პრეპარატ „კამელინის“
კიდევ ერთი აღიარება

გასული საუკუნის 50-იან
წლებში, როდესაც მედიცი
ნა ანტიბიოტიკებისა და სხ
ვა სამკურნალო საშუალებ
ების დეფიციტს განიცდიდა,
საქართველოში ცნობილმა
ქირურგმა ბენედიქტ (ძაგუ
ლი) მაღლაკელიძემ მიაგნო
თაფლის იმ უნიკალურ სა
ხეობას, რომელიც მდიდარი
გამოდგა ბიოლოგიურად აქ
ტიური ნივთიერებებით და
ორიგინალური ტექნოლოგ
იის გამოყენებით მიაღწია
მათი თავისუფალი სახით
გამოყოფას და შემდგომ პრ
ეპარატ „კამელინის“ სახით
წარუდგინა
სამედიცინო
საზოგადოებას. ასე დაიწყო
მრავალი ორიგინალური ექსპერ
იმენტულ-კლინიკური კვლევები
მოსკოვის, ლენინგრადის, ხარკ
ოვის, თბილისის ონკოლოგიურ
და სხვა სამედიცინო დაწესე
ბულებებში. ავტორის უეცარმა
გარდაცვალებამ და სხვა სუბი
ექტურმა მიზეზებმა, ხანგრძლი
ვი პერიოდის განმავლობაში შე
აჩერა აღნიშნული პრეპარატის
ფართომასშტაბიანი
წარმოება
და მხოლოდ 2004-2005 წლიდან
გახდა შესაძლებელი, თავიდან
აღორძინებულიყო ის, რაც დიდი
ძალისხმევის ფასად მოახერხეს
მისმა მეუღლემ, აწ გარდაცვლ
ილმა, ასევე ქირურგმა გუგული
აბაშიძემ, ქალიშვილმა ქეთევა
ნმა და სიძემ ავთანდილ მახარო
ბლიძემ. მას შემდეგ, უმოკლეს
დროში „კამელინმა“ მოიარა მს
ოფლიოს უდიდესი სამეცნიერო
და კლინიკური ცენტრები და
მრავალი მეცნიერის ყურადღება
მიიპყრო. კვებეკის, მონრეალის,
ილინოისის, ბერნის, ორეგონის,
ბრაზილიის, დელის უნივერსი
ტეტებსა და კლინიკებში ნათლად
დადასტურდა არა მხოლოდ მისი
იმუნომოდულატორული, არამედ
ანტისიმსივნური, ანტიანთებითი,
ანტიბაქტერიული, ანტივირუსუ
ლი, ქსოვილის რეგენერაციული,
ანტიპარაზიტული და სხვა თვის
ებები. 2010 წლის იანვარში ესპა
ნეთში დაგეგმილ სიმპოზიუმზე
„internerional conference on antimi
crobial research“ წარმოდგენილი
იყო პრეპარატ „კამელინზე“ 6-გვ
ერდიანი სტატია. კომპანია „კამე
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ლინის“ პარტნიორები გახლდათ
კვებეკის, ბერნის უნივერსიტეტე
ბი, საქართველოს ტუბერკულოზ
ისა და დაავადებათა კონტრო
ლის ეროვნული ცენტრი. ახლა
ხან კომპანიის წინსვლას დაემატა
კიდევ ერთი აღიარება უცხოელ
მეცნიერთა მხრიდან. გამომცემ
ლო
ბა „world Scientifik“-ის მი
ერ
გამოცემულ მაღალრეიტინგულ
სამეცნიერო წიგნში „მეცნიერება
და ტექნოლოგიები მიკრობული
პათოგენების წინააღმდეგ“ გამო
ქვეყნდა ესპანეთის სიმპოზიუმზე
წარმოდგენილი 6-გვერდიანი სტ
ატია, სათაურით – „evalution of
in vitro and in vivo antibacterial and
anti-fungal activity of „camelyn m“.
გვესაუბრება კომპანია „კამე
ლინის“ აღმასრულებელი დირე
ქტორი და სამეცნიერო პროექტ
ების ხელმძღვანელი, ბიოლოგ
იურ მეცნიერებათა დოქტორი,
2009 წლის მსოფლიო საუკეთესო
მეცნიერთა „Top 100“-ში შესული
მეცნიერი, ბატონი კობა გური
ელიძე:
– ბატონო კობა, უპირველე
სად, ვულოცავ კომპანიას კიდევ

თვისებებს. მათში განსაკუთრე
ბულად დიდი ინტერესი გამოიწ
ვია წარმოდგენილმა კლინიკურ
მა შემთხვევებმა, რომლებშიც
დამაჯერებლად
(ყოველთვის
მორფოლოგიური დამოწმებით)
არის ნაჩვენები პრეპარატის მკ
აფიოდ გამოხატული ქიმიოთ
ერაპიული ეფექტი სხვადასხვა
სიმსივნეების შემთხვევებში. ყო
ველივე ამის შემდეგ, უმოკლეს
ვადაში, „კამელინმა“ მოიარა მს
ოფლიოს უდიდესი სამეცნიერო
და კლინიკური ცენტრები. პირვ
ელი ეტაპი იყო კვლევა საქართ
ველოს დაავადებათა კონტრო
ლის ეროვნულ ცენტრში ჯილე
ხის გამომწვევ რთულ ბაქტერ
იაზე, რაზეც კამელინმა გამო
ავლინა დადებითი ეფექტი, ანუ
დაბალ კონცენტრაციაში მოსპო
აღნიშნული ბაქტერია. მსოფლი
ოში იშვიათია ბუნებრივი ნაერთი,
რომელიც ასეთ შედეგს იძლევა,
თუ არ ჩავთვლით ქიმიურ ნაერ
თებს, რომელთა უარყოფითი მო
ქმედება ორგანიზმზე ცნობილია.
სწორედ ამიტომ გაიზარდა პრეპ
არატ „კამელინზე“ ინტერესი მს

ერთ აღიარებას… გვითხარით,
რის საფუძველზე ხვდა წილად
ესოდენ დიდი პატივი ქართულ
პრეპარატ „კამელინს“?..
– შეგახსენებთ, რომ „კამელი
ნზე“ წარმოებული
კვლევები,
რომლის საფუძველზეც მტკიცდ
ება „კამელინის“ შესანიშნავი ან
ტისიმსივნური თვისებ
ები, მოიცავს 1945-1975
წლებს. ამ პერიოდის
განმავლობაში „კამელი
ნი“ მოიხმარა ათასობით
ონკოდაავადებულმა და
მათ შორის უამრავი შე
მთხვევაა ისეთი, როდე
საც უმძიმეს სტადიაზე
მყოფი ავადმყოფისთვის
„კამელინი“ იყო უკანას
კნელი იმედი. 2004 წლ
იდან, როდესაც მსოფ
ლიოს მრავალი მოწინავე
სამეცნიერო და კლინ
იკური ცენტრი ჩაერთო
„კამელინის“ კვლევაში,
მოხდა პრეპარატის აღ
ორძინება და ფარმაცევ
ტულ ბაზარზე წარმატ
ებით გატანა. უცხოელი
სპეციალისტები,
რო
მლებიც ჩვენ მიერ გა
დაცემულ იმდროინდელ
დოკუმენტურ მასალებს
გაეცნენ, ადასტურებენ
„კამელინის“ ანტიბლას
ტომურ (ანტისიმსივნურ)

ოფლიოს მოწინავე სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრების მხრიდან.
კვლევის მასალებზე დაყრდნ
ობით შეიქმნა საერთაშორისო
სამეცნიერო ჯგუფი, რომელშიც
კვებეკისა და ბერნის უნივერსი
ტეტებთან ერთად ჩართული იყო
საქართველოს
ტუბერკულოზ
ისა და დაავადებათა კონტრო
ლის ეროვნული ცენტრი, ასევე
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი. ან
ტიმიკრობული და ანტისოკოვანი
კვლევების შედეგები „კამელინის“
გამოყენებით მნიშვნელოვანი და
საინტერესო აღმოჩნდა, „კამე
ლინმა“ გამოავლინა დადებითი
ეფექტი ანტიბიოტიკრეზისტენ
ტული პათოგენების მიმართ, რაც
მედიცინისთვის დღემდე აქტუ
ალურია. მომზადდა სამეცნიერო
სტატია და გაიგზავნა ესპანეთში
მსოფლიო სამეცნიერო კონფერ
ენციაზე. უკვე ახლახან ცნობილ
მა უმსხვილესმა გამომცემლობამ
გამოსცა წიგნი, რომლის სარედა
ქციო კოლეგიის წევრები არიან
მსოფლიოში ცნობილ მეცნიერთა
ჯგუფი და მათი გადაწყვეტილე
ბით, 60 ქვეყნიდან წარმოდგენილ
სტატიებს შორის „კამელინზე“
პუბლიკაციას 6 გვერდი დაეთ
მო. წიგნში შესული სამეცნიერო
პუბლიკაციები
განკუთვნილია
სტუდენტებისთვის, სამედიცინო
დაწესებულებებში მომუშავე მე
დპერსონალისა და მკვლევარ-მე

ცნიერებისთვის. ეს კიდევ ერთი
დიდი მსოფლიო აღიარებაა... გა
მოცემის კოლეგიის წევრები გა
ხლდნენ ისეთი მეცნიერები, რო
გორებიც არიან:
David Nevmani – division of Can
cer Treatment and Diagnosis, Na
tional Cancer Institute, Marylend,
USA.

და სხვა დაავადებების დროს). 11
ივნისს კომპანია „კამელინმა“ „შე
რატონ ბათუმი პალასში“ გამა
რთა კონფერენცია თემაზე „კამე
ლინი და ჯანმრთელობა“, სადაც
სხვადასხვა პროფილის ექიმებმა
წარმოადგინეს მოხსენებები პრ
ეპარატ „კამელინზე“ განხორცი
ელებული კვლევების შედეგებზე.

David Wareham – Queen Mary
University London, Centre for Im
munologu and Infectious Disease
Robert A. Bonomo-Univerity
School of Medicine, Cleveland,
Ohio, USA.
Paskal m. Dohmen – Departa
ment of Cardiovascular Surgery,
Charite Hospital, Medical University
Berlin, Germany
Francois Niyonsaba – Atopy Re
search Center, Tokyo, Japan
Angel Concheiro – Department
of Pharmacy and Pharmaceutical
Technology, University of Santiago
de Compostela, Spain Pj CullenSchool of Food Science and Envi
ronmental Health, Dublin, Ireland
და სხვები, მათი ჩამოთვლა შორს
წაგვიყვანს.
კომპანია „კამელინი“ კვლავ
განაგრძობს აქტიურ კვლევებს
სხვადასხვა მიმართულებით...
ჩვენ არ ვჩერდებით და სისტ
ემატურად ვაწარმოებთ „კამელი
ნის“ ბიოლოგიურ აქტივობებზე
მონაცემების შეგროვებას. მრ
ავალი კვლევის საფუძველზე
„კამელინმა“ გამოავლინა სხვა
დასხვა გამოყენების ჩვენებები
და შეიძინა ახალი მიმართულ
ებები მედიცინაში (რევმატოლ
ოგიასა და უროლოგიაში, გინე
კოლოგიაში, სტომატოლოგია
ში, დამწვრობით გამოწვეული
პათოლოგიების, განსაკუთრე
ბით იმუნური თვალსაზრისით

კონფერენციის სტუმრები იყვნენ
ასევე ბათუმის სხვადასხვა პრ
ოფილის წამყვანი სპეციალისტ
ები, რომლებმაც მედიის წარმომ
ადგენლებთან დისკუსიის დროს
გამოთქვეს მოსაზრება პრეპარ
ატ „კამელინის“ ოთხივე ფორმ
ის უფრო ფართოდ გამოყენე
ბის სხვადასხვა დაავადებებთან
მიმართებაში, განსაკუთრებით
პროფილაქტიკური გამოყენების
მიზნით.
კომპანია „კამელინი“ ამჯერად
აწარმოებს ოთხი სახეობის „კამე
ლინს“ – ინექცია „კამელინ მ 1“,
კაფსულა „კამელინ მ 2“, მალამო
„კამელინ მ 3“, სანთლები „კამე
ლინ მ 4“. სექტემბრის ბოლოს
გამოვა
„კამელინფლუ“-სპრეი,
ყელისა და პირის ღრუს ინფექც
იებისთვის.
მოამზადა მაია ცომაიამ

R
„კამელინთან“
და
კავშირებულ
საკითხებზე
ინფორმაციის მიღება და
კონსულტაცია უფასოა. და
რეკეთ: 2-98-57-78; 2-93-20-87;
2-98-62-25 (ოფ
ისი); 2-45-3368; 2-22-26-68; 2-75-04-08; 599
33 10 89; 599 58 09 07; 577 73 56
51; 599 23 03 33;
www. Camelyn.ge
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