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Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nin stomatologiya və üz-çənə cərrahiyəsi kafedrasının  

professoru, tibb üzrə elmlər doktoru Mahir Məmməd oğlu Əliyevin  

dərc olunmuş elmi və tədris metodik işlərinin  

S İ Y A H I S I 

 

№ Elmi işin adı Elmi işin 

növü 

Nəşriyyat, jurnal və s. Elmi işin 

həcmi 

Həmmüəlliflər 

1 Diaqnostika kliniçeskix form krasnoqo 

ploskoqo lişaə slizistoy oboloçki 

polosti rta. 

tezis Tez.dokl. Turkmen.med.instituta. Aşxabad, 1984, 

c.100 

1 D.J.Əzıev 

2 Refleksoterapiə xroniçeskoqo 

reüidiviruöheqo aftoznoqo 

stomatotita i krasnoqo ploskoqo 

lişaə.  

məqalə Stomatoloqiə. 1985, N2, c.22-23 2 Q.V.Bançenko, 

S.Q.Kuklin, 

İ.M.Rabinoviç 

 

3 Kliniçeskaə i laboratornaə 

xarakteristika razliçnıx form 

krasnoqo ploskoqo lişaə slizistoy 

oboloçki polosti rta.  

məqalə Azmedjurnal, 1985, N7  c.22-26 5 E.A.Zemskaə 

 

4 O znaçenii differenüialğnoy 

diaqnostiki razliçnıx form krasnoqo 

ploskoqo lişaə slizistoy oboloçki 

polosti rta.  

 

əlyazma M.1985, 7 s.-Deponirovana vo VNİİMİ, ND-9539; 

MRJ, r.XII, 1985, N9, pub.1317. 

7 M.M.Valetnaə, 

O.F.Filonenko, 

V.Q.Qaraqaş, 

L.E.Popova 

5 Osobennosti kliniçeskix proəvleniy 

krasnoqo ploskoqo lişaə slizistoy 

oboloçki polosti rta v zavisimosti ot 

lokalizaüii.  

əlyazma M., 1985, 4s. -Deponirovana vo VNİİMİ, ND-9723; 

MRJ, r.XIII, N11, publ.1390. 

4 V.İ.Lukaşina 

6 Gksperimentalğno-kliniçeskie aspektı məqalə V kN.: “Bolezni parodonta i slizistoy oboloçki polosti 5 N.V.Terexova, 
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patoloqii slizistoy oboloçki polosti rta.  rta”. M., 1985, s.119-123. O.F.Filonenko, 

İ.M.Rabinoviç 

7 Klinika i differenüialğnaə 

diaqnostika qlandulərnoy formı 

aftoznoqo stomatita.  

məqalə “Zdravooxr. Turkmenistana, 1984, N8, s.5-7. 3 İ.M.Rabinoviç, 

Q.V.Bançenko. 

8 Morfoloqiçeskie aspektı kracnoqo 

ploskoqo lişaə slizistoy oboloçki 

polosti rta.  

tezis Tez.dokl. II scezda stomatoloqov Uzbekistana, 

Taşkent, 1986, s.32-35 . 

4 Q.V.Bançenko, 

A.S.Qriqorğən, 

N.V.Terexova. 

9 Prinüipı terapii krasnoqo ploskoqo 

lişaə slizistoy oboloçki polosti rta.  

tezis “Profilaktika stomatoloqiçeskix zabolevaniy”, 

Duşanbe, 1986, s.136-138. 

3 Q.V.Bançenko, 

N.V.Terexova. 

10 Opıt izuçeniə morfoqeneza krasnoqo 

ploskoqo lişaə slizistoy oboloçki rta.  

 

tezis V kn.: I scezda stomatoloqov Turkmenistana, 

Aşxabad, 1986, s.26-27. 

2 Q.V.Bançenko, 

N.V.Terexova, 

Z.P.Antipova. 

11 Kliniko-morfoloqiçeskie i 

immunoloqiçeskie aspektı krasnoqo 

ploskoqo lişaə, diaqostika i prinüipı 

leçeniə.  

Əlyazma Avtoref. … kand.med.nauk. M., 1986. – 22 s. 22 - 

12 Sostoənie mestnıx zahitnıx faktorov u 

bolğnıx krasnım ploskim lişaem 

slizistoy oboloçki polosti rta i ix 

kliniçeskoe znaçenie.  

məqalə Stomatoloqiə, 1987, t.66, N4, s.10-13. 4 V.V.Xazanova, 

E.A.Zemskaə, 

A.N.Balaşov. 

13 Opıt kompleksnoqo leçeniə krasnoqo 

ploskoqo lişaə slizistoy oboloçki 

polosti rta.  

tezis Materialı II scezda stomatoloqov Zakavkazğə, Tbilisi, 

1988, s.153-155. 

3 - 

14 Kliniçeskaə xarakteristika ximiçeskix 

ojoqov slizistoy oboloçki polosti rta.  

tezis V kn.: Materialı I scezda stomatoloqov i zubnıx vraçey 

Azerbaydjana, Baku, 1989, - c.78-79. 

2 - 

15 Stomatoloqiçeskiy status raboçix 

Bakkojobğedineniə Minleqproma 

Azerbaydjanskoy SSR.  

tezis V kn.: Materialı I scezda stomatoloqov i zubnıx vraçey 

Azerbaydjana, Baku, 1989, s.73-76. 

4 O.R.Mamedov, 

R.N.Soltanov 

16 K voprosu leçeniə krasnoqo ploskoqo 

lişaə slizistoy oboloçki polosti rta.  

məqalə Azmedjurnal, 1989, N5, s.46-49. 4 - 

17 Soçetannıe porajeniə slizistoy oboloçki 

polosti rta i koji.  

dərs vəsaiti Baku. “Maarif”, 1989, - 148 c. 148 Q.V.Bançenko, 

S.S.Krəjeva. 
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18 Osobennosti teçeniə krasnoqo 

ploskoqo lişaə slizistoy oboloçki 

polosti rta u bolğnıx zabolevaniəmi 

parodonta. 

məqalə V kn.: Zabolevaniə parodonta, gpidemioloqiə, klinika i 

leçenie. Trudı AMU im. N.Narimanova. Baku, 1989, 

s.30-35 

6 Q.V.Bançenko 

19 Opıt primeneniə sopoçnoy qrəzi pri 

leçenii vospalitelğnıx zabolevaniy 

parodonta u liü qipertoniçeskoy 

boleznğö.  

məqalə Azmedjurnal, 1990, N4, s.62-63. 2 O.R.Mamedov, 

R.N.Soltanov, 

S.Q.Babirova. 

20 Stomatoloqiçeskiy status bolğnıx s 

ostrımi otravleniəmi. 

 

tezis Materialı I Vsesoöznoy konferenüii po kliniçeskoy 

toksikoloqii, Baku, 1991, s.72-73. 

2 - 

21 Leçenie ximiçeskix ojoqov slizistoy 

oboloçki polosti rta pennımi 

preparatami.  

tezis Materialı I Vsesoöznoy konferenüii po kliniçeskoy 

toksikoloqii, 1991, s.154-155. 

2 - 

22 Rasprostranennostğ stomatoloqiçes-

kix zabolevaniy sredi raboçix kojnoqo 

proizvodstva.  

məqalə Azmedjurnal, 1992, N3-4, c.75-77. 3 R.N.Soltanov 

23 The cliniko-morphological features of 

chemical lesions of the mouth caviti 

mucous membrane.  

tezis In “Theoretical and practical problems of medicine”, 

Baku, 1992, p.10-12. 

3 - 

24 Travmatik periodontitlərin müalicə 

taktikası.  

tezis «Cərrahiyyədə irinli iltihabi proseslərin aktual 

məsələləri», Bakı, 1993, səh.41-42. 

2 - 

25 Ağız boşluğunun kimyəvi yanıqları 

zamanı fəsadlaşmaların profilaktikası.  

tezis «Cərrahiyyədə irinli proseslərin aktual məsələləri», 

Bakı, 1993, səh. 42-43. 

2 O.S.Seyidbəyov 

26 Parodontit və stomatitlər zamanı 

iridodiaqnostikanın tətbiqi.  

tezis «Cərrahiyyədə irinli proseslərin aktual məsələləri», 

Bakı, 1993, səh.44-45. 

2 R.F.Təhməzov 
 

27 Parodontun və ağız selik qişası 

xəstəlikləri zamanı alternativ müayinə 

metodlarının tətbiqi.  

tezis «Tibbi diaqnostikanın aktual məsələləri», Bakı, 1993. 

s.111-112. 

2 R.F.Təhməzov, 

O.S.Seyidbəyov 

28 İltihabi proseslərin aşkar edilməsində 

aurikulodiaqnostikanın tətbiqi.  

tezis «Cərrahiyyədə irinli iltihabi proseslərin aktual 

məsələləri», Bakı, 1993, səh.94-95 

2 R.F.Təhməzov, 

R.E.Əmirəliyev 

29 The treatment taktics of acute lesions 

of the mucous membrane mouth caviti.  

tezis In “Theoretical and practical problems of medicine”, 

Baku, 1994, p.20. 

1 - 
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30 Effectiveness the local therapy of toxic 

lesions on the mucous  membrane 

mouth cavity in complex with 

hyperbaric oxygenation.  

tezis In “Theoretical and practical problems of medicine”, 

Baku, 1994, p.21-22. 
 

2 - 

31 The diagnostics with alternative 

metods the pathological condition of 

immunological system.  

tezis In “Theoretical and practical problems of medicine”, 

Baku, 1994, p.150. 

1 R.F.Təhməzov, 

R.E.Əmirəliyev 

32 Ağız selik qişası kəskin medikamentoz 

zəhərlenmələr zamanı. 

tezis “Teoretiçeskie i praktiçeskie problemı mediüinı”, 

Bakı, 1994, səh.107-108. 

2 - 

33 Dəm qazı ilə zəhərlənmənin ağız selik 

qişasında təzahürü. 

tezis «Teoretiçeskie i praktiçeskie problemı mediüinı», 

Bakı, 1994, səh.108-109. 

2 - 

34 Xroniki böyrək çatışmazlığı olan 

xəstələrdə paradontun vəziyyəti. 

tezis «Teoretiçeskie i praktiçeskie problemı mediüinı», 

Bakı, 1995, səh.78-79. 

2 R.M.Qarayev 

35 Ağız selik qişası toksiki 

zədələnmələrinin yaş aspekti.  

tezis «Teoretiçeskie i praktiçeskie problemı mediüinı», 

Bakı, 1995, səh.79-80. 

2 - 

36 Ağız selik qişasında kimyəvi 

zədələnmələrin əsas klinik əlamətləri.  

metodik  

tövsiyyə 

Metodik tövsiyyələr., Bakı, 1995. - 11 səh. 11 E.E.Qorin, 

O.S.Seyidbəyov 

37 Sindromların ağız boşluğunda 

təzahürü.  

metodik 

vəsait 

Metodik vəsait. Bakı, 1995, 11 səh. 
 

11 O.S.Seyidbəyov, 

R.Q.Əliyeva, 

C.M.Səmədov, 
T.M.Hənifəyev, 

H.Ə.Əsədov 

38 Parodontitlərin kompleks müalicəsində 

indovazin helinin tətbiqi 

məqalə Sovr.problemı zdravooxraneniə naseleniə. Baku, 1996 

s.224-227 

4 Q.R.Rasulova, 

R.F.Taxmazov 

39 Kəskin zəhərlənmələrin klinik 

stomatoloji aspektləri.  

məqalə «Sağlamlıq», 1996, №8, səh.31-34. 

 

4 - 

40 Sostoənie qumoralğnoqo immuniteta 

pri ximiçeskix ojoqax slizistoy 

oboloçki polosti rta.  

məqalə Azmedjurnal, 1996, N12, s.16-18 3 O.S.Seidbekov, 

L.M.Axmedova 

41 Morfoloqiçeskie aspektı porajeniy 

slizistoy oboloçki polosti rta pri ostrıx 

otravleniəx.  

məqalə V kn.: Sovremenn. dostijeniə mediüinskoy nauki i 

praktiçeskoqo zdravooxraneniə. Baku, 1997. s.84-85. 
2 - 



5 
 

42 Sostoənie qumoralğnoqo immuniteta 

pri ostrom medikamentoznom i 

inqaləüionnom otravleniəx. 

məqalə «Sağlamlıq», 1997. №1, s.25-28 4 O.S.Seidbekov, 

L.M.Axmedova 

43 Osobennosti funküionalğnoqo sostoəniə 
peçeni i katobolizm sıvorotoçnıx 

immunoqlobulinov u bolğnıx s 

ximiçeskimi ojoqami slizistoy oboloçki 

polosti rta. 

məqalə «Sağlamlıq», 1997. №6, s.6-9 4 L.M.Axmedova 

44 Novıy podxod k voprosam diaqnostiki 

i leçeniə v stomatoloqiçeskoy praktike. 

tezis V kn.: “Materialınauçno-prakt. konf. posv. k 100-letiö 

M.Gfendieva”. Baku, 1997, s.158-159 

2 F.Q.Axmedov, 

R.F.Taxmazov, 

Q.D.Mextieva 

45 Ağız selik qişasının zədələnmələri ilə 

müşayət olunan kəskin zəhərlənmələr 

zamanı müayinə taktikası. 

tezis M.M.Əfəndiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-

praktik konfr. mater., Bakı, 1997, s.160-161. 

2 - 

46 Sravnitelğnaə xarakteristika 

funküionalğnoqo sostoəniə peçeni u 

bolğnıx ostrımi otravleniəmi.  

məqalə V. kn.: “Mater. Nauçno-prakt.konf. posv. 75-letiö 

Z.A.Alievoy”. Baku, 1998, s.9-12. 

4 L.M.Axmedova 

47 Ağız selik qişası xoralarının müayinə 

və müalicə taktikası.  

məqalə Akademik Z.Ə.Əliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə 

həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 
1998, səh.181-184 

4 F.H.Əhmədov, 

R.F.Təhməzov 

48 Xroniki kolit və enterit zamanı ağız 

selik qişası xəstəliklərinin 

diaqnostikası və müalicəsinə dair. 

Məqalə V kn.: Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana. Baku, 1998, s.226-227 

2 F.H.Əhmədov 

49 Kliniko-immunoloqiçeskaə 

xarakteristika ostrıx otravleniy s 

porajeniem slizistoy oboloçki polosti 

rta. 

tezis V kn.: “Mater. Mejdunarodnoy n. prakt. konf. “Novıe 

texnoloqii v stomatoloqii”. Moskva, 1998, s.188-189. 

2 O.S.Seidbekov 

50 Osobennosti primeneniə vitamina S pri 

patoloqiəx slizistoy oboloçki polosti 

rta u bolğnıx s rezeküiey jeludka.  

məqalə «Sağlamlıq», B., 1998, N3,  s.51. 1 A.B.Baxşəliyev, 

F.H.Əhmədov, 

G.D.Mehdiyeva 
51 Aktivnostğ HF i LDQ pri ostrıx 

otravleniəx.  

məqalə «Sağlamlıq», 1998, №4, s.34-37. 4 Z.M.Quliyeva 

52 Ağız selik qişasının patoloji prosesləri tezis «Patoloji proseslər və onların korreksiya üsulları», 2 - 
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ilə müşayiət olunan kəskin 

zəhərlənmələrin kompleks müalicə 

prinsipləri. 

Bakı., 1998, səh.81-82. 

53 Alternative methods of diagnostics in 

stomatologic practice.  

tezis 4th Congress of the Balkan Stomatological Society. 

Proceeding of BaSS-99. Istanbul, 1999, r.324. 

1 - 

54 Stomatolojipraktikadaaminokapronturş

usununtətbiqi.  

tezis «Allerqologiya, 

immunologiyavəimmunoreabilitasiyaüzrəAzərbaycanı

nImillikonqresininmaterialları». Bakı, 1999, səh. 94-

95. 

2 - 

55 Mesnıyimmunitetpriotravleniəx.  

 

tezis Vjurn.: “International Journal on 

Immunorehabititation”, 1999, №12, p.136. 

1 - 

56 Vzaimosvəzğ patoloqii orqanov polosti 

rta s funküionalğnımi izmeneniəmi 

vnutrennix orqanov.  

məqalə V kn.: «Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana», çastğ I, Baku, 1999, 

s.199-201. 

3 F.Y.Quliyev, 

R.F.Təhməzov 

57 «Ağız boşluğunun selikli qişasının 

kimyəvi yanıqlarının müalicə üsulu».  
Patent Patent Ş 990105 (Ərizə № 96/000858, ilkinlik tarixi 

21.05.96., 05.07.1999 il tarixdə Dövlət reyestrində 

qeyd olunub). 

 - 

58 Sootnoşeniə immunoqlobulinov i 

lizoüima v krovi i v slöne u bolğnıx s 

ostrımi otravleniəmi.  

tezis Vjurnale: “International Journal on 

Immunorehabititation”, 1999, N14, p.54. 

1 L.M.Axmedova 

59 Stomatoloqiçeskie aspektı kliniçeskoy 

toksikoloqii.  

tezis Materialı Mejdunarodnoqo gkoloqiçeskoqo 

simpoziuma “Perspektivnıe informaüionnıe texnoloqii 

i problemı upravleniə riskami na poroqe novoqo 

tısəçaletiə”, Sankt-Peterburq, 2000, str.296-297. 

2 T.M.Aliev 

60 Mestnaə i obhaə rezistentnostğ 

orqanizma pri ostrıx otravleniəx.  

 

tezis Trudı VI scezda Stomatoloqiçeskoy Assoüiaüii Rossii. 

M.,2000, s.259-261. 

3 - 

61 İmmunoloqiçeskaə reaktivnostğ slönı i 

krovi u bolğnıx əzvennım stomatitom.  

tezis ''Allerqoloqiə i immunoloqiə'', 2000, t.1, №2, s.140. 1 L.M.Əhmədova, 

F.Y.Quliyev 

62 Apoptoz kak morfoloqiçeskiy kriteriy 

oüenki stepeni porajeniə slizistoy 

oboloçki polosti rta i leykoüitov 

periferiçeskoy krovi u bolğnıx s 

məqalə ''Materialı II Mejdunarodnoqo konqressa 

stomatoloqov'' Tbilisi, 2000 – s.7-10. 

4 Z.M.Quliyeva, 

L.M.Əhmədova 
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əzvennım stomatitom.  

63 Zahitnıe belki sıvorotki krovi i slönı u 

bolğnıx ostrımi otravleniəmi.  

məqalə ''Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana'', Baku, 2000, tom III, 

c.316-322. 

7 L.M.Əhmədova, 

F.Y.Quliyev 

 

64 Toksiçeskoe vozdeystvie materialov 

zubnıx protezov na tkani polosti rta.  

məqalə «Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana», Baku, 2000, t. III, 

s.286-289. 

4 F.Y.Quliyev, 

O.S.Seyidbəyov 

65 Rolğ diaqnostiki sostoəniə qomeostaza 

v klinike patoloqiy slizistoy oboloçki 

polosti rta.  

tezis ”Stomatoloqiə na poroqe tretğeqo tısəçaletiə”, M., 

2001, s.125-126. 

2 F.Y.Quliyev 

66 Bolğşie qranulərnıe limfoüitı ili 

naturalğnıe killerı v materiale soskoba 

slizistoy oboloçki polosti rta pri 

stomatitax.  

tezis VII Mejdunarodnıy konqress «Allerqiə, immunoloqiə i 

qlobalğnaə setğ: vzqləd v novoe tısəçeletie». Nğö-

York, SŞA. Vjurn.: «International Journal on 

Immunorehabilitation», 2001, v.3, , №1, p.161. 

1 L.M.Əhmədova, 

F.Y.Quliyev 

 

67 Ağız selikli qişa xəstəliklərinin 

diaqnostikası zamanı yol verilən 

səhvlər.  

məqalə «Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana», Baku, 2001, I tom, 

s.165-167. 

3 L.X.Quliyeva, 

F.Y.Quliyev 

68 Ağız selik qişa xəstəliklərinin müayinə 

və müalicə prinsipləri.  

metodik 

vəsait 

Metodik vəsait. Bakı, 2001. – 19 səh. 19 O.S.Seyidbəyov, 

L.X.Quliyeva, 

M.İ.İsmayılov 

69 Obhiy belok i naçalo immunnoqo 

otveta u bolğnıx ximiçeskimi i 

medikamentoznımi otravleniəmi.  

tezis Materialı IV scezda immunoloqov i allerqoloqov SNQ. 

Moskva, 2001. J. «Allerqoloqiə i immunoloqiə», 2001, 

tom 2, №2, s.149. 

1 L.M.Axmedovoy, 

Z.M.Kulievoy, 

M.İ.İsmailovım, 

L.X.KulievoyiL.F.

Lınёvoy 

70 Çoxformalı ekssudativ eritemanın ağız 

selik qişasında təzahür xüsusiyyətləri.  

məqalə «Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azeraydjana», Baku, 2001, II tom, 

s.301-303. 
 

3 L.X.Quliyeva, 

R.T.Hənifəyev 

71 Kəskin zəhərlənmələr zamanı ağız 

selik qişası xəstəliklərinin müalicə və 

profilaktika prinsipləri.  

məqalə «Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana», Baku, 2001, II tom, 

s.312-313. 

2 A.S.Maqsudov 

72 Primenenie iridodiaqnostiki v tezis Ü.S.Musabəyovanın 100 illik yubileyinə həsr edilmiş 3 R.F.Təhməzov, 
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stomatoloqiçeskoy praktike.  konfransın məcmuəsi, Bakı, 2002, səh. 116-118. U.Z.Quliyeva 

73 Sravnitelğnıy opıt kliniçeskoqo 

primeneniə protivoqribkovıx 

preparatov funqikon i mikazol pri 

leçenii zabolevaniy slizistoy oboloçki 

polosti rta soprovojdaöhixsə qribkovım 

disbakteriozom.  

məqalə «Dostijeniə mediüinskoy nauki i praktiçeskoqo 

zdravooxraneniə Azerbaydjana», Baku, 2002, I tom, 

s.111-113. 

3 F.H.Əhmədov, 

L.X.Quliyeva 

 

74 Proqnozirovanie proqressirovaniə 

xroniçeskoqo proüessa u bolğnıx 

əzvennım stomatitom po dannım 

immunoloqiçeskix i 

üitomorfoloqiçeskix pokazateley.  

tezis Materialı Vsemirnoqo konqressa po kliniçeskoy i 

immunnoy patoloqii. Sinqapur, 2002. 

“InternationalJournalonImmunorehabilitation”, 2002, 

tom 4, № 2, s. 310. 

1 L.M.Əhmədova, 

M.İ.İsmayılov, 

L.X.Quliyeva 

 

75 Nizkoaffinnıe i vısokoaffinnıe antitela 

v krovi i v slöne u bolğnıx s 

ximiçeskimi ojoqami slizistoy oboloçki 

polosti rta uksusnoy kislotoy.  

məqalə Akademik M.C.Cavadzadənin 75 illik yubileyinə həsr 

olunmuş respublika elmi praktik konfransının 

materialları. Bakı, 2002, səh. 62-65. 

4 L.M.Əhmədova 

76 Ağız boşluğunun selikli qişasının 

eroziv-xoralı xəstəliklərinin 

müalijəsində elektroaktivləşdirilmiş su 

məhlullarının tətbiqi.  

məqalə «Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir 

nailiyyətləri», Bakı, 2002, IIcild, səh. 158-160. 

3 L.X.Quliyeva, 

F.H.Əhmədov 

77 Ağız boşluğunun selikli qişasının 

allergik vəziyyətlərinin klinik 

xüsusiyyətləri.  

 

məqalə «Sağlamlıq», 2002, №10, səh.49-50 2 L.X.Quliyeva 

78 Zabolevaniə slizistoy oboloçki polosti 

rta pri ostrıx otravleniəx.  
monoqrafiy

a 

Baku, İPP «İSMAİL», 2003. – 112 str. 112 - 

79 Ağız boşluğunun gigiyenası 

stomatoloji xəstəliklərin 

profilaktikasının əsasıdır.  

metodik 

vəsait 

Metodik vəsait. Bakı, 2003. – 17 səh. 17 M.İ.İsmayılov, 

L.X.Quliyeva 

80 Opıt kliniçeskoqo primeneniə 

individualğno podobrannıx diet v 

kompleksnom leçenii allerqiçeskix 

zabolevaniy slizistoy oboloçki polosti 

tezis «Materialı V scezda immunoloqov i allerqoloqov 

SNQ». Sankt-Peterburq, Rossiə, 2003. J. «Allerqoloqiə 

i immunoloqiə», 2003, tom 4, № 2, s.194-195. 

2 M.İ.İsmayılov, 

L.X.Quliyeva, 

L.M.Əhmədova, 

R.M.Qarayev, 
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rta.  M.A.Məmmədova 

81 Slizistaə oboloçka polosti rta pri 

ostrıx intoksikaüiəx.  

məqalə «Sağlamlıq», 2003, №4, səh.5-11. 7 - 

82 Priznaki xroniçeskoqo vospaleniə u 

bolğnıx əzvennım stomatitom s 

soputstvuöhimi zabolevaniəmi 

jeludoçno-kişeçnoqo trakta.  

tezis Materialı Rossiyskoqo nauçnoqo «Stomatoloqiçeskoqo 

foruma 2003», Moskva, 2003, s.4-5. 

2 L.M.Əhmədova, 

L.X.Quliyeva, 

M.İ.İsmayılov, 

F.H.Əhmədov 

83 Xroniki residivləşən aftoz stomatitlərin 

klinik diaqnostikası və müalicə 

prinsipləri.  

məqalə «Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir 

nailiyyətləri», 2004, Icild, səh. 264-267. 

4 L.X.Quliyeva 

84 Xroniki residivləşən aftoz stomatitlərin 

klinik diaqnostikası və müalicə 

prinsipləri.  

məqalə «Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nun elmi əsərlər 

məcmuəsi», 2004, səh.141-144. 

4 L.X.Quliyeva, 

M.İ. İsmayılov 

85 Allergik stomatitlərin klinik əlamətləri.  məqalə «Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nun elmi əsərlər 

məcmuəsi», 2004, səh.158-162. 

5 L.X.Quliyeva, 

T.M.Əliyev 

86 Ağız boşluğu selikli qişası xəstəlikləri 

praktikasında allergiya problemi.  

məqalə «Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir 

nailiyyətləri», 2004, IIcild, səh. 261-265. 

5 L.X.Quliyeva, 

T.M.Əliyev 

87 Vozrastnoy aspekt zabolevaniy 

slizistoy oboloçki polosti rta pri ostrıx 

otravleniəx.  

məqalə «Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir 

nailiyyətləri», 2004, II cild, səh. 276-281. 

6 - 

88 Zabolevaniə slizistoy oboloçki polosti 

rta, v qeneze kotorıx lejit intoksikaüiə. 

məqalə «Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir 

nailiyyətləri», 2004, IIcild, səh. 282-288. 

7 - 

89 Oüenka sensibilizaüii orqanizma k 

antiqenam tonkoqo i tolstoqo kişeçnika 

u bolğnıx əzvennım stomatitom s 

soputstvuöhimi zabolevaniəmi 

jeludoçno-kişeçnoqo trakta.  

məqalə Jurnal «Magstro stomatoloqii» (Moskva), 2004, № 1-

2, s.92-93. 

2 L.X.Quliyeva, 

L.M.Əhmədova 

90 Soderjanie fibronektina v plazme krovi 

u bolğnıx əzvennımi stomatitami.  

məqalə J.«Magstro stomatoloqii», 2004, № 1-2, s.95-96 2 L.X.Quliyeva, 

L.M.Əhmədova, 

Z.M.Quliyeva 

91 Sostoənie sensibilizaüii orqanizma u 

bolğnıx əzvennım stomatitom.  

tezis Materialı II naüionalğnoqo konqressa Azerbaydjana po 

allerqoloqii, immunoloqii i immunoreabilitaüii. Baku, 

2004, s.63-66. 

4 L.X.Quliyeva, 

L.M.Əhmədova 
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92 Ağız boşluğu selikli qişası 

xəstəliklərinin müasir problemləri.  

məqalə Ə.Əliyev adına AzDHTİ 70 illiyinə həsr olunmuş 

səyyar konfr.mater. Şamaxı, 2005, səh146-149. 

4 O.S.Seyidbəyov 

93 İmmunoloqiçeskie predposılki k 

vozniknoveniö reüidivov u bolğnıx 

əzvennım  stomatitom s 

soputstvuöhimi  zabolevaniəmi 

jeludoçno-kişeçnoqo trakta.  

tezis Tezisı III Vsemirnoqo konqressa po kliniçeskoy 

patoloqii i reabilitaüii v mediüine. Pattayə, Tailand, 

2005. «Allerqoloqiə i immunoloqiə», 2005, t.6, №2, 

s.295 

1 M.İ.İsmayılov, 

L.M.Əhmədova, 

L.X.Quliyeva, 

R.M.Qarayev 

 

94 Urovenğ fibronektina u bolğnıx 

allerqiçeskimi stomatitami razliçnoy 

stepeni təjesti.  

tezis Tezisı X Mejdunarodnoqo konqressa po reabilitaüii v 

mediüine i immunoreabilitaüii i III Evropeyskoqo 
konqressa po astme. Afina, Qreüiə, 2005. «Allerqoloqiə i 

immunoloqiə», 2005, t.6, №3, s.414. 

1 M.İ.İsmayılov, 

L.X.Quliyeva, 

L.M.Əhmədova 

95 Ağız boşluğu selikli qişasının allergik 

xəstəliklərinin klinik xarakteristikası.  

məqalə «Azəryeyintisənaye» elmi-tədqiqat institutunun 

XƏBƏRLƏRİ. (jurnal), 2005, №1, səh.41-43. 

3 O.S.Seyidbəyov, 

L.X.Quliyeva 

96 Osobennosti immuniteta slizistoy 

oboloçki polosti rta. 

məqalə Ə.Əliyev adına AzDHTİ  70 illiyinə həsr olunmuş 

səyyar konfr.mater.toplusu. Gənjə, 2005, səh. 331-335. 

5 O.S.Seyidbəyov, 

L.X.Quliyeva 
97 Konüepüiə nemedlennoy 

(immediatnoy) implantaüii i 

kliniçeskoe primenenie.  

dərs vəsaiti Baku, 2006. –137 s. (v soavt. s O.S.Seidbekovım, 

V.A.Malançuk i G.A.Mamedovım). 

137 O.S.Seyidbəyov, 

V.A.Malançuk, 

E.A.Məmmədov 
98 Qiperçuvstvitelğnostğ zamedlen-

noqo tipa v stomatoloqii: 

aktualğnostğ problemı.  

məqalə «ADHTİ-nun Ə.Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş 

elmi əsərlərinin məcmuəsi», 2006, s.98-103. 

5 L.X.Quliyeva, 

R.M.Qarayev 

99 Ağız boşluğu selikli qişasının bəzi 

nadir xəstəliklərinin klinik 

diaqnostikası. 

məqalə Azərbaycan tibb jurnalı, 2007, №1, səh. 135-137. 3 - 

100 Ağız boşluğu selikli qişasının 

zədələnmələri ilə müşayət edilən 

kəskin zəhərlənmələr zamanı qara 

ciyərin funksional vəziyyətinin 

müqayisəli xarakteristikası.  

məqalə «Sağlamlıq», 2007, №2, səh.164-167. 
 

4 - 

101 Sovremennıy podxod k voprosu ob 

allerqiçeskix zabolevaniəx slizistoy 

oboloçki polosti rta.  

məqalə Akademik M.C.Cavadzadənin 80 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi əsərlərin məcmusu. Bakı, 2007, səh.187-193. 

7 L.X.Quliyeva 

102 Allergik stomatitlər: etiologiyası, məqalə «Sağlıq olsun» jurnalı, 2007-qış, səh.20-23. 4 - 
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patogenezi, klinikası, müalicəsi.  
103 Ağız boşluğu selikli qişasının toksiki, 

allergik və keratoz xəstəliklərinin etio-

patogenetik aspektləri, diaqnostikası 

və müalicə prinsipləri.  

məqalə «Sağlamlıq», 2008, №9, səh.66-74. 
 

9 - 

104 Ağız boşluğu selikli qişasının allergik 

xəstəliklərinin kliniko-immunoloji 

xüsusiyyətləri və müalicə prinsipləri. 

monoqrafiy

a 

Bakı, 2008, «İsmayıl» NPM, -111 səh. 111 O.S.Seyidbəyov, 

L.X.Quliyeva 

105 Problem of the allergy in modern 

stomatology. International exhibition 

HEALTH.  

tezis London, 2008, p.19-20.  R.M.Karayev, 

L.X.Kuliyeva, 

L.M.Akhmedova, 
L.B.Korenyako 

106 Gnzimoloqiçeskie metodı identifikaüii 

kletoçnıx populəüiy po aktivnosti 

speüifiçeskix markernıx fermentov pri 

razliçnıx vidax ostrıx otravleniy.  

məqalə «Gksperimentalğnaə i kliniçeskaə mediüina», 2009, 

№3 (47), s.25-28. (Tbilisi). 

4 - 

107 Ağız boşluğu selikli qişasının qırmızı 

yastı dəmrovunun etiopatogenezi, 

klinikası, diaqnostikası və müasir 

müalicə prinsipləri. 

Metodik 

tövsiyyə 

Metodik tövsiyyələr. Bakı, 2009. -87 səh. 87 - 

108 Daxili orqan patologiyalarının 

ekspress-diaqnostikası.  

Tədris 

vəsaiti 

Tədris-metodik vəsait Bakı, 2009. -18 səh. 
 

18 O.S.Seyidbəyov, 

İ.B.Abbasova, 

R.F.Təhməzov, 

R.R.Təhməzov 
109 Dinamika izmeneniy sistemnoqo i 

lokalğnoqo immuniteta u bolğnıx s 

ostrımi otravleniəmi.  

məqalə Jurnal «İnstitut Stomatoloqii» (Rossiə), 2009, №1 

(42), s.66-67. 

2 - 

110 Gkzoqennıe porajeniə tkaney polosti 

rta i oüenka qumoralğnıx faktorov 

immuniteta u bolğnıx ximiçeskimi 

ojoqami.  

məqalə «Gksperimentalğnaə i kliniçeskaə mediüina», (Tbilisi), 

2009, №7, s.24-26. 

3 L.M.Axmedova, 

Q.K.Qadjieva 

111 Aspektı gtiopatoqeneza i prinüipı 

leçeniə çasto vstreçaöhixsə 

məqalə «Azərbaycan Tibb Jurnalı», 2009, №3, səh. 31-34. 4 R.M.Qarayev, 

L.X.Quliyeva 



12 
 

zabolevaniy slizistoy oboloçki polosti 

rta.  
112 Apoptoz kak morfoloqiçeskiy kriteriy 

oüenki stepeni porajeniə slizistoy 

oboloçki polosti rta i leykoüitov 

periferiçeskoy krovi u bolğnıx 

əzvennım stomatitom. 

məqalə «Kliniçeskaə stomatoloqiə», 2009, №3, s.30-31 

(Rossiə). 

2 - 

113 Ağız boşluğu selikli qişası nın kimyəvi 

yanıqlarının kliniko-morfoloji 

xüsusiyyətləri.  

məqalə «Stomatologiya», Bakı, 2009, №1 (1), səh.34-40 7 O.S.Seyidbəyov 

114 Reaküii sensibilizaüii orqanizma u 

bolğnıx əzvennım stomatitom.  

 

məqalə «Problemı stomatoloqii» (Almatı, Kazaxstan), 2009, 

№3-4 (45-46), s.90. 

1 - 

115 Nizkoafinnıe i vısokoafinnıe antitela v 

krovi i v slöne u bolğnıx s ximiçeskimi 

ojoqami slizistoy oboloçki polosti rta 

uksusnoy kislotoy.  

 

məqalə «Kliniçeskaə stomatoloqiə», 2009, №4, s.76-77 

(Rossiə). 

2 - 

116 Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri 

klinikasında art-diaqnostikanın tətbiqi. 

məqalə «Azərbaycan Tibb Jurnalı», 2009, №4, səh. 136-139. 4 R.F.Təməzov, 

R.R.Təhməzov 
117 Ağız boşluğu selikli qişasının və 

konyunktivanın tütünə qarşı allergik 

reaksiyasının klinik-immunoloji 

xüsusiyyətləri və müalicə prinsipləri. 

tezis Professor İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 

«UniPrint», 2009, s.117-118. 

2 F.M.Musabəyova, 

Q.Q.Zülfüyev, 

U.Z.Quliyeva, 

Ş.M.Eyyubova, 

K.H.Rəhimova 
118 Müasir diş-çənə protezlənməsində 

istifadə edilən materiallar və onların 

ağız boşluğu toxumalarına təsiri. 

metodik 

tövsiyyə 

Bakı, «MBM, 2010. -193 səh. 193 O.S.Seyidbəyov, 

M.İ.İsmayılov 

119 Lokalğnıy immunitet i reaküii 

sensibilizaüii orqanizma u bolğnıx 

kataralğnım vospaleniem slizistoy 

oboloçki polosti rta.  

məqalə «Kliniçeskaə stomatoloqiə» (Moskva, Rossiə), 2010, №1 

(53), s.84-85. 

2 L.M.Axmedova, 

L.X.Kulieva, 

A.M.Mamedova 

120 Ağız boşluğu selikli qişasında məqalə «Sağlamlıq», 2010, № 2, səh.122-126. 5 A.M.Məmmədova 
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leykoplakiyanın kliniko-morfoloji 

xüsusiyyətləri və müalicə prinsipləri. 
121 Dişlərin yonulmasının ümumi 

qaydaları.  

metodik 

tövsiyyə 

Metodik tövsiyyələr. Bakı, 2010. -15 səh. 15 O.S.Seyidbəyov, 

M.İ.İsmayılov, 

C.Ə.Babayev, 

R.A.Kərimov 
122 Stomatoloji bərpada CAD/CAM 

texnologiyası.  

metodik 

tövsiyyə 

Metodik tövsiyyələr. Bakı, 2010. -19 səh. 19 O.S.Seyidbəyov, 

M.İ.İsmayılov, 

R.A.Kərimov 
123 Dinamika izmeneniy aktivnosti 

fermentov v sıvorotke krovi i slöne pri 

razliçnıx vidax ostrıx otravleniy s 

porajeniem slizistoy oboloçki polosti 

rta.   

məqalə «Sovremennaə stomatoloqiə», Kiev, 2010, №4, s. 40-

42. 

3 - 

124 Sekretornıe faktorı immuniteta pri 

gkzoqennıx porajeniəx tkaney polosti 

rta u bolğnıx s ximiçeskimi ojoqami 

slizistoy oboloçki polosti rta.  

məqalə «İnstitut Stomatoloqii» (Rossiə), 2010, №2,  s.44-45. 2 - 

125 Ağız boşluğu selikli qişası xəstəlikləri 

klinikasında diaqnostika və müalicə 

problemi.  

məqalə Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, №3, səh.38-42. 5 R.M.Qarayev, 

L.X.Quliyeva, 

P.C.Əliyeva, 

A.M.Məmmədova 
126 Antiqlobulinovıy faktor ili 

gritrofaqoüitoz u bolğnıx s 

medikamentoznımi otravleniəmi.  

tezis ATU 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq 

elmi konfransın materialları, Bakı, 2010, səh.435. 

1 R.V.Sadıqov, 

L.M.Əhmədova, 

Z.M.Quliyeva 

 
127 Parodontitlərin konyuktivaya təsirinin 

öyrənilməsi. 

tezis ATU 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi 

konfransın materialları, Bakı, 2010, səh. 349-350. 

2 F.M.Musabəyova, 

K.H.Rəhimova, 

İ.A.Bayramov 
128 Sıvorotoçnıe i sekretornıe urovni 

immunoqlobulinov u bolğnıx s 

zabolevaniəmi slizistoy oboloçki 

polosti rta pri ostrıx otravleniəx. 

tezis «Kliniçeskaə laboratornaə diaqnostika» (Moskva), 

2010, №9, s.63. 

1 L.M.Əhmədova, 

R.M.Qarayev, 

L.X.Quliyeva 
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129 Aktivnostğ sıvorotoçnoy i sekretornoy 

laktatdeqidroqenazı pri ostrıx 

otravleniəx s porajeniem slizistoy 

oboloçki polosti rta.  

məqalə «Kliniçeskaə stomatoloqiə», 2011, №1 (53), s.72-74 

(Moskva, Rossiə). 

3 L.M.Əhmədova, 

Z.M.Quliyeva, 

A.M.Məmmədova 

130 Ağız boşluğu selikli qişasının toksiki, 

allergik vı keratoz xəstəliklərininetio-

patogeneik xüsusiyyətləri, 

diaqnostikası və müasir müalicə 

prinsipləri 

Əlyazma Tibb üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı 44 - 

131 Ağız boşluğu selikli qişasında qırmızı 

yastı dəmrovun etiopatogenetik və 

klinik-morfoloji xüsusiyyətləri. 

məqalə Ə.Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın 

məcmuəsi. Bakı, 2012, səh. 429-435 

7 R.M.Qarayev, 

L.X.Quliyeva, 

A.M.Məmmədova, 

P.C.Əliyeva 
132 Ağız boşluğu selikli qişası 

xəstəliklərinin diaqnostika və 

differensial diaqnostikası 

Dərs vəsaiti Bakı, 2012. – 92 səh. 92 O.S.Seyidbəyov, 

R.M.Qarayev, 

H.Ə.Əsədov, 

A.İ.İsmayılov, 

P.C.Əliyeva, 

A.M.Məmmədova 
133 Proqnostiçeskoe znaçenie diaqnostiki 

allerqiçeskix zabolevaniy slizistoy 
oboloçki polosti rta 

məqalə Akademik M.C.Cavadzadənin 85 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi əsərlərin məcmusu, Bakı, 2012, səh.166-

173. 

8 L.X.Quliyeva, 

P.C.Əhədova, 

A.M.Məmmədova 
134 Xarakteristika allerqiçeskix proəvleniy 

slizistoy oboloçki polosti rta 
məqalə Akademik M.C.Cavadzadənin 85 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi əsərlərin məcmusu, Bakı, 2012, səh.159-

165. 

7 L.X.Quliyeva, 

R.M.Qarayev, 

A.M.Məmmədova 
135 Primenenie stimulirovannıx autolimfoüitov 

slönı i maqnitolazernoy terapii v 
kompleksnom leçenii bolğnıx kataralğnım 

qinqivitom  

məqalə Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktik 

konfransın məcmuəsi. Bakı, 2013, səh.211-216. 

6 R.S.Mamedova, 

L.M.Axmedova, 

R.V.Sadıqov, 

A.M.Mamedova, 

A.İ.İsmailov 
136 İridodiaqnostika i ee gffektivnostğ pri 

diaqnostike zabolevaniy jeludoçno-

kişeçnoqo trakta 

məqalə Z.T.Quliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi 

konfransın materialları, Bakı, 2013, səh.247-249. 

3 R.F.Taxmazov, 
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