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Panorama Tes�nin
Fərqi Nədir ?

• Trisonomiya  21, 18, 13 və əlavə məbləğ 
ödənmədən X, Y xromosom xəstəliklərinə baxılır.
• Pasientə şəxsi nə�cələr
• Fetal  cf DNT –nin >4% olduğu hər hansı bir vaxt 
oluna bilər
• Bütün tək, əkiz və süni mayalanma nə�cəsində 
olan hamiləliklərdə yoxlanıla bilər
• X və Y anomaliyalarını təyin edir.
• 99%-dən çox doğruluq payı var.
• Təqribən 10-13 gün ərzində nə�cə əldə olunur.

Panorama Tes�ni harada
etdirmək olar?
Panorama tes� həkiminizin olduğu xəstəxana və ya 
klinikada yaxud həkimin yönləndirdiyi �bbi 
müəssisələrdə qan verilərək icra olunur.

Nə�cəni necə öyrənmək olar?
Hamiləliyin 9-cu hə�əsindən e�barən istədiyiniz 
zaman tes� icra etdirə bilərsiniz.

Panorama Prenatal Tes�; CLİA ser�fikatlı
ABŞ-in Natera Laboratoriyaları

tərəfindən işlənilir.

Panorama Tes� ilə Digər
Testlərin Qarşılaşdırılması
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Müəyyən bir hamiləlik yaşından əvvəl cinsiyyə�n söylənməsinin 
qadağan olduğu ölkələrdə Panorama həmin ölkələrin qaydalarını qəbul 
edir.
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Nə üçün Panorama Tes�?
Ən həssas və geniş spektrli 
gene�k tarama tes�
Panorama Prenatal Test, 
günümüzdə icra olunan tarama 
testlərinə görə daha geniş və 
həssas test olub ananın qanı ilə 
edilən prenatal testdir.

 Hal-hazırda mövcud olan testlərin içərisində yüksək 
həssaslıqla 13, 18, 21, X və Y gene�k testləri verir.

Digər prenatal testlərdən daha çox sayıda xromosom 
xəstəliklərini müəyyənləşdirir.

Panorama Tes� Pasientə və
Həkimə Hansı Məlumatları
Verir?

•Trisonomiya 21 (Down sindromu)
•Trisonomiya 18 (Edward sindromu)
•Ttrisonomiya 13 (Patau sindromu)
•XY anomaliyaları

Ana yaşı ilə əlaqədar
daha çox rast gəlinən

xəstəliklər
(35  yaş və yuxarısı)  

Ana yaşının əlaqəsi
olmadan rast gəlinən

xəstəliklər

Panorama Tes� ilə hansı
xromosom anomaliyalarını
öyrənmək olar?

22q11.2 Delesiya Sindromu /Di George Sindromu:
2000-də bir rast gəlinir

Sıxlıqla ürək qüsurları, immun sistemdə yaranan 
ça�şmazlıqlar orta dərəcəli qidalanma problemləri və 
tutmalar olur.

Zəif əzələ tonusu, ürək və digər anadangəlmə qüsurlar, zəka 
geriliyi, davranış pozğunluqları və tutmalar olur

1p36 Delesiya sindromu
5000-də bir rast gəlinir

Ümumiyyətlə inkişafdan qalma, tutmalar, yerimə, tarazlıqda 
pozğunluqlar və  yuxarı dərəcəli zəka geriliyi olur. Bir çox xəstə 
danışmağı öyrənə bilmir.

Angelman Sindromu:
12000-də bir rast gəlinir

Başın ölçülərinin standartlardan kiçik olması, zəif əzələ 
tonusu, qidalanma, tənəffüsdə çə�nlik ilə birlikdə orta 
dərəcəli zəka  geriliyi ilə özünü göstərir

Cri-Du-Chat sindromu:
20000-də bir rast gəlinir

Zəif əzələ tonusu, qidalanmada pozğunluqlar, uşaq və 
yetkinlik dövründə sürətli kilo alma nə�cəsində piylənmə və 
zəka geriliyi kimi problemlər rast gəlinir.

Prader Willi Sindromu:
10000-də bir rast gəlinir

Panorama digər testlərə görə daha çox
xromosom anomaliyalarını aşkarlayır.

Panorama Tes� ilə hansı
xromosom anomaliyalarını
öyrənmək olar?

•TRİSONOMİYA 21 Down Sindromu

Zəka geriliyinin ən geniş yayılmış görülmə səbəbidir. Bundan 
başqa ürək və digər orqanlarda anadangəlmə qüsurlara  səbəb 
ola bilməkdədir. Bu xəstələrdə eşitmə və görmə problemləri də 
olur.

•TRİSONOMİYA 18 Edward sindromu

Bu xəstələrdə zəka geriliyinin görülməsi ilə yanaşı ürək, beyin 
və digər orqanlarda ciddi anadangəlmə qüsurlar da olur. 
Edward sindromu olan uşaqlar 1 yaşına çatmadan tələf olurlar.

•TRİSONOMİYA 13 Patau sindromu

Bu xəstələrdə zəka geriliyi və bir çox anadangəlmə anomaliyalar 
olur. Patau sindromu rast gəlinən uşaqlar 1 yaşına çatmamış 
tələf olurlar.

•MONOSOMİYA  X (45) Turner sindromu

Bu pozğunluq sadəcə qadınlarda rast gəlinir və bir X 
xromosomunun olmaması ilə meydana çıxır. Xəstələrdə ürək 
qüsurları, eşitmə problemləri, öyrənmə çə�nlikləri olur. Bu 
xəstələr qısa boylu olmaqla yanaşı, çoxalma qabiliyyətləri də 
olmur.

•TRIPLOIDI itən əkiz

Bütün xromosomların əlavə bir kopyasının olması triploidə 
səbəb olur. Anomaliyalar hamiləlik zamanı düşüklərə və ölü 
doğumlara səbəb olur. Çox az hallarda sağ qalan körpə 1 yaşına 
çatmamış tələf olur. Tiploidli övladı olacaq ana, pre-eklampsi, 
şiddətli mədə bulan�sı, qanaxma və plasentanın 
xəstəliklərindən əziyyət çəkir.

•KLINFELTER sindromu

Klinfelter sindromu oğlan uşaqlarının əlavə X xromosomu ilə 
dünyaya gəlməsi zamanı rast gəlinir. Bu sindromlu kişilərdə 
cinsiyyət orqanı normadan çox kiçik olur və bu da cinsiyyət 
hormonu olan testesteronun az əmələ gəlməsinə səbəb olur.


