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İşin adı Baş beyində inkişaf edən iltihabi proseslərdə kök hüceyrə mənşəli 

ekzosomların effektivliyinin morfo-funksional xarakteristikası 

İşin ideyası və 

referatı 

PROBLEM – Sinir kök hüceyrələrindən xaric olunan ekzosomların 

xromotoqrafiya üsulları ilə ekstraksiyası, onların quruluş və 

tərkibinin tədqiqi; onların baş beynin müxtəlif şöbələrində inkişaf 

edən iltihabi proseslər zamanı effektivliyinin aydınlaşdırılması. 

ƏSAS MƏSƏLƏ – (ideya) – Eksperimental şəraitdə orqanizmə 

lipopolisaxarid yeridilərək yaradılmış iltihab modelində kök 

hüceyrələrindən xaric olunan ekzosomların baş beyində baş vermiş 

struktur və funksional dəyişkənliklərə təsirinin molekulyar, sitoloji, 

biokimyəvi və funksional tədqiqat üsulları vasitəsilə ətraflı 

öyrənilməsi. Eksperimental iltihab modelində ekzosomların 

hüceyrələrə təsir xüsusiyyətlərinin araşdırılması. 

METODİKA – bunu araşdırmaq üçün xüsusi biomühəndislik 

üsulları vasitəsilə qidalı mühitdə insanın törədilmiş kök hüceyrələri 

yetişdiriləcək, onlardan sinir kök hüceyrələri alınacaq. Daha sonra 

sinir kök hüceyrələrindən xaric olunan ekzosomlar təmizlənərək 

toplanacaq və xromotoqrafiya üsulları ilə ekstraksiya olunacaq. 

Tədqiqatda istifadə olunacaq siçanlar üç qrupa ayrılacaq. Birinci 

qrupa periton-daxili yalnız fizioloji məhlul yeridiləcəkdir. İkinci və 

üçüncü qrup heyvanlarda lipopolisaxaridin köməyi ilə iltihab 

modeli yaradılacaqdır. Daha sonra ikici qrup heyvanlara intranazal 

yolla fosfat buferi, üçüncü qrup heyvanlara isə intranazal yolla 

ekzosomlar yeridiləcəkdir. Təcrübə heyvanları 28 gündən sonra 

dekapitasiya edilərək onların baş beyni və qanı histoloji, 

biokimyəvi, immunohistokimyəvi, immunofluoressent üsullarla 

işləndikdən sonra adi işıq, fluoressent, konfokal və elektron 

mikroskopu vasitəsilə öyrəniləcəkdir. 

Açar sözlər Sinir kök hüceyrələri, ekzosomlar, xromatoqrafiya, hipokampus,  

neyroiltihab, neyrodegenerasiya, lipopolisaxarid 

İşin xarakteri Eksperimental 

Sənədin növü t.ü.e.d. dissertasiyasının annotasiyası  



Aktuallığı Eksperimental, epidemioloji və klinik tədqiqatlar nəticəsində 

müəyyən olunmuşdur ki, neyrodegenerativ xəstəliklərə səbəb əsas 

patoloji amillər içərisində sinir sistemində inkişaf edən iltihabi 

proseslər başlıca rol oynayır. Hal-hazırda LPS istifadə olunan 

eksperimental modellər iltihabla neyrogenerasiya arasındakı 

əlaqəni bilavasitə nümayiş etdirir. Alzheymer xəstəliyinin 

inkişafını və insan orqanizmində bu zaman baş verən prosesləri 

müəyyənləşdirmək üçün iltihab modelindən geniş istifadə olunur 

(Guy C. et al., 2019). Alzheimer xəstəliyi, baş beyin yarımkürələr 

qabığı və hipokampusda yerləşən neyronların ölümü ilə xarakterizə 

olunan neyrodegenerativ xəstəlik olub, demensiyanın ən çox rast 

gəlinən formasıdır. Demensiya hallarının 60-80% -ni təşkil edir 

(Mathys J. et al., 2017, Youssef H. et al., 2019). Mütəxəssislər 

tərəfindən bir çox sensasiyalı açıqlamalar verilsə də, hal-hazırda 

Alzheimer demensiyası (AD) zamanı sinir hüceyrələrinin məhv 

olmasının qarşısını alan farmakoloji müalicə vasitəsi hələ də 

tapılmayıb.  

Son zamanlar kök hüceyrələrin terapevtik vasitə kimi tətbiqi bir 

çox patologiyalarda artıq sınaqdan keçirilmişdir. Bundan əlavə, 

çoxşaxəli təsir xüsusiyyətləri kök hüceyrələri, eləcə də onlardan 

xaric olunan maddələrin neyrodegenerativ xəstəliklərdə də tətbiqi 

üçün zəmin yaradır (Ge M. et al., 2018; Izadpanah M. et al., 2018). 

Elmi araşdırmaların əksəriyyətinin başlıca obyekti sümük iliyi və 

bir çox digər toxumalardan alına bilən mezenximal kök hüceyrələri 

(MSC) olmuşdur (da Silva Meirelles L. et al., 2006).  

Hüceyrə terapiyasının əsas məqsədi zədələnmiş toxumanın yenisi 

ilə əvəz etməkdir. Son illərin elmi araşdırmaları beyində işemik və 

ya travmatik zədələnmədən sonra yaranan nevroloji simptomların 

kök hüceyrələri vasitəsi ilə müalicə oluna biləcəyini göstərmişdir 

(Kim D. et al., 2016). Bununla yanaşı, kök hüceyrələrin bir çox 

potensial yan təsirə malik olduqları da təsdiq edilmişdir. Belə ki, 

bunlara damar obstruksiyası, hədəfə çatan hüceyrələrin miqdarının 

azalması, hədəf orqanizmdə allo-əkscisimlərin sintezi, immunoloji 

uyğunsuzluq, eləcə də şiş toxumasının inkişaf etməsi aiddir 

(Karnoub A. et al., 2007; Cho P. et al., 2008; Liang X. et al., 2014; 

Makela T. et al., 2015; Musial-Wysocka A., 2019). Məlumdur ki, 

yeridilmiş kök hüceyrələri potensial imkanları çox olduqlarına 

görə orqanizmin istənilən toxuma və hüceyrəsinə, eləcə də 

asanlıqla bədxassəli şişlərə başlanğıc verə bilir. 

Bununla belə, son zamanların tədqiqatları göstərmişdir ki, 

mezenximal kök hüceyrələrin terapevtik effektləri daha çox 

onlardan xaric olunan ekzosomların təsiri ilə əlaqəlidir (Robin L. 

2008; Doeppner T. et al., 2015). (Xin H. et., 2013; Doeppner T.et 

al., 2015). Ekzosomların terapevtik effektlərinə anti-oksidativ, pro-

angiogenik, anti-apoptotik, neyroprotektor və immunomodulyator 



təsirlər aid edilmişdir (Koniusz S., 2016; Di Trapani M. et al., 

2016). Son zamanlıar sinir kök hüceyrələri (SKH) mənşəli 

ekzosomların tətbiqi tibb elminin yeni inkişafda olan 

istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Belə ki, beyində işemiya 

modelində SKH mənşəli ekzosomların effektivliyi mezenxim kök 

hüceyrələrindən xaric olunan ekzosomlarla müqayisədə daha çox 

olmuşdur. Bundan əlavə, SKH mənşəli ekzosomlar yaddaş 

mexanizmlərinə müsbət təsiri, immunogenliyinin zəif olması, 

toxumalarda sərbəst yayılması, hematoensefalik bayerdən sərbəst 

keçməsi ilə seçilir (Doeppner T. et al., 2015; Wiklander O. et al., 

2015). Zədələnmiş neyronlarda isə ekzosomlar aksonların 

böyüməsi və regenerasiyasına müsbət təsir göstərir. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq iltihab modelində baş beynin ayrı-ayrı 

şöbələrində müşahidə edilən struktur və funksional 

dəyişkənliklərin araşdırılmasını və kök hüceyrələrindən xaric 

olunan ekzosomların bu dəyişkənliklərə təsirinin öyrənilməsini 

aktual hesab edirik.  

Məqsəd Neyrodegenerasiyaya səbəb olan iltihab modelində baş beyində 

müşahidə edilən struktur və funksional dəyişkənliklərin 

öyrənilməsi. Eksperimental iltihab fonunda orqanizmə yeridilmiş 

ekzosomların bu dəyişikliklərə təsir xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması.  

Vəzifələr 1. İnsanın törədilmiş kök hüceyrələrini qidalı mühitdə yetişdirmə 

metodlarını mənimsəmək və tətbiq etmək; 

2. Törədilmiş kök hüceyrələrindən sinir kök hüceyrələrini 

yetişdirilmək, sonunculardan isə ekzosomları əldə etmək;  

3. Qidalı mühit mayesinin tərkibindəki ekzosomların 

xromatoqrafiya metodları ilə ekstraksiyası üsullarını təhlil etmək; 

Ekzosomların tərkibini genetik və molekulyar metodların köməyi 

ilə araşdıraraq onları xarakterizə etmək;  

5. Heyvanları üç qrupa bölmək və eksperimental heyvanlara 

peritondaxili LPS yeritmək; 

6. İkinci qrup heyvanlara burundaxili fosfat buferi, üçüncü qrupa 

isə eyni yolla ekzosomları yeritmək; 

7. Hər üç qrupa aid olan heyvanlarda beyin funksiyalarının təhlili 

məqsədi ilə davranış testləri aparmaq; 

8. Davranış testlərini bitirdikdən sonra dekapitasiya olunmuş hər 

üç qrupa aid heyvanların beyin toxuması kəsiklərində və qan 

nümunələrində  histoloji və biokimyəvi analizlər aparmaq; 

9. Hər üç qrupa aid heyvanlarda baş beynin müxtəlif şöbələrinin 

struktur xüsusiyyətlərini mikroskopiyanın müxtəlif növlərindən 

istifadə edərək öyrənmək, stereometrik və statistik analizlər 

aparmaq. 



Orjinallıq (yeniliyi) 1.İlk dəfə olaraq baş beynin ayrı-ayrı şöbələrinin struktur 

xüsusiyyətləri, hüceyrələrinin qarşılıqlı histotopoqrafiyası, 

biokimyəvi, immunohistokimyəvi, stereometrik göstəriciləri 

kompleks şəkildə tədqiq olunacaq. 

2. İnsanın törədilmiş kök hüceyrələri kultivasiya olunaraq onlardan 

sinir kök hüceyrələri, sonunculardan isə ekzosomlar alınacaq. 

3. İlk dəfə olaraq sinir kök hüceyrələri mənşəli ekzosomların baş 

beyində inkişaf edən iltihabi proseslərdə effektivliyi, eləcə yeni 

neyronların əmələ gəlməsindəki rolları araşdırılacaq. 

4. İltihabın baş beyində inkişaf edən neyrodegenerasiya 

prosesindəki rolu biokimyəvi və histokimyəvi üsullarla 

araşdırılacaq. 

Elmi və praktik 

əhəmiyyəti 

1. Aparacağım tədqiqat işi ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Regenerativ 

Təbabətlə bağlı elmi tədqiqatların müasir metodologiyaların tətbiqi 

üçün zəmin yaradacaqdır;  

2. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sinir kök hüceyrələrinin tətbiqi ilə 

həyata keçirilən tədqiqat olub neyrodegenerativ xəstəliklərin 

xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına kömək edəcəkdir; 

3. Nevroloji xəstəliklərin və sindromların əsasında duran iltihabi 

proseslərin, eləcə də neyrodegenerativ xəstəliklərin müalicəsində 

yeni strategiyaların inkişafına kömək edəcəkdir. 

Material (obyekt) Tədqiqat 12 həftəlik siçanlar üzərində aparılacaq, 45 siçan 

müayinə ediləcək 

Müayinə materialları – baş beynin ayrı-ayrı hissələri, qan 

nümunələri olacaq 

Metodlar Faza-kontrast mikroskopunda müşahidə edilərək mikrokultivasiya 

üsulu, toxuma kulturası, ekzosomların xromatoqrafiya üsulları ilə 

ekstraksiyası. Histoloji, molekulyar, biokimyəvi, 

immunohistokimyəvi üsullardan istifadə etməklə toxumaların işıq, 

konfokal, elektron mikroskopiyaları  

Daxil etmə 

kriteriyaları 

Heyvanlar 3 qrupa bölünəcək: yalnız fizioloji məhlul (Iqrup), 

lipopolisaxarid və fosfat buferi yeridilən (II qrup), lipopolisaxarid 

və ekzosomlar yeridilən (III-cü qrup) 

Əsas və nəzarət 

qrupları 

Əsas qrup LPS və fosfat buferi yeridilmiş, eləcə də LPS və 

ekzosomlar yeridilmiş heyvanlar; nəzarət qrupda isə yalnız 

fizioloji məhlul yeridilmiş praktiki sağlam heyvanlar  

Qiymətləndirmə və ya 

müqayisə kriteriyaları 

Nəzarət və təcrübə heyvanlarında aparılan histoloji, biokimyəvi, 

işıq, elektron, konfokal mikroskopiya tədqiqatlarının təhlili 

Maddi və texniki 

imkanlar 

Tədqiqatlar ATU-nun Histologiya, sitologiya və embriologiya 

kafedrasında, Türkiyənin İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb 

Fakültəsi Nevrologiya kafedrasında, Amerika Birləşmiş Ştatları 



Texas A&M Universitetinin Regenerativ Təbabət İnstitutunda 

aparılacaq 

İşin müddəti 2021-2026-ci illər 

İşin mərhələləri 2021– ci il 4 rüb 

 Mövzuya aid ədəbiyyatın toplanması 

 

2022– ci il 1 və 2 rüblər 

2. Təcrübələrə başlamalı, heyvanlarla işləməli, qruplara bölməli, 

qanda bəzi markerlərin təyini, tədqiqatlar üçün lazım olan 

maddələrin və materialların hazırlanması. 

 

2022– ci il 3 və 4 rüblər 

 

1. Təcrübələri davam etdirmək, heyvanlara qruplar üzrə müvafiq 

maddələri yeritmək, xüsusi davranış müəyyənləşdirmə testlərini 

tətbiq etməklə onlarda baş verən dəyişiklikləri araşdırmaq və təhlil 

etmək. 

2. Tədqiqat heyvanlarından mikrotom, ultramikrotom və 

kriotomların vasitəsilə toxuma kəsiklərini əldə etmək.  

 

2023 – cü il 1 və 2 rüblər 

 

1. Tədqiqatları davam etdirmək. Beyin kəsiklərinin tərkibində 

lazımi hüceyrələr və maddələrin təyini məqsədi ilə onların 

immunohistokimyəvi üsullarla rənglənməsi. 

2. Dissertasiya mövzusu üzrə məqalə və tezisləri çapa hazırlamaq  

 

2023– cü il 3 və 4 rüblər 

 

1. Tədqiqatları davam etdirmək. Nəzarət və eksperimental qrup 

heyvanlardan əldə olunmuş kəsikləri işıq, elektron və konfokal 

mikroskoplar vasitəsilə tədqiq etmək. 

2. Alınmış nəticələrin analizi, məqalə və tezislərin çapa hazırlamaq 

 

2024– cü il 1 və 4 rüblər 

1. Tədqiqatları davam etdirmək. Beyin tikələrində iltihab 

sitokinlərinin miqdarını və paylanmasını biokimyəvi, Vestern blot 

və immunosorbent üsulları ilə təyin etmək 

2. Əldə olunmuş məlumatları xüsusi kompüter proqramları 

vasitəsilə işləmək və aralarında korrelyasion əlaqələri müəyyən 

etmək, məqalə və tezislərin çapa hazırlanması. 

2025– ci il 1 və 2-ci rüblər 

1. Tədqiqatları davam etdirmək. Əldə olunmuş nəticələrin statistik 

üsullarla işlənməsi və təhlili. 



2. Alınmış nəticələrin təhlili və məqalələrin çapa hazırlanması. 

2025 – ci il 3 və 4-cü rüblər 

1.Tədqiqat işlərinin tamamlanması, nəticələrin müzakirəsi, 

məqalələrin yazılması 

2. Dissertasiya işinin yazılmasına başlamaq 

2026 – cü il 1 və 4 rüblər 

1. Dissertasiya işinin tamamlanması və ilkin müzakirəsi  
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