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İ? ÇÜNKÜ Türkiye’de genetik alanında uzman akademisyenlerin 
biraraya gelerek kurduğu, tüm yetki ve onaylara sahip laboratuvar 
çatısı altında faaliyet gösteriyoruz.

ÇÜNKÜ genetik tarama testlerimizin hepsi  yurtdışına 
gönderilmeden, Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

ÇÜNKÜ sadece sonuçları vermiyoruz, yapılan genetik testlerinizle 
ilgili merak ettiklerinizi sorabileceğiniz danışman hekim kadromuz 
yanınızda.



Kanser sizi değil, siz kanseri tarih yapın.
           Kansere yakalanmadan önleminizi alın.

KANSER TARAMA TESTİ

Bu Testi Neden Yaptırmalısınız?
Tüm kanserlerin yaklaşık %5 ila 10’unun kalıtsal (aileden geçen) zararlı gen 
mutasyonları (değişme) nedeniyle olduğu bilinmektedir. Kalıtsal zararlı bir 
mutasyona sahip olmak, kanser olacağınız anlamına gelmez. Bu, mutasyonun 
tipine ve mutasyonunun meydana geldiği gene bağlı olarak, belirli bir kanser 
türünün gelişme riskinizin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Örneğin, zararlı 
BRCA1-2 mutasyonuna sahip bir kadında yaşam boyu meme kanserine 
yakalanma riski %80’leri bulabilmektedir.

Kalıtsal olarak sahip olma ihtimaliniz olan kanserleri önceden öğrenebilirsiniz!

GTM Kanser Tarama Paketleri 270’den fazla geninize bakarak kanser haritanızı 
ortaya çıkartır.

Genetik Kanser Tarama Testini, bu riskleri öğrenmek, gerekli koruyucu önlemleri 
önceden almak ve daha sağlıklı yaşamak için yaptırmalısınız.



Sağlığına duyarlı bir bireyseniz,

Bir türlü kilo veremiyor, ama zayıflamak istiyorsanız,

Ne yapsanız istediğiniz kiloya ulaşamıyor, kilo almak 
istiyorsanız,

Ne yeseniz hep bir şişkinlik, rahatsızlık 
hissediyorsanız,

Genetik yapınızın uygun olduğu beslenme türüne 
göre hayatınızı şekillendirmek istiyorsanız beslenme 
genetiği testini yaptırmalısınız.

Bu Testi Neden Yaptırmalısınız?

Bu sayede genetik yapınız analiz edilerek size özel beslenme planı belirlenebilmektedir. Beslenme genetiğiyle 
belirlenen özelliklerinize göre beslenebilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

BESLENME GENETİĞİ
TESTİ

Sizin için neyin mucize olduğunu biliyoruz. 
Mucize besinlerinizi keşfedin.

Kendinize Özel Beslenin!

Hangi yiyeceğin
vücudunuz için en iyisi olduğunu 

biliyor musunuz?



Hangi spor dalına daha yatkın olduğunuzu

Enerji metabolizmanızı

Kas yapınızı

Aerobik kapasitenizi

Egzersizin vücudunuzdaki kas yapısına etkisini

Vücudunuzun dayanıklılık “endurans” özelliğini

Kemik metabolizmanızı ve yaralanmalara yatkınlığınızı öğrenebilirsiniz

Bu Testi Neden Yaptırmalısınız?

SPOR GENETİĞİ TESTİ
Spor Genetiği Testi ile;

Çünkü spor çok önemli.
Vücudunuz ile iyi bir takım olun

Spor performansınızı 
etkileyebilecek genetik 
özelliklerinizi öğrenerek 
bu özelliklerinize uygun 

egzersiz planı ve 
antremanlar 
oluşturabilir, 

sakatlanmaya 
yatkınlıklarınızı 

öğrenerek, gerekli 
önlemleri alabilirsiniz.



Yaşam Genetiği Testi ile;

Enerji metabolizması (karbonhidrat metabolizması, obeziteye yatkınlık, insülin direnci ve 
diyabete yatkınlık)
Yağ metabolizması (Hiperlipidemi)
Kalp-damar hastalıkları metabolizması (Hipertansiyon, damar tıkanıklıkları, felç)
Metilasyon (Homosistein metabolizması)
İnflamasyon (İltihap) süreçleri
Serbest oksijen radikallerini temizleme kapasitesi (Antioksidasyon mekanizması)
Toksinlerin atılması (detoksifikasyon)
Edinsel kanserlere özgü genetik polimorfizmleri
Alzheimer yatkınlığı
Alerjiye neden olan histaminin metabolizması
Genetik olarak yaşlanma ile genetik özellikler
Kemik sağlığı (Osteoporoza yatkınlık)
Beslenme Genetiği ile vitamin ve mineral metabolizması
Farmakogenetik- Kullandığımız ilaçlardan yararlanma oranımız
Besin duyarlılıkları (Laktoz ve Gluten)
Alkol, kafein, tuz tüketimi genetik özellikleriniz değerlendirilmektedir.

Bu Testi Neden Yaptırmalısınız?

YAŞAM GENETİĞİ TESTİ

Kısaca kendinize ait genetik özelliklerinizi bilerek; 
hayatınızı daha sağlıklı yaşama şansı elde edebilirsiniz. 

Yaşam Genetiği Testi ile vücudunuzun işleyiş mekanizmaları yani yaşamsal fonksiyonları 
hakkında bilgi sahibi olabilir; yaşam tarzınızı kendi genetik özelliklerinize göre 

düzenleyerek; hastalıkların oluşumunu önleyebilirsiniz.



UZMAN EKİP
ve GÜÇLÜ KADRO!
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