
პრეპარატ „კამელინის“ 
კიდევ ერთი აღიარება

გა სუ ლი სა უკ უნ ის 50-იან 
წლ ებ ში, რო დე საც მე დი ცი-
ნა ან ტი ბი ოტ იკ ებ ისა და სხ-
ვა სა მკ ურ ნა ლო სა შუ ალ ებ-
ებ ის დე ფი ცი ტს გა ნი ცდ იდა, 
სა ქა რთ ვე ლო ში ცნ ობ ილ მა 
ქი რუ რგ მა ბე ნე დი ქტ (ძა გუ-
ლი) მა ღლ აკ ელ იძ ემ მი აგ ნო 
თა ფლ ის იმ უნ იკ ალ ურ სა-
ხე ობ ას, რო მე ლიც მდ იდ არი 
გა მო დგა ბი ოლ ოგ იუ რად აქ-
ტი ური ნი ვთ იე რე ბე ბით და 
ორ იგ ინ ალ ური ტე ქნ ოლ ოგ-
იის გა მო ყე ნე ბით მი აღ წია 
მა თი თა ვი სუ ფა ლი სა ხით 
გა მო ყო ფას და შე მდ გომ პრ-
ეპ არ ატ „კა მე ლი ნის“ სა ხით 
წა რუ დგ ინა სა მე დი ცი ნო 
სა ზო გა დო ებ ას. ასე და იწ ყო 
მრ ავ ალი ორ იგ ინ ალ ური ექ სპ ერ
იმ ენ ტულკლ ინ იკ ური კვ ლე ვე ბი 
მო სკ ოვ ის, ლე ნი ნგ რა დის, ხა რკ
ოვ ის, თბ ილ ის ის ონ კო ლო გი ურ 
და სხ ვა სა მე დი ცი ნო და წე სე
ბუ ლე ბე ბში. ავ ტო რის უე ცა რმა 
გა რდ აც ვა ლე ბამ და სხ ვა სუ ბი
ექ ტუ რმა მი ზე ზე ბმა, ხა ნგ რძ ლი
ვი პე რი ოდ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში შე
აჩ ერა აღ ნი შნ ული პრ ეპ არ ატ ის 
ფა რთ ომ ას შტ აბ ია ნი წა რმ ოე ბა 
და მხ ოლ ოდ 20042005 წლ იდ ან 
გა ხდა შე სა ძლ ებ ელი, თა ვი დან 
აღ ორ ძი ნე ბუ ლი ყო ის, რაც დი დი 
ძა ლი სხ მე ვის ფა სად მო ახ ერ ხეს 
მი სმა მე უღ ლემ, აწ გა რდ აც ვლ
ილ მა, ას ევე ქი რუ რგ მა გუ გუ ლი 
აბ აშ იძ ემ, ქა ლი შვ ილ მა ქე თე ვა
ნმა და სი ძემ ავ თა ნდ ილ მა ხა რო
ბლ იძ ემ. მას შე მდ ეგ, უმ ოკ ლეს 
დრ ოში „კა მე ლი ნმა“ მო ია რა მს
ოფ ლი ოს უდ იდ ესი სა მე ცნ იე რო 
და კლ ინ იკ ური ცე ნტ რე ბი და 
მრ ავ ალი მე ცნ იე რის ყუ რა დღ ება 
მი იპ ყრო. კვ ებ ეკ ის, მო ნრ ეა ლის, 
ილ ინ ოი სის, ბე რნ ის, ორ ეგ ონ ის, 
ბრ აზ ილ იის, დე ლის უნ ივ ერ სი
ტე ტე ბსა და კლ ინ იკ ებ ში ნა თლ ად 
და და სტ ურ და არა მხ ოლ ოდ მი სი 
იმ უნ ომ ოდ ულ ატ ორ ული, არ ამ ედ 
ან ტი სი მს ივ ნუ რი, ან ტი ან თე ბი თი, 
ან ტი ბა ქტ ერ იუ ლი, ან ტი ვი რუ სუ
ლი, ქს ოვ ილ ის რე გე ნე რა ცი ული, 
ან ტი პა რა ზი ტუ ლი და სხ ვა თვ ის
ებ ები. 2010 წლ ის ია ნვ არ ში ეს პა
ნე თში და გე გმ ილ სი მპ ოზ იუ მზე 
„internerional conference on antimi
crobial research“ წა რმ ოდ გე ნი ლი 
იყო პრ ეპ არ ატ „კა მე ლი ნზე“ 6გვ
ერ დი ანი სტ ატ ია. კო მპ ან ია „კა მე

ლი ნის“ პა რტ ნი ორ ები გა ხლ დათ 
კვ ებ ეკ ის, ბე რნ ის უნ ივ ერ სი ტე ტე
ბი, სა ქა რთ ვე ლოს ტუ ბე რკ ულ ოზ
ისა და  და ავ ად ებ ათა კო ნტ რო
ლის ერ ოვ ნუ ლი ცე ნტ რი. ახ ლა
ხან კო მპ ან იის წი ნს ვლ ას და ემ ატა 
კი დევ ერ თი აღ ია რე ბა უც ხო ელ 
მე ცნ იე რთა მხ რი დან. გა მო მც ემ
ლო ბა „world Scientifik“ის მი ერ 
გა მო ცე მულ მა ღა ლრ ეი ტი ნგ ულ 
სა მე ცნ იე რო წი გნ ში „მე ცნ იე რე ბა 
და ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი მი კრ ობ ული 
პა თო გე ნე ბის წი ნა აღ მდ ეგ“ გა მო
ქვ ეყ ნდა ეს პა ნე თის სი მპ ოზ იუ მზე 
წა რმ ოდ გე ნი ლი 6გვ ერ დი ანი სტ
ატ ია,  სა თა ურ ით – „evalution of 
in vitro and in vivo antibacterial and 
antifungal activity of „camelyn m“.  

გვ ეს აუ ბრ ება კო მპ ან ია „კა მე
ლი ნის“ აღ მა სრ ულ ებ ელი დი რე
ქტ ორი და სა მე ცნ იე რო პრ ოე ქტ
ებ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი, ბი ოლ ოგ
იურ მე ცნ იე რე ბა თა დო ქტ ორი, 
2009 წლ ის მს ოფ ლიო სა უკ ეთ ესო 
მე ცნ იე რთა „Top 100“ში შე სუ ლი 
მე ცნ იე რი, ბა ტო ნი კო ბა გუ რი
ელ იძე:

– ბა ტო ნო კო ბა, უპ ირ ვე ლე
სად, ვუ ლო ცავ კო მპ ან იას კი დევ 

ერთ აღ ია რე ბას… გვ ით ხა რით, 
რის სა ფუ ძვ ელ ზე ხვ და წი ლად 
ეს ოდ ენ დი დი პა ტი ვი ქა რთ ულ 
პრ ეპ არ ატ „კა მე ლი ნს“?.. 

– შე გა ხს ენ ებთ, რომ „კა მე ლი
ნზე“ წა რმ ოე ბუ ლი  კვ ლე ვე ბი, 
რო მლ ის სა ფუ ძვ ელ ზეც მტ კი ცდ
ება „კა მე ლი ნის“ შე სა ნი შნ ავი ან

ტი სი მს ივ ნუ რი თვ ის ებ
ები, მო იც ავს 19451975 
წლ ებს. ამ პე რი ოდ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში „კა მე ლი
ნი“ მო იხ მა რა ათ ას ობ ით 
ონ კო და ავ ად ებ ულ მა და 
მათ შო რის უა მრ ავი შე
მთ ხვ ევ აა ის ეთი, რო დე
საც უმ ძი მეს სტ ად ია ზე 
მყ ოფი ავ ად მყ ოფ ის თვ ის 
„კა მე ლი ნი“ იყო უკ ან ას
კნ ელი იმ ედი. 2004 წლ
იდ ან, რო დე საც მს ოფ
ლი ოს მრ ავ ალი მო წი ნა ვე 
სა მე ცნ იე რო და კლ ინ
იკ ური ცე ნტ რი ჩა ერ თო 
„კა მე ლი ნის“ კვ ლე ვა ში, 
მო ხდა პრ ეპ არ ატ ის აღ
ორ ძი ნე ბა და ფა რმ აც ევ
ტულ ბა ზა რზე წა რმ ატ
ებ ით გა ტა ნა.   უც ხო ელი 
სპ ეც ია ლი სტ ები, რო
მლ ებ იც ჩვ ენ მი ერ გა
და ცე მულ იმ დრ ოი ნდ ელ 
დო კუ მე ნტ ურ მა სა ლე ბს 
გა ეც ნენ, ად ას ტუ რე ბენ 
„კა მე ლი ნის“ ან ტი ბლ ას
ტო მურ (ან ტი სი მს ივ ნურ) 

თვ ის ებ ებს. მა თში გა ნს აკ უთ რე
ბუ ლად დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ
ვია წა რმ ოდ გე ნი ლმა კლ ინ იკ ურ
მა შე მთ ხვ ევ ებ მა, რო მლ ებ შიც 
და მა ჯე რე ბლ ად (ყო ვე ლთ ვის 
მო რფ ოლ ოგ იუ რი და მო წმ ებ ით) 
არ ის ნა ჩვ ენ ები პრ ეპ არ ატ ის მკ
აფ იოდ გა მო ხა ტუ ლი ქი მი ოთ
ერ აპ იუ ლი ეფ ექ ტი სხ ვა და სხ ვა 
სი მს ივ ნე ებ ის შე მთ ხვ ევ ებ ში. ყო
ვე ლი ვე ამ ის შე მდ ეგ, უმ ოკ ლეს 
ვა და ში, „კა მე ლი ნმა“ მო ია რა მს
ოფ ლი ოს უდ იდ ესი სა მე ცნ იე რო 
და კლ ინ იკ ური ცე ნტ რე ბი. პი რვ
ელი ეტ აპი იყო კვ ლე ვა სა ქა რთ
ვე ლოს და ავ ად ებ ათა კო ნტ რო
ლის ერ ოვ ნულ ცე ნტ რში ჯი ლე
ხის გა მო მწ ვევ რთ ულ ბა ქტ ერ
ია ზე, რა ზეც კა მე ლი ნმა გა მო
ავ ლი ნა და დე ბი თი ეფ ექ ტი, ანუ 
და ბალ კო ნც ენ ტრ აც ია ში მო სპო 
აღ ნი შნ ული ბა ქტ ერ ია. მს ოფ ლი
ოში იშ ვი ათ ია ბუ ნე ბრ ივი ნა ერ თი, 
რო მე ლიც ას ეთ შე დე გს იძ ლე ვა, 
თუ  არ ჩა ვთ ვლ ით ქი მი ურ ნა ერ
თე ბს, რო მე ლთა უა რყ ოფ ითი მო
ქმ ედ ება ორ გა ნი ზმ ზე ცნ ობ ილ ია. 
სწ ორ ედ ამ იტ ომ გა იზ არ და პრ ეპ
არ ატ „კა მე ლი ნზე“ ინ ტე რე სი მს

ოფ ლი ოს მო წი ნა ვე სა მე ცნ იე რო 
კვ ლე ვი თი ცე ნტ რე ბის მხ რი დან.

კვ ლე ვის მა სა ლე ბზე და ყრ დნ
ობ ით შე იქ მნა სა ერ თა შო რი სო 
სა მე ცნ იე რო ჯგ უფი, რო მე ლშ იც  
კვ ებ ეკ ისა და ბე რნ ის უნ ივ ერ სი
ტე ტე ბთ ან ერ თად ჩა რთ ული იყო 
სა ქა რთ ვე ლოს  ტუ ბე რკ ულ ოზ
ისა და და ავ ად ებ ათა კო ნტ რო
ლის ერ ოვ ნუ ლი ცე ნტ რი, ას ევე 
ფა რმ აკ ოქ იმ იის ინ სტ იტ უტი. ან
ტი მი კრ ობ ული და ან ტი სო კო ვა ნი 
კვ ლე ვე ბის შე დე გე ბი „კა მე ლი ნის“ 
გა მო ყე ნე ბით მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი და 
სა ინ ტე რე სო აღ მო ჩნ და, „კა მე
ლი ნმა“ გა მო ავ ლი ნა და დე ბი თი 
ეფ ექ ტი ან ტი ბი ოტ იკ რე ზი სტ ენ
ტუ ლი პა თო გე ნე ბის მი მა რთ, რაც 
მე დი ცი ნი სთ ვის დღ ემ დე აქ ტუ
ალ ურ ია. მო მზ ად და სა მე ცნ იე რო 
სტ ატ ია და   გა იგ ზა ვნა ეს პა ნე თში 
მს ოფ ლიო სა მე ცნ იე რო  კო ნფ ერ
ენ ცი აზე. უკ ვე ახ ლა ხან ცნ ობ ილ
მა უმ სხ ვი ლე სმა გა მო მც ემ ლო ბამ 
გა მო სცა წი გნი, რო მლ ის სა რე და
ქც იო კო ლე გი ის წე ვრ ები არ იან 
მს ოფ ლი ოში ცნ ობ ილ მე ცნ იე რთა 
ჯგ უფი და მა თი გა და წყ ვე ტი ლე
ბით, 60 ქვ ეყ ნი დან წა რმ ოდ გე ნილ 
სტ ატ იე ბს შო რის „კა მე ლი ნზე“ 
პუ ბლ იკ აც იას 6 გვ ერ დი და ეთ
მო. წი გნ ში შე სუ ლი სა მე ცნ იე რო 
პუ ბლ იკ აც იე ბი გა ნკ უთ ვნ ილ ია 
სტ უდ ენ ტე ბი სთ ვის, სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბში მო მუ შა ვე მე
დპ ერ სო ნა ლი სა და მკ ვლ ევ არმე

ცნ იე რე ბი სთ ვის. ეს კი დევ ერ თი 
დი დი მს ოფ ლიო აღ ია რე ბაა... გა
მო ცე მის კო ლე გი ის წე ვრ ები გა
ხლ დნ ენ ის ეთი მე ცნ იე რე ბი, რო
გო რე ბიც არ იან:

David Nevmani – division of Can
cer Treatment and Diagnosis, Na
tional Cancer Institute, Marylend, 
USA.

David Wareham – Queen Mary 
University London, Centre for Im
munologu and Infectious Disease

Robert A. BonomoUniverity 
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 Cullen
School of Food Science and Envi
ronmental Health, Dublin, Ireland 
და სხ ვე ბი, მა თი ჩა მო თვ ლა შო რს 
წა გვ იყ ვა ნს. 

კო მპ ან ია „კა მე ლი ნი“ კვ ლავ 
გა ნა გრ ძო ბს აქ ტი ურ კვ ლე ვე ბს 
სხ ვა და სხ ვა მი მა რთ ულ ებ ით...

ჩვ ენ არ ვჩ ერ დე ბით და სი სტ
ემ ატ ურ ად ვა წა რმ ოე ბთ „კა მე ლი
ნის“ ბი ოლ ოგ იურ აქ ტი ვო ბე ბზე 
მო ნა ცე მე ბის შე გრ ოვ ებ ას. მრ
ავ ალი კვ ლე ვის სა ფუ ძვ ელ ზე 
„კა მე ლი ნმა“ გა მო ავ ლი ნა სხ ვა
და სხ ვა გა მო ყე ნე ბის ჩვ ენ ებ ები 
და შე იძ ინა ახ ალი მი მა რთ ულ
ებ ები მე დი ცი ნა ში (რე ვმ ატ ოლ
ოგ ია სა და ურ ოლ ოგ ია ში, გი ნე
კო ლო გი აში, სტ ომ ატ ოლ ოგ ია
ში, და მწ ვრ ობ ით გა მო წვ ეუ ლი 
პა თო ლო გი ებ ის, გა ნს აკ უთ რე
ბით იმ უნ ური თვ ალ სა ზრ ის ით 

და სხ ვა და ავ ად ებ ებ ის დრ ოს). 11 
ივ ნი სს კო მპ ან ია „კა მე ლი ნმა“ „შე
რა ტონ ბა თუ მი პა ლა სში“ გა მა
რთა კო ნფ ერ ენ ცია თე მა ზე „კა მე
ლი ნი და ჯა ნმ რთ ელ ობა“, სა დაც 
სხ ვ ად ას ხვა პრ ოფ ილ ის ექ იმ ებ მა 
წა რმ ოა დგ ინ ეს მო ხს ენ ებ ები პრ
ეპ არ ატ „კა მე ლი ნზე“ გა ნხ ორ ცი
ელ ებ ული კვ ლე ვე ბის შე დე გე ბზე. 

კო ნფ ერ ენ ცი ის სტ უმ რე ბი იყ ვნ ენ 
ას ევე ბა თუ მის სხ ვა და სხ ვა პრ
ოფ ილ ის წა მყ ვა ნი სპ ეც ია ლი სტ
ები, რო მლ ებ მაც მე დი ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ებ თან დი სკ უს იის დრ ოს 
გა მო თქ ვეს მო სა ზრ ება  პრ ეპ არ
ატ „კა მე ლი ნის“ ოთ ხი ვე ფო რმ
ის  უფ რო ფა რთ ოდ გა მო ყე ნე
ბის  სხ ვა და სხ ვა და ავ ად ებ ებ თან 
მი მა რთ ებ აში, გა ნს აკ უთ რე ბით 
პრ ოფ ილ აქ ტი კუ რი გა მო ყე ნე ბის 
მი ზნ ით. 

კო მპ ან ია „კა მე ლი ნი“ ამ ჯე რად 
აწ არ მო ებს ოთ ხი სა ხე ობ ის „კა მე
ლი ნს“ – ინ ექ ცია „კა მე ლინ მ 1“, 
კა ფს ულა „კა მე ლინ მ 2“, მა ლა მო 
„კა მე ლინ მ 3“, სა ნთ ლე ბი „კა მე
ლინ  მ 4“. სე ქტ ემ ბრ ის ბო ლოს  
გა მო ვა „კა მე ლი ნფ ლუ“სპ რეი, 
ყე ლი სა და პი რის ღრ უს ინ ფე ქც
იე ბი სთ ვის.  

მო ამ ზა და მა ია ცო მა იამ

„კა მე ლი ნთ ან“ და-
კა ვშ ირ ებ ულ სა კი თხ ებ ზე 
ინ ფო რმ აც იის მი ღე ბა და 
კო ნს ულ ტა ცია უფ ას ოა. და-
რე კეთ: 2-98-57-78; 2-93-20-87;  
2-98-62-25 (ოფ ისი); 2-45-33-
68; 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.geკობა გურელიძე
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