
MYOGEN 
Genetik Hastalıklar 
Değerlendirme Merkezi / 
Doku Tipleme Laboratuvarı

2018 yılında kadrosunu tecrübeli moleküler biyologlar ve tıbbi 
genetik doktorlarının oluşturduğu ekibi ile Ankara’da kurulmuş olan 
MYOGEN Laboratuvar ve Sağlık Hizmetleri, genetik tanı 
çalışmalarında ve bireysel tıp uygulamalarında Türkiye’nin birçok 
yerine hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda kullanılan yöntemler 
bilimsel gelişmeleri yakından takip eden akademik genç ekibimiz 
sayesinde teknolojik ve klinik gelişmelerle sürekli olarak 
güncellenmektedir ve tüm hizmetlerimiz ulusal ve uluslararası 
yetkili kalite kontrol kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Tıbbi genetik doktorlarımız;
Dr. Ferda Alpaslan Pınarlı ve Dr. Zuhal Candemir Bozalp
hastalarımızı ve genetik danışmanlık almak isteyen yakınlarını 
MYOGEN Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinde değerlendirerek 
bilgilendirmektedir.

Tel: +90 (312) 285 91 94
Tel: +90 (552) 250 87 71

E-posta: genetik@myogen.com.tr
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey

Cad. No:35/1 06520 Balgat 
Çankaya/ANKARA



- Moleküler genetik 
laboratuvarı
- Preimplantasyon genetik 
tanı laboratuvarı
- Moleküler sitogenetik
laboratuvarı
- Sitogenetik laboratuvarı

Ailede sık görülen (kalıtsal) hastalıkların 
tanımlanmasında; Talasemi, Orak Hücre 
Anemisi, Kistik Fibrozis, FMF, Fenilketonüri, 
DMD/BMD ve SMA gibi ülkemizde oldukça sık 
görülen hastalıklarda ve birçok nadir hastalığın 
tanısının konulmasına Moleküler ve Sitogenetik
testler yardımcı olur.



Prenatal Testler;
Amniyon, CVS kromozom analizi, 
mikroarray, FISH, QF, mikrobiyoloji 
testleri, bilinen mutasyon 
taramaları, tekrarlayan düşüklerin 
sebeplerinin belirlenmesi,
Y Kromozom Mikrodelesyon Testi 

Kadın 
Hastalıkları 
ve Doğum



Girişimsel
Olmayan
Prenatal Test 
(Non-invazive
Prenatal Test –
NIPT)
Tekil gebeliklerde 10. haftadan, 
ikiz gebeliklerde ise 12. haftadan 
sonra yapılabilen bu test ile;

Down Sendromu (trizomi 21),
Edward Sendromu (trizomi 18)

Patau Sendromu (trizomi 13)
Klinefelter Sendromu (47, XXY)
Üçlü X Sendromu (Triple X) (47, XXX)

Turner Sendromu (45,X)
Jacob Sendromu (47, XYY)
gibi kromozom anormalliklerinin 
yanı sıra; DiGeorge Sendromu

1p36 Delesyon Sendromu

2p33.1 Delesyon Sendromu
Cri Du Chat Sendromu
Langer-Giedion Sendromu

Angelman Sendromu
Prader Willi Sendromu 
gibi mikrodelesyonlarda analiz 
edilebilmektedir.



PGD

PGS

• Preimplantasyon Genetik Tanı 
(PGD) 
Bireylerin, taşıdıkları kalıtsal 
hastalığı değişik oranlarda 
çocuklarına aktarma riskleri 
mevcuttur. Bu nedenle genetik 
hastalıkların çiftlerde ve 
embriyolarda belirlenmesi 
sağlıklı çocuk sahibi 
olunabilmesi için önemlidir. 
Farklı teknikler kullanılarak 
yapılan PGD, çok sayıda kalıtsal 
hastalığın henüz embriyo 
düzeyinde iken tespit edilmesini 
sağlayabilmektedir.

Yapısal Anomaliler (Resiprokal ve 
Robertsonian Translokasyonlar)

Tek Gen Hastalıkları (Talasemi, 
Kistik Fibrozis ve Duchenne
Musküler Distrofi vb.)

• Preimplantasyon Genetik 
Tarama (PGS) 
uygulamasının avantajı, 
embriyonun genetik hastalıkları 
olup olmadığının tespit 
edilmesini, embriyonun 
endometriyuma tutunması ve 
gebelik şansının artmasını 
sağlamasıdır.

Kromozom Sayısal Bozuklukları 
(Karyotip Anomalileri; Down
Sendromu, Turner Sendromu, 
Klineferter Sendromu vb.)



Tüm exom dizileme (Whole Exon Sequencing) işlemi de 
DNA’daki anlamlı bölgelerin analiz edilmesidir.
Tüm ekzom dizileme yöntemi sayesinde otizm, epilepsi, fiziksel 
/ nörolojik gelişimsel bozukluklar, spastisiteler, nörolojik 
bozukluklar, konjenital anomaliler, nadir görülen hastalıklar, 
ailesel kanser sendromları ve daha birçok kompleks hastalığın 
tanılaması genetik analizler sayesinde yapılabilmektedir.
Tüm ekzom dizileme kimler için önerilir?
- Nadir görülen hastalık şüphesi,
- Çoklu tanısı bulunan, spesifik olmayan genetik bozukluklar, 
- Belirli genetik testin bulunmadığı ya da yeterli gelmeyeceği 
düşünülen şüpheli bir genetik bozukluk,
- Daha önceden açıklayıcı sonuç alınamamış genetik testler,
- Ailesinde kalıtımsal hastalık görülen bireyler,
- Hasta çocuğa sahip ailelerde prenatal tanı amaçlı olarak 
önerilmektedir.

Tüm 
Ekzom 

Dizileme
WES



Mikroarray
The CytoScan Optima Suite 315K
Çözünürlük; delesyonlar için 1 Mb, 
insersiyonlar için 2 Mb, LOH/AOH için 5 Mb
Prenatal tanıya özel yüksek okuma (ampirik 
seçilmiş 396 bölge için 25 marker/100 kb)

OncoScan CNV Assay
Çözünürlük; 220000 üzerinde SNP marker, yüksek çözünürlük 
(50-125kb), delesyon, duplikasyon, CNV, LOH, cnLOH, kırılma 
noktası belirleme, ploidy, mozaiklik, dengesiz translokasyonlar
tespit edilir.
Parafin blok üzerinden çalışma yapılabilir.

CytoScan XON Assay Kit
Çözünürlük; 6.55M CNV 
probu, 300,000 SNP 
probu,CNV, LOH

CytoScan 750K Suite
Çözünürlük; 750000 marker, 200000 
gen bazlı SNP, LOH/AOH için 5 Mb, 
Uniparental iso-disomy



Medikal Onkoloji
Radyasyon Onkolojisi
Nükleer Tıp
Moleküler Onkoloji

Yeni nesil genetik testler sayesinde kanserlerin genetik profillemesi
yapılabilir. Bu profilleme sayesinde uzman tıbbi genetik doktorlarımızla birlikte tanı ve tedavide 
izlenecek yol belirlenebilir. 
Genetik testler ve analizler hastalığın tanısı ve seyri ile ilgili bilgi verirken hasta için en etkin olan 
tedavi yaklaşımı belirlenebilir.
Bir hastalığın sonraki kuşaklara aktarılmasına (ailesel yatkınlık) kalıtımsal aktarım denir. Kalıtsal 
kanserler de kalıtımsal olmayanlar gibi genetik testlerle tespit edilebilir ve bu sayede önlemler 
almak ve erken dönemlerde kanser tanısı yapmak mümkün olur.

Onkoloji



ALK 

ONKOLOJİ TESTLERİ

ve bir çok Yeni Nesil Dizi 
/ Kopya Sayısı /Füzyon 

Analizleri
BRAF
EGFR
RAS 
Mutasyonları

TP53 

NTRK

MSI
Micro Satellite
Instability

PDL1 Hematolojik 
Hastalıklar

Nonhodgkin Lenfoma
Multiple Myeloma
Kronik Lenfositik Lösemi 
Akut Lenfoblastik Lösemi 
Myelodisplastik Sendrom 

JAK2 ex 12 V617F
Inv 16
t(9;22)
t(1;19)
t(14;18)

t(4;11)
t(11;14)
t(12;21)
t(15;17)

ABL1 Dizi Analizi Testi (İmatinib Direnci)
Kimerizm Testi (Aynı Cinsiyetten Transplantasyon Sonrası)
Kimerizm Testi (Farklı Cinsiyetten Transplantasyon Sonrası)

BRCA1
BRCA2

Kalıtsal 
Kanser 
Sendromları

TMB
Tümör 
Mutasyon 
Yükü

RET



Endokrin 
Metabolizma 
Hastalıklar

• MODY (Maturity Onset 
Diabetes Of Young) 
• Multipl endokrin neoplazi
(MEN) 

NADİR HASTALIKLAR

•Tüm Exom Dizileme
•Genetik Tanı
•Genetik Danışmanlık

Nörolojik
Hastalıklar

• Epilepsi
• Otizm
• Ataksi



Diyet raporu
Beslenme ile ilgili 23 genin tanımlanması ve 
analizi.
Faktörlerin kişiselleştirilmesi ile sonuçların 
sağlanması.
Her sonuç için bir çözüm sağlamak.
Bir çevrimiçi ücretsiz danışmanlık seansı.
Mevcut yaşam tarzınızla orantılı diyet planı 
önerisi.

Köken 
Analizi 
raporu Fitness ve Spor 

raporu
Vücut Organları ile ilişkili 36 genetik 
bileşenin tanımlanması ve analizi.

Faktörlerin kişiselleştirilmesi ile 
sonuçların sağlanması.

Her sonuç için bir çözüm sağlamak.
Yaşam tarzınıza uygun bir egzersiz 

programı önermek
Tel: +90 (552) 250 87 71
E-posta: genetik@myogen.com.tr
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad.
No:35/1 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

Tel: +90 (552) 672 22 15
E-posta: info@scideusgenetics.com
Adres: Üniversiteler Mah.1596.Cad.
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