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Visą pandemiją užveda :"covid testai pasigilinkime į faktus apie covid 
testą, apie patį testo išradėją ir panagrinėkime  kokie sutapimai                    
-Koks svarbumas yra covid testavimas!!! Todėl verta pasigilinti, kas 
tai per mokslinins atradima- kuris „ ijungia“  plandemiją ir  valdo. 
Tyrimų atlikimas įtakoją statistiką, skaičius mums rodomus per televiziją ir
visas valdiškas medijas, testai sudėlioja skaičius ir pagal covid testo 
rezultatus įvedama visi apribojimai.  ...Žinios iš Firmus medicus šaltinio        
– Išradėjas yra Kary B. Mullis (1944-2019) Jis išrado PGR metodą, už kurį 
gavo Nobelio prizą, tačiau jis skeptiškai žvelgė į PGR testus kaip virusų 
nustatymui.                                                                                                                           
- Koks šis išradimas buvo naudingas mokslui,bet pats jo išradėjas ne sykį 
kartojo, jog jo nuomone PGR testai nėra patikimi aptikti virusams.                   
Deja, Kary B. Mullis mirė 2019 metų rugpjūtį,( labai netikėtai) dar prieš 
prasidedant pasaulinei koronaviruso pandemijai, todėl jau nebegali 
paprieštarauti tokiam plačiai paplitusiam PGR testų naudojimui nustatant  
covid-19.                                                                                                                                
- Išradėjas  Kary B.Mulis per savo gyvenimą  daug kartų aiškino, jog PGR 
testais neverta pasikliauti norint aptikti virusus.                                                    
-PGR testai buvo ir tebėra naudojami kaip rinkti ir testuoti  DNR sekas 
milijonus ar milijardus kartų galinti pakartoti gamybos techniką. Išradėjo 
nuomone PGR testai nėra skirti virusų nustatymui ir neturėtų būti laikoma 
patikima diagnostine priemone!!!                                                                                 
-Tiesa, kai žmonės pradėjo dalintis senomis mokslininko citatomis, FAKTŲ 
TIKRINTOJAI iš karto suskubo paneigti K. B. Mullis mintis. Jie bandė 
parodyti, kad biochemiko minčių negalima pritaikyti dabartinei situacijai .
–Techninis paaiškinimas apie PGR testo esmę. Kuo toks svarbus PGR 
metodas? DNR molekulėse yra saugomas organizmo genomas, tačiau tam, 
jog būtų įmanoma analizuoti tokią genetinę informaciją reikia gana daug 
DNR. PGR metodas šią problemą pašalino, nes polimerazės grandininės 
reakcijos (PGR) metu per trumpą laiką įmanoma nukopijuoti didelį kiekį 
DNR, paėmus tik nedidelę DNR dalį. Pasitelkiant šilumą, įmanoma atskirti 
dvi DNR molekulės grandines ir pridėtas DNR statybines medžiagas 
sujungti su kiekviena grandine. Dėl fermento DNR polimerazės yra 
sudaromos naujos DNR grandinės ir tokį procesą galima pakartoti 
milijonus ar dar daugiau kartų.
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- Anapilin išėjęs mokslininkas jau nebegalėjo pakomentuoti covid-19 
situacijos, nes paprasčiausiai nespėjo sulaukti šio viruso išsikerojimo po 
visą pasaulį.Tikrintojai  bandė parodyti, kad biochemiko minčių negalima 
pritaikyti dabartinei situacijai, nes kalbėdamas apie virusų nustatymą jis 
pasakojo apie ŽIV ir AIDS. Tai iš esmės yra gan svarbus faktas,bet...               
--Kary B. Mullis dar 1996 metais paaiškina išrasto PGR metodo 
specifiką ir kodėl PGR testais vargu ar galima tinkamai nustatyti 
virusus.
Ką daro PGR, tai pasirenka genetinę seką ir tada ją nepaprastai padaugina. 
Tai gali atitikti adatos radimą šieno kupetoje; [PGR] gali tą adatą išdidinti į 
šieno kupetą. Kaip ir elektroniniu būdu sustiprinta antena, PGR labai 
sustiprina signalą, tačiau taip pat smarkiai padidina triukšmą. Kadangi 
amplifikacija yra eksponentinė, menkiausia matavimo paklaida, mažiausias 
užteršimas gali sukelti daugybę klaidų.

Pavyzdys: naudoti viruso apkrovos testus viruso aktyvumui įvertinti būtų lyg 
surasti kelis nukirptus nagus; padauginti nukirptus nagus į nedidelį nukirptų 
nagų kalną, sumaišytą su kitu šlamštu; tada pasikviesti „ekspertą“, kuris 
ateina ir interpretuoja krūvą, kaip visiškai ginkluotų ir pasirengusių mūšiui 
karių būrį.

-Kitaip tariant, PGR testai virusų nustatymui tiesiog gali būti pernelyg 
netikslūs siekiant rasti aktyvius virusus ir per daug iškreipti rezultatus.        
-Kuo labiau paimtas tyrimas dauginamas, tuo smarkiau didėja tikimybė, jog
bus gauti realybės neatitinkantys duomenys viruso atžvilgiu. Žinoma, nuo 
praėjusio amžiaus technologija galėjo pagerėti, o Kary B. Mullis mirė prieš 
pasirodant covid-19,  Verta atidžiau panagrinėti visdu faktus ir dabartinę 
situaciją.  

Daug mokslinių patvirtinančių faktų yra iš Dugelio pasaulio mokslininkų. 
( priedas) 

    Naudota info iš Firmusmedicus.lt – nešališka informacinio pobūdžio 
Asociacijos „Firmus Medicus“ svetainė, siekianti paskatinti Lietuvos 
piliečius susimąstyti jiems svarbiais klausimais. Lankytojai supažindinami 
su asociacijos veikla, tikslais, Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, 
mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais. 
Straipsniuose remiamės susisteminta, ilgamete poliklinikos statistika, bei 
patirtimi. Svetainėje publikuojama tik kokybiška informacija.


