
İrsi bir xəstəliyə səbəb olan genetik mutasiyanı daşıyan,bir sonrakı nəsilə 
ötürə bilən və əsasən o xəstəliyin simptomlarını göstərməyən fərddir.

Daşıyıcılıq skrininq testi ,hamiləlikdən əvvəl və ya hamiləlik zamanı 
verilərək cütlüklərin bu tip genetik xəstəliklərə hərtərəfli yoxlanmasını 
təmin edir, mövcud riskləri əvvəldən görməyə kömək edir və dünyaya 
sağlam nəsillər gətirmələrinə imkan yaradır.

Onurğa əzələrinin atrof iyası, qısa adı ilə SMA irsi və irəliləyən bir əzələ 
xəstəliyi olub əzələlərin gücünün itməsi və əriməsinə səbəb olan sinir-
əzələ xəstəliyidir. SMA-lı uşaqların valideynləri bu vəziyyətdə daşıyıcı olur 
və hər hamiləlik zamanı SMA riski 25% -dir.SMA daşıyıcılıgi cəmiyyətdə 50 
nəfərdən 1-də rast gəlinir.

Kistik Fibroz,doğumdan etibarən tənəffüs sistemi,həzm sistemi və 
reproduktiv sistemdə yerləşən kanalların təsiri ilə infeksiyalara,böyümə 
və inkişafda geriləmələrə səbəb olan, ana və atanın bu xəstəliyin daşıyıcı 
olduğu xronik genetik xəstəlikdir.Təxminən əhalinin hər 25 nəfərdən 1-i 
Kistik Fibroz daşıyıcısıdır.

Daşıyıcı  Kimdir?

Niyə Daşıyıcı Skrininq testi tövsiyyə 
olunur?

Daşıyıcı ola bilərəmmi?
üstünlükləri nələrdir?

T a ş ı y ı c ı  T a r a m a  T e s t  i   

Asand tətbiq olunur
Yalnız 1tüp qan nümunəsi ilə işlənilir

Etibarlıdır
Hədəf sahəsindəki mutasiyaları yüksək həssaslıq və dəqiqliklə aşkar 
edir

Münasib qiymət
Əhali arasında tez-tez rast gəlinən xəstəliklərlə əlaqəli genləri sərfəli 
qiymətlərlə skrininq etmək imkanı yaradir.

Tez cavablandırılma
Xəstələrə aid nümunələr, Genoks (Genetik Xəstəliklər 
Qiymətləndirmə Mərkəzi) Ankara Mərkəz Laboratoriyalarında 
işlənilir,sürətli və etibarlı nəticələr əldə olunur.

Müxtəlif test seçimləri
Tək gen,mini panel və ya maxi panel seçimləri mövcuddur. * Tədqiq ediləcək gen(lər) və üsul(lar) ailə tarixindən asılı 

olaraq dəyişə bilər.
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Test Seçenekleri
Onurğa Əzələlərinin Atrof iyası

Mini Panel (SMA + Kistik Fibroz)

MiniX Panel

Maxi Panel ( 255 Gen )

Maxi Panel + SMA

( SMA + Kistik Fibroz + Kövrək X )



D a ş ı y ı c ı  S k r i n i n q  T e s t  i
Biz Kimik?
2008-ci ildə Ar-Ge (Genetik Tədqiqat) labaratoriyası olaraq fəaliyyətə başlayan Genoks,2008-2010- 
cu illərdə molekulyar biologiya və genetik tədqiqatlarında istifadə etmək üçün PCR və RTPCR əsaslı 
diaqnostika dəstləri və DNT izolyasiya dəstləri istehsal etmişdir. Bunlar Milli Məlumat Bankında qeydə 
alınmış,Türkiyənin aparıcı inustut və qurumları tərəfindən istifadə edilmişdir. Fəaliyyətə başladığı 2008-
ci ildən etibarən həyata keçirtdiyi investisiyalar sayəsində ümumilikdə 1.100m² labaratoriya və ofis 
sahəsinə malik olan Genoks, ölkə daxilində və ölkə xaricində öz sahəsində peşəkar olan 70-dən çox işçi 
ilə xidmət göstərməyə davam edir.

GENOKS MMC 
GENETİK XƏSTƏLİKLƏR  QİYMƏTLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİ
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Nə Edirik?
Texnologiyasını 10 ölkə, 500-dən çox xəstəxana və təxminən 3000 
həkim ilə paylaşan Genoks,80.000-dən çox NGS testi həyata keçirmiş, 
yüksək texnologiyalı sekanslama platformaları, yerli serverləri və 
400.000 Gb-dan çox NGS verilənlər bazasına malikdir.   Genoks, yalnız 
Türkiyədə deyil, yaxın coğrafiyada da insan sağlamlığına fayda verməyi 
əsas tutaraq EEMEA-dakı ən böyük genom mərkəzlərindən biri olmağı 
hədəfləyir.

Genoks, texnologiya transferləri ilə Yeni Nəsil Sekanslama 
texnologiyasından istifadə edərək Türkiyədə ilk dəfə olaraq NİPT 
testini müntəzəm olaraq istifadə etməyə başlayan Genetik Xəstəliklərin 
Dəyərləndirmə Mərkəzidir.

Genoks, İnvaziv Olmayan Prental Skrininq testi başda olmaqla, Tam 
Genomun Oxunması, Tam Ekzom oxunması, Xərçəng Genetikası, 
Genetik Xəstəliklərin Skrininqi, Yenidoğulmuşların Genetik Skrininqi, 
Tək Gen Xəstəlikləri, Metobolik Xəstəliklər, Neyrodegenerativ 
Xəstəliklər, Oftalmologiyanın Genetikası, İdman Genetikası, 
Farmakogenetika kimi bir çox genetik testləri həyata keçirir.

Hədəflərimiz 
Genoks-texnoloji infrastrukturu 

ilə klinik genetik test bazarını 
genişləndirməklə yanaşı, 

beynəlxalq layihələrdə iştirak 
edərək nüfuzunu artırmağı 

hədəfləyir.

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda aparılan fundamental tədqiqatların dərinləşdirilməsi və elmin müasir 
istiqamətləri üzrə dünya elminin çağırışlarına qoşulmaq məqsədilə insan genetikası, kompüter genomikası və kök 
hüceyrəsi sahəsində dünyanın aparıcı elmi tədqiqat mərkəzləri ilə əlaqələr qurulmuş, xaricdə təhsil almış gənc 
tədqiqatçılar cəlb edilməklə çox sayda kadrlar hazırlanmışdır. 

Genetika elminin ən müasir istiqamətləri üzrə tədqiqatların sistemli şəkildə aparılmasını təmin etmək üçün İnstitutda 
2015-ci ildə İnsan genetikası laboratoriyası, 2018-ci ildə beynəlxalq kompüter genomikası laboratoriyası yaradılmış, 
dünyanın tanınmış elmi mərkəzlərində istifadə olunan müasir metodlarla tədqiqatlara başlanılmışdır. 

AZERBAYCAN MİLLİ ELMLER AKADEMİSİ
G E N E T İ K  E H T İ Y A T L A R  İ N S T İ T U T U

Genoks - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Genetika İnstitunun nəzdində fealiyet göstərən bir Genetik Laboratoriyadır.

Bizə zəng edin!
ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN

Mobil Xətt : +99 470 228 83 13         Sabit Xətt (+) 99 412 480 30 32

AZ1065, Baki Şəhəri ̇Yasamal Rayonu, Kazim Kazimzade kuç., 123

info@genoks.az                     www.genoks.az

+99 470 228 83 13                     GenoksMMC

+ 99 412 480 30 32


