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Genoma medikuntzako enpresa bat da myDNAmap. DNAn dagoen informazio osoa emateko xedearekin 

sortu zen, jendeak bere osasuna eta senitartekoena hobeto zaindu ahal izateko. 

myDNAmap-ek zerbitzu oso eta bestelakoa eskaintzen du, prebentzio medikuntzaren alorrean. Genoma 

osoaren sekuentziazioa egiten dugu (norbanakoon osasunari eta ongizateari lotutako gene guztiak 

genoman daude). Sekuentziazioaren aurreko eta osteko aholkularitza eskaintzen dugu, bezeroari zalantza 

guztiak argitzeko eta aurkitutakoa azaltzeko. Eta, gainera, myDNAmap aplikazioa garatu dugu: aplikazio 

mugikor bat, non bezeroek emaitzak kontsultatu ahal dituzten, osasunaren alorreko profesionalekin eta 

zientzialariekin harremanetan jarri ahal diren eta beren osasunari buruzko informazioa jasota utzi ahal duten 

(txosten genetikoa pertsonalizatzen lagunduko digu horrek). Esandakoaz gain, myDNAmap-ek eguneratzeak 

eskaintzen ditu urtero, genetikaren alorreko azken aurkikuntzekin. 

Gutako bakoitza, geure DNA bezalaxe, bakarra eta errepikaezina da. 

Zure profil genetikoa ezagutzeak lagundu egingo dizu zure osasuna eta familiakoena zaintzen. Gaur, bihar eta beti. 

Kontsultatu beti mydnamap.com gure 
zerbitzuen azken eguneraketak

ikusteko. 
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Zure genetika ezagutuz gero, jakingo duzu
honako hauekiko zure tolerantzia-maila zein den: 

• nikotina.

• kokaina.

• opioideak.

• kannabinoideak.

• alkohola.

gainera, minari aurre egiteko opiazeo bidezko 
tratamendua zure ezaugarrietara egokitu ahalko duzu.



Adikzioa da gaixotasun primario, kroniko eta errepikakorra, non gaixoek substantzia psikoaktiboak 
bilatu eta erabiltzen dituzten modu konpultsiboan. Mendekotasun fisiologiko edo psikologikoen 
ondorio da jokamolde hori, eta horrelako substantzien ondorio negatiboei gailentzen zaie. 
Substantzia psikoaktiboak honelaxe sailkatzen dira: depresoreak (alkohola, adibidez), nerbio-
sistemaren estimulatzaileak (nikotina, kokaina eta abar), opioideak (morfina eta heroina, esaterako) 
eta haluzinogenoak (PCPa, LSDa, kannabisa…). Substantzia horietako batzuk, opiazeoak kasu, xede 
terapeutikoekin erabiltzen dira, mina arintzeko.

Substantzia psikoaktibo bakoitzak, eragina sortzeko, garunean jarduteko berezko moldea du: hartzaile 
desberdinekin elkartu, eta, zenbait mekanismo erabilita, neuronen jarduera areagotu edo gutxitu 
dezake. Horren ondorioz, jokabidean eragin desberdina, tolerantzia agertzeko erritmo desberdinak, 
abstinentzia-sindrome desberdinak, eta, finean, ondorio desberdinak dituzte substantziok, epe labur 
eta luzera.
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Zenbait dira adikzioa garatzerakoan eragina duten faktoreak 
Arrisku-faktoreak dira adina, familia-taldea, inguruneko inguruabarrak, bilakaera eta ingurune soziala eta faktore 
genetikoak. Azken horiek, gainera, eragina dute zaurgarritasunean, adikzioa piztu eta hura mantentzean, eta, areago, 
kontsumitzen den droga motan ere bai. Substantzia batzuekiko adikzioa, berez, gene askoren elkarrekintzaren 
ondorioa da (poligenia); eta, harreman horretan, gene bakoitzak eragin gehigarria du. Ingurunearen faktoreek 
ere ere zerikusia dute gaitzean. Adikzioak garatzeko zaurgarritasunari dagokionez, jotzen da faktore genetikoek 
% 40-60ko eragina dutela, eta gainerakoa inguruneko faktoreen ondorioa dela. Horrek esan nahi du geneak 
ez direla gaixotasunaren arrazoia: egiten dutena da adikzioa garatzeko joera handitu. Baliteke inguruneko 
faktoreak izatea adikzioa sortzen dutenak, eta, askotan, berriz gaixotzea dakartenak. Bestalde, baliteke substantzia 
psikoaktiboek eragin askoz handiagoa izatea adikzioarekiko zaurgarritasun genetikoa dutenengan. myDNAmap 
test genetikoak joera hori aztertzen du, genoma osoaren sekuentziazioan eta markatzaile genetikoen analisian 
oinarrituta. Bigarren horiei dagokienez, polimorfismo bezala ere ezagutzen dira, eta berme zientifikoa duten 
azterlan batzuek ezarri dute adikzioarekin lotuta daudela.

Gazterik droga gehiegi kontsumitzen hasten diren norbanakoak daude adikzioa garatzeko arrisku gehien 
duen taldean. Profil genetikoaren bidez adikziorako joera modu goiztiarrean ezagutuz gero, joera hori duen 
populazioari zuzendutako prebentziozko neurriak hartu ahalko dira. Osteko faseetan ere aukera egongo litzateke 
norberaren profil genetikoaren araberako diagnostikoa egiteko eta tratamendu psikiko zein farmakologikoa 
ezartzeko alternatibak proposatzeko.

Badakigu droga gehiegi hartzeko eta mendekotasuna garatzeko zaurgarritasuna inguruneko faktoreen eta 
faktore genetikoen arteko elkarrekintza konplexu baten ondorioa dela. Hori dela eta, myDNAmap aplikazioaren 
bitartez, bizi-ohiturei eta osasun-datuei buruzko informazio osoa batuko dugu, substantzia desberdinekiko 
adikzioa izateko arriskuaren ebaluazio sakona egin ahal izateko.

Nikotinarekiko mendekotasuna 
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, 8.000.000 pertsona baino gehiago hiltzen da urtero, tabakoa 
erretzeagatik. Erregulartasunez erretzea da gaitz kardiobaskularren eta minbizien faktore-arrisku 
handiena, eta, beraz, morbilitate- eta heriotza-kausa nagusietako bat mundu osoan. Erretzaile gehienek 
tabakoa kontsumitzen dute nikotinarekiko dependentzia dutelako, espezifikoki: osagai hori da, hain zuzen ere, 
adikzioaren eragile nagusia.
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Frogatuta dago nikotinarekiko mendekotasuna eta erretzeko ohiturari eustea kontu hereditarioak direla 
–eragin poligenikoen eta ingurumeneko faktoreen arteko elkarrekintza konplexu baten ondorio, hain 
zuzen ere–. Faktore genetikoek, beraz, paper garrantzitsua dute tabakoaren kontsumoan. Horren 
froga argiena da aldaera genetiko batzuek nikotina metabolizatzen duten enzimetan eta osagai hori 
detektatzen duten hartzaile neuronaletan, nagusiki, duten eragina. Azterlan zientifikoek egiaztatu dute 
dopaminaren geneek eta bide opioideen markatzaileek erretzearekiko mendekotasuna sortzearen 
eta berriro erretzeko ohitura hartzearen aurreikusle gisa jokatzen dutela. Eta azterketa horiek beroriek 
ondorioztatu dute erretzaile talde batzuek harremana dutela nikotinarekiko mendekotasuna garatzeko 
joera dakarten genotipo jakin batzuekin. Hartara, tratamenduen eta prebentzioaren bitartez erretzeko 
ohitura gutxitzea da osasun publikoaren lehentasun nagusietako bat, nazioartean. 

Kokainarekiko prebentzioa 
Erythroxylon coca landaretik ateratzen da kokaina. Mundu osoan gehien erabiltzen den legez kanpoko 
drogetako bat da, eta, gehiegi hartuz gero, osasun-arazo larriak eragiten ditu (organikoak, psikiatrikoak 
eta sozialak). Kokaina eta bere deribatuak (cracka, esate baterako) oso droga adiktiboak dira.  
Nerbio-sistema zentralaren estimulatzaile gisa jardun, eta dopamina-mailetan eragiten dute (zeina sari-
sistemaren funtsezko neurotransmisorea baita). Itxura batean kalterik gabeko saiakera bezala hasten 
dena adikzio bihur daiteke berehala. Adikzio potentzialki hilgarria, eta ondorio pertsonal, profesional, 
finantzario eta familiar larriak dituena. Bereziki arriskutsua da kokainaren kontsumoa: etengabe 
erabiliz gero, bihotz-arazoak eragin ditzake. Garuneko odoljarioa edo bihotz-gelditzea dira kokaina 
erregularki kontsumitzen dutenen heriotza-kausa ohikoenak. Gainera, kokainarekiko mendekotasuna 
nahasmendu psikiatriko konplexua da, eta beste ezaugarri psikiatriko batzuei lotutako morbilitate-
maila handia du. Inguruneak paper garrantzitsua du kokainarekiko eta haren deribatuekiko adikzioan, 
baina genetika ere oso garrantzitsua da, jakiteko ea droga horiek erabiltzen dituenak adikzioa 
garatuko duen ala ez. Kokainarekiko adikzioa garatzeko zaurgarritasun handiago bati lotutako aldaera 
genetikoak identifikatu dituzte. 



Opioideekiko dependentzia
Sailkapen honetan daude heroina legez kanpoko droga, opioide sintetikoak (fentaniloa kasu) eta min zorrotz 
eta kronikoa tratatzeko zenbait analgesiko, (oxikodona, hidrokodona, kodeina, metadona, morfina eta 
beste hainbat). Opioideak, gainera, atsegin-emaileak dira eta euforia eragiten dute. Horregatik, hain zuzen 
ere, adikzioak dosi-kopurua handitzeko beharra ere badakar (mina tratatzeko erabiltzen diren analgesikoen 
kasuan ere bai). Denok ez daukagu opioideekiko sentsibilitate-maila bera, eta, hori dela eta, analgesiko 
opioideen eraginkortasuna ere ez da bera gu guztiongan, ez eta substantzia horiekiko mendekotasuna 
garatzeko dugun joera ere. Dena dela, opioideekiko mendekotasunaren heredagarritasuna altua da: jotzen 
da % 70 inguru dabilela. Giza opiazioekiko sentsibilitateari lotutako polimorfismo genetikoak aurkitu dituzte 
dagoeneko. Genotipo jakin batzuek harremana dute analgesiko gehiago hartzeko beharrarekin eta/edo 
droga-mendekotasunarekiko zaurgarritasun-maila txikiagoarekin. Opioideei lotutako genotipoak ezagutuz 
gero, mina eta droga-mendekotasuna modu pertsonalizatuan tratatu ahal izateko informazio baliotsua 
lortu daiteke. Mina opiazeoekin tratatzeari dagokionez, bestalde, myDNAmap Farmakogenetika panelak* 
ebaluatzen du zein den zure osasunerako tratamendurik onena, zure genoman oinarrituta.   

*Farmakogenetikari buruzko txostena myDNAmap-en txosten integralaren parte da

Kannabisarekiko dependentzia
Cannabis sativa landaretik lortzen da kannabisa. Bere erretxina, hosto, zurtoin eta loreekin egiten dira gehien 
kontsumitutako legez kanpoko drogak: haxixa eta marihuana. Droga horrek garunean dituen eraginak 
bere printzipio aktibo batetik datoz, batez ere: tetrahidrokannabinoletik (THC). Erabilitako prestakina zein 
den, substantzia horren proportzioa desberdina izango da. Oro har, gizarteak gero eta kannabis gehiago 
kontsumitzen du, eta kontsumitzaileen % 9 inguruk mendekotasuna garatzen du. Subtantzia horrekiko 
mendekotasunak zenbait osasun-arazo dakartza, eta psikosia, nahasmendu bipolarra, antsietate-
nahasmendua, depresio-sintomak eta narriadura kognitiboa izateko arriskua ere bai. Bada, neurri handi 
batean, faktore genetikoek azaldu dezakete nahasmendu horiek izateko arriskua nondik datorren. Izan ere, 
froga zientifiko batzuek markatzaile genetiko jakin batzuen eta marihuanarekiko mendekotasuna 
izateko arrisku handiagoaren arteko lotura nabarmendu dute. Gure testak aztertu egiten ditu, besteak 
beste, THCarekiko sentsibilitateari eta metabolismoari, eta THCak eragindako psikosia eta eskizofrenia izateko 
arrisku handiago bati lotutako polimorfismo genetiko zehatz batzuk.
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Alkoholismoa
Osasunaren Mundu Erakundeak dio alkoholismoa dela alkoholaren kontsumo kroniko jarraitu edo 
aldizkakoa, zeinaren ondorioz edariaren gaineko kontrola galtzen den, intoxikazioak ematen diren (sarri 
eman ere), alkoholarekiko obsesioa garatzen den eta edari alkoholdunak kontsumitzen diren (jakin 
arren horrek ondorio kaltegarriak dituela). Alkohol gehiegi edatea da, izan ere, osasun publikoaren 
arazo larrienetakoa, psikoaktibo legalen erabilerari dagokionez. Substantzia horrek arriskuan jartzen 
ditu norbanakoaren garapen indibiduala eta bere elkarbizitza sozial eta familiarra.  

Alkoholismoa gaixotasun psikiatriko kronikoa da, eta zenbait faktorek baldintzatzen dute hura 
garatzeko arriskua: faktore fisiologikoek, genetikoek, psikosozialek eta ingurunekoek, hain zuzen ere. 
Alkohola edaten duten guztiak ez dira alkoholiko bihurtzen. Gaitza eragiten duen faktoreetako bat 
da zaurgarritasun edo suszeptibilitate biologikoa, zeina, etilismoan, altua baita. Azterlan eta ikerketa 
zientifikoek jotzen dute alkoholarekiko sentiberatasunaren % 40-60k oinarri genetikoa duela, 
eta gene ugariren hainbat aldaerek dakartela nahasmendu hori garatzeko arriskua. Inguruneko 
faktoreen eraginaz gain, froga zientifikoek islatu dute aldaera etnikoak ere zerikusia duela alkoholaren 
kontsumoarekiko sentiberatasun-mailan.

Alkohol gehiegi edateak ondorioak ditu osasunean: haurdunaldian zehar, umekiari eragiten dio, eta, 
bestela ere, lesio intentzionalak sorrarazten ditu, eta gaixotasun hepatikoak eta gaitz neuropsikiatrikoak 
ere bai. Zenbait azterlan zientifikok ondorioztatu dute aldaera genetiko batzuk lotuta daudela 
alkoholaren kontsumoarekiko ondorio toxiko eta atseginekiko tolerantziarekin, zeinak, aldi berean, 
eragina duen mendekotasun-maila handiagoa ala txikiagoa garatzearekin. Aldaera genetiko horiek 
agertzen dira alkohola xurgatzeko, banatzeko, metabolizatzeko eta iraizteko prozesuetan parte 
hartzen duten geneetan. Bestalde, ezaugarri genetiko indibidualek inguruneko faktoreekin batera 
jardun dezakete, eta alkoholarekiko tolerantzia eta adikzio handiagoa ala txikiagoa eragin. 
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myDNAmap Adikzioak panelean zenbait drogarekiko adikzio- edo mendekotasun-nahasmenduei 
lotutako 70 markatzaile genetiko baino gehiago aztertzen ditugu, honako gene hauetan:

Proba farmakogenetikoak sendagai onenak aurkitzen lagun dezake eta ondorio kaltegarriak izateko 
arriskua murrizten dute. Ezaguna da buruko osasun arazoen eta menpekotasunaren portaera. 
Mendekotasunagatik eta buruko osasunerako tratamendua jasotzen duten pazienteentzat, azterketa 
genetikoek lagundu dezakete identifikatzen droga baten erantzun eskasa botikaren bigarren 
mailako efektua dela edo osasun egoera baten sintomak direla. buruko azpian. 

ABCB1, ADH1C, AKT1, ALDH2, ANK3, ANKK1, CACNA1C, CHRM2, CHRNA3, CHRNA4, CHRNA5, 
CHRNB4, CNR1, COMT, CREB1, CSNK1E, DDC, DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, FAAH, FKBP5, 
GABBR2, GABRA2, GAL, GHSR, HTR3B, MTHFR, NCAN, OPRD1, OPRM1, SLC6A3, TNF, TPH1, 
TPH2 

Gure aholkulari genetikoek emango dizuten myDNAmap txostenak honako arlo hauek hartzen ditu 
barne: kirola, elikadura, kardiologia, ugalkortasuna, minbizia, bateragarritasun genetikoa, arbasoak, 
farmakologia, adikzioak eta neurologia. 

myDNAmap  farmakogenetikamyDNAmap neurologia

Lotutako panelak 



Erabilitako teknologia
Genoma osoaren sekuentziazioa (Whole genome sequencing - WGS), Illumina HiSeq X10 edo NovaSeq 6000 
sistemetan egina (IlluminaPE150, Q30≥80%), eta erreferentziazko GRCh37/hg19 giza genomarekin lerrokatuak. 
Aldaeren sailkapena eta analisia, berriz, Genetika Medikoko eta Genomikoko Ameriketako Kolegioaren (ACMG) 
gomendioei jarraituta egiten dugu. Aldaera informatuak izendatzen ditugu Human Genome Variation Societyren 
(HGVS) gomendioen arabera.

myDNAmap-ek erabilitako teknologiak ez ditu mutazio somatikoak, delezioak, loturak eta berrantolatze konplexuak 
detektatzen. Honako hauek ez dira detektatzen: delezio handiak, bikoizketa/lotura handiak, translokazioak, 
alderantzikatzeak, egituraren berrantolatzeak, aneuploidiak, kopia-kopuruan aldaketak (CNV), sekuentzia errepikatu 
luzeak, hirukoteen hedapena, aldaera somatikoak, mosaizismoak, heteroplasmia, akats epigenetikoak edo 
metilazio-egoera. 
 

Gure txostena: aurkikuntzen komunikazio zientifiko-teknikoa da, modu zehatz eta soilean idatzia, eta gure 
erabiltzaileei zein osasunaren arloko profesionalei zuzendua. Gure aholkulari genetiko batekin izandako kontsultan 
entregatzen da (kontsulta hori bideokonferentzia bidez ere egin daiteke). Profesional espezializatuak xehetasunak 
azaltzen ditu, erabiltzailearen kontsultei erantzuten die eta sor daitezkeen zalantzak argitzen ditu.

Oharra: aldaera genetikoak aurkitzeak joera edo potentzialitatea bakarrik adierazten du; inola ere ez du ezartzen 
gaixotasunak ziurtasun osoz garatuko direla. Emandako informazio genetikoak ez du balioko diagnostikoa 
egiteko, eta ez du aukerarik emango zehazteko gaixotasunak zein adinatan hasiko diren edo zein larritasun-
maila izango duten. Heterogeneotasun kliniko edo genetikoa egoteko aukera baztertzea ere ez du ahalbidetuko 
informazio horrek.
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