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1. Влияние внутриутробной инфекции на 

состояние фетоплацентарного комплекса 

çap 

olunub 

Prof. Ə.N. Hüseynovun 110 illik 

yubileyinə həsr olunmuş “Mamaliq, 

ginekologiya, perinatologiya 

patologiyaların bəzi məsələləri” 

mövzusunda Respublika elmi-praktik 

konfransın məqalələr toplusu, Bakı, 

2010, s.26-27. 
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Акпербекова С.А.,  

Алиева П.М. 

2. Неврологическая симптоматика у 

новорожденных инфицированных 

герпетической инфекцией 
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Nevroloqlar konfransının toplusu. Bakı, 
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Садыхова Ф.Э.,  
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герпесвирусной  инфекции при беременности - “ - 
Вестник проблем биологии и 

медицины (Украина), 2011, Вып.4 

(90), с.26-30. 
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4. Оценка биомаркеровапоптоза у беременных с 

герпесвирусной инфекцией 
- “ - Sağlamlıq (Bakı), 2012, №1, s.65-69. 5 

- 

5. Risk amillərinin müştərəkliyi və anadangəlmə 

anomaliyaların ehtimalına təsiri 
çap 

olunub 

Əziz Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş 

elmi konfransın məcmuəsi. Bakı, 2012, 

s.296-301. 
6 

İsrafilbəyli S.,  

Əliyeva R. 
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с герпесвирусной инфекцией  
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Здоровье женщины (Украина), 2012, 
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7. Вильпрафен в терапии смешанной 

генитальной герпесной инфекции у 
- “ - 

Ə. Əliyev adına ADHTİ-nun Mama-

ginekologiya kafedrasının 75 illik 
5 İsrafilbəyli S. 



беременных yubileyinə həsr olunmuş “Mamalıq, 

ginekologiya patologiyalarının bəzi 

məsələləri” mövzusunda Respublika 

elmi-praktik konfransının məqalələr 

toplusu. Bakı, 2012, s.24-28. 

8. Особенности клеточного иммунитета у 

беременных женщин с герпесной инфекцией 
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Azərbaycan Tibb jurnalı, 2012, №2, 

s.71-75. 
5 İsrafilbəyli S. 

9. Genital herpesli hamilə qadınlarda 

ozonterapiyanın tətbiqinin qiymətləndirilməsi 
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Azərbaycan Tibb jurnalı, 2013, №1, 
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dərmanın effektivliyi 
- “ - Sağlamlıq (Bakı), 2013, №1, s. 50-55. 6 - 
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sitokinlərin səviyyəsi  
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praktik jurnal, 2016, №4 (6), s. 92-96 
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Rzaquliyev L.M. 

Musayeva M.S. 

Abdullayeva N.A. 

12. Genital herpesli hamilə qasınlarda 

ozonoterapiyanın fonunda sitokin səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi 
 

N.Şamsaddinskayanın 90 illik yubileyinə 

həsr olunmuş beynəlxalq elmi 

konfransın materialları, 2016,  s.124-126                       
3  

13. Genital herpesli hamilələrdə exoqrafik əlamətlər 

 
Əziz Əliyevin 120  illiyinə həsr olunmuş 

elmi konfransın məcmuəsi. Bakı, 2017, 

s. 439-450 
  

14. Herpes virus infeksiyalı hamilə qadınlarda 

apoptoz biomarkerlərinin qiymətləndirilməsi 
 

Tibb və elm” Ə.Əliyev adına elmi-

praktik jurnal, 2018, №1 (11), s. 48-52 
 Hacıyeva R.S. 

15. Spontan vaxtından əvvəl doğuşla əlaqəli amillər 
 

Azərbaycan Təbabətinin Müasir 

nailiyyətləri. 2021, №4, s. 133-137 
  

16. Hamiləlik dövründə COVID-19 infeksiyası 
 

Azərbaycan allerqologiya və 

immunologiya jurnalı, Bakı. 2021, №2 
  

17. Müasir mamaliqda herpes infeksiyasi  Sağlamlıq, Bakı. 2021, №1, s.   

18 Fərqli bədən kütləsi olan qadınlarda spontan 

doğuş  
Əziz Əliyevin doğum gününə həsr 

olunmuş elmi konfransın məcmuəsi. 

Bakı, 2021, s. 166-170 
  

 
 


