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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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myDNAmap Arbasotasunari esker, jakingo duzu:

• zeintzuk diren zure DNAren gene-konbinazioak, eta 

munduarekin zelan konektatuta zauden.

    • munduko zein eskualdetan dituzun arbasoak.

    • norbanako bakoitzaren genomen arteko aldaera 

partekatu maila. 



Gizataldeen artean gure espeziearen historia demografiko eta ebolutiboak islatzen duen aniztasuna nola 
banatu den ulertzean datza, berez, arbasotasun genetikoaren oinarria. Froga genetiko eta arkeologikoek 
egiaztatu dute duela 100.000 urte, populazioa oso azkar hazi zela, eta gizakiak Afrika ekialdetik munduko 
beste toki batzuetara sakabanatu zirela.

Oraindik ikertzen dabiltza migrazio haien munta, eta ibilbide zehatzak ere finkatu gabe daude, baina 
jakin badakigu populazio bakoitzak berezko historia ebolutiboa duela, zeina, maila desberdinetan, lotuta 
baitago beste populazio batzuenekin. Horrela, adibidez, natibo amerikarrek, genetikoki, antza handiagoa 
dute ekialdeko asiarrekin, afrikarrekin edo europarrekin baino. Era berean, populazioak bereizi osteko 
migrazio-fluxuen ondorioz, gizatalde batzuek antzekotasun handiagoak dituzte elkarrekin. Horrek azaltzen 
du, esaterako, zergatik Ameriketako gaur egungo populazio batzuek antz handiagoa duten Europako 
populazioekin eta Afrikako populazio batzuekin, Asiakoekin baino.

Kontuan hartuta gure espeziearen aniztasun genetikoa moldatuz joan den historia ebolutiboa oso 
konplexuaren dela, norbanakoen genomek partekatutako aldaera-gradua neurtu daiteke.  Munduko 
populazio baten erreferentzia-paneleko norbanakoekin zer-nolako lotura duzun identifikatuz gero, 
ondorioztatu dezakegu zein den zure arbasoen jatorria.

Arbasotasun genetikoak, zure familiaren historia ezagutzeko tresna izateaz gain, eragin handia du alor 
biomedikoan: funtsezkoa da genotipo-fenotipo mapa irudikatzeko, hau da, aldaeren eta zure genomaren 
arteko harremanak finkatzeko.
  
Geneak, kromosomak eta DNA: oinarrizko kontzeptu batzuk
Milioika zelulek osatzen dute gure gorputza. Horietako gehienek gene sorta osoa dute, eta gene horiek gure 
hazkundea eta gure gorputzaren funtzionamendua kontrolatzen duten aginduak biltzen dituzte. Era berean, 
kromosomak eta geneak DNA izeneko molekula kimiko batez osatuta daude. DNA izan daiteke nuklearra 
(zelularen nukleoan dagoena) eta mitokondriala (zitoplasman dagoena). DNA mitokondriala amarengandik 
jasotzen dugu. Bestalde, DNAn daukagun informazio genetikoaren % 50, erdi bana jasotzen dugu guraso 
bakoitzarengandik. Beraz, belaunaldi bat atzera eginez gero, material genetikoaren % 25 gure lau aitona-
amonena izango da. Eta abar.
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Hari itxuradun egitura batzuetan daude geneak: kromosometan. Normalki, gurasoengandik 46 kromosoma 
jasotzen ditugu: 23 amarengandik, eta 23 aitarengandik. Beraz, esan bezala, guztira 46 kromosoma izan 
ohi ditugu (hau da, 23 pare). Lehen 22 pareei autosoma deritze, eta gizonek zein emakumeek dituzte. 23. 
parekoak, berriz, sexu-kromosomak dira. Emakumeek X sexu-kromosoma bi dituzte; eta gizonek, aldiz, X 
sexu-kromosoma bat, eta Y sexu-kromosoma bat.

Herentzia-prozesua, baina, konplexua da, gure gurasoen kromosometako DNA sekuentziak ez baititugu bere 
horretan jasotzen: sekuentzia horiek birkonbinatu egiten dira. Hartara, heredatzen ditugun sekuentziak, berez, 
amaren sekuentzia-frakzioek etendako aitaren sekuentzia-frakzioen konbinazioak dira. Hori guztia dela eta, 
gure arbasoen DNAren zatiekin egindako mosaiko baten itxura du gure genomak.

Gure DNA sekuentziak, kromosoma-pare 
autosomaletan, gure arbasoen sekuentzia-zatiekin 
egindako mosaiko bat dira
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Norbanako baten arbasotasun genetikoa aztertzeko, hiru informazio-markatzaile bereizten ditugu:  

   • DNA mitokondrialaren (amaren DNAren) markatzaileak.

   • Y kromosomaren (aitaren DNAren) markatzaileak. 

   • Markatzaile autosomalak (aitaren eta amaren DNArenak).  

Aitaren leinua Y kromosoman oinarrituta dago (gizonek baino ez daukate), eta, beraz, gizonetan baino 
ezingo da aztertu. Amarena, aldiz, proba jasoko duenaren sexua bietako edozein izanda ere aztertu 
daiteke.

Aitaren eta amaren leinua Y kromosomaren eta DNA mitokondrialaren bitartez jasotzen dira, hurrenez hurren

DNA DNAMitokondria Zelula Zelula Nukleoa Y kromosoma

Amaren leinua
DNA-mitokondrioa 

amarengandik bakarrik 
heredatzen da..

Aitaren leinua
Gizonezkoen Y kromosomako 
genean aitarengandik bakarrik 
heredatzen dira.



Nola funtzionatzen du arbasotasunari buruzko gure panelak? 
Proba egiteko, zure DNA mitokondrialaren sekuentzia osoak (gizonetan, Y kromosomarenak ere 
bai) erkatuko ditugu espezifikoki haplotaldeetakoak diren aldaeren datu-baseekin. Haplotaldeak dira 
aldaera genetikoen konbinazio-taldeak, berezko banaketa geografiko bereziko patroiak dituztenak. 
Horri guztiari esker, finkatu ahal dugu zure amaren eta zure aitaren leinua arakatzerakoan munduko 
zein eskualdetarantz jo behar dugun.

Bestalde, hirugarren motari esker, hau da, markatzaile autosomalei esker, jakin dezakegu zure familia-
zuhaitzeko arbasoak, aitaren eta amaren aldekoak, zein gizataldetatik datozen. Ordea, ezingo dugu 
bereizi ea identifikatutako asaba bat amaren ala aitaren familia-historiari dagokion.  Markatzaile 
autosomalekin informazio zehatzagoa lor daitekeela badirudi ere, birkonbinazio-prozesuak eragotzi 
egiten du Y kromosomaren eta DNA mitokondrialaren markatzaileekin lortutakoak bezain ondorio 
zuzenak lortzea. Hori dela eta, hiru markatzaileek batera ematen duten informazioa biltzen dugu, zure 
arbasoen jatorriari buruzko datu hobeak lortzeko.
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Markatzaile autosomalen bidezko arbasotasun-azterlanetarako gure erreferentzia-paneleko populazioen banaketa geografikoa Gaur 
egunera arteko sailkapeneko 12 taldeen arbasotasun-porzentajeak islatzen dira, populazio bakoitzerako. Mapa honek adierazten du 
arbasotasun-taldeak ez direla multzo isolatuak. Sarrien aurkitzen diren eremu geografikoaren izendapena jaso zuten.

Ehunka mila markatzaile autosomal aztertzen ditugu, 5 kontinenteetako erreferentziazko 142 populaziotatik 
datozen 3.531 norbanako jasotzen dituen panel batean. Norbanako horiek hautatu ditugu, ondo 
identifikatutako berezko eboluzio-historia izan eta antzekotasun genetikoaren arabera definituta dauden 12 
talde handietako batean sailkatuta dagoen populazio bateko kideak izateagatik (ikusi mapa). Zehaztuko dizugu 
zure DNA nuklearrean zein den 12 talde horietako bakoitzetik duzun ehunekoa.
Emaitzekin, gero, zure familia-zuhaitzaren konplexutasun-maila finkatu ahalko dugu, eta jakingo duzu ea zure 
arbasoak populazio berekoak ziren, hurbileko zenbait populaziotakoak, elkarrengandik oso bestelakoak ziren 
populazioetakoak... Gainera, jakingo duzu zein eskualdetan bizi ziren.
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Zenbait azterlanek frogatu dute norbanakoaren arbasotasunak baldintzatu egiten dituela hainbat osasun-
egoera, batetik, eta patologia zein agente infekziosoen aurkako erresistentziari lotutako ezaugarri asko, 
bestetik. Lehenago aipatutako emaitzak, beraz, hurbilketa global bat dira: zure genomaren arbasotasun-
patroi orokorrak irudikatzen dituzte. Alabaina, arbasotasunaren eragin potentziala zure eskualde genomikoen 
aldaera espezifikoen ondorioa da, eta aldaera horiek funtsezkoak dira intereseko bereizgarriaren fisiologian. 
Adibidez: ama europarra eta Saharaz hegoaldeko aita afrikarra duten anai-arrebek izan dezaketen azal-
kolorearen eta ilearen sorta handia da —guraso bakoitzarengandik, melaninaren produkzioari lotutako 
eskualde genomikoetan, jasotako aldaeren arabera—.

Analisi marko bat garatzen ari gara, zure eskualde genomiko bakoitzeko arbasotasuna identifikatu ahal 
izateko. Informazio horrek lagunduko digu zure genotipo-fenotipo mapa zehaztasun handiagoarekin 
finkatzen.

Arbasotasunaren adibide bat, genoma osoa
aintzat hartuta

Zure arbasotasuna

saharaz hegoaldeko afrikarra: % 8,05

europarra:  % 64,94

ekialde ertainekoa-afrika iparraldekoa: % 11,95

asiarra: % 5,09

afrika ekialdekoa: % 25

afrika mendebaldekoa: % 3,68

afrikar hegoaldekoa % 4,12

europa hegoaldekoa: % 47,96

europa iparraldekoa: % 16,98

asia erdialdekoa:  < % 0,1

asia hegoaldeko erdialdekoa: % 5,09

ekialdeko asiakoa: % < 0,1 

asia hego-ekialdekoa: < % 0,1

natibo amerikarra: % 9,97

ozeania: % <0,1
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Notak:
Gure panelean lortutako informazioa aldatu egin daiteke. Arbasoen kalkulua egiteko erabiltzen diren algoritmoak 
erreferentziako populazio kopuruaren arabera kalkulatzen dira. Populazioen aniztasuna eta kantitatea handitu eta 
gure erreferentzia panelean integratzen diren heinean, zure arbasoen konposizioaren bereizmena handituko dugu. 

Ez da aitatasunari buruzko txostenik egingo. 

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. 

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. 
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