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gure proiektua

Imaginatzen duzu aholkularitza zientifikoki fidagarria jaso ahal izatea osasuna hobetzeko, zure DNAren informazioan 

oinarrituta? Eta etengabeko eguneratzeak jasotzea, osasunaren alorreko aurkikuntza berriak daudenean?

myDNAmap-en badakigu ez dela erraza pertsona osasuntsua izatea. 

Adituek diotenez, zenbait faktorek eragiten dute gaixotasun bat garatzean: joera genetikoak, bizimoduak, inguruneko 

faktoreek, osasun-sistemak erabiltzeko aukerak, maila sozialak... Zure osasunari, bizi-ohiturei eta bizitza-testuinguruari 

buruzko datuez gain zure DNAren mapa edukiz gero, gaixotasunak sortzea prebenitu, eta medikuntza pertsonalizatua 

jaso ahal izango duzu.

Horrexegatik sortu genuen myDNAmap: genetikaren/genomikaren eta bioinformatikaren aurrerapen zientifikoak zuri 

helarazteko, aukera izan dezazun zure osasuna gehiago eta hobeto zaintzeko. Uste dugu nork bere osasun-egoeraren 

gaineko erantzukizuna izan behar duela eta bere osasunari eragin ahal dion informazioa jaso behar duela, okerrera 

egin aurretik. Horrela eginez gero, aukera izango du erabaki informatuak hartzeko, bere ongizatea zaintzen duten 

osasun-profesionalekin batera

Genomari buruzko datuen potentziala itzela dela jakinda, proiektu konplexu, handi baina egingarri bati ekin diogu, 

medikuak, genetika molekularrean espezialistak diren biologoak, biokimikariak, sistema-ingeniariak, sortzaileak, 

marketineko espezialistak, finantzariak eta komertzialak biltzen dituen diziplina anitzeko talde batekin. 

Datu genomikoak ezagutza bihurtzen, eta osasuna zaintzeko, gaixotasunak prebenitzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko 

irtenbide egingarriak sustatzen lagundu nahi dugu, beste enpresa batzuekin, kanpoko laguntzaileekin eta genetikaren 

alorreko zientzialari entzutetsuekin jorratutako harremanen bitartez. Indibidualki, prebenitzen laguntzen dugu. Enpresa 

gisa, berriz, konprometituta gaude ikerketa eta garapenaren bidez prozesuak hobetzeko eta nazioarteko azterlanek 

aurrera egiten laguntzeko. 

Ez gaude produktu bat garatzen:

bizitzan zehar bidelagun izango duzun zerbitzu bat sortzen ari gara.



gure ikuspuntua

Genomikaren alorreko aurrerapenek kontsumitzaileari zuzenean eskainitako test genetikoen hazkunde esponentziala eragin 
dute (DTC-GT edo direct-to-consumer genetic testing). Hazkunde horrek, ordea, eztabaida piztu du osasungintzako adituen 
artean, zientzia-sozietateetan eta gobernu-agentzietan —batez ere, proben baliozkotasunari eta erabilgarritasun klinikoari 
dagokionez (eta, nagusiki, ez dagoelako ez kalitate-kontrolik, ez gainbegiratze medikorik, ez testaren aurreko eta osteko 
aholkularitza genetikorik)—.

Hainbat dira ereduaren aldeko argudioak, eta zera dago denen oinarrian: norbanakoek eskubidea dutela beren informazio 
genetikoa eskuratzeko, beren ongizatea kontrolatzeko eta gure probek osasunari dakarzkioten onurez gozatzeko. Bada uste 
duenik ereduak ahalbidetzen duela informatuago dauden eta beren osasunarekin arduratsuagoak diren pertsonak egotea, 
eta medikuaren eta pazientearen arteko harremana hobetzen dela, konfiantzaren eta osasun-gomendioen bitartez. 

Alabaina, DTC-GT ereduek osasun-aholkularitzarik ezari lotutako kritika gogorrak jaso dituzte (batez ere, emaitzak 
interpretatzeari dagokionez): leporatu izan zaie bezeroek gaixotasun jakin bat izateko arrisku genetikoak txarto interpretatzen 
dituztela, osasunari lotutako erabakiak hartzen dituztela behar bezalako informaziorik gabe, edo, bestela, segurtasun-sentsazio 
faltsua jasotzen dutela.

myDNAmap-en uste dugu bezero ororentzako zerbitzu genomiko pertsonalizatuak eskaintzen dituen konpainia batek 
osasunaren alorreko profesional kalifikatuak izan behar dituela prozesuaren hasieratik bertatik, behar bezalako aholkularitza 
emateko eta, bereziki, emaitzak behar bezala interpretatzeko.

Hori dela eta, gurean, mediku eta espezialistek gidatuko dituzte bezeroak lineako plataforman zehar, proba genomikoa eskatu 
aurretik. Horrez gain, probaren balizko erabilgarritasunari eta mugei buruzko argibideak eta informazio genetikoa izatearen 
onura eta arriskuen berri emango diete. Eta, gero, ebaluatuko dute ea komenigarria den proba eskatzea eta emaitzak jasotzea, 
eta bezeroei emaitzak interpretatzen lagunduko diete, gaizki-ulerturik edo interpretazio okerrik sortu ez dadin.

Funtsezkoa da argitzea guk ez dugula diagnostiko-zerbitzurik eskaintzen: emaitzak ez dira huts-hutsean erabili behar 
osasunari buruzko erabakiak hartzeko. Beharrezkoa izanez gero, gure zerbitzuak eskatzen dituztenei gomendatuko diegu 
espezialistekin harremanetan jartzeko eta, hala, gaixotasunen prebentzio eta/edo tratamenduari buruzko aholkularitzari 
segida emateko. 



zelan lan egiten dugun

Bestelako zerbitzu bat eskaini nahi dugu: gure lan bakarra ez da zure emaitza genetikoak jasotzen dituen txostena bidaltzea 

Zuk baimen informatua sinatu eta gero, proba genomikoa eskatuko dugu eta zure genoma osoa sekuentziatuko da. 

Handik gutxira, hasierako txostena jasoko duzu zure jatorri etnikoari buruzko informazioarekin, zure organismoak 

farmako eta mantenugai jakin batzuei, eta jarduera fisikoari emandako erantzunean eragina duten zure DNAren aldaerei 

buruzko argibideekin eta gaixotasun jakin batzuk izateko edo horiek zure seme edo alabei transmititzeko duzun joerari 

buruzko aurreikuspenekin.

Gure aholkulari genetikoek azaldu egingo dizute txostena, eta izan dezakezun edozein zalantza argituko dute. Eta, 

ikerketak aurrera doazenez, zure genoma berraztertuko dugu urtero, ikertutako panel genetikoetan dagozkion 

aurrerapenak txertatuta. Horrela, bada, txosten berria izango duzu urtero, eta, berriro ere, gure aholkulari genetikoen 

azalpenak jasoko dituzu.

Gure ustez, profil kliniko osoagoa lortzeko, proba genomikoen emaitzak osasunari buruzko beste datu batzuekin 

uztartu behar dira. Hori dela eta, aplikazio bat garatu dugu, zure osasun-historiari buruzko informazio garrantzitsua eta 

zure nutrizioari, bizi-ohiturei eta kokapen geografikoari buruzko datuak sar ditzazun.

Datu horiek guztiek aukera emango digute zure profil kliniko osoa ezagutzeko (zeina, bide batez, oso baliagarria izango 

baita zure osasuna zaintzen duten profesionalentzat).

Epe luzerako konpromisoa ere badaukagu zurekin, eta, hori dela eta, plataforma bioinformatiko bat garatzen ari gara, 

zure osasun-datuak aztertzen, interpretatzen eta berauek beste datu batzuekin uztartzen laguntzeko.

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



Mediku/aholkulari genetiko batek lagunduko dizu txosteneko informazioa 

interpretatzen. Zure galdera guztiei erantzun, eta aurrerantzean egin beharreko 

urratsen berri ere emango dizu.
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gure prozesua

myDNAmap-en izena eman eta 

gero, mediku edo aholkulari genetiko 

batek zehatz-mehatz azalduko dizu 

gure zerbitzuei buruz jakin beharrekoa, 

eta zure galdera guztiak erantzungo 

ditu.

Laginetik DNA erauzi, eta zure 

genoma osoa sekuentziatuko dugu. 

Gainera, zuk baimena emanez gero, 
DNAren lagin bat izoztuko dugu, 
behar izanez gero etorkizunean 
aztertzeko.

Azken azterlan zientifikoak baliatuko 

ditugu zure genoma aztertzeko. 

Sekuentziaziotik lortutako informazioa 

prozesatu, eta txosten osoa egingo 

dugu.

myDNAmap kit bat jasoko duzu, listu-
lagina hartzeko. Behin lagina hartuta, 

gure mezularitza-zerbitzuak jasoko du, 

eta gure laborategira bidali.

Zure informazio pertsonal eta 

genetiko osoa biltegiratuko dugu, 

modu guztiz seguruan eta erabat zure 

kontrolpean.

Txostena egin eta gero (8-10 

aste), jakinarazpen bat bidaliko dizugu 

myDNAmap aplikaziotik, medikuarekin 
hitzordua eskatu dezazun. Txostena 

eskuratu ahalko duzu zure «giltza» edo 

gakoa(k) erabilita.
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Zure osasunerako garrantzitsuak diren 1.800
gene baino gehiago aztertuko ditugu

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, myDNAapp-a 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. Beraz, zure txostena 

eguneratuta egongo da beti. Bestalde, zure informazio genetikoa toki seguru batean biltegiratuta egongo da, baina zuk 

beti izango duzu bertara sartzeko aukera, kontsultatu ahal izateko eta osasuneko zure profesionalekin partekatzeko. 

Genotipoak eragina du zure gorputzak 
mantenugaiei emandako erantzunean. 
Nutrigenetikari esker, nutrizioko espezia-
listak dieta pertsonalizatu terapeutiko eta 
prebentziozkoa diseinatu dezake. Bes-
teak beste, jakingo duzu zelan metaboli-
zatzen dituzun azukreak, gantz-azidoak, 
bitaminak eta alkohola; zein joera duzu 
obesitaterako, eta zelan erregulatzen 
duzun jateko gogoa.  

Ikasiko duzu zelan optimizatu zure 
kirol-errendimendua, zelan atera etekin 
handiena ariketa fisikoaren eraginei 
eta zelan egin kirola modu seguruan 
(lesioak izateko duzun joera ezagutuko 
duzulako). Gainera, jakingo duzu ariketa 
fisikorako zure erresistentzia zein den, 
eta zer eragin duen kirolak zugan, 
pisua galtzeari eta kolesterola jaisteari 
dagokionez.

myDNAmap nutrizioa myDNAmap kirolak

gure zerbitzuak

200 botika baino gehiago aztertzen ditu-
gu, tratamendua hobeto aukeratu ahal iza-
teko eta dosia pertsonalizatzeko. Zenbait 
eremutako farmakoak aztertzen ditugu: 
gaixotasun infekzioso eta kardiologikoei 
lotutakoak, anestesikoak, alor onkologi-
kokoak, gastroenterologiakoak, erreuma-
tologiakoak, arnas aparatukoak, gineko-
logiakoak, urologiakoak, neurologiakoak, 
psikiatriakoak, metabolismoari lotutakoak 
eta minaren tratamendurako direnak. 

myDNAmap farmakogenetika



Gaixotasun kardiobaskular heredita-
rioei (arraroak zein arruntak) lotutako 
300 gene baino gehiago aztertzen 
ditugu, jakiteko ea aurresintomatikoa 
zaren eta, baiezkoan, prebentzio-neu-
rrietara bideratutako programak finkat-
zeko.  

Jakingo duzu zein den alkoholarekiko, 
kokainarekiko, kannabisaren deribatuekiko 
eta opioideekiko mendekotasuna 
garatzeko duzun arriskua, eta zelan 
hobetu minaren aurkako tratamendua 
opiazeoekin.

Gaixotasun neurologiko hereditarioei 
lotutako 450 gene baino gehiago az-
tertzen ditugu, aukera izan dezazun 
horiek modu eraginkorrean prebenit-
zeko. 

Gogo-aldartearen nahasmenduei eta 
gaixotasun psikiatrikoei lotutako 
geneak aztertzen ditugu.

Zenbait minbizi hereditariori lotutako 
aldaerak modu goiztiarrean detek-
tatzeko aukera ematen du (150 gene 
baino gehiago aztertzen ditugu). Eta, 
horrek, zure genetikan oinarritutako 
tratamendu pertsonalizatua hautatze-
ko aukera emango dizu.

Zure informazio genetikoan oinarrituta, 
posible da zure arbasoen jatorri etniko-
geografikoa zehaztea, zure familiaren 
historia berreraikitzea eta jakitea ea zuk 
eta beste batzuek asaba bera duzuen. 
Horretarako, markatzaile molekular au-
tosomikoak, mitokondrialak eta Y kro-
mosomaren markatzaileak aztertzen 
ditugu.

Parte hartzen duten 100 gene 
baino gehiago aztertzen ditugu 
emakumezkoen eta gizonezkoen 
ugalkortasunean beraz, analiza 
dezakezu, hala badagokio eskuragarri 
dauden tratamenduak.

Bi gurasoak osasuntsu egonda ere 
ondorengoei transmititu ahal zaizkien 
gaixotasunei lotutako 750 gene baino 
gehiago aztertzen ditugu.

myDNAmap kardiologia

myDNAmap adikzioak

myDNAmap neurologia

myDNAmap psikiatria

myDNAmap minbizia

myDNAmap arbasotasuna

myDNAmap ugalkortasuna

myDNAmap
bateragarritasun genetikoa



gure segurtasuna

Datuen segurtasuna:

myDNAmap-en, zure datuak hiru plataforma desberdinetan biltegiratzen ditugu. Plataforma horietan honako datu 

hauek egongo dira, hurrenez hurren:

     Filiazioari buruzko datuak

     Genomari buruzko datuak

     Osasunari buruzko datuak, datu geografikoak eta bizi-ohiturei buruzkoak

myDNAmap-ek ezingo ditu zure filiazio-datuak beste datuekin lotu.

Zeuk bakarrik, zure gako pertsonalekin, izango duzu aukera zure nortasuna eta zure profil genetikoa harremanetan 

jartzeko.

Gakoak galtzen badituzu, identifikazio molekularraren proba egin beharko da, zure profil genetikoarekin bat-etortzea 

bilatzeko eta gako berriak sortu ahal izateko —myDNAmap-ek ez dauka-eta zure datuetara sartzerik(*)—. Zure 

segurtasuna zure DNAn dago.

(*) Analisi horren kostuak erabiltzailearen kontura izango dira.

 

Laginen anonimotasuna:
Erabiltzailearen identifikazio pertsonalerako datuak datu genomikoetatik eta osasun-datuetatik bereizita gordeko dira. 

Arau orokor gisa, beraz, anonimotasuna bermatuta egongo da.



Gauza gehiago jakiteko, ikusi gure webgunea.

www.mydnamap.com



www.mydnamap.com
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