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V
ienaprofesoriauspa
cienčiųbuvonesėk
mingaigydomanuo
sunkiosdepresijos.
Pakoregavusgydy
mąremiantisgau
taisDNRtyrimųat

sakymais,jigreitaipasijutokur
kasgeriau.Šistyrimasleidola
baitiksliainustatytikonkretiems
pacientamstinkamiausius,efek
tyviusvaistusnuoįvairiųpsichi
kosligųirsutrikimų.Jistaippat
parodė,kokiųvaistųpacientams
skirtinevalia.
Šiandienpacientogenetinio

DNRkodoištyrimasbeiindivi
dualusvaistųpsichikosligoms
gydytiparinkimasjauatkeliavo
irįLietuvą.

–Arvaistųpsichikosligoms
gydytipasiūlatokiadidelė,
kadsunkujuosparinktikonk
rečiampacientui?–paklausė
megydytojoA.Germanavičiaus.
–Sunkuparinktitinkamągy

dymąnedėlvaistųgausos.Ar
skirtasgydymasveiksmingas,
sužinometikpraėjuskeliemsmė
nesiamsnuopaskyrimo,jeijisne
veiksmingas,vaistuskeičiame.
Skiriantpsichotropiniusvais

tusaklai,ligoniobūklęgerinan
čiųvaistųkartaisieškomenetke
leriusmetus.Visątąlaikąžmo
guskenčia.40–70procentųatve
jųaklasmedikamentinisgydy
masyraneefektyvus,o7procen
tailigoniųpatiriasunkųšaluti
nįpoveikį.
Beto,dažnipsichikosligųpa

lydovaiyrakardiologinėsligos,
cukrinisdiabetasirkitinegala
vimai.Šiomsligomsgydytivar
tojamųvaistųsąveikasupsichot
ropiniaisvaistaisgalibūtižalin
gasveikataiarnetturėtitragiš
kųpasekmių.

–KaippacientoDNRtyri
maspadedagydantpsichi
kosligas?
–MinėtasDNRtyrimasnusta

to,kaipvaistaimetabolizuojami
konkretausžmogausorganizme,
argydymastamtikraisvaistais
busveiksmingasirgeraitoleruo
jamas.
Todėlnebereikiailgaieksperi

mentuoti,pacientasgreičiaupa
sijuntageriau,okaikuriųpsichi
kosligųatvejusavalaikisefekty
vausgydymoskyrimasgalipa
koreguotipačiąligoseigą,pail
gintiremisijoslaikotarpįarsun
kiosdvipolėsdepresijosatvejunet
išgelbėtinuosavižudybės.
DNRkodonustatymasirindi

vidualausgydymoplanoparin
kimastaippatlabaisvarbussie
kiantefektyviaigydytilydimuo
sius,supsichikanesusijusiuspa
cientokūnonegalavimus.
Tyrimoatsakymaidetaliaipa

rodo,kokiabusžmoguiskiriamų
psichotropiniųvaistųarjųderi
niosąveikasukitaistamasme
niuigydytireikalingaisvaistais.
Įsitikinau,kadtyrimaslabaipa
dedasėkmingamkardiologiniam
gydymuiirskiriantmedikamen
tuskitomsligomsgydyti.
Ypačtoksiškagalibūtisąvei

katarponkologiniųirpsichotro
piniųvaistų.Individualuspacien
toDNRtyrimasšiuoatvejuleis
tųtiksliainustatyti,koksminė
tųvaistųderinysyratoksiškas,
okoks–veiksmingas.

–Artokietyrimaireikalin
givisiems,sergantiemspsi
chikosligomis?
–Jiegerokaipagerintųvisų

psichikosligomissergančiųžmo
niųgydymą.Yrakelipacientų,
kuriųgydymasbūtinaiturėtų
remtisjųDNRištyrimu,tipai.

Pavyzdžiui,gydantpacientą
nuosunkiosdepresijosiresant
dideleisavižudybėsrizikai,jeiper
pirmąsiasdvisavaitesgydymas
neduodarezultatų,patarčiauat
liktipacientoDNRkodotyrimą
irpagaljįkoreguotigydymą.
Tailabaiaktualupacientams,

kaiyradidelėsavižudybėsrizi
kadėlsunkiosvienpolėsardvi
polėsdepresijos.

Šistyrimasyrabūtinasirvi
siemsvyresniemsnei65metųpa
cientams,turintiemspsichikos
sutrikimų,jeijiemsgydytireikia
sudėtingųvaistųderinių,nesvy
resnioamžiausžmonėsblogiau
toleruojairmetabolizuojavais
tus.Pastarųjųmetųduomenimis,
mūsųšalyjegerokaidaugėjavy
resnioamžiausžmonių,sergan
čiųpsichikossutrikimais.

DNR ko das – efek ty vaus psic hi kos li gų gy dy mo rak tas

Lietuvąjaupasiekėmodernus,DNRtyrimaispagrįstas,efektyves■■
nispsichikosligųgydymas,orientuotasįkonkretausasmensorga
nizmosavybes.
Sostinėspsichosocialinėsreabilitacijoscentre„Rastis“psichikos■■
sutrikimųturintysžmonėsgaliatliktiDNRtyrimąirpasikonsultuo
tisugydytojupsichiatrudėlvaistųskyrimoatsižvelgiantįtai,kaip
vaistaimetabolizuojamikonkretauspacientoorganizme,išanks
tožinant,argydymastamtikraisvaistaisbusveiksmingasirgerai
toleruojamas,kokiabūtųkonkrečiųvaistųtarpusaviosąveika.
Sostinėspsichosocialinėsreabilitacijoscentretyrimuinaudoja■■
maskraujomėginys,neseilės.Šistyrimasyravienaspatikimiau
siųpasaulyje,gerokaiišsamesnisneipanašūstyrimai,besiremian
tysseiliųmėginiais.
Pacientokraujomėginyspirmiausiaanalizuojamaslaboratorijo■■
je,nustatomasgenotipas.Tuometunikalia,kolkasvieninteleto
kiapasaulyjeprogramineįrangaatliekamaišsamigenotipoanali
zė.TrečiajametyrimoetapegautiduomenysyralyginamisuJung
tinėseValstijoseesančiosreferentinėslaboratorijosduomenimis.
Šissudėtingasprocesasnuokraujomėginiopaėmimoikiatsaky■■
mųpacientuipateikimoužtrunkaapiemėnesį.Tuometpacientui
irjogydytojuipateikiamaišsamiinformacijaapiekonkrečiųvais
tųtinkamumą,jųtarpusaviosąveiką,netgikiekvienųvaistųefek
tyvųdozavimą.
Naujovėnetrukspasiektiirpacientus,gyvenančiustoliaunuosos■■
tinės.FarmakogenetinįDNRtyrimątaippatjaugreitaibusgalima
atliktiNacionalinėjevisuomenėssveikatospriežiūroslaboratorijo
jeirjospadaliniuose.Profesionaliaikonsultuotidėlgydymoplano
sudarymoruošiasiirkitosšaliesgydymoįstaigos.
LaboratoriniuspacientoDNRtyrimusderėtųatliktisiekiantefek■■
tyviaiskirtiantidepresantus,neuroleptikusbeikituspsichotropi
niusvaistus.
Jei vals ty bė kom pen suo tų efek ty vaus in di vi dua laus gy dy mo pla■■
no su da ry mą re mian tis DNR ty ri mais vi siems pa cien tams, ku riems 
kli niš kai to rei kia, Lie tu vo je pa ge rė tų psic hi kos li gų gy dy mo ko ky
bė ir bū tų ženg tas pir mas rim tas sa vi žu dy bių pre ven ci jos žings nis.

Vil niaus uni ver si te to Medicinos fakulteto Psichiatrijos 
klinikos pro fe so rius dr. Ar ūnas Ger ma na vi čius vie
nas pir mų jų Lie tu vo je psic hi kos li go mis ser gan čius 
li go nius ėmė gy dy ti pa si tel kęs nau jau sias tech no
lo gi jas. Iš siun tęs į JAV tri jų pa cien tų DNR mė gi nius ir 
ga vęs mo le ku li nių jų ty ri mų re zul ta tus, pro fe so rius 
įsi ti ki no – gy dy mas, skir tas re mian tis šiais ty ri mais, 
sky rė si nuo anks čiau tai ky to ir bu vo veiks min gas.

DNR ty ri mą jau ga li ma at lik ti ir mū sų ša ly je

A.Germanavičius teigė, kad DNR kodo 
tyrimas labai aktualus dėl depresi
jos gydomiems pacientams, kai yra 
didelė savižudybės rizika.


