,
ნ.გოგიტიძე,

ნ.მუშკიაშვილი

Diuretic effect and possible mechanism of
action of Restharrow (Ononis arvensis)

მე3 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები:
„ბუნებრივი და სინთეზური

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის

გამომცემლობა, 5860

2016

სტატია

კ.მულკიჯანიანი,
ჟ.ნოვიკოვა,

მ.სულაქველიძე,
ნ.გოგიტიდზე,
ნ,მუშკიაშვილი

Pharmacological Study of Akhtala
MudBased topical preparations

მე3 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები:
„ბუნებრივი და სინთეზური

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის

გამომცემლობა, 6163

2016

სტატია

კ.მულკიჯანიანი,
ჟ.ნოვიკოვა,

მ.სულაქველიძე,
ნ.გოგიტიდზე,
ნ,მუშკიაშვილი,
ზ.ქემოკლიძე

Analgesic and Antiinflammatory Activity of
Herbal Formulation PS551

ფარმაცევტულ მეცნიერებებში მე3
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,

გამომც."ინტელექტი", 123124
2015

სტატია

V. Vachnadze, G.
Chkhikvadze, N.Gagua,

N.Gogitidze, N.
Mushkiashvili

Vinca herbacea Waldst. et Kit.
ლეიკიპოეზის

მასტიმულირებებლი ინდოლის
ალკალოიდების ანალიზი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა

კრებული «ფარმაცევტული მაცნიერებები
XXI საუკუნეში», 7982

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, 34, 201209

2012

სტატია
მ. გედევანიშვილი, ნ.

მუშკიაშვილი, ნ.
გოგიტიძე

ლითიუმის კარბონატზე
გრანულოპოეზურ რეაქციაში
თირკმელზედა ჯირკვლის

პრეგანგლიური ქოლინერგული
სტიმულაციაა გამმწყვეტი

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი, N6
(207), 4346

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 130134

2010

სტატია

ი.სიხარულიძე,
ნ.გოგიტიძე,

ნ.მუშკიაშვილი,
მ.გაბელაია, ნ.ვაჩნაძე,

გ.დეკანოსიძე

კრუნჩხვის საწინნაღმდეგო
საშუალება სკიპალოდან

ალერგოლოგია და იმუნოლოგია, ტ.11, #2,
170173

2010

სტატია

ი. სიხარულიძე, ნ.
გოგიტიძე, ნ.

მუშკიაშვილი, კ.
მულკიჟანიანი

მცენარეული ნაკრები
ფერტილოგენის ტოქსიკური

მოქმედების შესწავლა

სამეცნიერო კრებული „საქართველოს
მცენარეული და მინერალური წარმოშობის
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების

შესწავლა“, 99106

2010

სტატია

მ. გედევანიშვილი, მ.
მოისწრაფიშვილი, ნ.

მუშკიაშვილი, ნ.
გოგიტიძე

ალტერნატიული გზები
გრანულოციტოპოეზის

ფარმაკოლოგიურ
რეაბილიტაციაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე, აკადემიის მაცნე,

ბიოლოგიის სერია, 32, 9599
2006

პროდუქტიულობის მაჩვენებელი

# ციტირების ინდექსი hინდექსი

Google scholar 3.00 1.00
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განათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 23.05.1990

მიღებული განათლება

აკადემიური ხარისხი/
სტატუსი

დაწესებულების დასახელება ქვეყანა სპეციალობა
დაწყების

წელი
დასრულების

წელი

დოქტორი/დოქტორთან
გათანაბრებული

ნ. კოლცოვის სახ. განვითარების
ბიოლოგიის ინსტიტუტი, მოსკოვი

Russian
Federation

ბიოლოგია 1986 1990

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

დაღესტნის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

Russian
Federation

ბიოლოგია 1968 1974

პროექტები

დასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელება თანამდებობა
პროექტის

ხელმძღვანელი
დაწყების
თარიღი
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საქართველოში გავრცელებული
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ფესურებისა და ფესვების
ბიოლოგიურად აქტიური

ალკალოიდები
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„ბუნებრივი და სინთეზური

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის

გამომცემლობა, 5860
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ნ,მუშკიაშვილი
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ნ.გოგიტიდზე,
ნ,მუშკიაშვილი,
ზ.ქემოკლიძე

Analgesic and Antiinflammatory Activity of
Herbal Formulation PS551
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სტატია

V. Vachnadze, G.
Chkhikvadze, N.Gagua,

N.Gogitidze, N.
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Vinca herbacea Waldst. et Kit.
ლეიკიპოეზის

მასტიმულირებებლი ინდოლის
ალკალოიდების ანალიზი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
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საშუალო ეფექტური ვადა [ET50 ]
დერმატოლოგიური პრეპარატის

„პილოტურ“ კლინიკურ
გამოკვლევებში

საქ.მეცნ.ეროვნ.აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია,
ტ. 38, 34, 201209

2012

სტატია
მ. გედევანიშვილი, ნ.

მუშკიაშვილი, ნ.
გოგიტიძე

ლითიუმის კარბონატზე
გრანულოპოეზურ რეაქციაში
თირკმელზედა ჯირკვლის

პრეგანგლიური ქოლინერგული
სტიმულაციაა გამმწყვეტი

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი, N6
(207), 4346

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 130134

2010

სტატია

ი.სიხარულიძე,
ნ.გოგიტიძე,

ნ.მუშკიაშვილი,
მ.გაბელაია, ნ.ვაჩნაძე,

გ.დეკანოსიძე

კრუნჩხვის საწინნაღმდეგო
საშუალება სკიპალოდან

ალერგოლოგია და იმუნოლოგია, ტ.11, #2,
170173

2010

სტატია

ი. სიხარულიძე, ნ.
გოგიტიძე, ნ.

მუშკიაშვილი, კ.
მულკიჟანიანი

მცენარეული ნაკრები
ფერტილოგენის ტოქსიკური

მოქმედების შესწავლა

სამეცნიერო კრებული „საქართველოს
მცენარეული და მინერალური წარმოშობის
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების

შესწავლა“, 99106

2010

სტატია

მ. გედევანიშვილი, მ.
მოისწრაფიშვილი, ნ.

მუშკიაშვილი, ნ.
გოგიტიძე

ალტერნატიული გზები
გრანულოციტოპოეზის

ფარმაკოლოგიურ
რეაბილიტაციაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე, აკადემიის მაცნე,

ბიოლოგიის სერია, 32, 9599
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კატეგორია: 1.6.9 განვითარების ბიოლოგია

დასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო
ადგილი

სტრუქტურული ერთეულის
დასახელება

თანამდებობა მოვალეობები
დაწყების
თარიღი

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტის კლინიკამდელი
ფარმაკოლოგიური კვლევის

დეპარტამენტი

მეცნიერ
თანამშრომელი

ბუნებრივი, მოდიფიცირებული
და სინთეზური ნაერთების

ფარმაკოლოგიური აქტივობის
სკრინინგი და შესწავლა

08.09.2014

სამუშაო გამოცდილება

კომპანია /
დაწესებულება

სტრუქტურული
ერთეულის დასახელება

თანამდებობა მოვალეობები
დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

ბიოლოგიური კვლევის
განყოფილება (19782006);

ფარმაკოლოგიის
განყოფილება (20062012)

მეცნიერ
თანამშრომელი

ბუნებრივი,
მოდიფიცირებული და
სინთეზური ნაერთების
ფარმაკოლოგიური

აქტიურობის ანალიზი

04.09.1978 04.08.2014

სამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპი ავტორ(ებ)ი სათაური ჟურნალი წელი

სტატია

ნ. გოგიტიძე, ნ.
მუშკიაშვილი, მ.

გედევანიშვილი, ნ.
ტაბატაძე, გ.
დეკანოსიძე

ანტიკონვულსიური ექსტრაქტი
მცენარე სკიპალოს (Cephalaria

gigantea) ფესვებიდან

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი No 3
(264), pp. 127131

2017

სტატია

ვ. ვაჩნაძე, ნ. ვაჩნაძე,
ნ. გოგიტიძე, ნ.
მუშკიაშვილი, ქ.

მჭედლიძე

საქართველოში გავრცელებული
Vinca herbacea Waldst et Kit.

ფესურებისა და ფესვების
ბიოლოგიურად აქტიური

ალკალოიდები

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი No
10, (271), 122127

2017

სტატია
კ.მულკიჯანიანი,
ნ.გოგიტიძე,

ნ.მუშკიაშვილი

Diuretic effect and possible mechanism of
action of Restharrow (Ononis arvensis)

მე3 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები:
„ბუნებრივი და სინთეზური

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის

გამომცემლობა, 5860

2016

სტატია

კ.მულკიჯანიანი,
ჟ.ნოვიკოვა,

მ.სულაქველიძე,
ნ.გოგიტიდზე,
ნ,მუშკიაშვილი

Pharmacological Study of Akhtala
MudBased topical preparations

მე3 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები:
„ბუნებრივი და სინთეზური

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის

გამომცემლობა, 6163

2016

სტატია

კ.მულკიჯანიანი,
ჟ.ნოვიკოვა,

მ.სულაქველიძე,
ნ.გოგიტიდზე,
ნ,მუშკიაშვილი,
ზ.ქემოკლიძე

Analgesic and Antiinflammatory Activity of
Herbal Formulation PS551

ფარმაცევტულ მეცნიერებებში მე3
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,

გამომც."ინტელექტი", 123124
2015

სტატია

V. Vachnadze, G.
Chkhikvadze, N.Gagua,

N.Gogitidze, N.
Mushkiashvili

Vinca herbacea Waldst. et Kit.
ლეიკიპოეზის

მასტიმულირებებლი ინდოლის
ალკალოიდების ანალიზი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა

კრებული «ფარმაცევტული მაცნიერებები
XXI საუკუნეში», 7982

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, 34, 201209

2012

სტატია
მ. გედევანიშვილი, ნ.

მუშკიაშვილი, ნ.
გოგიტიძე

ლითიუმის კარბონატზე
გრანულოპოეზურ რეაქციაში
თირკმელზედა ჯირკვლის

პრეგანგლიური ქოლინერგული
სტიმულაციაა გამმწყვეტი

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი, N6
(207), 4346

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 130134

2010

სტატია

ი.სიხარულიძე,
ნ.გოგიტიძე,

ნ.მუშკიაშვილი,
მ.გაბელაია, ნ.ვაჩნაძე,

გ.დეკანოსიძე

კრუნჩხვის საწინნაღმდეგო
საშუალება სკიპალოდან

ალერგოლოგია და იმუნოლოგია, ტ.11, #2,
170173

2010

სტატია

ი. სიხარულიძე, ნ.
გოგიტიძე, ნ.

მუშკიაშვილი, კ.
მულკიჟანიანი

მცენარეული ნაკრები
ფერტილოგენის ტოქსიკური

მოქმედების შესწავლა

სამეცნიერო კრებული „საქართველოს
მცენარეული და მინერალური წარმოშობის
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების

შესწავლა“, 99106

2010

სტატია

მ. გედევანიშვილი, მ.
მოისწრაფიშვილი, ნ.

მუშკიაშვილი, ნ.
გოგიტიძე

ალტერნატიული გზები
გრანულოციტოპოეზის

ფარმაკოლოგიურ
რეაბილიტაციაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე, აკადემიის მაცნე,

ბიოლოგიის სერია, 32, 9599
2006

პროდუქტიულობის მაჩვენებელი

# ციტირების ინდექსი hინდექსი

Google scholar 3.00 1.00


