
zure genetikaren potentzia 

myDNAmap
bateragarritasun 

genetikoa



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. 



myDNAmap bateragarritasun genetikoa

Honako hauei zuzenduta dago bateragarritasun
genetikoari buruzko testa:

    • umeak izatea pentsatzen ari direnei. 

• gaixotasun genetikoen aurrekariak dituztenei. 

• obulu- edo semen-emaile izango direnei. 

• dohaintzan emandako gametoekin ugalkortasu

tratamenduak egingo dituztenei.

• odolkidetasun- edo endogamia-aurrekariak dituztenei.

• haurrak izateko adinean egon, eta aztertutako gaixotasunen 

eramale izan daitezkeen ala ez jakin nahi dutenei.



myDNAmap Sortzearen Aurreko Bateragarritasun Genetikoaren Testa panela

Umea sortu aurreko bateragarritasun genetikoko testarekin jakin daiteke zein den gaixotasun genetiko 
bat izango duen haurra edukitzeko arriskua (guraso biak osasuntsu egonda ere). Ondorengoei arazo 
genetiko bat  transmititzeko arriskua ere ebaluatzen du testak. Genoma osoaren sekuentziazioaren 
bitartez, 700 gene baino gehiago aztertzen ditugu, harremana dutenak ondorengoek izan ditzaketen 
zenbait gaitz errezesiborekin: hepatikoak, metabolikoak, neurologikoak, sentsorialak, kardiakoak, 
immunologikoak, dermatologikoak, bizkarrezurrekoak, muskularrak, hematologikoak, nefrologikoak, 
intelektualak, hormonalak eta motorrak.

Eroalearen egoera ezagutzeak aukera ematen du profesionalekin etorkizuneko familiarentzako 
alternatibak jorratzeko.
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Zer dira aldaera genetiko autosomiko errezesiboak?
Gure DNA edo genoma 46 egituratan biltegiratuta dago: kromosometan. Horiek, bestalde, bikoteka 
antolatzen dira: lehen 22 pareak autosomikoak dira, eta emakume eta gizonengan daude. 23. bikotea, 
berriz, sexu-kromosomek osatzen dute: XX emakumeetan, eta XY gizonetan. 

Bada, aldaera genetiko autosomiko errezesiboak dira gure osasunean eragina dutenak, guraso 
biengandik jasotzen ditugunean. Ordea, aldaera horiek guraso bietako batengandik bakarrik jasoz 
gero, ez digute eragingo (kasu horretan, aldaera errezesiboaren “eroaleak” besterik ez gara izango).    
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1. irudia. Aldaera genetiko autosomiko errezesiboen eramalea

Aita eramalea

% 25 osasuntsua % 50 eramaleak % 25 gaixoa

Ama eramalea

Zer esan nahi du aldaera genetiko baten eroale izateak?
Aldaera genetiko bat da DNA sekuentzia batean dagoen edozein aldaketa. Horixe da, hain zuzen ere, bakar 
egiten gaituena. Aldaera genetikoak gaixotasun bati edo ezaugarri fisikoei lotuta egon daitezke (begien 
koloreari, esaterako).

Eroalea da aldaera genetiko jakin bat jaso, eta gaixotasunik garatu ez duen pertsona. Berak gaixotasuna garatu 
ez arren, ordea, baliteke aldaera bere ondorengoei transmititzea. Bateragarritasun-testak aukera ematen du 
arrisku hori identifikatzeko. 1. irudia 
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XY XX XXXY

Zer dira X kromosomari lotutako aldaera genetiko errezesiboak? 
Emakumezko sexua zehazten duen X kromosoman kokatutako aldaera genetikoak dira.  

Emakumeek X kromosomaren kopia bi dituzte (bata, amarengandik jasoa; eta, bestea, aitarengandik). 
Horrela, bada, X kromosomaren geneetako bat akastuna bada, beste kromosomaren gene arruntak 
kopia akastuna konpentsatu dezake. 2. irudia. 

Ordea, gizonezko batek X kromosomari lotutako aldaera errezesiboa badu, gaixotasuna izango du, 
gizonezkoek X kromosoma bakarra dutelako eta, beraz, egoera horretan ezinezkoa delako akatsa 
konpentsatzea.

2. irudia: gaixotasuna heredatzeari buruzko diagrama, ama eroalearen X kromosoma eta aita gaixoa tartean direla

XY XX

% 25 gaixoa % 25 osasuntsua % 25 eramalea % 25 gaixoa

Aita eramalea 
gaixorik

Ama eramalea
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X kromosomari lotutako gaixotasun errezesiboa duen emakumeak alelo mutatua transmitituko die 
bere ondorengo guztiei: 

    • Alaba guztiak eroaleak izango dira (baina gaixotasunak ez die eragingo)  

    • Seme guztiei gaixotasunak eragingo die 

Emakume eroale baten seme edo alaba bakoitzak (horien sexua edozein dela ere), % 50eko aukera dute 
alelo mutatua jasotzeko. Jasotzen duena gizonezkoa bada, gaixotasuna izango du; eta emakumezkoa 
bada, gaixotasunaren eroalea baino ez da izango. 3. irudia.

Eragindako gizon batek, berriz, alelo mutatua transmitituko die bere alaba guztiei, eta haiek eroaleak 
izango dira. Semeei, aldiz, ez die transmitituko.

Aitak eraginik ez Ama eramalea

X     Y X     X

X  X X  X Y  X Y  X
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Alaben % 50 ez-eramaleak Alaben % 50 eramaleak Semeen % 50 eraginik ez Semeen % 50 eragina
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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 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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Tecnología empleada 
Secuenciación del genoma completo (Whole genome sequencing - WGS) realizada en los sistemas 
Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000 (IlluminaPE150, Q30≥80%) y alineadas con el genoma humano 
de referencia GRCh37/hg19.  La clasificación y análisis de las variantes se lleva a cabo siguiendo las 
recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica (ACMG). Las variantes 
informadas son nombradas en base a las recomendaciones de la Sociedad de Variaciones del 
Genoma Humano (HGVS). 

Nuestro Informe: Es la comunicación científico-técnica de los hallazgos, redactada de manera 
precisa pero sencilla y dirigida tanto a nuestros usuarios como a los profesionales de la salud. Se 
entrega en el marco de una consulta  con alguno de nuestros asesores genéticos -que puede 
realizarse por videoconferencia- en la que el profesional especializado explica los detalles, responde 
las consultas del usuario y aclara las dudas que pudieran surgir.

Nota: La detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o potencialidad pero 
de ninguna manera establece la certeza del desarrollo de enfermedades. La información genética 
proporcionada en ningún caso es válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar 
la edad de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite descartar la existencia 
de heterogeneidad clínica o genética.
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