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RapidNIPT(Sürətli İnvaziv Olmayan Prenatal Test) testi-ana və körpə 
üçün heç bir riski olmayan, Tam Genom Əsaslı  Yeni Nəsil Sekans (NGS) 
texnologiyaları vasitəsilə 70 müxtəlif xromosom xəstəliklərini yoxlayan qa-
baqcıl genetik skrininq testidir.

RapidNIPT Nədir? 

Test Parametrləri

Dəqiqlik dərəcəsiTest

1.Trimestr  Skrininqi < %85 YOX

%99.7 VAR

> %99 YOX

Amniosintez   

RapidNIPT

Düşük riski

RapidNIPT testi ilə müəyyən  edilmiş  70 müxtəlif 
xromosom xəstəliyini görmək üçün QR kodunu skan edin. RapidNIPT  Genoks Genetik Xəstəliklərin Qiymətləndirilməsi Mərkəzinə məxsus RapidNIPT testini icra etmək ücün  Illumina şirkətinin VeriSeq NIPT 

Solution v2 texnologiyasından istifadə edilir.

RapidNIPT testi ilə bütün xromosomlardakı  sərbəst DNT-lərin 
nukleotid ardıcıllığı oxunur.

 SKRİNİNQİ HƏYATA KEÇİRİLƏN DELESİYA/DUPLİKASİYA SİNDROMLARI 

TRİSOMİYA NƏDİR?
Normal orqanizmdə 46 xromosom vardır. Trisomiya bədən 
hüceyrələrindən birində xromosomun 3 nüsxəsinin (normalda 2 nüsxə) 
olması vəziyyətidir və bu yolla xromosomların sayı 47-yə yüksəlir. Əlavə 
bir xromosomun olması anadangəlmə anomaliyalara, əqli qabiliyyətin 
pozulmasına , böyümə/inkişaf geriliyinə səbəb ola bilər. Trisomiya 
21 (Daun Sindromu), Trisomiya 18 (Edwards Sindromu) və Trisomiya 
13 (Patau Sindromu) ən çox rast gəlinən  xromosom xəstəlikləridir.

DELESİYA/DUPLİKASİYA SİNDROMU NƏDİR?

Delesiya xromosom seqmentinin itirilməsi ilə, duplikasiya isə xromosom 
seqmentinin artması ilə xarakterizə olunur. Delesiya/duplikasiyanın 
ölçüsü, lokalizasiyası və onun ibarət olduğu genlərdən asılı olaraq  baş 
verə biləcək sindromun klinik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilir.

Delesiya/duplikasiya sindromları, böyümə/inkişaf geriliyi, 
koqnitiv çatışmazlıqlar, davranış problemləri, qidalanma 
çətinlikləri, əzələ tonusunun dəyişməsi, qıcolmalar və müxtəlif 
klinik malformasiya  kimi xüsusiyyətlərə səbəb ola bilər. 

QONOSOMAL ANEUPLOİDİYA NƏDİR?
Qonosomal aneuploidilərdə, cinsi xromosomların, X və ya Y 
xromosomlarının artıq və ya əskik olması ilə xarakterizə olunur.
Qonosomal aneuploid  hallarının əksəriyyətində koqnitiv 
pozğunluq (yüngül olsa da), bəzilərində böyümə/inkişaf , öyrənmə 
geriliyi və sonsuzluq kimi klinik əlamətlər müşahidə oluna bilər.

RapidNIPT test parametrlərindən başqa  Sekanslama  nəticə-
sində aşkar edilən və dölə aid olduğu düşünülən nadir xromosom say 
anomaliyaları və müəyyən ölçüyə malik struktur dəyişiklikləri (delesiya/
duplikasiyalar) də bu test vasitəsilə cavablandırır.

Delesyon

Duplikasyon

* Trisomiya 21, Trisomiya 18 və Trisomiya 13 əkiz hamiləlik üçün tətbiq edilir.

NİYƏ RapidNIPT?

Etibarlı 
Ana və körpə üçün risk yaratmır. 

Tətbiq etmək asandır 
1 tüp qan nümunəsi ilə işlənir. 

Hərtərəfli Təhlil
70 müxtəlif xromosom xəstəliklərini skan edir.

Yüksək dəqiqlik dərəcəsi göstərir.
>%99 həssaslıqla nəticə verir. 

• Trisomiya 21 (Daun Sindromu) 
• Trisomiya 18 (Edwards Sindromu) 
• Trisomiya 13 (Patau Sindromu) 
• Trisomiya  9 
• Trisomiya 16 
• Trisomiya 22

• 45, X         (Turner Sindromu) 

•  47, XXY   (Klaynfelter Sindromu) 

•  47, XXX 

•  47, XYY

İnvaziv Olmayan Prenatal Skrininq testidir.



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. 

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

Rapid
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.

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


