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TƏDQİQATIN MƏZMUNU 

 

İşin adı Bəzi yaş dövrlərində insan kəlləsinin və üzün yumşaq 

toxumalarının fərdi və cinsi xüsusiyyətləri 

Problem Kəllə əsası və qapağı, eləcə də üz skeletinin fərdi 

xüsusiyyətlərinin rastgəlmə qanunauyğunluqlarının 

kraniometrik və kranioskopik üsullarla, eləcə də kompyuter 

tomoqrafiyası və endoskopik üsullarla öyrənilməsi, üzün 

yumşaq toxumalarının USM və doppleroqarfiya metodları ilə 

morfoloji tədqiqatı 

Məqsəd Bəzi yaş dövrlərində kəllə əsası və qapağında, həmçinin üz 

skeletində rast gəlinən fərdi xüsusiyyətlərin müəyyən edilmə 

qanunauyğunluqlarının aydınlaşdıraraq onların 

sistemləşdirilməsi, yaşa və cinsə görə bu 

qanunauyğunluqların dəqiqləşdirilməsi və detallaşdırılması, 

üzün yumşaq toxumalarının USM və doppleroqrafiya üsulları 

ilə tədqiq edilərək həmin törəmələrin anatomik təhlilinin 

formalaşdırılması. 

Obyekt və 

müdaxilələr – 

(qruplar və 

müdaxilələr) 

Tədqiqat obyektinin kranioloji hissəsini gənclik, I,II 

yetkinlik dövrünə və ahıl dövrə aid, Azərbaycan Tibb 

Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya 

kafedrasında saxlanılan 200 kəllə, eləcə də deformasiyaların 

beyin və üz kəlləsinin qarşılıqlı formalaşmasına təsirini 

tədqiq etmək üçün süni (məqsədli) deformasiya edilmiş 40 

kəllə təşkil edəcəkdir.  

Dayaq-hərəkət aparatının, o cümlədən skeletin cinsi 

dimorfizmi yeniyetmə dövründə formalaşdığından daha erkən 

yaş dövrlərinə (erkən uşaqlıq, birinci, ikinci uşaqlıq və 

yeniyetmə) aid 30 beyin kəlləsi (kəllə qapağı və kəllə əsası) 

tədqiq ediləcəkdir.  

Qocalıq və uzunömürlülər dövrlərində kəllə qapağı 

tikişləri sinostozlaşmağa uğradığından və üz kəlləsində 

atrofik proseslərin üstünlüyü səbəbindən bu dövrlərə aid 

kəllələr tədqiq olunmayacaqdır. Kəllələrin yaş üzrə qruplara 

bölünməsi ümümi qəbul edilmiş yaş təsnifatına əsasən 

aparılacaqdır [1]. Kranioloji tədqiqat hissəsində kraniometrik, 

kranioskopik, kompyuter tomoqrafiyası və endoskopiya 

üsullarından istifadə ediləcəkdir.  

Üzün yumşaq toxumalarının fərdi və cinsi 

xüsusiyyətləri, topoqrafiyası gənclik, I və II yetkinlik 
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dövrünə aid 300 insan üzərində Clarius-Model L20HD3 

aparatı vasitəsilə ultrasəs və doppleroqrafiya metodları ilə 

öyrəniləcəkdir. Eyni zamanda kəllə əsasının bucaq 

əlamətlərini müəyyən etmək üçün kəllələr üzərində aparılmış 

kraniometrik və kompyuter tomoqrafiya üsullarına əlavə 

olaraq 50 insan üzərində sefalometriya metodundan istifadə 

olunacaqdır.  

 

Əsas 

qiymətləndirmə 

kriteriyası və onun 

ölçmə metodu 

Beyin və üz kəlləsini fərdi və cinsi cəhətdən 

səciyyələndirən xüsusiyyətlər, kəllə əsasının və qapağının 

anatomik variantları, onların rastgəlməsinin 

qanunauyğunluqları morfoloji cəhətdən öyrəniləcəkdir.  

Üzün yumşaq toxumalarının topoqrafik münasibətləri, 

ultrasəs və doppler anatomiyası müəyyənləşdiriləcəkdir, 

mimiki və çeynəmə əzələlərinin ölçüləri, piy toxumasının, 

damarların morfometrik göstəriciləri tədqiq ediləcəkdir. 

Əlavə 

qiymətləndirmə 

kriteriyaları və 

onların ölçmə 

metodları 

Əlavə olaraq kəllə əsasında və qapağında müəyyən 

oluna bilən əlavə dəliklərin, kanalların, sümük atmalarının, 

əlavə tikişlərin və tikiş sümüklərinin morfoloji xüsusiyyətləri, 

morfometrik göstəriciləri, rastgəlmə tezliyi və bir-biri ilə 

qarşılıqlı münasibətləri, onların birgə rastgəlməsinin 

qanunauyğunluqları tədqiq ediləcəkdir. 

Açar sözlər Beyin kəlləsi, üz kəlləsi, üzün yumşaq toxumaları, fərdi 

xüsusiyyətlər, cinsi xüsusiyyətlər. 

Obyektinə görə işin 

növü 

Kəllələr və canlı insanların üzünün yumşaq toxumaları 

üzərində aparılan tədqiqat. 

Məqsədinə görə işin 

növü 

Fundamental 

 

Vaxta görə işin növü Prospektiv 

Tədqiqatın modeli  

Obyekt – (material) Gənclik, I,II yetkinlik dövrünə və ahıl dövrə aid 200 kəllə. 

Erkən uşaqlıq, birinci, ikinci uşaqlıq və yeniyetmə dövrünə 

aid 30 kəllə. 

Gənclik, I və II yetkinlik dövrünə aid 300 insan. 

II uşaqlıq, yeniyetmə, gənclik dövrünə aid 50 sefaloqram. 
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Daxil etmə 

kriteriyaları 
 Erkən uşaqlıq, birinci, ikinci uşaqlıq, yeniyetmə, 

gənclik, I,II yetkinlik dövrünə və ahıl dövrə aid 

kəllələr. 

 Gənclik, I və II yetkinlik dövrünə aid insanlar. 

Çıxarma 

kriteriyaları 

● Kəllə əsasının və qapağının zədələnmiş vəziyyətdə 

olması 
● Kəllə qapağı tikişlərinin tamamilə sinostozlaşması 
● Kəllənin üz hissəsinin atrofiyası. 
● Üzün yumşaq toxumalarının zədələnmə və çapıq 

toxumasının əmələ gəlməsi nəticəsində USM tədqiqata 

və doppleroqrafiyaya maneə yaradan kəskin 

asimmetriyası 

Randomizasiya 

üsulu 

Prospektiv randomizə 

Müdaxilənin növü Kranioloji tədqiqat. 

Üzün yumşaq toxumalarının USM və doppleroqarfiya 

üsulları ilə tədqiqi. 

Müdaxilənin 

açıqlaması 

        Kəllələr Frankfurt horizontalı üzrə yerləşdirildikdən 

sonra 30-dan yuxarı standart kraniometrik ölçmələr 

aparılacaqdır. Bundan sonra kəllə qapağını və üz hissəsini 

fərdi cəhətdən səciyyələndirən anatomik törəmələrin 

kranioskopik və kraniometrik tədqiqatı (tikiş sümüklərinin 

lokalizasiyası, sayı, ölçüləri, metopik tikişin, digər əlavə 

tikişlərin morfoloji xüsusiyyətləri) aparıldıqdan sonra 

kompyuter tomoqrafiyası və endoskopik üsullarla kəllə əsası 

detallı surətdə öyrəniləcəkdir.  

      Ultrasəs və doppleroqrafiya vasitəsilə üzün yumşaq 

toxumalarından mimiki və çeynəmə əzələlərin, piy 

toxumasının qarşılıqlı topoqrafiyası, onların morfometrik 

səciyyəsi, damarlara münasibəti, damarların diametri və 

topoqrafiyası tədqiq ediləcəkdir. 

Statistik və riyazi 

işləmlər 

Tədqiqat zamanı alınmış kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri 

müasir biostatistik üsullarla təhlil ediləcəkdir. Statistik analiz 

variasiya, dispersiya, diskriminant, korrelyasiya, isbatlı 

təbabət üsullarının tətbiqi ilə “MS EXCEL-2019” və “IBM 

Statistics SPSS-26” proqramlarında aparılacaq. 

Aktuallığı Kəllə mürəkkəb anatomik törəmə olub baş beyni 

mühafizə edən beyin kəlləsindən və üz skeletini əmələ 

gətirmiş üz kəlləsindən ibarətdir [15]. Hal-hazırda uşaqlarda 

kəllə deformasiyaları ilə onun inkişaf ləngiməsi arasındakı 
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əlaqə müzakirə edilir [18]. Beyin kəlləsinin hissələri olan 
kəllə əsasının və qapağının böyüməsi sinir borusunun kranial 

hissəsinin böyüməsi ilə eyni trayektoriyada, müştərək surətdə 

baş verərək yüksək dərəcədə inteqrasiya olunmuş morfoloji 

vahid – neyro-bazikranial kompleks (NBK) formalaşdırır. Bu 

inteqrasiya olunmuş böyümə prosesi bir sıra proseslər – 

tikişlərin genişlənməsi, sinxondrozların depozisiyası və kəllə 

əsasının əyilməsidir. Kəllə əsasının 3ölçülü anatomiyası 

barəsində biliklərin detallaşdırılması və modulyar konsepsiya 

əsasında baxışın formalaşdırılması transkranial və endoskopik 

müdaxilə üçün əhəmiyyət daşıyır [12,17]. 

Kəllə əsasının əyilməsi kəllə boşluğu həcminin beyinə 

uyğunlaşmasına xidmət etmişdir. Bu əyilmənin və onun 

nəticəsi olaraq bazilyar (əsas) bucağın formalaşmasının 

anatomik əsaslarından olan əsas-ənsə sinxondrozu nəinki 

kəllə əsasının, həmçinin kəllə qapağının ön-arxa istiqamətdə 

böyüməsinə təsir göstərir [2,9]. Kəllə əsasının ön və orta 

hissələrinin orta strukturlarının anatomik xüsusiyyətlərini 

səciyyələndirən əsas cəhət onların variasiyaya həddən artıq 

meylli olmasıdır. Kəllənin ön, orta və arxa çuxurlarının 

kranioskopik əlamətlərinin (xəlbir səfhənin forması, kəllənin 

ön və orta çuxurlarının lateral hissələrinin ifadəliliyi, türk 

yəhərinin forması, kəllənin orta çuxurunda daimi olmayan 

venoz dəliyin mövcudluğu, üçlü sinir basıqlığının və qövsü 

hündülüyün ifadəliliyi, köndələn və “S”-ə bənzər cib 

şırımlarının dərinliyi, böyük ənsə dəliyinin forması) tədqiqi 

göstərir ki, bu təsviri əlamətlərin forma variantlarının və 

ifadəlilik dərəcəsinin kəllənin cinsi və tip mənsubiyyətindən 

asılılığı statistik cəhətdən əhəmiyyət daşımır [4,5]. Həmin 

fikirlərin davamı olaraq [3] qeyd edir ki, kəllənin arxa 

çuxurunun kranioskopik və kraniometrik əlamətlərinin 

əksəriyyəti kəllənin cinsi və tip mənsubiyyətindən asılılıq 

nümayiş etdirmir, bununla belə, videoendoskopik 

müdaxilələrin aparılması zamanı ən vacib və əhəmiyyətli 

əlamətlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. 

Bununla yanaşı, vurğulamaq lazımdır ki, kəllədaxili 

strukturlara müdaxilə etmək üçün klassik metodlar müasir 

tələblərə cavab vermir. Kəllənin endoskopik makro- və 

mikrotopoqrafiyası biliklərinin səviyyəsi və anatomik 

dəyişkənliklərinin fərdi diapazonu haqqında təsəvvürlər kafi 

deyil [8]. 
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Kəllə əsasının patologiyaları zamanı diaqnostikasının 

effektivliyi müvafiq nahiyə barəsində anatomik biliklərin 

hərtərəfli olmasından çox asılıdır [22]. Bu nahiyənin 

anatomiyası olduqca mürəkkəbdir; belə ki, damar-sinir 

strukturları üçün kanal rolunu oynayan dəliklərlə zənginliyi, 

bu dəliklərin və onların vasitəsilə keçən törəmələrin 

vizualizasiya problemini də meydana çıxarır [11,23]. 

        Kəllə qapağı sümükləri endesmal (intramembranoz) 

üsulla sümükləşir. Beyin və beyincik yarımkürələri 

böyüdükcə kəllə qapağı sümüklərini beyin qişalarını 

aralayaraq genişləndirir; beyin qişalarının xarici qatı 

osteogendir və kəllə qapağını əmələ gətirmiş yastı sümüklərin 

daxili səfhəsinin əmələ gəlməsində iştirak edir. Beyin 

qişalarının xarici qatı çox sıx lifli quruluşa malikdir və kəllə 

qapağı sümüklərinin daxili səfhəsinə söykənərək 

sümüküstlüyü vəzifəsini daşıyır [10,27] 

        Hal-hazırda tarixi bir fakt olan kəllənin süni (məqsədli) 

deformasiyasına aid preparatları əksər anatomiya 

muzeylərinin kranioloji kolleksiyalarında müəyyən etmək 

mümkündür [1,7,16]. Ədəbiyyat materiallarında vurğulanır 

ki, deformasiyaedici apparat və ya qurğu daxili böyümənin 

ölçüsünü deyil, onun istiqamətini dəyişir. Kəllə qapağı 

sümükləri, sərt qişa və xarici sümüküstlüyü rüşeymi 

neyrokranial kapsulun törəmələri olub funksional vahid 

əmələ gətirir [20].Ümumən kəllə tikişlərinin formalaşması 

sərt qişanın əsas çıxıntılarına uyğundur. Nəzərə alınsa ki, hər 

bir tikiş skeletin yaşının müəyyən olunmasında əhəmiyyətə 

malikdir, bununla tikişlərin unikal törəmə olduğu aydınlaşır 

[15,19]. 

       [21] belə bir fikir irəli sürür ki, sərt qişa yalnız tikişlərin 

əmələ gəlmə mərhələsində rol oynayır. Buna baxmayaraq 

tikiş sümükləri və ya Vormi sümüklərinin formalaşmasına 

sərt qişanın təsiri ədəbiyyatda qeyd olunsa da, kəlləni fərdi 

cəhətdən xarakterizə edən və bəzi patoloji proseslərin 

diaqnostikasında əhəmiyyəti olan Vormi sümükləri kompleks 

surətdə öyrənilməmişdir; onların kəllə əsasındakı anatomik 

variasiyalarla müştərək rast gəlinməsi, ümumiyyətlə, tədqiq 

edilməmişdir [13,24,25]. 

Kəllə əsasının və qapağının anatomik variantları barədə olan 

ədəbiyyat zəngindir, lakin sistematik deyil, müəlliflər əsasən 

variantların təsviri, kəmiyyət parametrlərinin tədqiqi ilə 
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məşğul olmuşlar. Kompleks yanaşmanın geniş imkanlarından 

kəllə qapağı və əsasında müşahidə edilən anatomik 

variantların (metopik və digər qeyri-müntəzəm tikişlərin, 

Vormi sümüklərinin rastgəlmə tezliyinin, qarşılıqlı 

topoqrafiyasının, kəllə əsasındakı variasiyalarla kombinə 

olunmasının, kəllə əsasında əlavə dəliklərin 

mövcudluğunun/əsas dəliklərin yoxluğunun, kəllə əsasında 

sərt qişa törəmələrinin sümükləşməsi nəticəsində əmələ gələn 

dəlik və sümük körpülərin (məsələn, yuxu-maili dəliklər, uni– 

və ya bilateral mail çıxıntılararası körpü)) tədqiqatında 

istifadə edilməmişdir. Əldə edilən məlumatlar nəinki nəzəri 

təbabət üçün əhəmiyyətlidir, eləcə də onlar  neyrocərrahiyyə, 

ortodontiya, plastik və rekonstruktiv  cərrahiyyədə bilavasitə 

tətbiq edilə bilər. 

      Həmçinin üz skeletinin tikişləri morfoloji və funksional 

cəhətdən beyin kəlləsinin tikişlərinə identik olsalar da, 

onların sərt qişa ilə təmasdan məhrum olması üzün hansı 

toxumalarının müvafiq tikişlərin formalaşmasında iştirakı da 

naməlum qalır [21]. Bu baxımdan üzün yumşaq 

toxumalarının öyrənilməsində USM metodu ən perspektiv 

üsullardan hesab olunur [14,26]. Qeyd olunmalıdır ki, üzün 

yumşaq toxumalarının USM metodu ilə kompleks surətdə, 

fərdi və cinsi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tədqiqi, 

aparılmamışdır.  

       Bütün yuxarıda qeyd edilənlər tədqiqatımızın aparılması 

səbəbi olmuşdur.        

. 

  

 

Vəzifələr 1. Normada insanın kəllə tikişlərinin kəllə qapağının həm 

xarici, həm də daxili səthində postnatal ontogenezin 

müxtəlif yaş dövrlərində topoqrafiyasını öyrənmək, 

qeyri-müntəzəm tikişlərin anatomiyasını tədqiq etmək. 

2. Kəllə əsasını endoskopik üsulla tədqiq edərək kəllənin 

ön, orta və arxa çuxuru üzrə anatomik strukturların 

normada qarşılıqlı münasibətlərinin müəyyən etmək. 

3. Kəllə əsası və kəllə qapağının fərdi cəhətdən 

səciyyələndirən  anatomik variasiyaların - əlavə 

sümük, dəlik və kanalların qarşılıqlı rastgəlmə 

qanunauyğunluqlarını öyrənmək.  
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4.  Beyin kəlləsi və üz kəlləsini fərdi cəhətdən 

səciyyələndirən anatomik törəmələrin qarşılıqlı 

rastgəlmə qanunauyğunluqlarını tədqiq etmək.  

5. Süni deformasiya olunmuş kəllələr üzərində 

deformasiya istiqaməti və növü nəzərə alınmaqla beyin 

kəlləsi və üz kəlləsinin fərdi xüsusiyyətlərini kompleks 

surətdə - kraniometrik, videoendoskopik və kompyuter 

tomoqrafiya üsulu ilə öyrənmək.  

6. Üzün yumşaq toxumalarını USM və doppleroqrafiya 

üsulları ilə tədqiq edərək müxtəlif yaş dövrlərində 

onların morfometrik normativlərinin müəyyən etmək, 

anatomik variasiyalarını sistemləşdirmək.  

Orijinallıq (yeniliyi)         Beyin kəlləsi və üz kəlləsi, eləcə də üzün yumşaq 

toxumalarının tədqiqinə həsr edilmiş əvvəlki işlərdən fərqli 

olaraq kompleks və sistemli şəkildə, təcrübi əhəmiyyəti 

nəzərə alınmaqla bütün fərdi xüsusiyyətlər bir-biri ilə əlaqəli 

olaraq, birgə rastgəlmə qanunauyğunluqları səviyyəsində ən 

yeni morfoloji tədqiqat üsullarının tətbiqi ilə öyrəniləcəkdir. 

İlk dəfə olaraq kompleks videoendoskopiyanın aparılması ilə 

kəllənin daxili və xarici səthində yerləşən anatomik 

strukturların müştərək tədqiqi aparılacaqdır, bununla da 

kəllənin xarici səthində yerləşən və onu fərdi cəhətdən 

səciyyələndirən anatomik struktura əsasən daxili səthindəki 

morfoloji xüsusiyyətləri proqnozlaşdırmaq mümkün 

olacaqdır. Üzün yumşaq toxumalarının kompleks surətdə 

USM və doppleroqrafiya metodları ilə öyrənilməsi bunların 

morfometrik normativlərini müxtəlif yaş dövrlərində 

müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.    

Gözlənilən nəticələr 

və onların elmi-

praktik əhəmiyyəti 

Bəzi yaş dövrləri üzrə insan kəlləsinin və üzün umşaq 

toxumalarının fərdi və cinsi xüsusiyyətləri öyrəniləcək, 

kəllənin videoendoskopik makro və mikrotopoqrafiyası üzrə 

morfoloji və morfometrik dəlillər əldə ediləcəkdir. Normada 

insan kəlləsinin tikişlərinin kəllə qapağının hər iki səthində 

topoqrafiyası tədqiq olunacaq, qeyri-müntəzəm tikişlərin 

anatomiyası, eləcə də istər kəllə qapağını, istərsə də kəllə 

əsasını fərdi cəhətdən səciyyələndirən anatomik törəmələr 

olan tikiş və əmgək sümükləri, dəlik və kanalların qarşılıqlı 

rastgəlmə qanunauyğunluqları müəyyən ediləcəkdir. 

Həmçinin ümumən beyin və üz kəlləsini fərdi cəhətdən 

səciyyələndirən anatomik törəmələrin qarşılıqlı rastgəlmə 
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qanunauyğunluqları, bundan əlavə süni deformasiya olunmuş 

kəllələrdə deformasiyanın istiqaməti, növü nəzərə alınaraq 

beyin və üz kəlləsinin fərdi xüsusiyyətləri klassik kranioloji 

və müasir kompyuter tomoqrafiyası, videoendoskopik 

üsullarla təhlil ediləcəkdir. 

Üzün yumşaq toxumalarından mimiki, çeynəmə 

əzələlərinin və piy toxumasının müasir ultrasəs və 

doppleroqrafiya üsulları ilə tədqiqi aparılacaqdır və müxtəlif 

yaş dövrlərində onların morfometrik normativləri müəyyən 

edilərək anatomik dəyişkənlikləri sistemləşdiriləcəkdir.  

Nəticələrin elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, əldə 

ediləcək dəlillər beyin və üz kəlləsinin, üzün yumşaq 

toxumalarının fərdi və cinsi xüsusiyyətləri barədə mövcud 

bilikləri əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcəkdir. Bununla 

kəllə və üzün yumşaq toxumalarının morfologiyası haqqında 

yeni məlumatlar aşkarlanacaqdır. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan olacaqdır ki, əldə 

edilmiş biliklər neyrocərrahlara (beyin kəlləsi üzərindən 

müdaxilə zamanı mövcud anatomik variantların nəzərə 

alınmasında), üz-çənə və plastik cərrahlara (müvafiq 

əməliyyat sahəsinin morfologiyası barədə bitkin təsəvvürlərin 

formalaşmasında), antropoloqlara (beyin və üz kəlləsinin 

variasiyalarının sistemləşdirilməsində), nevropatoloqlara 

(kəllədaxili strukturların qarşılıqlı topoqrafiyasını nəzərə 

almaqla müxtəlif patoloji sindromların izahında) əhəmiyyətli 

ola bilər. Əldə ediləcək nəticələr, xüsusən klassik metodlarla 

ultrasəs, doppleroqrafiya, kompyuter tomoqrafiyası və 

videoendoskopiya metodlarının kompleks tətbiqi ilə əldə 

olunmuş göstəricilər standartlar (normativlər) təşkil edərək 

müvafiq sahələrdə istifadə oluna bilər. Həmçinin əldə olunan 

məlumatlardan bilavasitə tədris prosesində (morfoloji fənlər 

və antropologiya fənni üzrə tədris zamanı tələbələr, 

“Neyrocərrahiyyə”, “Nevrologiya”, “Plastik cərrahiyyə”, 

“Üz-çənə cərrahiyyəsi” ixtisası üzrə təhsil alan rezidentlər 

üçün), eləcə də digər profilli həkimlərin (həkim-

kosmetoloqların, burun-qulaq-boğaz həkimlərinin) 

hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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Maddi və texniki 

imkanlar 

Var 

Tədqiqatın yerinə 

yetiriləcəyi yer 

Azərbaycan Tibb Universiteti: 

- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası  

 

İşiə başlama vaxtı 2022 

İşin bitirmə vaxtı 2025 

İşin müddəti 5 

İşin mərhələləri 2022 ci il. 
-Dissertasiya mövzusunun təsdiqi 

-Ədəbiyyatın toplanması 

- Tədqiqat materiallarının toplanması  

- Tədqiqat metodlarının mənimsənilməsi 

2023-ci il. 
-Alınan nəticələrin ilkin statistik təhlili 

-Mövzuya dair məqalələrin yazılması 

-Ədəbiyyat icmalının yazılması 

-Müxtəlif elmi konfranslarda mövzu üzrə məruzələrin 

edilməsi. 

2024 cü il. 

- Əldə edilmiş rəqəmsal məlumatların statistik işlənilməsi və 

onların əsasında cədvəllərin, diaqramların və qrafiklərin tərtib 

edilməsi. 

- Dissertasiyanın “Şəxsi tədqiqatların nəticələri” və “Yekun” 

bölmələrinin ilkin variantlarının hazırlanması. 

- Müxtəlif elmi konfranslarda mövzu üzrə məruzələrin 

edilməsi. 

- Mövzuya dair məqalələrin dərc edilməsi 

2025- ci il. 

- Dissertasiya bölmələrinin yekun variantının hazırlanması. 

Tədqiqat işinin əsas mahiyyətini əks etdirəcək həcmli 

məqalələrin dərc edilməsi. 

- Dissertasiya işinin kafedra iclasında və kafedralararası elmi 

konfransda müzakirəsi.  

- İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasında dissertasiyanın 

müdafiəsinin keçirilməsi.  

- Dissertasiya işinin və müvafiq sənədlərin Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasına təqdim edilməsi.  
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Abstrakt 

(Azərbaycanca) 

     Beyin və üz kəlləsinin, üzün yumşaq toxumalarının fərdi 

və cinsi xüsusiyyətləri kompleks surətdə, bütün fərdi 

xüsusiyyətlər bir-biri ilə əlaqəli surətdə, birgə rastgəlmə 

qanunauyğunluqları səviyyəsində öyrənilməmişdir. 

Videoendoskopiyanın tətbiqi ilə kəllənin daxili və xarici 

səthində yerləşən anatomik strukturların tətqiqi 

aparılmamışdır, üzün yumşaq toxumaları üçün ultrasəs və 

doppleroqrafiya metodlarının istifadəsi ilə müxtəlif yaş 

dövrlərini əks etdirən morfometrik normativlər müəyyən 

edilməmişdir.  

Normada beyin və üz kəlləsinin, üzün yumşaq toxumalarının 

fərdi və cinsi xüsusiyyətlərini səciyyələndirən anatomik 

strukturların – tikiş (əlavə) sümüklərin, dəlik və kanalların 

qarşılıqlı rastgəlmə qanunauyğunluqları, videoendoskopiya 

və kompyuter tomoqrafiyası üsulları ilə kəllənin ön, orta və 

arxa çuxuru üzrə anatomik strukturların qarşılıqlı 

münasibətləri öyrəniləcəkdir. Üzün yumşaq toxumaları 

ultrasəs və doppleroqrafiya üsulları ilə tədqiq ediləcək, 

anatomik variantlar və morfometrik normativlər müəyyən 

ediləcəkdir.  

 

İşin adı: Bəzi yaş dövrlərində insan kəlləsinin və üzün yumşaq 

toxumalarının fərdi və cinsi xüsusiyyətləri 

Problem: Kəllə əsası və qapağı, eləcə də üz skeletinin fərdi 

xüsusiyyətlərinin rastgəlmə qanunauyğunluqlarının 

kraniometrik və kranioskopik üsullarla, eləcə də kompyuter 

tomoqrafiyası və endoskopik üsullarla öyrənilməsi, üzün 

yumşaq toxumalarının USM və doppleroqarfiya metodları ilə 

morfoloji tədqiqatı  

Məqsəd: Bəzi yaş dövrlərində kəllə əsası və qapağında, həmçinin üz 

skeletində rast gəlinən fərdi xüsusiyyətlərin müəyyən edilmə 

qanunauyğunluqlarının aydınlaşdıraraq onların 

sistemləşdirilməsi, yaşa və cinsə görə bu 

qanunauyğunluqların dəqiqləşdirilməsi və detallaşdırılması, 

üzün yumşaq toxumalarının USM və doppleroqrafiya üsulları 

ilə tədqiq edilərək həmin törəmələrin anatomik təhlilinin 

formalaşdırılması. 
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Material və 

metodlar: 

Gənclik, I,II yetkinlik dövrünə və ahıl dövrə aid 200 kəllə. 

Erkən uşaqlıq, birinci, ikinci uşaqlıq və yeniyetmə dövrünə 

aid 30 kəllə. 

Gənclik, I və II yetkinlik dövrünə aid 200 insan. 

II uşaqlıq, yeniyetmə, gənclik dövrünə aid 50 sefaloqram 

Metodlar: kraniometriya, kranioskopiya, kompyuter 

tomoqrafiyası, videoendoskopiya, ultrasəs müayinəsi, 

doppleroqrafiya, statistik tədqiqat. 

Əsas 

qiymətləndirmə 

kriteriyaları: 

Beyin və üz kəlləsini fərdi və cinsi cəhətdən səciyyələndirən 

xüsusiyyətlər, kəllə əsasının və qapağının anatomik 

variantları, onların rastgəlməsinin qanunauyğunluqları.  

Üzün yumşaq toxumalarının topoqrafik münasibətləri, 

ultrasəs və doppler anatomiyası, mimiki və çeynəmə 

əzələlərinin ölçüləri, piy toxumasının, damarların 

morfometrik ölçüləri. 

Əlavə 

qiymətləndirmə 

kriteriyaları: 

Kəllə əsasında və qapağında müəyyən oluna bilən əlavə 

dəliklərin, kanalların, sümük atmalarının, əlavə tikişlərin və 

tikiş sümüklərinin morfoloji xüsusiyyətləri, morfometrik 

göstəriciləri, rastgəlmə tezliyi və bir-biri ilə qarşılıqlı 

münasibətləri, onların birgə rastgəlməsinin 

qanunauyğunluqları. 

Açar sözlər: Beyin kəlləsi, üz kəlləsi, üzün yumşaq toxumaları, fərdi 

xüsusiyyətlər, cinsi xüsusiyyətlər. 

İşin növü: Fundamental.   
 

Abstract (in 

English) 

Individual and gender characteristics of the cerebral and 

facial skull and soft tissues of the face have not been studied 

comprehensively, taking into account the interconnection of 

all individual characteristics and at the level of patterns of 

mutual occurrence. Anatomical structures located on the 

inner and outer surfaces of the skull have not been studied 

using video endoscopy. Using the ultrasound method and the 

Doppler method, morphological standards have not been 

defined that reflect different age periods of the soft tissues of 

the face.  

The patterns of mutual occurrence of anatomical structures 

that characterize the individual and gender characteristics of 

the cerebral and facial skull, as well as the soft tissues of the 

face, such as sutural (accessory) bones, foramina and canals, 

will be studied. The relative position of the anatomical 
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structures of the anterior, middle and posterior cranial fossa 

will be studied by video endoscopy and computed 

tomography. The soft tissues of the face will be examined by 

ultrasound and the Doppler method. Anatomical variants and 

morphometric standards will be determined.  

Name of study: 

İşin adı: 

Individual and gender characteristics of the human skull and 

soft tissues of the face in some age periods 

Objective: 

 

The study of patterns of occurrence of individual features of 

the base and vault of the skull, as well as the facial skeleton 

by craniometric and cranioscopic methods, computed 

tomography and video endoscopy, morphological 

examination of the soft tissues of the face by ultrasound and 

Doppler sonography. 

 

Material and 

methods (patient 

groups and 

interventions): 

 

200 skulls belonging to adolescence, I and II adulthood, and 

senile age. 

30 skulls belonging to early childhood, I and II childhood, 

and puberty. 

200 humans belonging to adolescence, I, and II adulthood. 

50 cephalograms belonging to II childhood, puberty, and 

adolescence. 

Methods: craniometry, cranioscopy, computed tomography, 

video endoscopy, ultrasound investigation, Doppler 

sonography, statistical study. 

Primary outcome: 

 

Features that characterize the cerebral and facial skull in the 

individual and gender aspects; anatomical variants of the base 

and vault of the skull; patterns of their occurrence. 

Topographic relationships of the soft tissues of the face, 

ultrasound and Doppler anatomy, the size of mimic and 

masticatory muscles, morphometric parameters of fatty tissue 

and blood vessels. 

Secondary 

outcome: 

 

Morphological features, morphometric indicators, frequency 

of occurrence, relative position, and patterns of mutual 

occurrence of accessory foramina, canals, bone bridges, 

accessory sutures and sutural bones determined on the base 

and vault of the skull. 

Key words: 

 

Cerebral skull, facial skull, soft tissues of the face, individual 

features, gender features.   

Study type: Fundamental.  

 


