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განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 17.04.1991

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი
დოქტორი/დოქტორთან

გათანაბრებული
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 

ორგანული
ქიმია

1985 1989

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 
ორგანული

ქიმია
1978 1984

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ახალი მცენარეული ბიო- პოლიმერის
საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებე- ლი

თანამედროვე – II თაობის მზა წამალთფორ-
მების შემუშავება

მეცნიერ-
მკვლევარი

ვახტანგ
ბარბაქაძე

02.04.2012 02.04.2014

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი.
AR/109/8-403/11

S. asperum-ის და S.caucasicum-ის ბიოპოლიმერი
და მისი სინთეზური ანალოგები:

პერსპექტიული ჭრილობის შემახორცებელი
აგენტები

მეცნიერ-
მკვლევარი

ვახტანგ
ბარბაქაძე

07.04.2009 07.04.2011

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი. გრანტი
N GNSF/ST 08/6-

469



S. asperum-ის და S.caucasicum-ის ახალი
პოლიმერი პოლი[3-(3,4-

დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა] და
მისი სინთეზური მონომერი: პოტენციური

სიმსივნის პრევენციისა და სიმსივნის
საწინააღმდეგო ნივთიერებები

მეცნიერ -
მკვლევარი

ვახტანგ
ბარბაქაძე

01.06.2007 01.07.2008

საქართველოს
სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური
განვითარების
ფონდი (სსგფ)

და აშშ-ს
სამოქალაქო

კვლევებისა და
განვითარების
ფონდი (CRDF).
გრანტი N GEB2-

-3344-TB-06

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულის დასახელებაერთეულის დასახელება
თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები

დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

თსსუ ი.ქუთატელაზის
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების და

ბუნებრივ ნივთიერებათა
ქიმიური მოდიფიკაციის

დეპარტამენტი

მეცნიერი
თანამშრომელი

მცენარეებიდან ბიოლოგიურად
აქტიურ ნაერთთა გამოყოფა, მათი

სესწავლა, დახასიათება და
ანალოგების ქიმიური სინთეზი

01.08.2018

სსიპ თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

ი. ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

მეცნიერ
თანამშრომელი

საქართველოში გავრცელებული
სამკურნალო მცენარეების
ბიოლოგიურად აქტიური

ბიოპოლიმერების და
დაბალმოლეკულური ნაერთების

შესწავლა

08.09.2014

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

თსსუ სსიპ თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტი ი.
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

მეცნიერ
თანამშრომელი

საქართველოში გავრცელებული
სამკურნალო

მცენარეებისბიოლოგიურად
აქტიური ბიოპოლიმერების და

დაბალმოლეკულური
ნაერთებისშესწავლა

01.08.2018 დღემდე

ა(ა)იპ თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტის ი.
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

მეცნიერ
თანამშრომელი

საქართველოში გავრცელებული
სამკურნალო მცენარეების
ბიოლოგიურად აქტიური

ბიოპოლიმერების და
დაბალმოლეკულური ნაერთების

შესწავლა

01.02.2012 08.09.2014

ი. ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

მეცნიერ
თანამშრომელი

საქართველოში გავრცელებული
სამკურნალო მცენარეების
ბიოლოგიურად აქტიური

ბიოპოლიმერების შესწავლა და
მათი მონათესავე ნაერთების

სინთეზი

30.10.2009 01.02.2012



სსიპ ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

მცენარეული
ბიოპოლიმერების

ლაბორატორია

მეცნიერ
თანამშრომელი

საქართველოში გავრცელებული
სამკურნალო მცენარეების
ბიოლოგიურად აქტიური

ბიოპოლიმერების შესწავლა

31.10.2006 30.10.2009

საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა აკადემიის

ი.ქუთათელაძის
სახელობის

ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

ჰორმონალური
პრეპარატების

სინთეზის
განყოფილება

მეცნიერ
თანამშრომელი

სტეროიდული ნაერთების
ორგანული სინთეზი

01.12.1990 31.10. 2006

საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა აკადემიის

ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

ჰორმონალური
პრეპარატების

სინთეზის
განყოფილება

უმცროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

სტეროიდული ნაერთების
სინთეზი

16.01.1989 01.12.1990

მოსკოვის
დ.ი.მენდელეევის

სახელობის ქიმიური
ტექნოლოგიის
ინსტიტუტი

ასპირანტურა

ქიმიის
ფაკულტეტი,

ორგანული ქიმიის
კათედრა,

ასპირანტურა

ასპირანტი
პოტენციური ბიოლოგიურად

აქტიური სტეროიდული
ნაერთების სინთეზი

26.11.1985 26.12.1988

საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა აკადემიის

ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

ჰორმონალური
პრეპარატების

სინთეზის
განყოფილება

უფროსი
ლაბორანტი

სტეროიდული ჰორმონალური
პრეპარატების სინთეზი

04.02.1985 20.11.1985

საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა აკადემიის

ი. ქუთათელაძის
სახელობის

ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

ბირთვულ -
მაგნიტურ -

რეზონანსული
სპექტროსკოპიის

განყოფილება

უფროსი
ლაბორანტი

ბუნებრივი და სინთეზური
ნაერთების სტრუქტურული

კვლევა ბმრ- და იწ-
სპექტროსკოპიული მეთოდებით

03.10.1984 02.04.1985

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

პატენტებიპატენტები

დასახელებადასახელება გამცემი ორგანიზაციაგამცემი ორგანიზაცია
სარეგისტრაციოსარეგისტრაციო

ნომერინომერი
გაცემისგაცემის

წელიწელი

ლაშქარას ფესვების მაღალმოლეკულური
ნაერთების ჯამი და მისი სამკურნალო გამოყენება

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეეროვნული ცენტრი

"საქპატენტი"
p 5391 2012

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო
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Caffeic acid-derived polymer from bugloss (Anchusa italica Retz.)
ფრანკფურტი,

გერმანია
2013



12th International Polymers for Advanced
Technologies (PAT) Conference

Novel phenolic polymer as potential therapeutic agent
ბერლინი,
გერმანია

2013

რესპუბლიკური მეორე სამეცნიერო
კონფერენცია ბუნებრივ და

სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ
ნივთიერებებში

Synthesis of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid derivatives
თბილისი,

საქართველო
2013

XXVIth International Conference on
Polyphenols

Novel biologically active dihydroxycinnamate-derived polyether
from different species of Boraginaceae family

ფლორენცია,
იტალია

2012

Second International Conference of of
young chemists ICYC-2012

Synthesis of ferulic and izoferulic acid derivatives
თბილისი,

საქართველო
2012

XXVth Europian Colloquium on
Heterocyclic Chemistry

The synthesis of novel D-homosteroids on the basic of steroidal
sapogenin – tigogenin

ლონდონი,
ბრიტანეთი

2012

International Conference on Chemistry for
Health

Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Comfrey exerts anti-
cancer efficacy against human prostate cancer via targeting androgen

receptor, cell cycle arrest and apoptosis

ათენი,
საბერძნეთი

2012

მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი:
ბუნებრივ და სინთეზურ

მაკრომოლეკულების დაყოფა და
დახასიათება

Biologically active poly[oxy-1-carboxy-2-(3,4-
dihydroxyphenyl)ethylene] from Symphytum Asperum, S.caucasicum

and Anchuza Italica

ამსტერდამი,
ნიდერლანდები

2011

Twelfth Tetrahedron Symposium.
Chllenges in Organic and Bioorganic

Chemistry

Enantioselective synthesis of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid
via sharpless dihydroxylation of caffeic acid- basic monomeric

moieties of a biologically active polyether isolated from Symphytum
aserum and S. caucasicum

სიეტჯი,
ესპანეტი

2011

18th International Symposium on Electro-
and Liquid Phase-separation Techniques

Synthesis and enantiomeric separation of methyl-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)glycidate

თბილისი,
საქართველო

2011

18th International Symposium on Electro-
and Liquid Phase-separation Techniques

Enantiselective symthesis of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid-
Basic monomeric moiety of a biologically active polyether from

Symphytum asperum and S. caucasicum

თბილისი,
საქართველო

2011

2-nd International Conference on organic
chemistry “Advances in Heterocyclic

Chemistry”

Synthesis of some caffeic acid derived amides with supposed
antioxidant activity

თბილისი,
საქართველო

2011

1st International Symposium on Secondary
Metabolites. Chemical, Biological and

Biotechnological Properties

Synthesis of some caffeic acid derived amides with supposed
antioxidant activity

დენიზლი,
თურქეთი

2011

1st International Symposium on Secondary
Metabolites. Chemical, Biological and

Biotechnological Properties
Wound-healing agent from Symphytum asperum and S.caucasicum.

დენიზლი,
თურქეთი

2011

მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი:
საზღვრები პოლიმერულ

მეცნიერებაში

Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica
Rets. Second International Symposium

ლიონი,
საფრანგეთი

2011

Oxidants and Antioxidants in Biology.
Oxygen Club of California. World

Congress.

Enantioselective synthesis and antioxidative activity of 3-(3,4-
dihydroxyphenyl)-glyceric acid – basic monomeric moiety of a
biologically active polyether from Symphytum asperum and S.

caucasicum.

სანტა ბარბარა,
კალიფორნია,

აშშ
2010

Oxygen Club of California. World
Congress. Santa Barbara, California, USA

Allantoin- and pyrrolizidine alkaloids-free wound healing
compositions from Caucasian species of comfrey (Symphytum L.).

Oxidants and Antioxidants in Biology

სანტა ბარბარა,
კალიფორნია,

აშშ
2010

რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია ბუნებრივ და

სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ
ნივთიერებებში

Allantoin- and pyrrolizidine alkaloids-free wound healing
compositions from Caucasian species of comfrey (Symphytum L.)

თბილისი,
საქართველო

2010

რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია ბუნებრივ და

სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ
ნივთიერებებში

Изоникотиноилгидразоны 5α-кетостероидов: Синтез и
антитуберкулезная активность

თბილისი,
საქართველო

2010

რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია ბუნებრივ და

სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ
ნივთიერებებში

Синтез 5α-андростан-3 β,17β-диола на основе тигогенина
თბილისი,

საქართველო
2010

სამეცნიერო ფორუმისსამეცნიერო ფორუმის
დასახელებადასახელება

მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი



რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია ბუნებრივ და

სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ
ნივთიერებებში.

Enantioselective synthesis and antioxidant activity of 3-(3,4-
dihydroxyphenyl)glyceric acid –basic monomeric moiety of a
biologically active polyether from Symphytum asperum and

S.caucasicum

თბილისი,
საქართველო

2010

VIII International conference
”Bioantioxidants”

. Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica
retz. Roots and antioxidant activity.Tashkent, Uzbekistan, Poly[3-

(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica rets. roots
and it’s antioxidative activity.

მოსკოვი 2010

ბუნებრუვ ნაერთთა ქიმიის
აქტუალური პრობლემები,

კონფერენცია

Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica
Retz. roots and its antioxidant activity

ტაშკენტი,
უზბეკეთი

2010

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის
აქტუალური პრობლემები,

კონფერენცია

Wound healing preparation containing biopolymers from Caucasian
species of comfrey (Symphytum L.)

ტაშკენტი,
უზბეკეთი

2010

International Symposium Celabrating the
50th Anniversary of the Journal Polymer

Novel anti-cancer polymer poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric
acid] from Symphytum asperum and S.caucasicum Frontiers in

polymer science
Mainz, Germany 2009

American Association for Cancer Research
100th Annual Meeting

Anti-cancer efficacy of novel polymer from Caucasian species of
comfrey and its synthetic monomer against androgen-dependent and -

independent human prostate cancer cells

დენვერი,
კოლორადო, აშშ

2009

I სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში
Symphytum asperum და S.caucasicum-ის ბიოპოლიმერი, მისი
სინთეზური მონომერი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობა.

სიღნაღი,
საქართველო

2009

4th International Conference on oxidative
stress in skin Medicine and Biology

Effects of polymer poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] on the
inflammatory response of tumor-actyvated hepatic sinusoidal

endothelium

ანდროსი,
საბერძნეთი

2008

სამეცნიერო ფორუმისსამეცნიერო ფორუმის
დასახელებადასახელება

მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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