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שלחו להדפסה

היכרויות  – DNAהאהבה כבר לא עיוורת

אהבה גנטית

אתרי היכרויות חדשים מציעים לזווג לכם בני זוג מתאימים ומריחים נפלא על פי בדיקות .DNA
אם הכל כל כך טוב ,מה יכול להיות רע?
גל מור
"הם כל כך מתאימים זה לזו"" .יש להם כימיה נהדרת" .יכול להיות שבפעם הבאה שתשמעו את המשפטים
האלה ,יהיה בהם הרבה יותר מקלישאה חבוטה.
אם בעבר הלא רחוק ,מקריות ומסלולי חיים קרובים הם שזיווגו בין בני זוג ,צצו אתרי ההיכרויות והגדילו את מגוון
האפשרויות .מנגד ,הם פרטו אנשים שלמים לסך כל התמונות המטושטשות ,התכונות הפיזיות ואמרות הכנף שיכלו
לספק אודות עצמם.
ספק אם מי שצבר את נתח האכזבות שלו באתרים אלה יכול לטעון כי הסיכוי למצוא בהם בן או בת זוג מתאים גדול
יותר ממפגש אקראי במכולת רק משום שהם עונים על קריטריונים כמו שיער חום ערמוני ומעידים על עצמם שהם
"לא שגרתיים" ו"אוהבים סושי".

אנחנו מתאימים?
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

גורמי המשיכה האמיתיים בין בני זוג נותרים בגדר תעלומה במקרים רבים .לעתים קרובות ,החיבור לא נוצר על אף
שאתר ההיכרויות עשוי להצביע על התאמה מרבית .לעתים קשה להודות באחת הסיבות העיקריות לכך משום שהיא
מעידה לכאורה על שטחיות בעיני המתבונן וכמובן שאינה כזו כלל .התודעה האנושית נשלטת בידי המראה והיופי,
כידוע ,הוא בעיני המתבונן אך גם באפו.

אהבה לפי ריח הזיעה
אתרי היכרויות חדשים שקמו בחודשים האחרונים מציעים התאמה על בסיס כימיה אמיתית ,אמפירית ,כזו שלא
משאירה מקום לתהיות או טעויות ,ScientificMatch .אתר היכרויות הפועל מבוסטון מאז חודש דצמבר ,מתבסס על
מחקר של קלאוס וודקיינד מאוניברסיטת ברן בשוויץ .אותו וודקיינד גילה כי נשים שרחרחו חולצות של גברים העדיפו
ריחות גוף שונים
משלהן.
הרציונל הוא כי ריח הזיעה מעיד על גנים הקשורים
למערכת החיסונית ) (MHCומבחינה אבולוציונית אנו
מעדיפים להזדווג עם בעלי גנים שונים משלנו כדי
להבטיח לצאצאנו סיכויים טובים יותר .אז מסתבר
שאהבה זה בהחלט דבר מסריח ,אך לא במובן
שאנחנו רגילים לחשוב עליו.
זו הסיבה לכך שלעתים קרובות כאשר אנחנו פוגשים
אנשים שעל פי התחושה הם "בדיוק כמונו" לא עושים
לנו את זה .אם כדאי לנו לפגוש דומים או הפכים –
התשובה הביולוגית לשאלה הנצחית הזו היא חד
משמעית .לכן ,כאשר אתרי ההיכרויות הרגילים
ScientificMatch
שולחים אותנו לחפש את המטבע מתחת לפנס,
האנשים שבאמת מתאימים לנו נמצאים בכלל במקום אחר לגמרי.
איך זה עובד? נרשמים לאתר .ScientificMatchובחלוף זמן קצר תישלח לביתכם ערכה .מגרדים מעט רוק מהלחי
הפנימית ,חותמים את המכסה ושולחים במעטפה למעבדות החברה ביחד עם שיק על סך  1,995דולרים .בחלוף
שבועיים של בדיקה אתם צפויים לראות את הפנויים או הפנויות שהותאמו עבורכם בחשבונכם באתר.
על פי  ,ScientificMatchהנוסחה שפותחה בחברה מתאימה גם להומוסקסואלים ולסביות ולמעשה הכל יכולים
ליהנות ממנה מלבד נשים הנוטלות גלולות למניעת הריון המשבשות את הפעילות ההורמונלית הסדירה בגוף
ומשפיעות על איכות התוצאות .באתר החברה מבטיחים הרים וגבעות למצטרפים :להכיר בני זוג יותר מושכים ,חיי
מין משופרים ,גידול במספר
האורגזמות )לנשים( ,פחות בגידות בחיי הזוגיות,
פוריות רבה יותר וילדים בריאים יותר.
התפתחות נוספת לקראת השתלטות שידוכי ה DNA-על חיינו נרשמה השבוע עם השקת  ,GenePartnerאתר
שוויצי נוסף ,המציע בדיקת התאמה ביולוגית במחיר מגוחך של  199דולרים.
הליך הבדיקה זהה ל .ScientificMatch -בעלי האתר טוענים כי לאחר שבדקו וניתחו דגימות  DNAשל מאות זוגות,
הם איתרו את הדפוסים הגנטיים המובהקים עבור מערכות יחסים מוצלחות .על בסיס האלגוריתמים שלהם והDNA-
שלכם ,הם טוענים כי ביכולתם לקבוע את הסיכויים למערכת יחסים מספקת וארוכה בין שניים .ב GenePartner-לא
מתכוונים להתחרות באתרי ההיכרויות הרגילים אלא דווקא לשתף איתם פעולה במטרה שבדיקות  DNAיהיו חלק
מסל השירותים שאתרים אלה מספקים למנויים.

השירות עשוי לקרוץ יותר לנשים
אתרי היכרויות אינם היחידים שמציעות בדיקות  DNAלהמונים .יותר מ 20-חברות מציעות שירות של אספקת מידע
אישי מגוון על הגנטיקה של הפונה כמו  Helix Health, Navigenicsו 23andMe -שהתפרסם בזכות אחת
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המייסדות ,אן ווג'קוקי,
אשתו של סרגיי ברין ,מייסד גוגל.
כך נראה עתיד הזוגיות :תכירו רק פרטנרים מושכים,
ריח הגוף שלהם יהיה נפלא גם אם הם לא יקפידו על
מקלחות קבועות ,ואם הוא ישאיר את הטישירט
המסריחה שלו על הספה ,לפחות שתריח טוב .ייוולדו
לכם ילדים בריאים והם יישארו בריאים ,לפחות אם
לא תאביסו אותם בהמבורגרים או תעשנו לידם.
כאשר תהיו חולים בן הזוג יהיה בריא והסקס יהיה
נפלא.

נראית נחמדה ,שנחליף דגימות
?DNA

GenePartner
אם הכל עשוי להיות כל כך מושלם ,מה רע? יש מקום
לתהות אם סקס טוב וזוגיות הם רק תוצר של התאמה ב ,DNA-אם כל הדיאניזציה הזו של החיים שמהפכת
הגנומיקה האישית מבשרת עליה היא לא יומרנית מדי .האמנם תימצא הנוסחה המדעית לאהבה?

"הייתי יוצא איתך ,אבל הגנים שלנו אומרים אחרת"" ,את נראית ממש נחמדה .שנחליף דגימות  – "?DNAסביר
להניח שנשמע משפטים כאלה בשנים הקרובות.
אפשר ורצוי להיעזר בבדיקות מדעיות כדי לדעת מה עשוי להיות המצב הרפואי של ילדים עתידיים ,אך לתת
לביולוגיה לקבוע מראש מי יהיו ראויים להיות בני זוג שלנו זה מהלך די קצת קיצוני ,שדי ,אפעס ,מחסל את
הרומנטיקה .אם רוצים בן זוג שמריח נפלא ,נראה טוב ומתאים לכם ,פשוט צריך לפתוח את האף ,העיניים והראש.
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