
                    
APIE GENETINĘ ANALIZĘ

Dvasia negali būti sveika, jeigu nesveikas kūnas. 
Herodotas

Teisus išmintingasis senovės graikų mąstytojas – kaip gi gali jaustis laiminga, džiaugtis  
gyvenimu  ir  ramiai  laukti  brandaus  amžiaus,  jei  jau  pusiaukelėje  supranti,  kad  tavo 
kūnas  nėra  amžinas?  Jei  numanai,  kad  paveldėjai  silpną  širdį  ar  niekam  tikusią  
medžiagų apykaitą? Ir tik laiko klausimas, kada išlys ir kitos bėdos...

Kodo paslaptis

Dažnai savęs klausiame, kodėl vienos esame sveikesnės už kitas. Dėl kokios priežasties 
vis maudžia venas – lygiai taip pat, kaip kitados pasakodavo mama, o jai – ir jos mama. 
Nepadėjo ir žemakulniai, kurių taip nekentėme ir pavydėjome studijų laikų draugėms, iki 
šiol  žvitriai  stypsinčioms  ant  aukščiausių  pakulnių  ir  demonstruojančioms  puikias 
blauzdas.  Kodėl negalime įtilpti  į  42-ą dydį,  nors rytais  bėgiojame ir neleidžiame sau 
suvalgyti  to  paties  skaniausio  gabalėlio  pyrago,  nors  sesuo  pasigardžiuodama  kemša 
viską  iš  eilės  ir  dėvi  38-ą.  Galiausiai,  kodėl  kaimynės  vyro,  kas  antrą  vakarą 
praleidžiančio  audringame  priėmime  net  nesame  mačiusios  girto,  o  mūsiškį,  vos 
paragavusį taurelę kitą, sekančią dieną tenka gaivinti. 
 
Atsakymas  paprastas  –  mūsų  genetika.  Daugybė  informacijos,  užkoduotos  mažytėse 
ląstelėse. 

Šydas praskleistas – kaip pakeisti likimą

Nuo to  laiko,  kai  1905-aisias  Williamas  Batesonas  įvedė  terminą  „genetika“  praėjus 
šimtmečiui mes pagaliau sulaukėme atsakymo į savo klausimus. Ir ne tik: šiandien mes 
gauname ir tai, apie ką ilgai svajojome – galimybę praskleidus ateities šydą pasakyti NE, 
aš nenoriu tokios ateities ir taip negyvensiu! O tuomet griežtai laikytis naujojo gyvenimo 
plano ir pakeisti genų sudėliotą lemtį.

Tačiau apie viską nuo pradžių. Palaipsniui augant genetikos mokslo galimybėms buvo 
sužinota, kad tokios ligos kaip kiaušidžių, gimdos, krūties ar prostatos vėžys, insultas ir 
infarktas, osteoporozė, cukrinis diabetas, išsiplėtusios venos ir daugelis kitų, net polinkis 
į stresą – yra paveldimos genetiškai.

Vėliau  pradėti  kurti  genetiniai  tyrimai,  nusakantys  tikimybę  susirgti  viena  kuria  liga. 
Išgirdusiems blogą žinią likdavo kreiptis į psichologą – apie būdus, kaip ligai užbėgti už 
akių dar niekas nežinojo.
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Ir  tik  visai  neseniai  prityrusių  medicinos  profesionalų  ir  mokslininkų  komanda  – 
GENOSENSE Diagnostics – sukūrė genetinių tyrimų analizės sistemą. Tai reiškia, kad 
atlikus  tyrimą  mums  paaiškėja  ne  tik  kokiomis  ligomis  galime  susirgti,  bet  ir  kokių 
prevencinių  priemonių  (gyvenimo  būdo,  mitybos  pokyčių,  medicininių  veiksmų) 
privalome imtis, kad užbėgtume ligai už akių. 

Ši genetinių tyrimų ir analizės sistema, sujungusi genetikos, biologijos, medicinos ir kitų 
mokslų  naujausius  laimėjimus  į  vieną  visumą  neprilygsta  jokiam  iki  šiol  žinomam 
medicinos  laimėjimui:  genetinėje  analizėje  detaliai  nurodomos  ne  tik  ligos,  kuriomis 
esame linkusios sirgti ir tos, kurių galime nesibaiminti, bet ir išaiškinama, ko stinga ar yra 
per  daug mūsų individualiam organizmui;  kokios maistinės  medžiagos  mums tinka  ir 
kurios  –  ne,  kokioms  medžiagoms  ar  medikamentams  esame  jautrūs,  o  kurias  gerai 
toleruojame;  kokios gyvenimo būdo ir aplinkos sąlygos mums kenkia ir kurios veikia 
sveikatinamai. 

Sužinome  ne  tik  grėsmes,  bet  ir  galimybes.  Gal  turime  polinkį  krūties  vėžiui,  todėl 
privalome kaip galima greičiau pakeisti  gyvenimo ritmą, vartoti tik konkrečius maisto 
papildus ir imtis dar daugybės kitų mokslininkų rekomendacijose išvardytų ir gydytojo 
paaiškintų priemonių, kad išvengtume sunkios ligos. O gal kaip tik ši liga mums visiškai 
negresia, kaip ir, tarkime, osteoporozė – tuomet nustosime graužtis, kad vartojame per 
mažai  kalcio,  kurį,  pagal  tyrimus,  mūsų  organizmas  puikiausiai  pasisavina  ir  iš 
menkiausių pavidalų.

Neribotomis  galimybėmis  pritrenkiantis  tyrimas  iš  esmės  parodo  viso  mūsų  būsimo 
gyvenimo sveikatos žemėlapį – išdėsto pakilimus ir nuokalnes, kurios lauktų natūraliai, 
jei  šiandien  nieko  nesiimtume.  Tačiau  gavusios  tikslias  instrukcijas,  kaip  žemumas 
paversti  aukštumomis,  negi  nors  viena  uždelstume  veikti?  Negi  lauktume,  kol  kūnas 
susidėvės ir taps nesveikas?

Kaip viskas vyksta

Stebėtina, tačiau tyrimui reikalingos tik vidinės žando gleivinės ląstelės – nereikia net ir 
kraujo. Vos valandą iki procedūros susilaikoma nuo maisto.  Tiesa, viskas paprasta tik 
pacientui,  pageidaujančiam  sužinoti,  kaip  keisti  savo  gyvenimą.  Gydytojui  kur  kas 
sudėtingiau  –  jis  privalo  detaliai  surašyti  visą  asmens  sveikatos  istoriją  ir  fizinius 
duomenis. 

Pateikiama net tokia informacija kaip talijos ir klubų apimtis. Tiksliai išvardijamos visos 
būtos ir  esamos ligos, patirtos intervencinės procedūros, su moters ginekologija susiję 
faktai.  Išvardijama,  kokius  medikamentus  ar  maisto  papildus  žmogus  einamuoju 
laikotarpiu vartoja. Atliekami išsamūs kraujo tyrimai. Išklausinėjama ir šeimos istorija – 
kokiomis ligomis yra sirgę artimiausiai giminaičiai.

Atsakymo reikia laukti  iki  6 savaičių – tiek laiko profesionali  mokslininkų ir  medikų 
komanda  užtrunka  analizuodama  genetinių  testų  rezultatus,  apdorodama  visą  turimą 
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informaciją  ir  rengdama  rekomendacijas  –  gyvenimo  planą,  pagal  kurį  duotasis 
momentas įgyja naują prasmę. 

Dar  prieš  kelis  mėnesius  genetinę  analizę  –  viso  savo  genomo  išklotinę,  bet  be 
medicininių išvadų ir konkrečių rekomendacijų – buvo galima užsisakyti internetu, tačiau 
tokia  praktika šiais  metais  buvo tarptautiniu  mastu  uždrausta.  Norint  suprasti  didžiulį 
kiekį gautų duomenų – tyrimo išvadas ir rekomendacijas – reikalingas specialus, ypač 
gilus medicininis išsilavinimas. Pačių pacientų labui nuspręsta leisti vykdyti  tyrimus ir 
aiškinti rekomendacijas tik aukščiausius standartus atitinkančioms medicinos įstaigoms. 

GK Klinika buvo pasirinkta pirmąja oficialia GENOSENSE Diagnostics atstove visame 
Pabaltijo  regione.  Tai  didžiulis  įvertinimas  klinikai  ir  parodytas  pasitikėjimas  aukštu 
Lietuvos medicinos lygiu – juk net ir Lenkijoje šių tyrimų vis dar nėra. 

GK  Klinikos  gydytojas,  žinomas  chirurgas-onkologas  Karapetas  Babajanas,  išsamiai 
išanalizavęs gautą informaciją ir mokslines rekomendacijas sudarys mums suprantamą, 
aiškiai išdėstytą ir tik individualiai tinkantį planą – kaip nuo šiol gyventi, kad išvengtume 
gresiančių ligų, sulėtintume organų susidėvėjimą, galiausiai – atitolintume fizinę senatvę.

Konkrečios instrukcijos

Genetinių tyrimų analizės atskleistas mūsų sveikatos žemėlapis atveria visiškai naujas –
ateities medicinos galimybes. Juk egzistuoja tūkstančiai skirtingų ligų, todėl detalus mūsų 
organizmo ištyrimas  iki  šiol  turėtomis  priemonėmis  faktiškai  neįmanomas  – turėtume 
kreiptis tik į geriausius savo srities specialistus, medicinos įstaigose praleisti marias laiko, 
o rezultatas vargu ar atskleistų visas nusiskundimų priežastis. 

Be to, yra  ligų,  kurios išlenda staiga ir  smogia visu stiprumu – kaip kai kurios vėžio 
formos – apie jas sužinotume tik susirgusios, kai organizmas jau nusilpęs, o išgydymo 
galimybės neaiškios. 

Tuo tarpu GENOSENSE analizė parodo visas mums užprogramuotas ligas, tykojančias 
skirtinguose amžiaus tarpsniuose. Mums suteikiama didžiausia vertybė – laikas, per kurį 
galime  spėti  pasikeisti.  Ir  dar,  atlikus  tyrimą  nereikės  skubėti  į  skirtingų  specialistų 
konsultacijas – visos instrukcijos pateikiamos vienoje vietoje.

Žinoma, šios instrukcijos bus ypatingai naudingos ir mūsų asmeniniams gydytojams – 
remiantis  jomis  galima  sudaryti  individualų  asmens  sekimo  planą  –  tirti  ne 
paviršutiniškai, nuo visko iš karto, o nuodugniai ir giliai, žinant, ko ieškai. Pavyzdžiui, jei 
yra  didelė  tikimybė  susirgti  krūties  vėžiu,  moteris  bus  dažniau  tikrinama  krūties 
specialisto, o ir profilaktinę mamogramą reikės darytis ne sykį į du metus, bet kas metus 
ar  pusmetį. Arba: jeigu genetiškai gresia išeminė širdies liga – atitinkamai laiku reikės 
pradėti sekti širdį, gal keisti mitybą, fizinį krūvį ir kita. 

Instrukcijos  aprėpia  ir  mūsų  mitybą  –  juk  ką  valgome,  tuo  ir  esame.  Nuo  mitybos 
priklauso ne tik bendra savijauta, bet ir sveikata, o maisto įsisavinimas vėlgi pavaldus 
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genetikai.  Genetinė analizė įgalina tiksliai  išsiaiškinti,  kaip mūsų organizmas įsisavina 
atskiras maistines medžiagas, tuo tarpu instrukcijose nurodoma, ką iš maisto produktų 
galime  valgyti  ir  kurie  turi  būti  pašalinti  iš  mitybos  grandinės  –  sudaroma specialiai 
mums pritaikyta mitybos schema. Laikydamosi jos galėsime būti tikros, kad organizmas 
neapkraunamas, o imuninė sistema puikiai veikia ir lemiamu momentu mūsų nepaves. 

Kitas su gera savijauta susijęs, tačiau iki šiol buvęs pakankamai mistinis rodiklis – mūsų 
kūno  masės  indeksas.  Atrodo,  šimtą  sykių  skaityta,  kad  norėdamos  būti  sveikos  ir 
gražios, visos turime papulti į vieną šio rodiklio rėžį. Bet tiesa ta, kad kiekvienai gamta 
numatė skirtingą svorio indekso limitą, prie kurio mūsų organizmas jaučiasi geriausiai. 
Ruošdami  rekomendacijas  mums,  mokslininkai  nurodo  ne  tik  koks  turėtų  būti  kūno 
masės indeksas, bet ir kaip jį pasiekti, o tuomet – kaip palaikyti tinkamą svorį. 

Mityba taip pat turi įtakos mūsų reakcijai į stresą, hormonų ir psichinei pusiausvyrai. Iš 
genetinės  analizės  nurodymų  sužinosime,  kaip  konkrečiai  keisdamos  mitybą  galime 
sureguliuoti  hormoninę  apykaitą,  pagerinti  psichinę  pusiausvyrą  ir  nepasiduoti 
šiuolaikiniame  pasaulyje  neišvengiamam  stresui.  Beje,  skirtumas,  akivaizdžiai 
parodantis, jog genetinės analizės būdu gauti asmeniniai mitybos duomenys yra visiškai 
kitokio  lygmens  nei  iki  šiol  atliekami  maisto  netoleravimo  testai  –  genetinę  analizę 
tereikia atlikti vieną kartą gyvenime. 

Tinkami  papildai  –  vitaminai,  mikroelementai  ir  kitos  medžiagos  gali  atitolinti  mums 
gresiančias ligas ir pagerinti medžiagų apykaitos procesą, tuo tarpu bet kaip vartojami 
arba  mūsuose  tokie  populiarūs  bendrieji  papildų  rinkiniai  konkrečiam  organizmui 
dažniausiai  neveiksmingi,  o kartais  net  būna žalingi.  Tuo tarpu GENOSENSE tyrimai 
pateikia  ir  detalias  nuorodas,  kurios  medžiagos  mums  reikalingiausios  ir  kurios 
nevartotinos.  Mums  sudaromas  tikslus  papildomai  būtinų  medžiagų  sąrašas  ir 
išvardijamos  blogosios  –  organizmą  žalojančios  substancijos.  Ypatingai  svarbu,  kad 
kiekvienam pacientui bus galima užsisakyti tik jam konkrečiai subalansuotų, genetiškai 
reikalingų ir naudingų vitaminų, mikroelementų ir veikliųjų aktyviųjų medžiagų papildus.

Didelę reikšmę įvairiems susirgimams turi gyvenimo būdas. Tačiau tik nuo kiekvienos 
mūsų  genetikos  priklauso,  kokį  jį  turime  rinktis.  Instrukcijose nurodoma,  kokią  įtaką 
mūsų  ateičiai  turi  fizinis  aktyvumas  –  kiek  ir  kaip  privalome judėti,  kad  išvengtume 
susirgimų. Jei paveldėjome stiprų organizmą – fizinio aktyvumo svarba gali pasirodyti ne 
tokia  didelė.  Sužinome,  kas  nuodija  mūsų  organizmą  ir  kokių  žalingų  įpročių,  kaip 
tabakas ar alkoholis, privalome atsisakyti. Gauname instruktažą net dėl to, kuo konkrečiai 
galime ligi soties mėgautis, nerizikuodamos savo gyvybe. 

Individuali  medicininė  stebėsena,  orientuota  į  aiškių,  konkrečių  ligų  prevenciją, 
subalansuota mityba ir tinkamas gyvenimo būdas – visa tai leidžia išlaikyti puikią fizinę 
sveikatą kur kas ilgiau, nei užkoduota mūsų genuose! O jei sveikas kūnas, tai sveika ir 
laiminga dvasia ir visiškai kita gyvenimo kokybė!
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                                                                                                         ŽODYNĖLIS             

Nepaisant to, kad visų žmonių genuose užkoduota ir bendra visiems informacija, tačiau 
dalis  jos  yra  individuali, –  taigi  kiekvienas  individas  yra  unikalus.  Šį  individualumą 
užtikrina nežymūs žmonių genų rinkinių skirtumai. Minėti rinkiniai – tai  genomas arba 
genetinė  informacija  (DNR),  kurią  sudaro  tiek  genai,  tiek  nekoduojančios  sekos. 
Žmogaus genomas saugo milijardą bitų informacijos.

Moksliškai individualūs (arba unikalūs) žmogaus genomo pakitimai vadinami genetiniu 
variantu arba polimorfizmu. Būtent šie genetiniai variantai (polimorfizmai) nulemia, kad 
vieni iš mūsų yra šviesiaplaukiai, kiti – tamsiaplaukiai, vieni – aukšti, kiti – žemaūgiai, 
kad vieni iš mūsų yra imlesni vienoms ligoms, tačiau atsparesnis kitoms ir pan.

Genetinė  analizė tiria  genetinius  variantus  (polimorfizmus),  o  šios  analizės  rezultatai 
atskleidžia  žmogaus  genetinį  potencialą  ir  jo  įtaką  asmens  sveikatai,  senėjimui  bei 
gyvenimo kokybei ir t.t.

Turėdamas informaciją apie individualų genetinį polinkį, gydytojas gali imtis ypatingų 
prevencinių priemonių ir, jei būtina, pasiūlyti pacientui specialiai jam pritaikytą gydymo 
būdą  ar  vaistus.  Tuomet  nebereikia  laukti  ligos  ir  kovoti  su  ja,  atvirkščiai  –  galima 
užbėgti susirgimui už akių ir jo išvengti. Genetinės analizės rezultatai taip pat parodo, 
kokius vitaminus ir kitas maistines medžiagas yra tikslinga ir veiksminga vartoti tik tam 
konkrečiam žmogui.

Genetinės analizės atlikimui reikia paimti kelis ląstelių mėginius iš žando gleivinės. Iš 
burnos  ertmės  juos  be  jokio  skausmo  gali  paimti  asmeninis  medicinos  konsultantas, 
naudodamas  tepinėlio  ėmimo  lazdeles.  Šio  testo  nereikia  kartoti  –  asmens  ypatingos 
genetinės savybės yra unikalios ir niekada nesikeičia.
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                                                                                                                                                                  PIRMINĖS PREVENCIJOS GENETINIS TESTAS

Pirminės prevencijos genetinis  testas (angl. k.  Primary Prevention Sensor) pirmiausiai 
skirtas  bazinei  širdies  kraujagyslių  ligų  rizikai  įvertinti,  tačiau  jis  taip  pat  atpažįsta 
apsaugines  ir  palankias  genetines  konfigūracijas.  Tyrimo  metu  atliekama  analizė  ir 
medicininė interpretacija tų genetinių variantų (polimorfizmų), kurie yra susiję su :

• širdies   kraujagyslių  ir  medžiagų  apykaitos  ligomis  bei  būklėmis,  įskaitant 
nutukimą, 2 tipo cukrinį diabetą, įvairių tipų dislipidemijas, 

• hipertenzija,

• širdies kraujagyslių liga ir išemine širdies liga,

• taip pat krešėjimo ir trombų susidarymo sutrikimais.

Pirminės  prevencijos  genetinio  testo  analizę  rekomenduojama  atlikti  tik  kartu  su 
tradiciniais  klinikiniais  tyrimais,  laboratoriniais  testais  ir  instrumentiniais  tyrimais, 
taikant  ją  kaip  prevencinės  patikros  programos  dalį  arba  tada,  kai  yra  ypatingų 
nusiskundimų  simptomų.  Žinios  apie  genetinius  nukrypimus  suteiktų  vertingos 
informacijos  apie  rizikos  faktorius,  kuriuos  galima  keisti,  ir  leistų  numatyti  jų 
prevencijos metodus. Visos šios priemonės gali  padėti  efektyviai įvertinti  bendrąją ir  
individualią riziką,  numatyti rizikos tendencijas  bėgant laikui ir kuo anksčiau  imtis  
prevencinių priemonių.
Naujasis GENOSENSE Diagnostics pirminės prevencijos genetinis sukurtas atsižvelgiant 
į turimas žinias apie galimus rizikos faktorius. Visus minėto testo genetinius variantus 
(polimorfizmus) kruopščiai parinko ir patvirtino profesionalių gamtos mokslų tyrinėtojų 
ir  gydytojų  komanda,  remdamasi  šiuolaikiniais  moksliniais  įrodymais.  Laboratorinę 
analizę  GENOSENSE  Diagnostics  atlieka  vadovaudamasi  21-ojo  amžiaus  kokybės 
standartais.
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                         GENETINIS TESTAS MOTERIMS FEMSENSOR 40PLUS

FemSensor  40plus tiria  kruopščiai  atrinktus  polimorfizmus,  dėl  kurių  atsiranda 
struktūriniai pokyčiai baltymuose, kurie:

• reguliuoja moters lytinių hormonų apykaitą;
• daro įtaką kaulų apykaitos procesams;
• pagreitina arba sulėtina aplinkos toksinių medžiagų irimą;
• palaiko kraujo krešėjimo sistemos homeostazę;
• veikia lipidų apykaitos procesus.

FemSensor 40plus  atskleidžia  informaciją  apie  asmens  genetines  savybes,  o  tai  savo 
ruožtu padeda medicinos konsultantui:

• pritaikyti  sekimo  –  skriningo programą,  kryptingai   tikrinti  dėl  genetiškai 
determinuotų ligų ar sveikatos pakitimų;

• pritaikyti  gydomąsias  priemones,  kad sumažėtų  polinkis  sirgti  ir  taip  pagerėtų 
gyvenimo kokybė;

• išrinkti  tinkamą  pakaitinę  hormonų  terapiją,  kurią  skiriant  būtų  gautas  tik 
pageidaujamas poveikis arba būtų atkreipiamas dėmesys į atitinkamą alternatyvų 
gydymą;

• patarti,  kaip  keisti  gyvenimo  būdo  įpročius,  kad  jie  užtikrintai  prisidėtų  prie 
asmens  sveikatos  palaikymo  kiekvienu  individualiu  atveju  (fizinis  aktyvumas, 
žalingi įpročiai, mityba, unikalūs maisto papildai ir t.t.).
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                                          GENETINIS TESTAS VYRAMS IR MOTERIMS 
                                                                           PREMIUM MALE / FEMALE

Remiantis naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, sukurti plačios paskirties genetiniai 
testai  PREMIUM  female ir  PREMIUM  male,  leidžiantys  individui  sužinoti,  kaip 
pagerinti ir išsaugoti savo sveikatą.

PREMIUM female tiria kruopščiai atrinktus polimorfizmus ir vertina šių sričių sveikatos 
sutrikimų riziką:

• ginekologijos: menopauzę, pakaitinę hormonų terapiją; 
• onkologijos: krūties vėžį, osteoporozę, kraujo krešėjimą, detoksikaciją;
• kardiologijos: koronarinę širdies ligą, aterosklerozę, hipertenziją, infarktą;
• farmakologijos: vaistų apykaitą.

PREMIUM male tiria kruopščiai atrinktus polimorfizmus ir vertina šių sričių sveikatos 
sutrikimų riziką:

• andrologijos: ilgaamžiškumą, prostatos vėžį, detoksikaciją;
• onkologijos: osteoporozę, kraujo krešėjimą;
• kardiologijos: koronarinę širdies ligą, hipertenziją, infarktą, aterosklerozę;
• farmakologijos: vaistų apykaitą.

Naujausiais  moksliniais  tyrimais  patvirtinta,  kad  dėl  polimorfizmų  gali  padidėti  arba 
sumažėti  polinkis  sirgti  su  amžiumi  susijusiomis  ligomis.  Įrodytas  farmakologinių 
polimorfizmų  poveikis  daugelio  vaistų  tolerancijai,  apykaitos  greičiui  ir  tuo  pačiu 
veiksmingumui.

Žinojimas apie asmens genetines ir kitas savybes leidžia medicinos konsultantui:

• pasirinkti tinkamą strategiją, siekiant apsisaugoti nuo hormonų nepakankamumo 
simptomų ir jų pasekmių ginekologijoje ir andrologijoje;

• anksti aptikti  ir  neilgą laiką stebėti pacientus,  aptikus genetinių piktybinių ligų 
rizikos aplinkybių ginekologijoje ir andrologijoje;

• laiku  imtis  širdies  ir  kraujagyslių  sistemos  ligų  profilaktikos  priemonių  esant 
genetinės aterosklerozės rizikai; 

• tinkamai parinkti vaistus, kurių gali prireikti; pritaikyti vaistinės medžiagos dozę;
• atsižvelgiant į testo rezultatus, duoti patarimų dėl gyvenimo būdo keitimo, pvz., 

dėl dietos ir (arba) fizinio aktyvumo, taip pat dėl apsaugos nuo toksinių medžiagų 
poveikio.
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                                 MITYBOS GENETINIS TESTAS  NUTRITIONSENSOR

Dėl  tam  tikrų  genetinių  savybių  įtakos  maisto  medžiagų  įsisavinimui  individualiai 
kiekviename organizme, bendrosios dietos rekomendacijos ne visada tinka kiekvienam. 
Todėl,  kad  jaustųsi  gerai,  individas  turi  teisingai  pasirinkti  maisto  medžiagas,  kurios 
atitiktų jo individualios medžiagų apykaitos poreikius.

Moderni genetinės analizės technologija padeda nustatyti  ypatingas genetines savybes, 
darančias įtaką maisto medžiagų įsisavinimo procesams žmogaus organizme.

Naujasis  mitybos  genetinis  testas  NutritionSensor sudarytas  iš  kelių  genetinių  testų, 
kuriuos atlikus pateikiamos moksliškai pagrįstos rekomendacijos dėl tinkamo tam tikrų 
maisto  produktų  ir  maisto  papildų  vartojimo  ar  nevartojimo  kiekvienu  individualiu 
atveju.

NutritionSensor tiria  pagal  naujausius  mokslinius  tyrimus  kruopščiai  atrinktus 
polimorfizmus,  dėl  kurių  atsiranda  struktūrinių  pokyčių  baltymuose.  Pastarieji, 
pasireiškus kitam poveikiui:

• suskaido toksines aplinkos medžiagas į nekenksmingus produktus;
• reguliuoja kalio apykaitą;
• daro įtaką imuniniam atsparumui ir senėjimo procesams;
• kontroliuoja lipidų ir gliukozės apykaitą.

Naujausi  moksliniai  tyrimai  patvirtino,  kad  šie  polimorfizmai  turi  įtakos  sveikatos 
sutrikimams, kurių atsiradimą galima sumažinti arba netgi jo išvengti, pritaikius tinkamą 
dietą ir gyvenimo būdą.

Žinojimas apie individo genetines savybes leidžia medicinos konsultantui:

• sudaryti individualią mitybos schemą, kad būtų galima apsisaugoti nuo genetinių 
veiksnių įtakos;

• pritaikyti papildomą mitybą pagal individualius asmens poreikius; 
• rekomenduoti profilaktines priemones fiziologinei pusiausvyrai išlaikyti aplinkos 

toksinių  medžiagų  poveikio,  asmeninio  streso,  hormoninės  pusiausvyros  ir 
psichinės pusiausvyros sutrikimų atvejais;

• sudaryti tinkamą dietą, kad sumažėtų kūno masės indeksas.
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                                                                                                       GK KLINIKA

                                                                           GENOSENSE DIAGNOSTICS

Modernus  medicinos,  biotechnologijų  ir  lazerių  centras  GK klinika  įsteigtas  2005 m. 
Vilniuje.  GK klinikoje  dirba  patyrę specialistai  –  plastinės  rekonstrukcijos chirurgijos 
gydytoja,  chirurgas  onkologas,  dermatologai,  alergologas,  vaikų chirurgai  ir  pediatras, 
anesteziologai,  kraujagyslių  chirurgas,  ginekologas,  traumatologas,  dietologas, 
psichiatras,  psichologas, manualinis terapeutas, osteopatas,  kūno skulptūros specialistas, 
ortopedas  ir  toksikologas.  Klinikai  vadovauja  žinomas  Lietuvoje  chirurgas  onkologas 
Karapetas Babajanas.

Daugiau informacijos: www.gkklinika.lt 

GENOSENSE Diagnostics – prevencinės genetinės diagnostikos lyderė pasaulyje ir šios 
srities  pradininkė  Europoje,  įsipareigojusi  pritaikyti  molekulinės  medicinos  žinias, 
įgyvendinant individualios, prevencinės ir individualiems paciento poreikiams pritaikytos 
medicinos viziją. Šiam tikslui sukurta unikali  prevencinių genetinės diagnostikos testų 
linija. Genetiniai tyrimai atliekami žmonėms iš viso pasaulio – Šiaurės ir Pietų Amerikos, 
Europos, Australijos ir Azijos. 

GK Klinika, bendradarbiaudama su GENOSENSE Diagnostics, pirmoji Pabaltijo šalyse 
pristato tokio lygio genetinius tyrimus.

Daugiau informacijos: www.genosense.at 
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