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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 
 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Elmin intensiv 
inkişafı müxtəlif kimyəvi maddələrin, xüsusilə üzvi maddələrin 
istifadəsinin artmasına səbəb olur. Yeni birləşmələrin alınması və tətbiqi 
bu birləşmələrin bioloji təsirlərini, onların yaranması və parçalanması 
metodlarını öyrənməyi zərurətə çevirir. Kimya sənayesində və məişətdə 
geniş yayılmış bu cür maddələrdən biri toluoldur1. 

Toluol bütün dünyada sənayedə geniş istifadə edilən 
həlledicidir. Toluol neft emalı zavodlarında, yanacaqdoldurma 
məntəqələrinin ətrafında və hərəkətin intensiv olduğu ərazilərdə 
yüksək miqdarda aşkar olunur. Toluol tərkibli məhsullara boyalar, 
laklar, yapışqanlar və bəzi başqa təmizləyici məhsullar daxildir. 
Beləliklə, bir çox insan və heyvanlar su, qida, hava və müxtəlif 
istehlak  malları vasitəsilə toluolun təsirinə  məruz qalırlar2. 

Toluol orqanizmə 3 yolla - inhalyasiya, udma və dəri vasitəsilə 
daxil olur. Toluol hüceyrə divarının lipid quruluşunu dəyişdirir və 
lipofil  təbiətinə görə zülallarla qarşılıqlı təsirə daxil olur3. 

Beyin toxuması toluolun təsirinə ən həssas toxuma olduğundan 
daha çox zədələnməyə məruz qalır4. Toluol yalnız ani tənəffüs üçün 
zərərli olmaqla bərabər, həm də xroniki istismarı dağıdıcı 
neyrotoksik və ölümə səbəb ola bilir. Toluolun aşağı səviyyədə 
sinirlərə təsiri nevroloji xəstəliklərə səbəb ola bilər. Toluolun təsiri 
səbəbindən nevroloji pozulmalar iki növdən ibarətdir: neyrotoksik və 

                                                 
1Miranda, G. M. F. Male hormonal profile to workers exposed to toluene in a 
packaging plant industrial in Mexico city / G.M.F. Miranda, M.P.P.R. Paz-Roman, 
G.A.M. Aguilar-Madrid [et al.] // Occup. Environ. Med.,- 2013, 70,- p. A31-A32. 
2 Health Protection Agency (HPA). (2007). Toluene Toxicological Overview.  
Retrieved August 20, 2018, from 
http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947395545. 
3Calderón-Guzmán, D. Effect of toluene and nutritional status on serotonin, lipid 
peroxidation levels and Na+/K+-ATPase in adult rat brain / D.Calderón-Guzmán, 
I.Espitia-Vázquez, A.López-Domínguez [et al.] // Neurochemical research, 2005, 
30(5), - p. 619-624. 
4El-Nabi Kamel, M.A.Effect of toluene exposure on the antioxidant status and 
apoptotic pathway in organs of the rat / M.A.El-Nabi Kamel, M. Shehata // British 
Journal of Biomedical Science,- 2008, 65(2), - p. 75-79. 

http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947395545
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neyropatik. Bununla yanaşı tədqiqatçılar toluolun davranış, koqnitiv 
və psixiatrik təsirlərini anlamaq üçün onun neyrotransmitterlərlə 
qarşılıqlı  təsirlərini araşdırmışlar5. 

Uçucu maddələr, o cümlədən toluol MSS-in bütövlüyünə ciddi 
zərər vuraraq struktur və funksional dəyişikliklərə səbəb ola və 
psixoloji, emosional və neyrobioloji inkişafın normal gedişini poza 
bilər 6 , 7 . 3 saat ərzində toluola məruz qalan dovşanlar üzərində 
aparılan tədqiqatlarda beyin hüceyrələrində zədələnmə və apoptoz 
göstərilmişdi8.  

Toluolun inhalyasiyası  yaşdan, istifadə modelindən (müddət 
və tezlikdən) asılıdır9,10. 

İnsanın toluola məruz qalması ilə əlaqədar baş verən 
neyrokimyəvi dəyişikliklər arasında əlaqə mövcuddur 11 . 
İnhalyantların neyrotoksikliyi beyin neyrotransmitterlərinə təsirləri 
ilə əlaqələndirilir. Birdəfəlik və gündəlik təkrarlanan toluol 
inhalyasiyası beyin neyrotransmitterlərinin səviyyəsini əhəmiyyətli 

                                                 
5Wilkins-Haug, L. Teratogen update: toluene //Teratology, - 1997. Feb;55(2), -
p.145-151. 
6Bowen, S.E. The last decade of solvent research in animal models of abuse: 
mechanistic and behavioral studies / S.E.Bowen, J.C.Batis, N.Paez-Martinez [et 
al.]// Neurotoxicol Teratol.,- 2006, 28 (6), - p. 636-647. 
7Lubman, D.I. Inhalant misuse in youth: the need for a coordinated response / 
D.I.Lubman, L. Hides, M. Yucel // Med. J. Aust., - 2006. Sep; 185(6), - p. 327-330. 
8Demır, M.Effects of acute toluene toxicity on differentregions of rabbit brain / 
M.Demır, M. Cicek, N. Eser [et al.] //Analytical Cellular Pathology, - 2017. Article 
ID 2805370, 6 pages.https://doi.org/10.1155/2017/2805370. 
9Howard, M.O. Inhalant use and inhalant use disorders in the United States/ M.O. 
Howard, S.E. Bowen, E.L. Garland [et al.] // Addict Sci Clin Pract., - 2011 
Jul;6(1), - p. 18-31. 
10Yucel, M. Toluene misuse and long-term harms: a systematic review of the 
neuropsychological and neuroimaging literature/ M.Yucel, M.Takagi, 
M.Walterfang [et al.]// Neurosci Biobehav Rev., - 2008.Jul;32(5), - p. 910-926. 
11 O'Leary-Moore, S.K. Neurochemical Changes after Acute Binge Toluene 
Inhalation in Adolescent and Adult Rats: A High-Resolution Magnetic Resonance 
Spectroscopy Study / S.K.O'Leary-Moore, M.P.Galloway, A.P.McMechan [et al.] 
// Neurotoxicol Teratol., - 2009. Nov-Dec; 31(6), - p. 382-
389.doi:10.1016/j.ntt.2009.07.005 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16999675
https://doi.org/10.1155/2017/2805370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22003419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19628036
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19628036
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ntt.2009.07.005
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dərəcədə dəyişdirir12.  
Toluolun yüksək dozada qamma-aminyağ turşusu (QAYT)ergik, 

qlutamat (Qlu)ergik, serotoninergik və dofamin (DA)ergik yollarına 
təsiri olduğu da qeyd edilmişdir13. Yetkin heyvanlarda toluolun 10 gün 
təsirindən sonra (8000 ppm, 30 dəq/gün) zolaqlı cisimdə QAYTA 
reseptorunun α1 subuniti yüksəlir14.  

Baxmayaraq ki, toluolun neyrobioloji təsirləri və davranış 
təsirlərinin əsasında və asılılıqda duran mexanizmlər öyrənilsə də, 
toluolun neyrokimyada  regional dəyişiklikləri az öyrənilib. 

Toluolun qarınboşluğuna inyeksiyasının oksigenin fəal 
formalarının (OFF) yaranma sürətinin əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəlməsinə və beyindəki qlutationun səviyyəsinin azalmasına 
səbəb olduğu göstərilmişdir 15

. Melatonin nüvəyə və mitoxondriyə 
asanlıqla daxil olur və sərbəst radikalları təmizləyərək antioksidant 
təsir göstərir 16 .  Melatonin birbaşa və dolayı bir antioksidant 
olduğundan, bir neyroprotektor kimi təklif edilmişdir 17 . Toluolun 
neyrotoksikliyi melatonin vasitəsilə minimuma endirilir. Melatonin 
oksigen məhsulları səbəbindən yaranan molekulyar zədələnməni ləğv 

                                                 
12Alaaeldin, A.E.Role of brain neurotransmitters in solvent inhalant abuse and 
neurotoxicity // J. Addict Res Ther. - 2016, 7:5 (Suppl), - p. 63 
13Perrine, S.A. Binge toluene exposure alters glutamate, glutamine and GABA in 
the adolescent rat brain as measured by proton magnetic resonance spectroscopy / 
S.A.Perrine, S.K.O’Leary-Moore, M.P.Galloway [et al.] // Drug and alcohol 
dependence, - 2011,115 (№ 1-2), - p. 101-106. 
14Williams, J.M. Effects of repeated inhalation of toluene on ionotropic GABAA 
and glutamate receptor subunit levels in rat brain / J.M.Williams, D.Stafford, 
J.D.Steketee // Neurochem Int., - 2005. Jan;46(1), - p. 1-10. 
15Mattia, C.J. Toluene-induced oxidative stress in several brain regions and other 
organs/C.J.Mattia, S.F.Ali, S.C.Bondy // Mol. Chem. Neuropathol., - 1993. 
Apr;18(3),- p. 313-328. 
16Paradies, G. Melatonin, cardiolipin and mitochondrial bioenergetics in health and 
disease / G. Paradies, G. Petrosillo, V. Paradies [et al.] // J. Pineal.Res., - 2010. 
May;48(4), - p. 297-310. 
17 Reiter, R.J. Neurotoxins: free radical mechanisms and melatonin protection/ 
R.J.Reiter, L.C.Manchester, D.X.Tan // Curr Neuropharmacol., - 2010. Sep;8(3), - 
p. 194-210. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15567510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8507307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20433638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21358970
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edir18,19. 
Neyrotoksikantların təsiri zamanı MSS-də əmələ gələn patoloji 

proseslərin və pozulmaların korreksiyası üçün lazımi tədbirlərin 
hazırlanması nəzəri və klinik təbabətdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu məqsədlə melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində baş 
beyində QAYT mübadiləsində baş verən dəyişiklikləri bərpa edə 
bilmək  qabiliyyətini  müəyyən  etmək  böyük  maraq doğurur.  

Bütün yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq,  hazırki 
dissertasiya işimizdə postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində 
toluolun və toluol intoksikasiyası şəraitində melatoninin baş beynin 
müxtəlif  strukturlarında (baş beyin yarımkürələrinin qabığı, 
beyincik, beyin sütunu və hipotalamus) QAYT mübadiləsinə təsirini 
öyrənmək zəruri hesab olunur. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatımızın əsas 
məqsədi postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində toluolun təsirinə 
məruz qalmış siçovulların baş beyin strukturlarının (baş beyin 
yarımkürələrinin qabığı, beyincik, beyin sütunu və hipotalamusun) 
toxuma və mitoxondri fraksiyalarında QAYT mübadiləsini 
öyrənməkdən və melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində 
pozulmuş QAYT mübadiləsini bərpa edə bilmək qabiliyyətini tədqiq 
etməkdən ibarətdir. 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün nəzərdə tutulan 
vəzifələr: 

1. Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində (1-, 3- və 6 
aylıq) toluolun 200, 500 və 1000 mq/kq dozada xroniki təsirinə 
məruz qalmış siçovulların baş beyin yarımkürələrinin qabığının, 
beyincik, beyin sütunu və hipotalamusun toxumasında QAYT, Qlu 
və Asp-ın miqdarının tədqiqi; 

2. Postnatal ontogenezin müxtəlif mərhələlərində (1-, 3- və 6 
aylıq) siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarının  toxumasında 

                                                 
18Reiter, R.J.Melatonin reduces oxidative/nitrosative stress due to drugs, toxins, 
metals and herbicides / R.J.Reiter, A.Korkmaz, S.D.Paredes [et al.]// Neuro 
Endocrinol Lett., - 2008. Oct;29(5), - p. 609-613. 
19 Reiter, R.J.Reducing oxidative/nitrosative stress: a new-discovered genre for 
melatonin/ R.J.Reiter, S.D.Paredes, L.C.Manchester [et al.]// Crit. Rev. Biochem. 
Mol. Biol., - 2009.Jul-Aug;44(4), - p. 175-200. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18987585
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18987585
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635037
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QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığına toluolun 200, 500 və 
1000 mq/kq  dozada xroniki təsirinin öyrənilməsi;  

3. Toluolun 200, 500 və 1000 mq/kq dozada xroniki təsirinə 
məruz qalmış 3 aylıq siçovulların baş beyninin müxtəlif 
strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT mübadiləsinin 
dəyişilməsinin öyrənilməsi; 

4. Toluolun 25 mq/kq dozada 1, 2 və 3 ay müddətində həftədə 
5 gün 3 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarının toxuma və 
mitoxondri fraksiyasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına, QDK və 
QAYT-T fermentlərinin  fəallığına təsirinin tədqiqi; 

5. Melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində baş beyin 
strukturlarında  QAYT mübadiləsinə  təsirinin öyrənilməsi. 

Tədqiqat metodları. Bütün təcrübi heyvanlar vivariumun ümumi 
qida rasionu ilə qidalandırılmış və daim nəzarət altında saxlanılmışdı. 
Bütün təcrübələr Avropa Birliyinin Beynəlxalq Bəyannaməsinin 
eksperiment və digər elmi məqsədlər üçün istifadə olunan heyvanların 
qorunması prinsiplərinə uyğun olaraq aparılmışdır. Toluol 
intoksikasiyası modeli R.S.Dyer metodu əsasında yaradılmışdır. Baş 
beyin strukturlara ayrılmışdır. Aminturşular elektroforez metodu ilə 
fraksiyalara ayrılmışdır. QDK-nın fəallığını təyin etmək üçün 
İ.A.Sıtinski, T.N.Priyatkina metodundan istifadə edilmişdir. QAYT-T-
nin fəallığı N.S.Nilova metodu ilə təyin edilmişdir. Baş beyin 
strukturlarının toxumasından mitoxondri fraksiyaları ayrılmışdır. Təyin 
olunan bütün göstəricilərin dəyişmə dinamikasının dəqiqliyi variasion 
statistika hesablanması metoduna əsasən araşdırılmışdır. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 
1. Toluolun 200, 500 və 1000 mq/kq dozada xroniki (5 gün) 

təsirindən sonra 1, 3 və 6 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarında 
kontrolla müqayisədə QAYT-ın miqdarı, QDK-nın fəallığı yüksək, 
Qlu və Asp-ın miqdarı, QAYT-T-nin fəallığı aşağı olur. Toluolun 
yüksək dozada təsirindən sonra nisbətən aşağı doza ilə müqayisədə 
bu heyvanların baş beyin strukturlarında QAYT mübadiləsində daha 
yüksək  səviyyədə  dəyişikliklər  baş  vermişdir. 

2. Toluolun 200, 500 və 1000 mq/kq dozada 5 gün təsirindən 
sonra 1 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarında 3 və 6 aylıq 
siçovullarla müqayisədə QAYT mübadiləsində baş verən 
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dəyişikliklər daha yüksək səviyyədə olmuşdur. Toluolun 25 mq/kq 
dozada 1, 2 və 3 ay müddətində həftədə 5 gün təsirindən sonra 3 
aylıq siçovulların baş beyin strukturlarında QAYT sistemi 
komponentləri, Qlu və Asp-ın miqdarı bu ekotoksikantın təsir etdiyi 
müddətdən  asılı olaraq  dəyişikliklərə  məruz qalmışdır.  

3. Toluolun müxtəlif dozalarının postnatal ontogenezin müxtəlif 
mərhələlərində təsirindən sonra tədqiq olunan digər strukturlarla  
müqayisədə beyincikdə QAYT-ın miqdarında artım, Qlu və Asp-ın 
miqdarında azalma, QDK-nın fəallığında yüksəliş, QAYT-T-nin 
fəallığında enmə daha nəzərə çarpacaq həddə  olmuşdur. 

4. Melatonin toluol intoksikasiyası şəraitində baş beyin 
strukturlarında pozulmuş QAYT mübadiləsini qismən bərpa edə 
bilir. Toluol intoksikasiyası şəraitində daha çox dəyişikliyə məruz 
qalan QAYT mübadiləsi komponentlərində melatoninin təsiri 
nəticəsində baş verən bərpa prosesi nisbətən zəif gedir.   

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq postnatal 
ontogenezin  müxtəlif dövrlərində (1, 3 və 6 aylıq) toluolun müxtəlif 
dozalarının (200, 500 və 1000 mq/kq) xroniki (5 gün) təsirinə məruz 
qalmış siçovulların baş beyin strukturlarının (beyin yarımkürələrinin 
qabığı, beyincik, beyin sütunu və hipotalamusun) toxumasında, 
həmçinin toluolun 200, 500 və 1000 mq/kq dozada 5 gün və  
toluolun 25 mq/kq dozada xroniki (1, 2 və 3 ay müddətində, həftədə 
5 gün) təsirinə məruz qalmış 3 aylıq siçovulların baş beyin 
strukturlarının  mitoxondrilərində QAYT mübadiləsində iştirak edən 
komponentlərin (QAYT-ın miqdarı, onun sintez və parçalanmasında 
uyğun olaraq iştirak edən QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığı, 
sərbəst Qlu və Asp-ın miqdarı) səviyyələri öyrənilmişdir. Həmçinin 
tədqiqat işində ilk dəfə olaraq toluol intoksikasiyası şəraitində 
melatoninin QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına, QDK və QAYT-T 
fermentlərinin fəallığına təsiri tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatların nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, 1, 3 
və 6 aylıq siçovulların baş beyninin tədqiq olunan strukturlarının 
toxumasında toluolun 200, 500 və 1000 mq/kq dozada xroniki (5 
gün) təsirindən sonra kontrolla müqayisədə QAYT-ın miqdarı çox, 
Qlu və Asp-ın miqdarı az olur, QDK-nın fəallığı xeyli yüksəlmiş, 
QAYT-T-nin fəallığı əksinə aşağı düşmüşdür. Toluolun 200, 500 və 
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1000 mq/kq dozada xroniki (5 gün) təsirindən sonra 3 aylıq 
siçovulların baş beyninin tədqiq olunan strukturlarının mitoxondri 
fraksiyalarında QAYT-ın miqdarı, QDK-nın fəallığı xeyli yüksək, 
Qlu, Asp-ın miqdarı və QAYT-T-nin fəallığı xeyli aşağı səviyyədə 
olmuşdur. 

Toluolun təsirindən sonra baş beyin strukturlarının toxuma və 
mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu, Asp-ın miqdarında, QDK və 
QAYT-T fermentlərinin fəallığında baş verən dəyişikliklər onun təsir 
etdiyi dozadan asılı olmuşdur. Toluolun yüksək dozası (1000 mq/kq) 
nisbətən aşağı dozalarla (500 və 200 mq/kq) müqayisədə QAYT 
mübadiləsində  daha əsaslı dəyişikliklərə  səbəb olmuşdur. 

Müəyyən olunmuşdur ki, toluolun təsirindən 1 aylıq 
siçovulların baş beyin strukturlarında 3 və 6 aylıq heyvanlarla 
müqayisədə QAYT mübadiləsi komponentlərində daha yüksək 
səviyyədə dəyişikliklər baş vermişdir. 

Toluolun 25 mq/kq dozada 1, 2 və 3 ay müddətində həftədə 5 
gün təsirindən sonra 3 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarının 
toxuma və mitoxondri fraksiyalarında QAYT-ın miqdarında artım, 
Qlu və Asp-ın miqdarında azalma, QDK-nın fəallığında yüksəliş, 
QAYT-T-nin fəallığında enmə təsir etmə müddəti ilə düz 
mütənasibdir. 

Melatoninin təsirindən sonra toluolun qarınboşluğuna 
yeridilmə səbəbi ilə 1, 3 və 6 aylıq siçovulların baş beyin 
strukturlarında QAYT mübadiləsi komponentlərində baş verən 
dəyişikliklər qismən bərpa olunur. 3 və 6 aylıq siçovullarla 
müqayisədə 1 aylıq siçovullarda toluolun təsirindən sonra pozulmuş 
QAYT mübadiləsində bərpa prosesi nisbətən zəif gedir. Həmçinin 
tədqiq olunan digər strukturlarla müqayisədə beyincikdə QAYT 
mübadiləsində  baş verən dəyişiklikdə  bərpa  aşağı  səviyyədədir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Müəyyən 
edilmişdir ki, toluolun təsirindən QAYT mübadiləsində iştirak edən 
bütün komponentlərin səviyyəsində dəyişikliklər baş verir. Bu 
dəyişikliklər əsasında MSS-də oyandırıcı və ləngidici mediatorlarda 
dəyişikliklər yaranır. Baş verən dəyişikliklər öyrənilən mediatorlar 
arasında tarazlığın pozulmasına və nəticədə QAYT mübadiləsinin 
pozulması ilə əlaqədar yaranan xəstəliklərə səbəb ola bilər.  
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Aparılmış elmi-tədqiqat işi toluolun insan sağlamlığına mənfi təsirini 
göstərməklə yanaşı inhalyantların sui istifadəsinə qarşı 
maarifləndirmə işlərinin və bu ekotoksikantın zərərli təsirlərini 
aradan qaldırmaq üçün yeni müalicə işlərinin görülməsinin 
zəruriliyini göstərir. Bu səbəbdən istehsalatda toluolun təsirinə məruz 
qaldıqda onun icazə həddi konsentrasiyası (İHK) həmişə nəzərə 
alınmalıdır. Həmçinin uşaq və yeniyetmələrin toluola məruz qalması 
mümkün olan sənaye sahələrində işləməsi yolverilməzdir. Tədqiqat 
işi melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində pozulmuş QAYT 
mübadiləsini bərpa edə bilmək qabiliyyətinin mövcudluğunu 
aydınlatmaqla müvafiq şəraitdə yeni müalicə işlərinin görülməsində 
melatoninin diqqətə  alınmasının vacibliyini göstərir. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya materialları aşağıdakı 
elmi yığıncaqlarda müzakirə edilmişdir: Фундаментальные и 
прикладные проблемы нейронаук: функциональная асимметрия, 
нейропластичность нейродегенерация (Москва, 2018), 
Biologiyanın müasir problemləri (Sumqayıt, 23-24 oktyabr 2018), VI 
Съезда Биофизиков России (16-21.09.2019, Сочи), XV 
международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука 
для медицины и психологии» (Судак, Крым, Россия,                  
30 мая – 10июня 2019), Müasir biologiyanın aktual problemləri 
(Bakı, 5 fevral 2019), ADPU-nun “Fiziologiya” kafedrasının elmi 
seminarlarında (Bakı, 2018, 2019), XVI международный 
междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины и 
психологии» (Судак, Крым, Россия, 6-16 октября 2020). 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 
Dissertasiya işi Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universitetində  yerinə  yetirilmişdir. 

Çap olunmuş əsərlər. Dissertasiyanın mövzusu üzrə 10 elmi 
məqalə və 9 tezis çap edilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 
olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi 
174 səhifədə (ümumilikdə 237816 işarə) kompüter vərəqində çap 
edilmişdir. O, “Mündəricat” (4386 işarə), “Giriş”(15384 işarə), 
“Ədəbiyyat icmalı”(60354 işarə), “Material və metodlar”(11544 
işarə), “Eksperimental hissə”(96224 işarə), “Müzakirə”(62077 işarə), 
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“Nəticələr”(2154 işarə), “Praktik tövsiyələr”(390 işarə),“İstifadə 
edilmiş ədəbiyyat siyahısı”(45325 işarə) və “İxtisarların və şərti 
işarələrin siyahısından”(998 işarə) ibarətdir. Dissertasiya işi 13 
cədvəl və 11 şəkil (16089 işarə) ilə illüstrasiya edilmişdir. Ədəbiyyat 
siyahısı 19-u rus və 217-i ingilis dilində olan  236 mənbəni əhatə 
edir. 

 
TƏDQİQATLARIN MATERİALI VƏ METODLARI 
 
Təcrübələrdə 1, 3 və 6 aylıq, 264 baş siçovuldan istifadə 

olunmuşdur. Heyvanlar vivaridə temperaturu daim 20-25°C 
səviyyəsində olan otaqda saxlanılmışdır. Bütün təcrübi heyvanlar 
vivariumun ümumi qida rasionu ilə qidalandırılmış və daim nəzarət 
altında saxlanılmışdır20. 

Bütün təcrübələr Avropa Birliyinin Beynəlxalq Bəyannaməsinin 
eksperiment və digər elmi məqsədlər üçün istifadə olunan heyvanların 
qorunması prinsiplərinə uyğun olaraq aparılmışdır 21. 

 Təcrübələrdə istifadə olunan heyvanlar aşağıdakı qruplara 
ayrılmışdır: kontrol və təcrübə. Kontrol heyvanlar 1 aylıq, 3 aylıq və 
6 aylıq olaraq 3 yarımqrupa ayrılmışdır. 

Təcrübə qrupu heyvanları toluolun və toluol intoksikasiyası 
şəraitində melatoninin təsirinə məruz qalmış heyvanlardan ibarətdir. 
Toluolun heyvanlara təsiri modelini yaratmaq üçün onun müxtəlif 
dozaları heyvanların qarınboşluğuna yeridilmişdir 22 . Bu zaman 
toluolun 25 mq/kq, 200 mq/kq, 500 mq/kq və 1000 mq/kq 
dozalarından istifadə edilmişdir. Təcrübələrdə toluol intoksikasiyası 
şəraitində melatoninin 10 mq/kq dozası heyvanların qarınboşluğuna 
yeridilmişdir. 

                                                 
20Западнюк,В.И.Лабораторныеживотные/В.И. Западнюк, И.П. Западнюк, Е.А. 
Захария / К.: Вищашкола, - 1983. - 383 с. 
21 European convention for the protection of vertebrate animals used for 
experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18.03.1986.-
Strasburg, 1986. - 52 p. 
22Dyer, R.S. Acute exposures to p-xylene and toluene alter visual information 
processing / R.S. Dyer, M.S. Bercegeay, L.M. Mayo // Neurotox. Teratol.,- 
1988,10 (2),- p. 147-153. 
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Təcrübə qrupu toluolun istifadə edilmiş dozasına görə 
yarımqruplara ayrılmışdır: I yarımqrup – toluolun 200mq/kq dozada 
5 günlük təsirinə məruz qalmış, II yarımqrup -  toluolun 500 mq/kq 
dozada 5 günlük təsirinə məruz qalmış, III yarımqrup -toluolun 1000 
mq/kq dozada 5 günlük təsirinə məruz qalmış, IV yarımqrup – 
toluolun 25 mq/kq dozada 1, 2 və 3 ay müddətində həftədə 5 gün 
təsirinə məruz qalmış 3 aylıq siçovullar,V yarımqrup – toluol (1000 
mq/kq) intoksikasiyası şəraitində melatoninin (10 mq/kq) təsirinə 
məruz qamış heyvanlar. I, II, III və V yarımqrupların hər biri 1 aylıq, 
3 aylıq və 6 aylıq siçovullardan ibarət yarımqruplara, IV 
yarımqrupda olan siçovullar isə 1 ay, 2 ay və 3 ay müddətində 
həftədə 5 gün toluolun təsirinə məruz qalan siçovullardan ibarət 
yarımqruplara  ayrılmışdır. 

Baş beyin strukturlara ayrılmışdır 23 . Həm təcrübə, həm də 
kontrol siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarında (baş beyin 
böyük yarımkürələrin qabığında, beyincikdə, beyin sütununda və 
hipotalamusda) QAYT mübadiləsi komponentləri (QAYT, sərbəst 
Qlu və Asp-ın miqdarı və QDK (FT.4.1.1.15) və QAYT-T 
(FT.2.6.1.19) fermentlərinin fəallığı) toxuma homogenatında və 
mitoxondri fraksiyasında öyrənilmişdir. QAYT, Qlu və Asp-ın 
miqdarı yüksək gərginlikli elektroforez metodu ilə 24 fraksiyalarına 
ayrıldıqdan sonra kağız üzərində xromatoqrafiya 25 metodu ilə 
boyanmış rənglənmə intensivliyi fotoelektrokolorimetr (FEK)-56M 
cihazında təyin edilmişdir. QDK-nın fəallığını təyin etmək üçün 
İ.A.Sıtinski, T.N.Priyatkina metodundan istifadə olunmuşdur 26 . 
QAYT-T-nin fəallığı N.S.Nilova metodundan istifadə olunmaqla 

                                                 
23Светухина, В.М. Цитоархитектоника новой коры мозга в отряде грызунов // 
Арх. Анат. Гистол. Иэмбриол., - 1962, 42(2), - с.31-45 
24Awapara, J. Freeγ-aminobutyricacidinbrain / J.Awapara, A.I.Landau, R.Frerst 
[etal.]// J.Biol. Chem, - 1950, 187 (1), - p.35-39. 
25Doze, K. Dir anvendug der hochspanmumgspherographie dei der guantitativen 
totalanoiyse von protein hydrolysaten // Mittelling Biochem. Z. - 1957, - 329 (2), - 
p. 390-398. 
26Sytinsky, I.A. Effect of certain drugs on gamma-aminobutyric acid system on 
sentral nervous system / I.A.Sytinsky, T.N.Priyatkina // Biochem. Pharmacol., - 
1966, 115 (1), - p.49-57 
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təyin edilmişdir 27 . Baş beynin öyrənilən strukturlarının 
toxumalarından mitoxondri fraksiyalarını ayırmaq üçün ən adekvat 
və qəbul edilmiş Somoqui və b. metodundan istifadə olunmuşdur28. 
Alınan göstəricilər parametrik üsulla işlənilmişdir29,30. Göstəricilərin 
etibarlılıq  əmsalı Fişer Styudent cədvəli üzrə təyin edilmişdir.  

 
TƏDQİQATIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ MÜZAKİRƏSİ 

 
1. Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində toluolun 

siçovulların baş beyin strukturlarının toxuma homogentında QAYT, 
Qlu və Asp-ın miqdarına təsiri 

Aparılan təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, toluolun  
200 mq/kq, 500 mq/kq və 1000 mq/kq dozada 1 aylıq siçovulların 
qarınboşluğuna 5 gün yeridilməsindən sonra QAYT-ın miqdarı 
öyrənilən bütün strukturların (baş beyin yarımkürələrinin qabığının, 
beyincik, beyin sütunu və hipotalamusun) toxumasında kontrolla 
müqayisədə ardıcıllıqla 26-39%, 32-51% və 41-71% çox olmuşdur 
(cədvəl).  Bu zaman Qlu-nun miqdarı 16-24%, 20-30% və 26-40%  
az olmuşdur. Müvafiq şəraitdə Asp-ın miqdarında 14-27%, 20-32% 
və  28-41% enmə müşahidə olunmuşdur. 

Toluolun 200 mq/kq və 500 mq/kq dozasının 3 aylıq 
siçovulların 5 gün qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra baş beyin 
yarımkürələrinin qabığının, beyincik, beyin sütunu və hipotalamusun 
toxumasında kontrolla müqayisədə QAYT-ın miqdarında uyğun 
olaraq 15-26% və 21%-36% artım, Qlu-nun miqdarında 7-17% və 
14-24% azalma, Asp-ın miqdarında 8-19% və 10-25% enmə 
müəyyən edilmişdir. Toluolun 1000 mq/kq dozasının 3 aylıq 
siçovulların 5 gün qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra QAYT-ın 
miqdarında 29-53% artım (cədvəl), Qlu-nun miqdarında 20-33% 
azalma, Asp-ın miqdarında 18-37% enmə müəyyən edilmişdir. 
                                                 
27Нилова, Н.С. Аммиак и ГАМК-трансаминазная активность ткани головного 
мозга // Докл. АНСССР, - 1966, т.2, - с.483-486. 
28Somogyi, J. Preparation of brain mitochondria / J.Somogyi, A.Fonjo, I.Vincze 
//Acta Physiol. Acad. Sci. Hung., - 1962, v.21,-p.295-300 
29Лакин, Г.Ф. Биометрия // М., изд-во «Высшая школа», - 1990, - с.352-353. 
30Рокицкий, Ф.П. Биологическая статистика. // - Минск: высшая школа, 1973, 
- с.330. 



14 

Cədvəl 
Toluolun (1000 mq/kq) xroniki (5 gün) təsirindən sonra hər gün 
melatoninin (10 mq/kq) qarınboşluğuna yeridilməsi nəticəsində 1 və 
3 aylıq siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarının 
toxumasında QAYT-ın miqdarının (mkmol/q) dəyişməsi (M±m, n=5) 
 
Baş beyin 
strukturları 

Təcrübə 
nin şərti 

Göstə 
ricilər 

QAYT(mkmol/q) 
1 aylıq 3 aylıq 

Baş beyin 
yarımkürələri
nin qabığı 

Kontrol M±m 2,48±0,08 2,97±0,12 
Toluol M±m 3,87±0,11*** 4,14±0,19*** 

% 156 139 
Toluol+ 
melatonin 

M±m 2,80±0,07* 3,18±0,15 
% 113 107 

Beyincik Kontrol M±m 2,15±0,07 2,43±0,08 
Toluol M±m 3,68±0,15*** 3,73±0,11*** 

% 171 153 
Toluol+ 
melatonin 

M±m 2,69±0,09** 2,82±0,09* 
% 125 116 

Beyin sütunu Kontrol M±m 1,81±0,05 2,19±0,08 
Toluol M±m 2,79±0,11*** 3,18±0,10*** 

% 154 145 
Toluol+ 
melatonin 

M±m 2,14±0,06** 2,45±0,07* 
% 118 112 

Hipotala 
Mus 

Kontrol M±m 2,91±0,11 3,72±0,14 
Toluol M±m 4,10±0,14*** 4,81±0,17** 

% 141 129 
Toluol+ 
melatonin 

M±m 3,35±0,10* 3,98±0,12 
% 115 107 

* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
 
200 mq/kq dozada toluolun 5 gün qarınboşluğuna 

yeridilməsindən sonra 6 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarının 
toxumasında QAYT-ın miqdarı 10-20% çoxalmışdır. Müvafiq 
şəraitdə Qlu-nun miqdarı 5-9%, Asp-ın miqdarı 4-12% kontrolla 
müqayisədə azalmışdır. Qlu və Asp-ın miqdarında müvafiq şəraitdə 
baş verən dəyişiklik yalnız beyincikdə etibarlı olmuşdur (p<0,05). 
500 mq/kq və 1000 mq/kq dozada toluolun 5 gün 6 aylıq siçovulların 
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qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra QAYT-ın miqdarı baş beyin 
strukturlarının toxumasında 16-29% və 24-42% çoxalmışdır.       
Qlu-nun miqdarında 8-20% və 14-29% azalma baş vermişdir.   Asp-
ın miqdarında baş verən azalma 9-18% və 15-25% təşkil etmişdir. 

Hər üç yaş qrupunda olan heyvanların baş beyin strukturlarının 
toxumasında toluolun yüksək dozasının təsirindən sonra ondan 
nisbətən aşağı dozası ilə müqayisədə QAYT-ın miqdarı daha çox 
artmış, Qlu və Asp-ın miqdarı isə daha çox azalmağa məruz 
qalmışdır.  

Alınan nəticələri postnatal ontogenezin mərhələlərinə görə 
müqayisə etdikdə məlum oldu ki, toluolun hər üç dozasının 
təsirindən sonra baş beynin tədqiq olunan bütün strukturlarının 
toxumasında QAYT-ın miqdarı 1 aylıq siçovullarda 3 və 6 aylıqlarla 
müqayisədə, 3 aylıq siçovullarda isə 6 aylıqlarla müqayisədə daha 
çox artmışdır. Qlu və Asp-ın miqdarında azalma 6 aylıq siçovullarda 
1 və 3 aylıqlarla müqayisədə, 3 aylıq siçovullarda 1 aylıqlarla 
müqayisədə  aşağı səviyyədə  olmuşdur. 

Toluolun 25 mq/kq dozada qarınboşluğuna 1, 2 və 3 ay 
müddətində, həftədə 5 gün yeridilməsindən sonra 3 aylıq siçovulların 
baş beyin strukturlarının toxumasında QAYT-ın miqdarında 
kontrolla müqayisədə dəyişiklik ardıcıllıqla 3-10%, 8-17% və        
16-28% çox hesablanmışdır. Qlu-nun miqdarı uyğun şəraitdə tədqiq 
olunan bütün strukturlarda kontrolla müqayisədə  5-8%, 7-13% və 
12-20% az olmuşdur. Asp-ın miqdarında azalma  2-8%, 7-10% və 
11-18%  təşkil etmişdir 

Bu nəticələr toluolun 25 mq/kq dozada uzun müddət (1, 2 və 3 
ay) qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra baş beyin strukturlarının 
toxumasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarında baş verən 
dəyişikliklərin  zamandan asılı olduğunu göstərir.  

1 ay (həftədə 5 gün olmaqla) 25 mq/kq dozada toluolun 
qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra 3 aylıq siçovulların tədqiq 
olunan strukturlarında bu aminturşuların miqdarında baş verən 
dəyişikliklər etibarlı deyildir. Buna baxmayaraq QAYT-ın 
miqdarında artım  tendensiyası, Qlu və Asp-ın miqdarında isə azalma 
tendensiyası müşahidə edilmişdir. Toluolun 2 ay müddətində həftədə 
5 gün olmaqla 25 mq/kq dozada qarınboşluğuna yeridilməsindən 
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sonra QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarında baş verən dəyişikliklər 
tendensiya təşkil etsə də, öyrənilən əksər strukturlarının toxumasında 
(beyincik istisna olmaqla) etibarlı deyildir. 3 ay müddətində həftədə 
5 gün olmaqla toluolun 25 mq/kq dozada qarınboşluğuna 
yeridilməsindən sonra baş beynin tədqiq olunan strukturlarının 
toxumasında öyrənilən aminturşuların miqdarında əsaslı dəyişikliklər 
baş vermişdir. 

 
2. Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində toluolun 

təsirindən siçovulların baş beyin strukturlarının toxuma 
homogentında QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığının 
dəyişməsi  

200mq/kq, 500mq/kq və 1000 mq/kq dozada toluolun 5 gün 
qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra 1 aylıq siçovulların baş beyin 
strukturlarının (baş beyin yarımkürələrinin qabığının, beyincik, beyin 
sütunu və hipotalamusun) toxumasında QDK fermentinin fəallığında 
kontrolla müqayisədə müvafiq olaraq 25-46%, 36-55% və 48-78% 
artım, QAYT-T-nin fəallığında isə 19-29%, 23-36% və 29-47% 
azalma müəyyən edilmişdir. 

200 mq/kq və 500 mq/kq dozada toluolun 5 gün təsiri 
nəticəsində 3 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarının toxumasında 
QDK fermentinin fəallığı ardıcıllıqla 11-25% və 16-35% artmış, 
QAYT-T-nin fəallığı isə 10-17% və 14-23% aşağı olmuşdur. 1000 
mq/kq dozada toluolun 5 gün təsiri nəticəsində 3 aylıq siçovulların 
baş beyin strukturlarının toxumasında QDK fermentinin fəallığı    
34-58% artmış, QAYT-T-nin fəallığı isə 23-37% aşağı olmuşdur. 

200 mq/kq dozada toluolun 5 gün qarınboşluğuna yeridildikdən 
sonra 6 aylıq siçovullarda QDK fermentinin fəallığı baş beyin 
strukturlarının toxumasında 6-18% yüksəlmişdir. Müvafiq şəraitdə 
beyincik və beyin sütununda QDK-nın fəallığında etibarlı 
dəyişikliklər, baş beyin yarımkürələrinin qabığı və hipotalamusda isə 
etibarsız  dəyişikliklər  baş  vermişdir. 

QAYT-T-nin fəallığı isə 6-12% aşağı düşmüşdür. Müvafiq 
şəraitdə beyincik istisna olmaqla tədqiq olunan digər 3 strukturda 
QAYT-T-nin fəallığında etibarsız dəyişikliklər baş vermişdir. 500 
mq/kq və 1000 mq/kq dozada toluolun 5 gün 6 aylıq siçovulların 
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qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra QDK  fermentinin fəallığı baş 
beyin strukturlarının toxumasında 10-24% və21-42% yüksəlmiş, 
QAYT-T-nin fəallığı isə 9-19%  və 15-29%  aşağı düşmüşdür. 

Hər üç yaş qrupunda olan heyvanların baş beyin strukturlarının 
toxumasında toluolun yüksək dozasının təsirindən sonra ondan 
nisbətən aşağı dozası ilə müqayisədə QDK-nın fəallığı daha çox 
yüksəlmiş, QAYT-T-nin fəallığı isə daha çox azalmağa məruz 
qalmışdır. 6 aylıq siçovullarda 1 və 3 aylıqla müqayisədə, 3 aylıq 
siçovullarda 1 aylıqla müqayisədə QDK və QAYT-T-nin fəallığında 
baş verən dəyişikliklər az olmuşdur. 

Toluolun 1 ay müddətində həftədə 5 gün olmaqla 25 mq/kq 
dozada qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra QDK fermentinin 
fəallığı kontrolla müqayisədə 7-14% yüksəlmişdir. QAYT-T-nin 
fəallığı bir qədər (3-8%) aşağı müəyyən edilmişdir. 2 və 3 ay 
müddətində həftədə 5 gün olmaqla 25 mq/kq dozada toluolun 
qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra baş beyin strukturlarının 
toxumasında QDK fermentinin fəallığında yüksəlmə 9-20% və15-
29% baş vermişdir. QAYT-T-nin fəallığı isə 6-11% və 11-20% 
azalmaya məruz qalmışdır.  

Bu nəticələr müvafiq şəraitdə QDK və QAYT-T fermentlərinin 
fəallığının dəyişilməsinin zamandan asılı olduğunu göstərdi. 
Təcrübələrin nəticələrinə əsasən deyə bilərik, 1 ay müddətində 
həftədə 5 gün 25 mq/kq dozada toluolun qarınboşluğuna yeridilməsi 
tədqiq olunan strukturların toxumasında QDK və QAYT-T 
fermentlərin fəallığında etibarlı dəyişikliklərə səbəb olmamışdır. 2 ay 
müddətində isə bu dəyişikliklər nisbətən artaraq bəzi strukturlarda 
(beyincik və beyin sütunu) etibarlı dəyişiklərlərə səbəb olmuşdur. 
Toluolun daha uzunmüddətli (3 ay) təsiri nəticəsində isə tədqiq 
olunan bütün strukturların toxumasında QDK və QAYT-T 
fermentlərin fəallığında əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir.  

 
3. Toluolun təsiri nəticəsində 3 aylıq siçovulların baş beyin 

strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu və Asp-ın 
miqdarının dəyişməsi 

200mq/kq, 500 mq/kq və 1000 mq/kq dozada toluolun 5 gün 3 
aylıq siçovulların qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra QAYT-ın 
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miqdarı baş beyin strukturlarının (baş beyin yarımkürələrinin 
qabığının, beyincik, beyin sütunu və hipotalamusun) mitoxondri 
fraksiyasında kontrolla müqayisədə ardıcıllıqla 18-32%, 26-45% və 
36-60% artmışdır. Qlu-nun miqdarı 9-22%, 18-29% və 25-40% 
azalmışdır. Asp-ın miqdarında 11-21%, 15-31%, 24-43% azalma 
müəyyən edilmişdir. 

Müvafiq şəraitlərdə QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarında baş 
verən dəyişikliklər toluolun təsir dozasından asılı olmuşdur. 
Nəticələr göstərdi ki, toluolun təsir etdiyi hər üç dozada bu 
aminturşuların miqdarında etibarlı dəyişikliklər baş vermişdir. Bütün 
hallarda QAYT-ın miqdarı artmış, Qlu və Asp-ın miqdarı isə 
azalmışdır. Lakin toluolun daha yüksək dozada təsiri bu 
aminturşuların miqdarında daha əsaslı dəyişikliklərin baş verməsinə 
səbəb olmuşdur. 

1, 2 və 3 ay müddətində həftədə 5 gün olmaqla 25 mq/kq 
dozada toluolun 3 aylıq siçovulların qarınboşluğuna yeridilməsindən 
sonra baş beynin tədqiq olunan strukturlarının mitoxondri 
fraksiyasında QAYT-ın miqdarında kontrolla müqayisədəardıcıllıqla 
7-15%, 10-20% və 19-34% artımmüəyyən edilmişdir.1, 2 və 3 ay 
müddətində həftədə 5 gün olmaqla 25 mq/kq dozada toluolun 3 aylıq 
siçovulların qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra baş beynin tədqiq 
olunan strukturlarının mitoxondri fraksiyasında Qlu-nun miqdarında 
kontrolla müqayisədə 4-9%, 8-18% və 15-25% azalma, Asp-ın 
miqdarında 3-10%, 6-14%, 16-22% enmə müəyyən edilmişdir. 
Göründüyü kimi öyrənilən aminturşuların miqdarında baş verən 
dəyişikliklər  toluolun  təsir müddətindən asılı olmuşdur. 

 
4. Toluolun təsiri nəticəsində 3 aylıq siçovulların baş beyin 

strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QDK və QAYT-T 
fermentlərinin  fəallığının dəyişməsi 

200 mq/kq və 500 mq/kq dozada toluolun qarınboşluğuna 5 
gün yeridilməsindən sonra QDK fermentinin fəallığında uyğun 
olaraq baş beyin strukturlarının mitoxondri fraksiyasında 16-28% və 
26-41% yüksəlmə, QAYT-T-nin fəallığında isə 12-21% və            
18-30% enmə baş vermişdir. 1000 mq/kq dozada toluolun 
qarınboşluğuna 5 gün yeridilməsindən sonra QDK fermentinin 
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fəallığında baş beyin strukturlarının mitoxondri fraksiyasında        
39-59% yüksəlmə, QAYT-T-nin fəallığında isə 27-40% enmə baş 
vermişdir.  

Alınan nəticələr göstərir ki, 1000 mq/kq dozada toluolun 
təsirindən sonra 500 mq/kq və 200 mq/kq doza ilə müqayisədə, 500 
mq/kq dozada toluolun təsirindən sonra 200 mq/kq doza ilə 
müqayisədə baş beynin öyrənilən strukturlarının mitoxondri 
fraksiyasında QDK və QAYT-T fermentlərin fəallığında daha əsaslı 
dəyişikliklər baş vermişdir. 

1, 2 və 3 ay müddətində həftədə 5 gün olmaqla 25 mq/kq 
dozada toluolun qarınboşluğuna yeridilməsindən sonra QDK 
fermentinin fəallığı baş beyin strukturlarının mitoxondri 
fraksiyasında kontrolla müqayisədə ardıcıl olaraq 6-17%, 9-26% 
və18-30% artmış, QAYT-T-nin fəallığı isə 6-11%, 9-12% və14-22% 
aşağı düşmüşdür. Bu təcrübələrin nəticələri göstərir ki, toluolun təsir 
etdiyi zamandan asılı olaraq 3 aylıq siçovulların baş beyin 
strukturlarının mitoxondri fraksiyasında QDK və QAYT-T 
fermentlərinin  fəallığı dəyişikliyə məruz qalmışdır. 3 ay müddətində 
həftədə 5 gün olmaqla 25 mq/kq dozada toluolun qarınboşluğuna 
yeridilməsi 1 və 2 ay ilə müqayisədə, 2 ay təsirindən sonra 1 ay ilə 
müqayisədə baş beynin tədqiq olunan strukturlarının mitoxondri 
fraksiyalarında QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığında daha 
əsaslı dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olmuşdur.  

 
5. Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində melatoninin 

toluol intoksikasiyası şəraitində siçovulların baş beyin strukturlarında 
QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına təsiri 

Toluol intoksikasiyası şəraitində melatoninin təsirindən sonra 1 
aylıq siçovulların baş beyin yarımkürələrinin qabığının toxumasında 
QAYT-ın miqdarında kontrolla müqayisədə 13%, beyincikdə 25%, 
beyin sütununda 18% və hipotalamusda 15% artım müəyyən 
edilmişdir. Müvafiq şəraitdə 3 aylıq siçovulların baş beyin 
strukturlarının toxumasında kontrolla müqayisədə QAYT-ın 
miqdarında 7-16%  artım hesablanmışdır (cədvəl). 

Melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində qarınboşluğuna 
yeridilməsi nəticəsində Qlu-nun miqdarında kontrolla müqayisədə 1 
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aylıq siçovulların baş beyin yarımkürələrinin qabığının toxumasında 
11%, beyincikdə 19%, beyin sütununda 15% və hipotalamusda 10% 
azalma baş vermişdir. Uyğun şəraitdə 3 aylıq siçovulların tədqiq 
etdiyimiz bütün strukturlarının toxumasında Qlu-nun miqdarı 
kontrolla müqayisədə 5-11% aşağı olmuşdur. Bu zaman 1 və 3 aylıq 
siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarında Asp-ın səviyyəsi 
kontrolla  müqayisədə  ardıcıllıqla  9-22%,   5-13% azalmışdır.  

Toluol intoksikasiyası şəraitində melatoninin təsirindən sonra 6 
aylıq siçovulların baş beyin strukturlarının toxumasında kontrolla 
müqayisədə QAYT-ın miqdarı bir qədər (2-11%) çox olmuşdur. 
Uyğun şəraitdə Qlu-nun miqdarında 3-8% azalma, Asp-ın 
miqdarında   2-8%  enmə  hesablanmışdır. 

Melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində təsirindən sonra 
QAYT-ın miqdarı 1, 3 və 6 aylıq siçovulların tədqiq olunan 
strukturlarının toxumasında toluol intoksikasiyası şəraiti ilə 
müqayisədə xeyli azalaraq kontrola yaxınlaşmışdır. Baş vermiş bərpa 
səviyyəsi heyvanların yaşından asılı olmuşdur. QAYT-ın miqdarı 6 
aylıq heyvanlarda 1 və 3 aylıq heyvanlarla müqayisədə daha yüksək 
səviyyədə bərpa olmuşdur. 6 aylıq heyvanlarda  kontrolla müqayisədə 
QAYT-ın miqdarında dəyişiklik beyincik istisna olmaqla digər 
strukturlarda etibarlı deyildir. Bu aminturşunun miqdarında baş verən 
bərpa həmçinin tədqiq olunan strukturdan da asılıdır. 

Melatonin toluol intoksikasiyası şəraitində qarınboşluğuna 
yeridildikdən sonra toluolun təsiri nəticəsində baş beyin strukturlarının 
toxumasında Qlu və Asp-ın miqdarında baş verən dəyişiklikləri bərpa 
edə bilmişdir. Toluolun təsirindən sonra melatonin Qlu və Asp-ın 
miqdarını daha yüksək səviyyədə 6 aylıq siçivullarda bərpa etmişdir. 
Tədqiq olunan digər strukturla müqayisədə hər iki aminturşunun 
miqdarı nisbətən aşağı səviyyədə beyincikdə  bərpa olunmuşdur. 

Alınan nəticələr melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində 
yeridilməsi nəticəsində siçovulların baş beyin strukturlarında QAYT, 
Qlu və Asp-ın miqdarında baş verən bərpa olunmanı göstərir. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, bu toksikantın təsirindən sonra daha çox 
dəyişilən heyvanların yaş qruplarında və beyin strukturlarında 
QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarında bərpa prosesləri melatoninin 
yeridilməsindən  sonra nisbətən  zəif gedir. 
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6. Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində melatoninin 
toluol intoksikasiyası şəraitində siçovulların baş beyin strukturlarında 
QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığına təsiri 

Toluol intoksikasiyası şəraitində melatoninin təsirindən sonra 1 
və 3 aylıq siçovulların baş beyin strukturlarının toxumasında 
kontrolla  müqayisədə QDK-nın fəallığı müvafiq olaraq 14-27% və 
9-15% yüksək, QAYT-T fermentinin fəallığı isə ardıcıllıqla 10-17%, 
5-11% aşağı olmuşdur. Müvafiq şəraitdə 6 aylıq siçovulların baş 
beyin strukturlarının toxumasında kontrolla müqayisədə QDK-nın 
fəallığında bir qədər yüksəlmə (5-10%), QAYT-T-nin fəallığında    
5-9%  azalma baş vermişdir. 

 Alınan nəticələr melatoninin toluol intoksikasiyası şəraitində 
təsirinin siçovulların baş beyin strukturlarında QDK və QAYT-T 
fermentlərin fəallığını qismən bərpa etdiyini göstərir. Beyincikdə 
toluol intoksikasiyası şəraitində digər strukturlarla müqayisədə bu 
fermentlərin fəallığında daha ciddi dəyişikliklərin baş verməsi 
nəticəsində melatoninin təsirindən sonra da bərpa prosesləri nisbətən 
aşağı səviyyədə olur. Həmçinin 1 aylıq siçovullarda 3 və 6 aylıq 
siçovullarla müqayisədə baş verən yüksək səviyyədə dəyişikliklər 
melatoninin bərpa prosesinə nisbətən aşağı səviyyədə cavab verir. 

Toluolun MSS-nə neyrotoksik təsirinin aparıcı amili onun 
beynin neyrotransmitter və reseptor sisteminə təsiri adlanır 31. Toluol 
neyrotoksik təsirini QAYT reseptorları ilə əlaqəli xolinergik fəallığın 
artması hesabına göstərir və N-metil-D-aspartat (NMDA) 
reseptorlarına qarşı rəqabətsiz antaqonist təsir göstərir32.  

Toluolun yüksək dozalarda QAYTergik, Qluergik, 
serotoninergik və DAergik yollarına təsir göstərir33. Toluol QAYT-A 
reseptorunun fəaliyyətinə təsir göstərir, həmçinin Qluergik NMDA 
                                                 
31Chan, M.H.Toluene exposure during the brain growth spurt reduced behavior 
responses to nicotine in young adult rats: A potential role for nicotine acetylcholine 
receptors in fetal solvent syndrome/ M.H. Chan, Y.Ch. Tang, H.H. Chen // 
Toxicol. Sci., - 2008, 101 (2), - p. 286-293. 
32Eisenberg D.P. Neurotoxicity and mechanism of toluene abuse // Einstein Quart. 
J. Biol. Med., - 2003, Vol. 19, - p. 150-159. 
33Meydan, S.The protective effects of omega-3 fatty acid against toluene-induced 
neurotoxicity in prefrontal cortex of rats / Meydan, S., Altas, M., Nacar, A. [et 
al.]// Human & experimental toxicology, - 2012, 31(11), - p. 1179-1185. 
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reseptorları tərəfindən ötürülmüş cərəyanların qarşısını alır. Toluola 
məruz qaldıqdan sonra beynin böyüməsi zamanı QAYT 
reseptorlarında subunit və beyin sahəsində selektiv  dəyişikliklər baş 
verir. Toluolun istifadəsi zamanı QAYT reseptorlarında dəyişikliklər 
neyrodavranış   pozulmalarla nəticələnə bilmişdir34. 

QAYT reseptorları Cl- kanallarını liqandlaşdırır və məməlilərin 
MSS-də sürətli ləngidici ötürülməyə vasitəçilik edir 35 . QAYTA 
reseptorları inkişaf edən beynin plastiklik və dövriyyəsinə nəzarətdə 
cəlb edilir.Toluola məruz qalan siçovullarda qabıq, zolaqlı cisim və 
beyincikdə α1 və α2 QAYTA reseptor RNT səviyyələri əhəmiyyətli 
dərəcədə artmışdır34. 

Toluol sinaptik QAYTA reseptorunu aşağı səviyyədə 
tənzimləməyə adaptasiya meydana gətirə bilər, eyni zamanda 
ekstrasinaptik reseptorların təsiri yüksəlir36. Toluolun təsirindən sonra 
hippokampda α5 subunitin səviyyəsi yüksəlir, QAYT-ın qəbuluna 
cavab olaraq ekstrasinaptik aktivləşmənin yüksəlməsinə kömək edə 
bilər34. 

Tədqiqatımızda toluolun təsirindən sonra baş beyində QAYT 
mübadiləsində dəyişikliklər yaşdan asılı olaraq inkişaf edən beyində 
daha yüksək səviyyədə olmuşdur. İnkişaf etməkdə olan beyin 
neyrotoksinə, o cümlədən toluola daha çox həssas olması ilə 
xarakterizə olunur, nəinki yetkin heyvanlarda31. Siçovullar postnatal 
ontogenezin ilk birinci ayı toluol intoksikasiyasına daha həssas olur37.  

                                                 
34Liu, Ch.L. Effects of toluene exposure during brain growth spurt on GABAA 
receptor-mediated functions in juvenile rats / Ch.L. Liu, Y.R. Lin, M.H. Chan [et 
al.] // Toxicol. Sci., - 2007, 95(2), - p. 443-451. 
35 Sieghart, W. Subunit composition, distribution and function of GABA(A) 
receptor subtypes / W. Sieghart, G. Sperk // Curr. Top.Med. Chem., - 2002. Aug; 2 
(8), - p. 795-816. 
36 Scimemi, A. Multiple and plastic receptors mediate tonic GABAA receptor 
currents in the hippocampus / A. Scimemi, A. Semyanov, G. Sperk [et al.] // J. 
Neurosci., - 2005. October 26; 25 (43), - p. 10016-10024. 
doi:https://doi.org/10.1523/jneurosci.2520-05.2005. 
37 Мусеридзе, Д. П.Влияние интоксикации толуолом на пространственное 
поведение и обучение крыс на ранних этапах постнатального онтогенеза / 
Д.П.Мусеридзе, Ц.С.Цайшвили, И.К.Сванидзе и др. // Нейрофизиология,- 
2010, 42(2), -с. 140-146. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12171572
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Toluolun 8000 və 12000 ppm konsentrasiyasından istifadə 
edilərək 15 dəqiqəlik təkrarlanan təsirindən sonra QAYT və Qlu-nun 
səviyyəsi tədqiq edilən beyin strukturundan asılı olaraq 
dəyişmişdir13. Toluolun təsirindən sonra neyrokimyəvi dəyişikliklər 
konsentrasiyadan,  beyin strukturundan və yaşdan asılıdır11. 

Toluolun təsirindən QAYT-ın miqdarında baş verən dəyişiklik 
toluolun sinir terminallarından QAYT-ın sərbəst buraxılmasını 
artırmaq üçün presinaptik təsir göstərməsi və hüceyrədaxili kalsium 
anbarlarında inozitol 3-fosfatda müstəqil dəyişikliklərlə 
əlaqələndirilmişdir 38. 

Toluola təsiri zamanı QAYTergik reaksiyalar zamanla inkişaf 
edir. Bu, toluola məruz qaldıqdan 6 saat sonradan fərqli olaraq 18 
saat sonra QAYT reseptorlarının iştirak etdiyi siqnal yolları üçün gen 
ifadəsinin daha çox əhatə etdiyini göstərən gen ifadə tədqiqatçıları 
tərəfindən dəstəklənir39. 

Toluol QAYTA reseptoru vasitəçiliyi ilə neyron ləngiməsini 
asanlaşdırır40. QAYT-ın funksiyasını birbaşa (təkrar kollateral inhibə 
yolu ilə) və zülal kinaza Cε41tərəfindən qlutamik turşu dekarboksilaza 
(GAD2) fosforlaşma səviyyəsində dolayı (oyadıcı afferentlərin 
ləngiməsi yolu ilə) dəyişə bilir. Nəhayət, ya Qln ya da QAYT sikli 
enerji tələb edir və toluol təsirindən enerji homeostazında yaranan 
çatışmazlıq sikl və neyrokimyəvi səviyyələrin  pozulmasına  səbəb 
olur42.  
                                                 
38MacIver, M.B. Abused inhalants enhance GABA-mediated synaptic inhibition// 
Neuropsychopharmacology,-2009. Sep;  34 (10), - p. 2296-2304. 
39Hester, S.D. Acute toluene exposure alters expression of genes in the central 
nervous system associated with synaptic structure and function / S.D. Hester, A.F. 
Johnstone, W.K. Boyes [et al.]// Neurotoxicol Teratol., -  2011, Vol. 33, - p. 521-
529. 
40 Bale, A.S.Alterations in glutamatergic and gabaergic ion channel activity in 
hippocampal neurons following exposure to the abused solvent toluene/ A.S.Bale, 
Y.Tu, E.P.Carpenter-Hyland [et al.] // Neuroscience,- 2005, 130 (1), - p. 197-206. 
41Wei, J.Post-translational regulation of L-glutamic acid decarboxylase in the brain 
/ J. Wei, J.Y. Wu // Neurochemical Research , -2008. September; 33(8), - p. 1459-
1465. 
42Patel, A.B. Evidence that GAD65 mediates increased GABA synthesis during 
intense neuronal activity in vivo / A.B.Patel, R.A.de Graaf, D.L.Martin [et al.] // J. 
Neurochem., - 2006. Apr;97(2), - p. 385-396.Epub 2006 Mar 15. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19494804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16539672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16539672
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Toluolun NMDA reseptorlarını, ehtimal ki, subunit tərkiblərini 
dəyişdirərək 43 ingibinə etdiyi və bir neçə beyin bölgəsində 
oksidləşdirici stresə səbəb olduğu bildirilmişdir15. NMDA 
reseptorları ilə əlaqəli Ca2+ siqnallarının toluolun təsirindən azalması 
MSS-nin fəaliyyətinin bir çox aspektini poza bilər və bununla da 
MSS-nin   zədələnməsinə  səbəb ola bilər. 

Toluol oksigen radikallarını artıraraq toxuma zədələnməsinə 
səbəb olur 44 . Melatonin orqanizmi sərbəst radikallardan güclü 
təmizləyici olaraq45 oksidləşmə əsaslı neyrotoksikliyi azaldır. Toluol 
buxarlarına məruz qalan və melatonin ilə müalicə olunan heyvanların 
beyinləri sərbəst radikal istehsalını, lipid peroksidləşməsini və 
qliozisi azaldır 46 . Melatonin sərbəst radikalların həddindən artıq 
istehsalını neytrallaşdıraraq və ya antioksidant fermentlərin gen 
ekspressiyasını stimullaşdıraraq neyroprotektor və ya neyron-
xilasedici təsir göstərir 47 . Melatonin, ehtimal ki, antioksidant 
mexanizmləri ilə sinir sistemini toluolun toksikliyindən qoruyur48. 
Melatonin həm antioksidant fermentlərin fəaliyyətinə, həm də bu 
fermentlər üçün  hüceyrə  mRNT səviyyəsinə  təsir  göstərir45. 
                                                 
43Chen, H.H. Neonatal toluene exposure alters agonist and antagonist sensitivity 
and NR2B subunit expression of NMDA receptors in cultured cerebellar granule 
neurons / H.H.Chen, C.T.Wei, Y.R.Lin [et al.]// Toxicol. Sci., - 2005, 85 (1), - p. 
666-674. 
44Karabulut, I. Effect of toluene on erythrocyte membrane stability under in vivo 
and in vitro conditions with assessment of oxidant/antioxidant status/ I.Karabulut, 
Z.D.Balkanci, B.Pehlivanoglu [et al.]// Toxicol. Ind. Health.,- 2009 Sep;25 (8), - p. 
545-550. 
45Tan, D.X. Melatonin: A potent, endogenous hydroxyl radical scavenger/D.X.Tan, 
L.D.Chen, B. Poeggeler [et al.] // Endocrine J., -1993, 1,- p. 57-60. 
46Baydas, G.Effects of thinner exposure on the expression pattern of neural cell 
aghesion molecules, level of lipid peroxidasion in the brain and cognitive function 
in rats / G.Baydas, F.Ozveren, M.Tuzcu [et al.] // Eur. Pharmacol., - 2005, 512 (2-
3), - p. 181-189. 
47Hardeland, R. Kynuramines, metabolites of melatonin and other indoles: the 
resurrection of an almost forgotten class of biogenic amines / R. Hardeland, D.X. 
Tan, R.J. Reiter //  J. Pineal Res., - 2009 Sep; 47 (2), - p. 109-126. 
48 Pascual, R. Melatonin ameliorates neocortical neuronal dendritic impairment 
induced by toluene inhalation in the rat / R. Pascual, S. Zamora-Leon, N. Perez [et 
al.] // Exp Toxicol Pathol., - 2011. Jul; 63(5), - p. 467-471. 
doi:10.1016/j.etp.2010.03.006. Epub 2010 Mar 27. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19825861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347282
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Endogen güclü bir antioksidant olan melatonin bir çox xəstəlik 
modelində neyronları oksidləşdirici stresdən qoruyur. Mümkün 
mexanizm, oksidləşdirici stresi azaltmaq və QAYTergik və Qluergik 
ötürmə arasında balansı qorumaq qabiliyyətinə aid edilə bilər. 

Melatonin QAYT-in sintezini artırır 49 . Melatonin MSS-də 
QAYTergik fəaliyyəti modullaya bilən neyrosteroidogenez və tsiklik 
adenozin monofosfat istehsalına təsir göstərmək üçün digər 
benzodiazepin reseptorların alt tipləri ilə qarşılıqlı əlaqə qura bilər 50. 
QAYT beyni oksidləşdirici stresdən qoruya bilir 51 . Melatoninin 
mərkəzi təsirlərinə QAYTergik funksiyanın modulyasiyası da 
daxildir52.  

Toluolun təsiri nəticəsində QAYT-ın miqdarının artması baş 
beyində ləngimə proseslərini artırmaqla beyin hüceyrələrini məhv 
olmaqdan qoruyur. Davamlı və yüksək konsentrasiyada toluolun 
təsirinə məruz qalma isə MSS-də pozulmuş QAYT mübadiləsində 
bərpa proseslərinin çətin və hətta geri dönüşün mümkün olmaması bu 
ekotoksikantın təsirinə məruz qalan orqanizmin QAYT 
mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar yarana bilən xəstəliklərə meylli 
olduğunu göstərir.  

Toluolun təsirindən sonra melatoninin qarınboşluğuna 
yeridilməsi nəticəsində QAYT mübadiləsində iştirak edən bütün 
komponentlərin səviyyələrində baş vermiş dəyişikliklər xeyli 
azalaraq kontrola yaxınlaşmış, bəzən tamamilə, bəzən də qismən 
bərpa olunmuşdur. Alınan nəticələr melatoninin təsiri nəticəsində 
toluol intoksikasiyası şəraitində baş verən bərpa proseslərinin 

                                                 
49Papp, M. Effects of melatonin in a place preference conditioning depend on the 
time of administration/ M. Papp, E. Litwa, M. Lason-Tyburkiewicz [et al.] // 
Pharmacol. Rep.,- 2010, 62, - p. 1023-1029. 
50 Niles, L.P. Melatonin Interaction with BZ-GABAA Receptors // Sleep and 
Sleep Disorders, 2006,-p. 95-99. 
51Eltahawy, N.A.Gamma Amino Butyric Acid Attenuates Brain Oxidative Damage 
Associated with Insulin Alteration in Streptozotocin-Treated Rats / N.A.Eltahawy, 
H.N.Saada, A.S.Hammad // Ind J Clin Biochem.,- (Apr-June 2017), 32(2), - p. 207-
213. 
52Coloma, F.M. Melatonin enhancement of [3H]-gamma-aminobutyric acid and 
[3H]muscimol binding in rat brain / F.M.Coloma, L.P.Niles// Biochem Pharmacol, 
- 1988, 37 (7), - p. 1271-1274. 

https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27682-3
https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27682-3
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postnatal ontogenezin inkişaf mərhələsindən və tədqiq olunan beyin 
strukturundan asılı olduğunu göstərir. QAYT mübadiləsi toluol 
intoksikasiyası şəraitində daha yüksək səviyyədə pozulduğu halda 
onun bərpa prosesi bir o qədər zəif gedir. 

Melatoninin antioksidant və neyroprotektor xüsusiyyətləri 
sayəsində melatonin toluol neyrotoksikliyini azaldaraq MSS-də 
pozulmuş QAYT  mübadiləsində qismən bərpa proseslərinə səbəb 
olur. 

 
NƏTİCƏLƏR 

 
1. Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində toluolun xroniki 

təsiri siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarının toxuma və 
mitoxondrilərində kontrolla müqayisədə QAYT-ın miqdarının 
artmasına, Qlu və Asp-ın miqdarının azalmasına, QDK fermentinin 
fəallığının yüksəlməsinə, QAYT-T fermentinin fəallığının aşağı 
düşməsinə səbəb olmuşdur. Bu nəticələr toluolun xroniki təsiri 
nəticəsində baş beyində QAYT mübadiləsində nəzərə çarpacaq 
dəyişikliklərin baş verdiyini göstərir. 

2. Toluolun xroniki təsiri nəticəsində postnatal ontogenezin 
müxtəlif dövrlərində siçovulların baş beyin strukturlarında QAYT, 
Qlu, Asp, QDK və QAYT-T göstəricilərində baş verən dəyişikliklər 
bu ekotoksikantın təsir etdiyi dozadan asılılığı düz mütənasibdir. 
Toluolun 1000 mq/kq dozada xroniki təsiri onun 500 və 200 mq/kq 
dozada təsiri ilə müqayisədə QAYT mübadiləsində daha ciddi 
dəyişikliklərə  səbəb olmuşdur. 

3. Toluolun xroniki təsiri uzandıqca kontrolla müqayisədə 
QAYT-ın miqdarında artım, QDK-nın fəallığında yüksəlmə, Qlu və 
Asp-ın miqdarında azalma, QAYT-T-nin fəallığında enmə davam 
etmişdir. 3 ay 25 mq/kq dozada toluolun təsirindən QAYT 
mübadiləsində baş verən dəyişikliklər 1 və 2 ay təsiri ilə müqayisədə 
yüksək  səviyyədə  olmuşdur. 

4. Toluolun xroniki təsiri nəticəsində QAYT mübadiləsində 
iştirak edən bütün komponentlərin səviyyəsi heyvanların yaşından 
asılı olaraq dəyişikliyə məruz qalmışdır. Postnatal ontogenezin 
sonrakı dövründə nisbətən əvvəlki dövrlərlə müqayisədə baş beynin 
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müxtəlif strukturlarında QAYT mübadiləsində kontrolla müqayisədə 
baş verən dəyişikliklər bir qədər aşağı səviyyədə olmuşdur. Toluolun 
xroniki təsirindən baş beynin tədqiq olunan strukturlarından 
beyincikdə QAYT, Qlu, Asp, QDK və QAYT-T göstəricilərində olan 
dəyişikliklər tədqiq olunan digər strukturlarla müqayisədə daha 
qabarıq şəkildə olur. 

5. Melatonin toluol intoksikasiyası şəraitində siçovulların baş 
beyin strukturlarında QAYT mübadiləsini qismən bərpa edir. 
Melatoninin toluol inktoksikasiyası şəraitində QAYT mübadiləsində 
bərpa səviyyəsi toluolun təsirindən pozulma səviyyəsi ilə tərs 
mütənasibdir. 

6. Aparılan elmi-tədqiqat işlərindən alınan dəlillərə əsasən 
hesab etmək olar ki, toluolun təsiri nəticəsində ləngidici mediator 
olan QAYT-ın miqdarının artması, oyandırıcı mediatorlar olan Qlu 
və Asp-ın miqdarının azalması MSS-də ləngidici proseslərin 
oyandırıcı proseslər üzərində üstünlük təşkil etməsinə və neyron 
ləngiməsinə səbəb olur. 

 
PRAKTİK TÖVSİYƏLƏR 

 
1. Toluolun təsirindən sonra baş beyində QAYT-ın miqdarının 

çox, Qlu və Asp-ın miqdarının az olmasını nəzərə alaraq toluolla 
zəhərlənmə baş verdiyi hallarda QAYT preparatları təyin  oluna 
bilər. 

2. Melatonin toluol intoksikasiyası şəraitində baş beyin 
strukturlarında QAYT mübadiləsini qismən bərpa etdiyinə və 
antioksidant xassəsinə görə müvafiq şəraitdə baş vermiş 
zəhərlənməni aradan qaldırmaq  məqsədilə  istifadə  edilə  bilər. 
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İXTİSARLARIN VƏ ŞƏRTİ İŞARƏLƏRİN SİYAHISI 
 

Asp – aspartat (asparagin turşusu) 
İHK - icazə həddi konsentrasiyası  
QAYT – qamma-aminyağ turşusu 
QAYT-T - QAYT-aminotransferaza (FT 2.6.1.19) 
QDK – qlutamatdekarboksilaza  (FT 4.1.1.15) 
Qlu – qlutamat (qlutamin turşusu) 
MSS – mərkəzi sinir sistemi 
NMDA - N-metil-D-aspartat  
OFF - oksigenin fəal forması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

Dissertasiyanın müdafiəsi  «         » ___________2022-ci il tarixində 
saat «     »-da AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına 
Fiziologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD1.08 
Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək. 

Ünvan: AZ 1100,  Bakı, Şərifzadə küçəsi 78. 

Dissertasiya  ilə AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına 
Fiziologiya  İnstitutunun  kitabxanasında  tanış  olmaq mümkündür. 

Dissertasiya və avtoreferatın elektron versiyaları Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Akademik A.Qarayev adına Fiziologiya 
İnstitutunun rəsmi internet saytında (www.physiology.az) 
yerləşdirilmişdir. 

Avtoreferat «   » _____________ 2022-ci il tarixində zəruri
ünvanlara    göndərilmişdir. 

http://www.physiology.az/


33 

Çapa imzalanıb: 15. 04. 2022 
Kağız formatı: 60 x 84 1/16 

Həcm: 39.553  işarə 
Tiraj: 100 
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