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Sveiki atvykę į savo dietos ataskaitą

Mielas kliente,

DNAfit, jau daugelį metų dirba asmeninės mitybos genetikos srityje, siekdami individualizuoti ir pateikti rekomendacijas kiekvienam 
klientui, pagal jo asmeninį genetinį profilį.

Mums tiktai malonu pasveikinti jus su jūsų asmenine genetine ataskaita. Mes tikime, kad tikrasis sveikatingumas “ateina” ieškant teisingo 
kelio ir suprantant, kokią įtaką jūsų genetika daro jūsų organizmo metaboliniams procesams. Tokiu būdu padėsime jums siekti sveikesnio 
gyvenimo būdo. 

Ataskaitoje sužinosite, kaip jūsų DNR gali paveikti kasdienius sprendimus ir kaip būtų galima geriau pritaikyti individualias 
žinias. Pateiksime jums išnagrinėtas genetines variacijas ir paaiškinsime, kaip jos veikia jūsų organizmą ir kokius veiksmus, 
remiantis šiais rezultatais, galėtumėte įtraukti į savo sveikesnį gyvenimo būdą.

Genetika yra tik viena “paveikslo” dalis, tačiau neatsiejama nuo jūsų sveikesnio gyvenimo būdo. Kas jūs easte, remiasi unikalia 
jūsų prigimties ir jūsų pastangų sąveika, todėl patarsime jums kaip geriau suprasti savo prigimtį. 

Linkime viso ko geriausio jūsų asmeninėje sveikatingumo kelionėje!

Tyrimą, paremtą jūsų ataskaita, sukūrė „DNAfit“ mokslinė komanda
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Jūsų mitybos ataskaita 02

Genetika 101

Kas yra genai?
Genas yra specifinis jūsų DNR segmentas. Jame yra užkoduota organizmo funkcijų informacija, kaip pagaminti tūkstančius skirtingų 
rūšių baltymų, reikalingų normaliam organizmo funkcionavimui. Kiekvienas genas turi atlikti tik jam skirtą funkciją. Todėl mes 
sutelksime dėmesį į tuos genus, kurie turi įtakos mitybos metaboliniams procesams. 

Kas yra genotipas?

Kiekvieno geno konkreti versija, kurią paveldėjote, vadinama jūsų genotipu. Priklausomai nuo jūsų individualaus genotipo, 
gali skirtis genetinė reakcija į tam tikrus organizmo metabolinius procesus.

Ką reiškia raidės genotipe?
Kiekvienas genas yra sudarytas iš mažesnių molekulių ir vaizduojamas raidžių deriniu. Šios raidės vadinamos “aleliais” 
-tai mažos geno dalies variacijos. Dažniausiai jos žymimos šiomis keturiomis raidėmis:

ACGT

 Kiekviename DNAFit ataskaitos skyriuje pateiksime jums lengvai suprantamų veiksmų rinkinį ir jūsų genetinio profilio 
paaiškinimus. Kiekviename skyriuje jūs susipažinsite su:

Kokius genus mes 
analizuojame ir kodėl  

Kaip šie genai įtakoja 
jūsų organizmą  

Genų, kuriuos 
paveldėjote variacijos  

           Poveikis, kurį jūsų genotipas daro         
kiekvienam bruožui

Su kiekviena geno variacija, mes taip pat 
pateiksime jums, individualių 
rekomendacijų, kuriomis galite 
vadovautis, atsižvelgiant į rezultatus.
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Jūsų ataskaitos rezultatai

Optimalus mitybos planas

Mažiau riebalų  Mažas riebalų kiekis       Mažas angliavandenių kiekis          Mažiau angliavandenių

subalansuota angliavandenių  
         ir riebalų dieta 

Bendri genetinio jautrumo angliavandeniams ir riebalams rezultatai rodo, kad jums tiktų subalansuotos angliavandenių ir riebalų 
dietos planas. 

Jautrumas 
angliavandeniams  

Jautrumas riebalams   Detoksikacija 

Kryžmažiedžių 
daržovių poreikis  

Jautrumas druskai   Atsakas į alkoholį

Jautrumas kofeinui   Kartaus skonio 
suvokimas  

Laktozės tolerancija

Polinkis į celiakiją
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Jūsų mitybos ataskaita 03

Optimalus 
dietos tipas
Optimalus dietos tipas priklauso nuo jūsų jautrumo angliavandeniams ir riebalams. Mityba 
pagal jūsų optimalų dietos tipą gali palengvinti svorio reguliavimą ir pagerinti bendrą  
sveikatą.
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Jūsų mitybos ataskaita 04

Jūsų optimali 
mityba  

Ar žinojote?
Bendras maisto dienos kiekio suvartojimas priklauso nuo 
daugelio veiksnių, įskaitant; amžių, svorį, lytį, fizinį 
aktyvumą ir nuo individualių tikslų.

Subalansuota 
angliavandenių ir 
riebalų dieta
Tikslas 40-45% agliavandenių, 35-
40% riebalų ir 15-25% baltymų
Bendri genetinio jautrumo angliavandeniams ir 
riebalams rezultatai rodo, kad subalansuota 
angliavandenių ir riebalų dieta būtų geras pasirinkimas. 

Mityboje turėtų dominuoti optimalus dietos tipas, o 
veiksmingiausia yra tokia mityba, kurios galite laikytis 
nuolat, o ne greitai koreguojantis planas. Tikslas yra  laikytis 
mitybos plano apie 90% visos dienos mitybos metu. Jei 
galėsite tai padaryti, laikui bėgant pastebėsite puikius 
pokyčius.

Dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti:

01

Daržovės turėtų būti pagrindinis 
maistas, įtrauktas į visas mitybas. 
Daržovės yra puikus vitaminų ir 
mineralų šaltinis. Savo mityboje 
vartodami daug įvairių daržovių, 
gausite daugybę maistinių medžiagų. 
Daržovėse yra daug skaidulų, kurios, 
kaip įrodyta, skatina sveiką žarnyną 
ir mažina virškinimo problemas. 
Dieta, kurioje gausu daržovių, gali 
sumažinti neigiamų pasekmių 
sveikatai ir turėti teigiamą poveikį 
cukraus kiekiui kraujyje. 

02

Perdirbti maisto produktai, tai 
produktai, kurių sudėtyje yra maisto 
priedų, įskaitant dirbtinius 
kvapiuosius konservantus ir dažus, 
siekiant pagerinti maisto produktų 
laikymąsi ir skonį. Dažnai perdirbti  
produktai yra patogūs maisto 
produktai, kurie yra greitai 
paruošiami. Tačiau yra duomenų, 
leidžiančių manyti, kad šie maisto 
produktai yra susiję prastėjančia 
visuomenės sveikata, todėl rinkitės 
neperdirbtus ar minimaliai perdirbtus 
maisto produktus.  

03

Pagrindinis baltymų vaidmuo yra 
aprūpinti organizmą aminorūgštimis. 
Šios amino rūgštys atlieka daugybę 
vaidmenų organizme, įskaitant 
raumenų augimą ir jų palaikymą, 
visų audinių (įskaitant odą ir vidaus 
organus) atsistatymą, hormonų ir 
fermentų gamybą, taip pat jūsų 
imuninės sistemos palaikymą. Mėsa 
ir žuvis, tai pagrindinis baltymų 
šaltinis, kiti baltyminiai maisto 
produktai yra riešutai, pienas, 
kiaušiniai, pupelės ir lęšiai.
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Jūsų mitybos ataskaita 05

Jūsų  
jautrumas 
angliavandenims
Žinant, kaip jūsų organizmas reaguoja į įvairius angliavandenius, galima lengviau kontroliuoti 
sveikatą ir sudaryti optimalų mitybos planą.
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Jūsų mitybos ataskaita 06

Jūsų jautrumas 
angliavandeniams  

 Ar žinojote, kad..?
Žmonės dažnai pamiršta, kad angliavandenių yra ir 
gėrimuose, venkite saldžių gėrimų - jie turi daug 
rafinuotų angliavandenių!

Your Jūsų genų lentelė
Tiriama genų grupė, kuri vaidiną svarbų vaidmenį 
angliavandenių metabolizmo ir absorbcijos procesuose 
organizme. atsako į klausimą kiek jautrus esate insulinui.

Jūs turite didelį jautrumą angliavandeniams. Šios 
grupės genai daro įtaką rafinuotų angliavandenių 
metabolizmui ir pasisavinimui. Mes rekomenduojame, 
kad bendras angliavandenių kiekis sudarytų 40% visų 
dienos kalorijų. Tai pasieksite suvartodami 7 porcijas 
vaisių, krakmolingų daržovių, ankštinių daržovių ir 
(arba) neskaldytų grūdų per dieną.  

Tirtas 
genas 

ACE

ADRB2

FABP2 

Lokacija

rs4341

rs1042714

rs1799883  

Jūsų 
genotipas

GG

GG

CC  

Efektas

**

**

-

PPARG rs1801282 CC **

IRS1 rs2943641 CC -

TCF7L2 rs7903146 CT *

Svarbu žinoti:

01

Didžiausią dėmesį skirkite nerafinuotų 
angliavandenių, tokių kaip daržovės, 
vaisiai, ankštiniai ir sveiki grūdai 
įtraukimui į savo mitybą. Tai padidins 
skaidulų kiekį sveikesnei virškinimo 
sistemai.  

02

 Apribokite rafinuotų angliavandenių 
suvartojimą. Nors jūs turbūt žinote, kad  
reikia riboti perdirbtą maistą ir saldžius 
gėrimus, rafinuoti angliavandeniai taip pat 
“slepiasi” mažai skaidulų turinčiuose 
produktuose, tokiuose kaip ryžiai, pyragai, 
vaisių sultys ir kečupas.  

03

Tolygiai paskirstykite         
angliavandenių kiekį per dieną. 
Pietaudami galite gauti angliavandenių, 
tik svarbu vieno valgymo metu negauti 
visos dienos angliavandenių normos.
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Daugiau 
suprasti apie 
angliavandenius
Angliavandeniai yra maistinių medžiagų grupė, kuri sudaro 
daugumos žmonių, didelę mitybos dalį. Jie yra svarbūs suteikiant 
jūsų organizmui energijos, reikalingos jo funkcionavimui ir yra 
pagrindinis skaidulų šaltinis, kurio reikia jūsų organizmui, kad 
palaikyti sveiką žarnyną. Analizuoti individualų angliavandenių 
poreikį yra svarbu, nes tuomet galima įvertinti individualiai, kaip 
jūsų organizmas reaguoja į skirtingų rūšių angliavandenius.  

Angliavandenių tipai
Angliavandeniai skirstomi į dviejų rūšių angliavandenius: neapdoroti ir  
apdoroti angliavandeniai.  
 
Neapdoroti ir daug skaidulų turintys angliavandeniai teigiamai veikia  
sveikatą, suteikdami organizmui skaidulų, vitaminų ir mineralų; šie 
angliavandeniai lėtai paverčiami gliukoze, užtikrinant energijos lygį  
visos dienos metu. Kita vertus, perdirbtuose angliavandeniuose ir  
pridėtiniame cukruje trūksta svarbių maistinių medžiagų ir jie gali  
sukelti gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą,  sukeldami potraukį  
cukrui. 

Krakm. 
daržovės  

Nerafinuoti angliavand. 

Vaisiai   Daržovės   Pyragai  

Rafinuoti angliav. 

Saldainiai    Gazuoti gėrimai

Balti miltai Cukrus ir sirupai Fri bulvytės

Pilno grūdo produktai  
Pupelės ir  
   žirniai  Lęšiai

Angliavandeniai ir cukraus kiekis

Angliavandenių vartojimas turi 
tiesioginį poveikį cukraus kiekiui 
kraujyje. Kai per greitai į organizmą 
patenka gliukozė (iš angliavandenių), 
tai sutrikdo cukraus kiekį kraujyje. Per 
didelis cukraus kiekis kraujyje gali 
neigiamai paveikti jūsų sveikatą ir 
apsunkinti jūsų svorio reguliavimą. 

Angliav. ir jūsų sveikata 

Cukraus kiekio kraujyje kontrolė yra 
susijusi su daugybe teigiamų padarinių 
sveikatai, įskaitant sumažintą 2 tipo 
diabeto išsivystymo riziką, ilgesnį sotumo 
jausmą ir sumažėjusį potraukį 
saldumynams.  

Angliavandeniai ir jūsų svoris 

Žinodami savo genetinę reakciją į 
angliavandenius, galėsite lengviau ir 
efektyviau pasiekti savo mitybos tikslus.  
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Jūsų  

jautrumas          

riebalams
Kai sveikieji riebalai valgomi saikingai, jie padeda organizmui geriau funkcionuoti. Tačiau 
kievienas individualiai reaguoja į skirtingas riebalų rūšis.
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Jūsų 
jautrumas
riebalams 

Ar žinojote, kad….?
Visi riebalai turi daug kalorijų. Nors tai ne visada yra blogai, 
svarbu žinoti apie suvartojamų riebalų kiekį - ypač jei easte 
jautresnis sotiesiems riebalams.  

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šią genų grupę, nes jie visi vaidina pagrindinį 
vaidmenį nustatant, kaip jūsų organizmas metabolizuoja riebalus. 
Jų funkcijos veikia daugelį jūsų organizme vykstančių procesų, 
įskaitant ir tai, kaip jūsų organizmas absorbuoja, perneša ir 
metabolizuoja įvairius riebalus. Remiantis genetiniais rezultatais, jautrumas riebalams yra 

didelis. Šios grupės genai daro įtaką organizme riebalų 
įsisavinimui, pernešimui ir medžiagų apykaitai iš jūsų 
žarnyno, ypač sočiųjų riebalų, ir su jais susijusiam 
poveikiui jūsų kraujo lipidų profilyje. Rekomenduojame, 
kad jūsų bendras riebalų kiekis sudarytų nuo 35 iki 40% 
dienos kalorijų, iš kurių tik iki 5% - sotieji riebalai. Tai 
galite pasiekti kasdien įtraukdami į savo mitybą daugiau 
nesočiųjų riebalų, tokių kaip avokadas, žuvis, aliejus, 
alyvuogės, riešutai ir sėklos.  

Tirtas 
genas

ADRB2

ADRB3

APOA2  

Lokacija

rs1042713

rs4994

rs5082  

jūsų 
Genotipas

GG

AA

AG 

Efektas

**

-

*

FABP2 rs1799883 CC -

FTO rs9939609 AT *

PLIN rs894160 CT *

PPARG rs1801282 CC **

TCF7L2 rs7903146 CT *

Svarbu žinoti:

01

Riebalai yra būtini organizmui. 
Viena iš priežasčių yra riebalų 
vaidmuo pasisavinant riebaluose 
tirpius vitaminus (A, D, E ir K).  

02

Atsiminkite apie paslėptus riebalus, 
tokiuose maisto produktuose, kaip 
šokoladas, sūris, raudona mėsa, 
paruošti pyragai ir sausainiai.  

03

Pasistenkite sočiuosius ir transriebalus 
pakeisti nesočiaisiais riebalais, tokiais 
kaip alyvuogių aliejus, riešutai ir riešutų 
sviestas, sėklos, avokadai ir riebi žuvis.  

DNAfit mityba © 2019 DNAfit All Rights Reserved



Your Diet Report 10

Ar tikrai turėčiau 
jaudintis dėl 
suvartotų riebalų?
Riebalai yra puikus energijos šaltinis, kuris aprūpina organizmą 
nepakeičiamosiomis riebiosiomis rūgštimis, kurių mūsų 
organizmas negali pasigaminti pats, o taip pat padeda pasisavinti 
riebaluose tirpius vitaminus. Galbūt girdėjote tam tikrų klaidingų 
nuomonių apie riebalų poveikį organizmui. Riebalai ne visada yra 
blogai, bet nėra gerai ir per didelis jų kiekis. Idealiu atveju visi 
turėtume stengtis valgyti daugiau nesočiųjų riebalų ir mažiau 
sočiųjų riebalų.  

.  
Riebalų rūšys
Yra dvi pagrindinės riebalų rūšys: sotieji ir nesotieji riebalai. 
Vidutinis kiekis nesočiųjų riebalų mityboje gali padėti jūsų 
organizmui tinkamai funkcionuoti ir užkirsti kelią ligoms. Kita 
vertus, didelis sočiųjų riebalų kiekis gali padidinti užsikišusių 
arterijų riziką, o tai gali sukelti širdies ligas ir insultą.  

Žuvis 

Alyv.aliejus 

Nesotieji riebalai 

Avokadas

Sėklos  

Riešutai 

Rieš.sviestas  

Riebi mėsa

Sausainiai  

Sotieji riebalai

Sviestas 

Perdirbta mėsa  

Sūris 

Pyragaičiai

Geresnė savikontrolė

Moksliniai tyrimai įrodė, kad 
žinodami savo genetinę reakciją į 
riebalus, žmonėms lengviau laikytis 
mitybos pokyčių, todėl žinodami 
savo rezultatą galite uoliau laikytis 
sveikesnių įpročių. 

Svorio didėjimo rizika   

Žinant savo genetines variacijas yra 
didesnė tikimybė, kad jūsų mityboje 
vyraus daug riebalų, turinčio maisto, 
lyginant su kitais, kurie neturi tokios 
informacijos. Naudokite šią 
informaciją atidžiau pasirenkant 
maisto produktus. 

Kur atkreipti dėmesį 

Įrodyta, kad žmonėms, turintiems 
didesnį genetinį atsaką į riebalus, gali 
būti naudinga pasirinkti maisto 
produktus, turinčius nesočiųjų riebalų, 
o ne maisto produktus, turinčius daug 
sočiųjų riebalų. 
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Jūsų
detoksikacijos 
greitis
Pamirškite sulčių dietas ir specialią arbatą. Kai mes kalbame apie detoksikaciją, turime omenyje biologinį 
procesą, kuris vyksta kepenyse, kad pašalintų kenksmingas chemines medžiagas, esančias jūsų maiste. Jūsų 
genetinis profilis gali atsakyti, kaip efektyviai jūsų organizmas atlieka šį procesą.  

DNAfit mityba © 2019 DNAfit All Rights Reserved
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Jūsų 
detoksikacijos 
greitis  

Ar žinojote, kad …?
Detoksikacija organizme vyksta dviem etapais. Skirtingos genų 
variacijos daro įtaką kiekvienai iš šių fazių. Pirmame etape jūsų 
genetika turi įtakos tam, kaip greitai metabolizuojate galimus 
kenksmingus toksinus kepenyse. Antrame etape tam tikros 
genetinės variacijos turi įtakos, kaip greitai pašalinsite šiuos 
toksinus.  

Jūsų genų lentelė
Detoksikacijos greitis: Verdant mėsą aukštoje temperatūroje, 
susidaro junginiai, kurie pažeidžia DNR ir baltymus mūsų ląstelėse, 
o tai ilgainiui gali sukelti sveikatos problemų. Jūsų genetinis 
rezultatas gali padidinti šią riziką virš vidutinės. 

Dėl jūsų genetinių rezultatų, padidėja DNR pažeidimo 
rizika valgant rūkytus ar ant grotelių keptus gyvūninės 
kilmės baltymus (mėsą). Patartina per savaitę suvartoti ne 
daugiau 1-2 kartus grilintų ar rūkytų mėsos patiekalų. Taip 
pat galite sumažinti toksinų susidarymo greitį į savo mitybą 
kas savaitę įtraukdami morkas, pastarnokus ir salierus.  

Tirtas 
genas

CYP1A2

EPHX1 

Lokacija

rs762551

rs1051740  

Jūsų 
genotipas

AC

TT 

Efektas

*

**

Svarbu žinoti:

01

Keturi veiksniai daro įtaką šių toksinų 
susidarymui; maisto rūšis, virimo 
temperatūra, gaminimo būdas ir kiek 
laiko maistas termiškai apdorojamas. 
Pjaustykite produktus mažesniais 
gabalėliais, kad sumažintumėte virimo 
laiką ir temperatūrą.  

02

Kur įmanoma, kepdami apsaugokite 
mėsą nuo tiesioginės ugnies - 
naudokite tokius gaminimo būdus, 
kaip troškinimas puode ir virimas 
garuose.  

03

Pabandykite virti su rūgščiais marinatais 
(citrina, actu ar vynu), kurie labai 
sumažina toksiškų junginių susidarymą.  
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Kryžmažiedžių 
daržovių 
poreikis
Daržovės, tokios kaip kopūstai, žiediniai kopūstai ir brokoliai, yra žinomos kaip „kryžiažiedės“ 
daržovės. Šios daržovės skatina natūralų jūsų organizmo gebėjimą pašalinti potencialiai 
pavojingus toksinus, kuriuos gauname kaip atliekų produktus iš tam tikrų maisto produktų ir 
aplinkos.
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Jūsų 
kryžmažiedžių 
daržovių poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Kryžmažiedžių daržovės savo vardą įgavo iš naujojo lotyniško 
žodžio „Cruciferae“, kuris reiškia kryžminį “guolį” dėl jų kryžiaus 
formos žiedų. Brokoliai kartu su žiediniais kopūstais ir gūžiniais 
kopūstais priklauso augalų, žinomų kaip kryžmažiedžių daržovių, 
šeimai. 

Jūsų genų lentelė
 Kryžmažiedžių daržovių poreikis: Kai jūsų organizmas baigs 1 
detoksikacijos fazę, jis pereis į 2 detoksikacijos fazę, kad būtų 
baigtas visas detoksikacijos procesas. Kai kurie žmonės turi 
žemesnį genetinį aktyvumą, reikalingą šiam procesui palaikyti, 
tačiau valgant tam tikras daržoves situacija keičiasi.

Jūs turite genetinę variaciją, susijusią su normalia antros 
fazės detoksikacija. Tai reiškia, kad fermentai gaminami 
normaliai. Kryžmažiedės daržovės, tokios kaip brokoliai, 
žiediniai kopūstai ir lapiniai kopūstai, sustiprina antrosios 
fazės detoksikaciją. Nors nereikia didinti suvartojamo 
kiekio, vis tiek patariame per savaitę įtraukti 3-5 porcijas (1 
1/2 - 2 1/2 puodelio virtų ir 3-5 puodelių žalių ekvivalentų) 
kryžmažiedžių daržovių.  

Tirtas 
genas 

GSTM1

GSTT1 

Lokacija

rs366631

rs2266633  

Jūsų 
Genotipas

P

P 

Efektas

-

-

Svarbu žinoti:

01

Pabandykite paskrudinti žiedinius 
kopūstus arba pasigaminti „kepsnius“ iš 
jų, kad galėtumėte pasimėgauti skaniu 
patiekalu. Jei stengiatės įtraukti 
kryžmažiedes daržoves, gaminant 
brokolius pridėkite prieskoninių žolelių, 
garstyčių sėklų.  

02

Net jeigu ir nėra didesnio poreikio 
kryžmažiedėms daržovėms, prie keptos 
mėsos patiekalų galite garnyrui pateikti 
kryžmažiedes daržoves, tokias kaip 
žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai 
kopūstai, kopūstai ir briuselio kopūstai.  

03

Jūsų genotipo rezultatai rodo, kad 
kryžmažiedžių daržovių poreikis 
normalus. Mes rekomenduojame 
bent 3-4 porcijas per savaitę šių 
daržovių. Viena porcija prilygsta 
pusei puodelio virtų daržovių ir 
puodeliui termiškai neapdorotų 
daržovių.  
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Jūsų  

druskai
jautrumas
Vartojant per daug druskos, gali kilti pavojus sveikatai, pavyzdžiui, padidėjęs kraujospūdis. Kai kurių 
žmonių genetika rodo, kad valgant per daug druskos, ši rizika yra dar didesnė.  
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Jūsų 
jautrumas druskai  

Ar žinojote, kad…?
Daugelis žmonių suvartoja druskos daugiau nei rekomenduojama, 
to net nežinodami. Taip yra todėl, kad druska dažnai dedama į 
daugelį pusgaminių, nors jos ir nesijaučia, todėl atidžiai skaitykite 
produktų etiketes.  

Jūsų genų lentelė
Mes tiriame šiuos genus, nes jie vaidina svarbų vaidmenį tiek 
kraujospūdžio kontrolėje, tiek elektrolitų pusiausvyroje organizme. 
Dėl šių genų tam tikrų variacijų gali organizme vykti 
nepageidaujami procesai, pvz. susiaurėja kraujagyslės, padidėja 
kraujospūdis, kai vartojamas per didelis druskos kiekis.  

Jūsų genetiniai rezultatai rodo, kad turite genų 
variacijas, kurios nerodo padidinto jautrumo druskai 
(aukšto kraujospūdžio) rizikos.  

Tirtas 
genas   Lokacija   Jūsų genotipas      Efektas

ACE

AGT 
rs4341

rs699  
GG

GG  
-

**

Svarbu žinoti:

01

Remdamiesi jūsų genetiniais rezultatais, 
mes rekomenduojame druskos suvartoti 
iki maždaug 5,5 g per dieną - tai atitinka 
maždaug 2,2 g natrio.  

02

Kadangi nesate padidintos rizikos 
grupėjė dėl druskos vartojimo kiekio, 
tačiau jums būtų naudinga vis tiek riboti 
druskos ruošiant maistą - vietoj druskos 
naudokite natūralius prieskonius, tokius 
kaip česnakai, petražolės, citrina, 
paprika ir imbieras.  

03

Prieš dedant druską į ruošiamą maistą, 
būtinai paragaukite, galbūt  tikrai 
nereikia daugiau dėti druskos!  
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Jūsų 
atsakas 
alkoholiui
Mes visi galime sutikti, kad vartojant per didelį alkoholio kiekį, tai  kenkia sveikatai. Tačiau įrodyta, kad yra 
vienas genas, turintis teigiamą poveikį jūsų DTL (arba „geram“) cholesteroliui, jei vartojate saikingai nedidelį  
alkoholio kiekį.  
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Jūsų
atsakas alkoholiui  

 Ar žinojote, kad…?
Yra daug ginčų dėl to, ar alkoholis gali būti laikomas „sveiku“. 
Mes palaikome pusiausvyros ir saikingo požiūrio principą, todėl, 
nepaisant jūsų genetinio profilio, patariame laikytis 
rekomenduojamos paros alkoholio normos. 

Jūsų genetinis rezultatas, rodo, kad jūsų organizmas 
metabolizuoja alkoholį pakankamai greitai.  

Jūsų genų lentelė
Mes tiriame šį geną, nes jis daugiausia randamas kepenų 
ląstelėse ir yra susijęs su alkoholio metabolizmu. Genas 
neprognozuoja individualios alkoholio tolerancijos ir tik parodo 
saikingo alkoholio vartojimo įtaką DTL cholesterolio kiekiui.  

Alkoholio vartojimo poveikis jūsų DTL cholesterolio 
kiekiui nėra teigiamas. Patariama ypač saikingai vartoti 
alkoholį.  

Tirtas 
genas

ADH1B

ADH1C 

Lokacija

rs1229984

rs698  

Jūsų 
Genotipas

CC

CT  

Efektas

-

*

Svarbu žinoti:

01

Vienas alkoholio vienetas yra lygus: 
ketvirtadaliui taurės vyno, vienam 
stipriam gėrimui (25ml) ir pusei 
pintos normalios koncentracijos alaus 
ar sidro. Du alkoholio vienetai (ar 
mažiau) per dieną laikoma saikingu 
vartojimu.  

02

Tik gerdami saikingai, pamatysite 
teigiamą poveikį DTL cholesterolio 
kiekiui, tik tuo atveju, kai alkoholis 
metabolizuojamas lėčiau.  

03

Atsiminkite, kad, alkoholyje yra daug 
„tuščių“ kalorijų - tai reiškia, kad jį 
vartojant gaunate kalorijų, kurios yra 
bevertės.  
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Jūsų 
jautrumas 
kofeinui
Žmonės, turintys tam tikrą genetinį variantą, gali patirti perteklinį kofeino poveikį miegui, virškinimui ir 
net jausti neigiamą ilgalaikį poveikį sveikatai.  
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Jūsų 
jautrumas 
kofeinui  

Ar žinojote, kad…?
Kofeino kiekis kavoje gali labai skirtis, tai priklausomai nuo 
kavos pupelių rūšies ir pupelių skrudinimo būdo. Filtruotoje 
kavoje paprastai yra daugiausia kofeino, net daugiau nei espresso 
kavoje.  

Jūsų genų lentelė
Mes tiriame šiuos genus, nes genas CYP1A2 atsakingas 95% už 
kofeino metabolizmą organizme. Kuo greičiau metabolizuojamas 
kofeinas (priklausomai nuo CYP1A2 rezultato), tuo mažesnis  
neigiamas kofeino poveikis bus jūsų organizmui.  

Jūsų genetinis rezultatas rodo, kad greitai 
metabolizuojate kofeiną, todėl sumažėja jautrumas 
kofeinui, o tai rodo, kad esate mažiau linkęs į neigiamą 
šiek tiek didesnio kofeino kiekio poveikį, palyginti su 
dauguma.  

Tirtas 
genas

CYP1A2 

Lokacija

rs762551  

Jūsų 
Genotipas

AC 

Efektas

*

Svarbu žinoti:

01

Apribokite kofeino suvartojimą ne 
daugiau kaip 300-400 mg/ per dieną - tai 
prilygsta 3 ar 4 kavos puodeliams.  

02

Stenkitės vengti kofeino maždaug 2-3 
valandas prieš miegą, kadangi kofeinas 
gali pakenkti miegui. 

03

Žmonės, turintys jūsų genotipą, atrodo, 
kad treniruotėse geriau reaguoja į kofeino 
poveikį našumui pagerinti.  
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Jūsų 
kartaus 
skonio 
suvokimas
Kiekvieno žmogaus skonio suvokimas skirtingas dėl individualių skonio receptorių. „Superskanautojų“ genas nulemia, ar jūs galite aptikti tam tikrus 
karčius junginius, randamus, kai kuriuose maisto produktuose.
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Jūsų 
kartaus skonio 
suvokimas  

Ar žinojote, kad…?
Manoma, kad mūsų gebėjimas pajusti kartų skonį apsaugo mus 
nuo toksiško maisto vartojimo.

Jūsų genų lentelė
Šis genas vaidina svarbų vaidmenį nustatant skonio jautrumą. Kai 
kurie genetiniai variantai reiškia, kad jų savininkai gali būti 
jautresni skoniui nei kiti. 

Remiantis jūsų genetiniais rezultatais, tikėtina, kad jūsų skonio jautrumas 
bus normalus ir reakcija į kartumą bus normali. Tai svarbu, nes maisto 
produktų skonis daro įtaką mūsų individualiam valgymo elgesiui.  

Tirtas genas Lokacija   Jūsų 

Genotipas   Efektas

 TAS2R38_1 rs713598 CG *

Svarbu žinoti:
01

Jūs esate esate ne 
“superskanautojas”! Tikėtina, kad 
jūsų kartaus skonio suvokimas yra 
vidutinis.  

02

Jūs vidutiniškai jaučiate briuselio 
kopūstų, greipfrutų ir vyno taninų 
skonį.  

03

Šie skonio pojūčiai yra svarbūs, 
nes tai, kaip jūs suvokiate maisto 
skonį  atsiliepia jūsų  mitybos 
įpročiams. Pavyzdžiui, 
“nesuperskanautojams” paprastai 
patinka juoda kava.
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Jūsų 
laktozės 
toleravimas 
Laktozė tai pieno cukrus, kitaip dar vadinamas laktaze. Jo taip pat galima rasti perdirbtuose pieno 
produktuose. Kai kurie žmonės, geriau gali gebėti virškinti laktozę, tačiau tai priklauso nuo 
individualios genetinės variacijos.
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Jūsų 
laktozės tolerancija  

Ar žinojote, kad…?
Visi žmonės gimsta gebėdami virškinti laktozę, turėdami aktyvų 
laktazės fermentą. Tačiau po maždaug 5 gyvenimo metų daugeliui 
žmonių šis gebėjimas yra prarandamas.

Jūsų genetiniai rezultatai rodo, kad gebate toleruoti 
laktozę - cukrų, esantį pieno produktuose. Tirtas genas  

Jūsų genų lentelė
Mes tiriame LCT geną, nes jis yra atsakingas už laktazės - 
fermento, kuris virškina laktozę (cukraus, esančio piene ir pieno 
produktuose), buvimą/nebuvimą. Laktozės netoleruojantys 
žmonės, gerdami pieną, gali patirti tokius simptomus kaip pilvo 
pūtimas, dujų susidarymas ir skrandžio problemos. 

gamina laktazės fermentą, kuris yra atsakingas už laktozės 
virškinimą.   Tirtas 

genas

LCT 

Lokacija

rs4988235  

Jūsų 
Genotipas

AG 

Efektas

*

Svarbu žinoti:

01

Jei toleruojate laktozę, todėl nepraleiskite 
progos pasimėgauti pieno produktais, nes 
tai puikus kalcio šaltinis. 

02

Kai kurie žmonės vis dar gali turėti kitų 
veiksnių, sukeliančių laktozės 
netoleravimą net ir su „tolerantišku“ 
genu. Tai vadinama antriniu laktozės 
netoleravimu - todėl gerdami pieną 
atkreipkite dėmesį į savo simptomus, 
kad suprastumėte savo asmeninį 
tolerancijos lygį.  

03

Fermentuoti pieno produktai, tokie kaip 
kefyras, varškė ir jogurtas laktozės 
paprastai turi mažiau. Jei į savo racioną 
ketinate įtraukti pieno produktus, tai yra 
puikus probiotikų šaltinis, nes juose yra 
gerųjų bakterijų, kurios prisideda prie 
sveikos virškinimo sistemos.  
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Jūsų 
polinkis
celiakijai
Celiakija yra sveikatos būklė, kurią sukelia nepageidaujama reakcija į glitimą - baltymą 
randamą kviečiuose, miežiuose, rugiuose ir kituose grūduose. Nors jūsų genotipas negali 
diagnozuoti šios būklės, jis gali informuoti ar turite padidėjusį polinkį į celiakiją.
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Jūsų 
polinkis
celiakijai  

Ar žinojote, kad…?
Glitimas kildina tešlą ir padeda išlikti elastingai; Jis taip pat 
padeda išlaikyti formą, kai pridedama kitų perdirbtų maisto 
produktų.  

Jūsų genų lentelė
Mes tiriame HLA geną, nes jis atlieka svarbų vaidmenį padedant 
jūsų imuninei sistemai atskirti plonąjame žarnyne, esančias savas 
ląsteles nuo svetimų. Kai kurios šių genų versijos gali padidinti 
celiakijos išsivystymo riziką.  

Genetinio tyrimo rezultatai rodo, kad susirgti celiakija - jūsų 
tikimybė yra mažesnė nei 1/2000. Celiakija yra imuninis atsakas į 
glitimą ir nėra tas pats, kas „glitimo netoleravimas“. Tirti genai 
suteikia informacijos apie imuninę sistemą,ar ji geba atskirti savas 
lasteles nuo svetimų. Jūsų variacijos rodo, kad galite toliau vartoti 
kviečiuose, rugiuose ir miežiuose, esantį glitimą.  

Tirtas 
genas

DQ8

DQ2.5

DQ7  

Lokacija

rs7454108

rs2187668

rs4639334  

Jūsų 
Genotipas

TT

CC

GG  

Efektas

-

-

-

DQ2.2 rs2395182 GT *

DQ2.2 rs7775228 TT -

DQ2.2 rs4713586 AA -

Svarbu žinoti:

01

Nors pagal jūsų genetinius rezultatus 
yra mažai tikėtina susirgti celiakija, 
tačiau visiškai to atmesti negalima. 
Todėl neignoruokite  simptomų, 
patiriamų valgant glitimą!  

02

Net jeigu ir valgant glitimą nėra jokios 
žalos, mes visada rekomenduojame 
pasitarti su gydytoju prieš pašalinant iš 
maisto raciono, bet kurią maistinę grupę. 

03

Nemanykite, kad celiakija yra tas pats, 
kas „glitimo netoleravimas“ - tai yra labai 
skirtingi dalykai, o celiakija gali būti 
sunki liga, jei ji nebus laiku nustatyta.  
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