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TƏDQİQAT 

SAHƏSİ 

Lactobacillus cinsinin bakteriyalarından alınmış bakteriosinəbənzər ingibirləşdirici 

maddələrin biokimyəvi və antimikrob xassələrinin öyrənilməsi, qida 

məhsullarından bakteriosinogen süd turşusu bakteriyalarının skrininqi və izolə 

edilən bakteriyaların identifikasiyası  
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 «Biologiyada elmi uğurlar» (Bakı, 2006);  

 «Tətbiqi biologiyanın problemləri» (Bakı, 2007);  

 «Biologiya – XXI əsrin elmidir» mövzusunda gənc tədqiqatçıların 11-ci 

Beynəlxalq Puşino konfrans-məktəbi» (Puşino, 2007);  

 «Biomüxtəliflik. Ekologiya. Adaptasiya. Təkamül» mövzusunda gənc 

tədqiqatçıların III Beynəlxalq konfransı (Odessa, 2007);  

 «Qeyri-ənənəvi və nadir bitkilərin introduk-siyası» mövzusunda VIII 

Beynəlxalq konfransı (Miçurinsk, 2008);  

 «Bioekologiyanın aktual problemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-

praktiki konfrans (Moskva, 2008);  

 «Bioekologiyanın aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi 
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elmi konfransının materiallari (Bak, 2017). 

  

SEÇİLMİŞ  

ƏSƏRLƏRİ 1. Изучение влияния рН среды на синтез бактериоциноподобного 

ингибирующего вещества (БПИВ) и динамику роста штамма 

Lb.paracasei  spp. Paracasei  BN ATS  5w // Вестник Московского 

Государственного Университета», серия «Естественные науки», 

Москва, 2012,  № 1, с. 10-13.  

2. Изучение бактериоцинов штамма Enterococcus faecalis T23, 

изолированного из Иранского сыра //Вестник Московского 

Государственного Университета», серия «Естественные науки», 

Москва, 2013,  № 1, с.17-21 

3. Сравнительное изучение периферических белков для идентификации 

молочнокислых бактерий // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət 

elmləri seriyası №. 3. 2014, s. 54-58 

4. Сравнительный анализ некоторых биохимических показателей 

и антимикробной активности экстракта Каланхоэ (Kalanchoe 

Adans) // Труды ботанического сада, том XII, Bakı 2014  
5. Антимикробные и пробиотические свойства штамма Lactobacillus 

Paracasei spp.  Paracasei BN ATS 8W     // Bakı Universitetinin 

Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası №. 4. 2015, с.56-65 

6. Представление о механизмах гетерологичного продуцирования 

бактериоцинов молочнокислых бактерий // Актуальные проблемы 



гуманитарных и естественных наук», январь №01 (84), Москва 2016, 

часть I    

7. Влияние этилендиамин-тетраацетата, лецитина и казеина на 

активность бактерио-циноподобного ингибирующего вещества 

штамма Lactobacillus Paracasei spp.  Paracasei BN ATS 8W // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», апрель 

№04 III часть, Москва 2017, c.19-22 

8. Микробиологические и биохимические характеристики 

молочнокислых бактерий и области их применения (Обзор) )   // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», март 

№03,  Москва 2017, с.31-34 

9. Optimal physic-chemical factors and cultural conditions for the production 

of antimicrobial metabolites by some strains lactic acid bacteria // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», июнь № 

6, часть II , Москва 2017, c.28-31 

  

KİTABLAR 1. Vitaminlərin biokimyası. Dərslik.  s. 312. Bakı-2015 

 


