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T
oji ga li my bė – tai ke lių ti pų ge ne ti niai 
tes tai mo te rims ir vy rams, mi ty bos ir 
me džia gų apy kai tos. Pap ras čiau ta
riant, tai ga li my bė su da ry ti sa vo svei

ka tos ho ros ko pą, tik kur kas tiks les nį ir aiš kes nį 
nei iš šif ruo tą pa gal žvaigž des.

„Tai – to bu la pro fi lak ti nė me di ci na“, – įsi ti ki nęs 
gy dy to jas KarapetasBabajanas, ku rio va do
vau ja mo je GK kli ni ko je ir at lie ka mi nau jie ji tes tai. 
Juos at li kę gau na te atas kai tą apie sa vo ge ne ti nę 
struk tū rą ir pa ta ri mų, kaip gy ven ti to liau.

Ty ri mas at lie ka mas pap ras tai: iš bur nos ert mės 
te pi nė lio laz de le pai ma ma ląs te lių, jos siun čia mos 
į Aust ri ją, „Ge no sen se Diag nos tics“ la bo ra to ri ją, 
o at sa ky mas gau na mas po mė ne sio.

Kiek vie nas iš mū sų tu ri me 30–35 tūks tan
čius ge nų, tarp jų yra ne di de lių skir  tu mų, ku
rie ir le mia mū sų in di vi dua lu mą. Iš šif ruo ti vi sų 
ge nų dar neį ma no ma, bet gau ti at sa ky mą dėl 
il gaam žiš ku mo, on ko lo gi nių, kar dio lo gi nių li gų, 
cuk ri nio dia be to ti ki my bės jau ga li ma. O kaip 
su ma žin ti li gų ri zi ką, pa suf le ruos mi ty bos ge
ne ti nis tes tas.

Šio ty ri mo ne rei kė tų pai nio ti su mais to to le
ra vi mo tes tu. Pas ta rą jį rei kia kar to ti ir jis da ro mas 
no rint su ži no ti, ar or ga niz mas to le ruo ja tam tik
rus pro duk tus. Ge ne ti nį ty ri mą už ten ka da ry ti vie
ną kar tą gy ve ni me. Ga vę jo iš va das su ži no si te, ko 
tu rė tu mė te veng ti, kiek puo de lių ka vos per die ną 
ar per sa vai tę ga li te iš ger ti, ko kia spor to ša ka tin
ka ar ko kius pa pil dus pri va lo te var to ti.

„Da bar žmo nės įp ra tę var to ti po li vi ta mi nus. 
Ta čiau ne vi si vi ta mi nai tin ka or ga niz mui. At li kus 
mi ty bos ge ne ti nį ty ri mą su ži noma, ko konk re
čiai tau rei kia. Pa vyz džiui, man rei kia ome ga3 
rūgš čių, se le no ir vi ta mi no C. Tad kam be rei
ka lo var to ti, tar kim, B gru pės vi ta mi nus?“ – pa
tei kia pa vyz dį K.Ba ba ja nas.

– Bet kam apsk ri tai da ry ti ge ne ti nį ty ri mą, 
jei ir taip aiš ku, kad iš veng tu me prob le mų gy
ven da mi svei kai?

– Kaž ko dėl dan tis pri ži ūrė ti žmo nės jau iš
mo ko – va lo juos, tik ri na si bent kar tą per me tus, 
gy do at si ra du sį ėduo nį. Taip pat rei kė tų iš mok ti 
ir vi są or ga niz mą pri ži ūrė ti – pro fi lak tiš kai.

Ki ta ver tus, ne vi siems vie no dą įta ką tu ri svei
kos gy ven se nos prin ci pai. Pa vyz džiui, vi suo ti nai 
priim ta aly vuo gių alie jų lai ky ti svei ku. Bet jau 
tu rė jau pa cien tų, ku riems iš vi so jo ne ga li ma 
var to ti, nes tai su ke lia svei ka tos sut ri ki mų. Man, 
tar kim, rei kia gy vu li nės kil mės rie ba lų, o juk jie 
svei kos gy ven se nos ša li nin kų pei kia mi.

Vi są gy ve ni mą ma niau, kad sun ku mų kil no
ji mas svei ka tos nep ri de da. Ta čiau kai ku riems 
pa cien tams bū tent ši spor to ša ka re ko men duo
ja ma, nes rei kia apk rau ti or ga niz mą.

– Kokiems pacientams re ko men duo ja te at
lik ti ge ne ti nį ty ri mą?

– Tik svei kiems žmo nėms ar ba įta rian tiems, 
kad to kie yra, – juo kia si gy dy to jas.

– Ty ri mas nė ra pi gus. Gal vis dėl to rink tis 
jį kri ti niais at ve jais?

– Kri ti nis at ve jis – jau li ga! Tuo met ją jau rei
kia gy dy ti, o ne steng tis už bėg ti už akių.

– Bet juk yra daug žmo nių, ku rie visiškai 
ne no ri ži no ti sa vo atei ties.

– Taip, nes su ži no ju si, kad yra ti ki my bė su sirg ti 
krū ties vė žiu, tu ri te du veiks mų pla no va rian tus: 
pir mas – pul ti į dep re si ją, ant ras – dė ti vi sas pas
tan gas li gai iš veng ti: rink tis tam tik rus pro duk tus, 
mes ti rū ky ti, var to ti tam tik rus pa pil dus.

– Sa ko ma, kad te rei kia įsik lau sy ti į sa vo or
ga niz mą ir iš gir si, ko jam rei kia, o ko – šiukš tu 
neb ruk ti. Tad kam tas ge ne ti nis ty ri mas?

– Taip, tu rė jau pa cien tą, ku ris die vi na ke pe
nė les. Ge ne ti nio ty ri mo iš va do se bu vo pa ra šy ta, 
kad jam rei kia me džia gų, ati to li nan čių os teo po
ro zę ir II ti po cuk ri nį dia be tą. O jų kaip tik yra 
ke pe nė lė se!

Aš už tai, kad žmo gus gy ven tų har mo nin gai 
su sa vi mi ir gam ta. Bet šiuo lai ki nia me pa sau ly je 
daž nas gy ve na pa šė lu siu tem pu ir yra ka muo
ja mas dep re si jos. Tad įsik lau sy ti į sa ve ne tu ri me 
nei lai ko, nei no ro. O ži nia, kad tau tik rai gre
sia in sul tas, pri ver čia žmo nes keis ti sa vo gy ve
ni mo bū dą.

Atei ty je, kai moks li nin kai ga lės iš šif ruo ti vi są 
ge ne ti nę struk tū rą, ne be ger si me tie siog as pi ri
no, nes ne vi sus jis vei kia vie no dai, o var to si me 
tik tik rai tin kan tį vais tą. Šiuo me tu tu ri me tik 
uni ka lią ga li my bę su ži no ti apie la biau siai žmo
nes pjau nan čias li gas – šir dies ir on ko lo gi nes. 
Tad ko dėl ja ne pa si nau do ti? Ži no ma, ne rei kia 
pa mirš ti, kad mus vei kia ir išo rės veiks niai bei 
įp ro čiai. Su ži no jęs, kad tu ri il gaam žiš ku mo ge
ną, tik rai ne ga li at si pa lai duo ti ir val gy ti bet ką ar 
vi saip nuo dy ti or ga niz mą.
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