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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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Gaixotasun kardiobaskularretarako duzun joera
ezagutuz gero, aukera izango duzu:

• prebentzio-estrategia terapeutikoak ezartzeko. 

• sintomak garatzea dakarten ohiturak aldatzeko.

• tratamendurako tresna egokienak identifikatzeko, modu 

pertsonalizatuan. 

• kontuan hartu beharreko familia-aurrekariak 

detektatzeko;eta erabaki egokienak hartzeko aholkularitza 

genetikoa jasotzeko.



myDNAmap Kardiologia Panela
Gaixotasun kardiobaskularrak dira heriotza-kausa nagusia munduan. Etiologia konplexua dute: 
inguruneko faktoreek zein faktore genetikoek eragiten diete. Sekuentziazio masiboko plataforma 
komertzialen ezarpenari esker, kardiologia etekina ateratzen ari zaie aplikazio genomikoei, proba 
bateratua eginez.

Gaixotasun kardiobaskularra
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Bizi-ohiturak
Alkohol kontsumoa

Tabakoa
Dieta ez-osasuntsua

Bizimodu sedentarioa
Obesitatea

Hipertentsioa

Gaixotasun 
kardiobaskularrei 
lotutako geneak

Joera dakarten 
faktore genetikoak

Diabetesa
Hiperlipidemia

Hiperkolesterolemia
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Gaixotasun kardiobaskular herediotarioek, “kardiopatia familiar” izenez ezagutzen ditugun horiek, bizirik 
jaiotako 250-300 umetik bati eragiten diote, eta gurasoek transmititzen dizkiete seme edo alabei. Multzo 
horretan daude miokardiopatiak (hipertrofikoa, kongestio-miokardiopatia, murriztailea, displasia edo 
miokardiopatia arritmogenikoa), kanalopatiak (QT luzearen sindromea, QT laburraren sindromea, Brugada 
sindromea edo takikardia bentrikular katekolaminergiko polimorfikoa) eta eragin baskularra duten beste 
sindrome batzuk, Marfan edo Loeys-Dietz sindromeak kasu. Gaixotasun horiek osagai genetiko funtsezkoa 
dute, eta konplikazio larrietarako joera dakarte (adibidez: gutxiegitasun kardiakoa edo bat-bateko heriotza). 
Alor horretan, test genetikoak oso baliagarriak izan daitezke norbanako aurresintomatikoak identifikatu 
eta prebentzio-neurrietara bideratutako programak ezartzeko. 

Sarriago ematen diren beste gaitz kardiobaskular batzuetan (hipertentsio arterialean, esaterako), herentzia-
faktorea ez da funtsezkoa. Aldiz, aldaera genetiko jakin batzuk edukiz gero, eta horiek inguruneko faktoreekin 
lotuz gero (tabakismoa, kolesterol altua edo obesitatea), aukera gehiago egongo dira gaitza izateko. 
«Geneen eta ingurunearen» testuinguru horretan, garrantzitsua da jakitea kasu batzuetan faktore genetikoek 
eta bizimoduari lotutakoek, zein bere aldetik, gaixotasun koronarioa izateko arriskua areagotu ahal dutela. 
Bizimodu osasuntsua (tabakoa utzi izana, pisu egokia izatea, ariketa fisikoa erregularki egitea eta dieta 
osasuntsua) zuzenki lotuta dago bihotzeko gaixotasunak izateko arrisku-maila askoz baxuago batekin. 

Hori guztia dela eta, myDNAmap-en aplikazioan, bizi-ohiturei lotutako datu guztiak batzen ditugu, 
osasunaren arloko gure profesionalek egindako galdetegi baten bitartez, eta, horri esker, arriskuaren 
ebaluazio zuzena egin ahal izateko informazio garrantzitsu guztia jasotzen dugu. Gure DNAk gaixotasun 
kardiobaskularra izateko dugun joerari buruz daukan informazioa ezagutuz gero, aukera izango dugu bai 
gure bizi-ohituren gaineko erabaki batzuk hartzeko, bai gaitz hori prebenitu eta, areago, ekidin ahal izateko 
tratamendu farmakologikoak jasotzeko. Gainera, gure ondorengoei jarraipen-azterketa egiteko aukera ere 
egongo da. 

Gure DNAk gaixotasun kardiobaskularra izateko dugun joerari buruz daukan informazioa ezagutuz gero, 
aukera izango dugu bai gure bizi-ohituren gaineko erabaki batzuk hartzeko, bai gaitz hori prebenitu eta, 
areago, ekidin ahal izateko tratamendu farmakologikoak ezartzeko. Gainera, gure ondorengoei jarraipen-
azterketa egiteko aukera ere egongo da.



• Balbuletako gaixotasun aortikoa
• QT laburraren sindromea 
• QT luzearen sindromea 
• Eskuin-bentrikuluaren 
kardiomiopatía arritmogenikoa 
• Aortako aneurisma familiarra 
• Aurikula-fibrilazio familiarra
• Kardiomiopatia hipertrofikoa 
• Kardiomiopatia zabaldua
• Kardiomiopatia mugatua

• Bentrikuluko takikardia 
katekolaminergetiko polimorfikoa
• Kardiomiopatia ez-trinkotua
• Familia-hiperkolesterolemia 
• Marfan sindromea 
• Loeys-Dietz sindromea
• Noonan sindromea
• Brugada sindromea
• Bihotz-gutxiegitasun estrukturala
• Aortako gaitza
• Hiperhomozistinemia

• Gaixotasun koronarioa 
• Miokardio-infartua (goiztiarra)
• Sindrome kardiofasziokutaneoa
• Wolff-Parkinson-White 
sindromea 
• Fallot-en tetralogia
• Fabry gaixotasuna
• Biriketako hipertentsioa
• Miokardiopatiak
• Bat-bateko heriotza
• Bihotzeko amiloidosia
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Aztertutako gaitz kardiakoak

myDNAmap-en Kardiologia panelak gaixotasun kardiobaskular hereditarioei lotutako 300 gene baino 
gehiago aztertzen ditu: gaixotasun hereditario arraroei (biriketako hipertentsioa, Fabry gaixotasuna eta 
amiloidosia, esaterako), ohiko gaixotasunei (miokardiopatiak, arritmiak, gaixotasun aortikoak eta abar) 
eta arrisku kardiobaskular handiago bati lotutako geneak, hain zuzen ere (adibidez: diabetesarekin 
eta hiperkolesterolemiarekin zerikusia dutenak). Ondorioz, horrelako gaixotasunak izateko arriskuan 
eragina duten faktore guztien ikuspegi orokorra lortzen da. 

myDNAmap  farmakogenétika myDNAmap nutrizioamyDNAmap kirolak myDNAmap neurologia

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. 

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.

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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