
zure genetikaren potentzia 

myDNAmap
kirolak



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. 



Zure profil genetikoa ezagutuz gero, aukera izango duzu:

• etekin handiagoa ateratzeko zure jarduera fisikoari.

• errendimendu atletiko handiagoa izateko.

• lesioak prebenitzeko.

• zure erresistentzia muskularra maximizatu, eta zure indarra handitzeko.

• nekearekiko zure erresistentzia hobetzeko.

• haustura-arriskua ekiditeko.

• jakiteko ariketa fisiko jarraituak zelan eragingo dizun,

zure pisua kontrolatzeari dagokionez

• arranpak saihesteko.

• jarduera fisikorako duzun motibazioa ulertzeko.
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Medikuntza genomikoak gaur egun eskaintzen dizkigun ezagutza zientifikoei esker, zure kirol-
errendimendua handitu ahalko duzu, ariketa fisikoari etekin handiagoa atera ahalko diozu eta kirola 
modu seguruan egin ahalko duzu.

myDNAmap-ek proba genetiko premiuma eskaintzen dizu. Proba horrek zehazten du zure profil 
genetikoak zelan eragin diezaiokeen zure errendimenduari. Zure genoma ezagututa, posible izango 
duzu zure entrenamendu-programak modu adimentsuan pertsonalizatzea, balizko zure abantailei 
etekina aterata eta zure ahultasunak mugatuta. Horrela, bada, errendimendu atletiko hobea izan, 
lesioak ekidin eta zure suspertzea optimizatuko duzu: egokitzapen-maila gorena lortuko duzu.

Gure probaren gakoa da zientifikoki esanguratsuak diren, eta zure gaitasun fisikoarekin, lesioetarako 
duzun joerekin eta suspertzeko zure gaitasunekin lotuta dauden aldaera genetikoen azterketa integratua 
egitea. Horrek ahalbidetuko dizu apurka-apurka zure kirol- edo entrenamendu-helburuak lortzea eta 
jarduera fisikoaren uzte-tasa jaistea. Merkatuko kirol-azterketa genetiko osatuena eskaintzen dugu. 
myDNAmap Kirolak panelak potentzial atletikoari eta kirol-errendimenduari lotutako 100 aldaera 
genetiko baino gehiago aztertzen ditu.

Panel horren bidezko analisi globalaren emaitzak zure gaitasun atletikoaren gaineko ikuspegi zabala 
emango dizu. Horri esker, zure kirol-estrategia pertsonalizatu ahalko duzu zure aukera espezifikoen 
arabera, eta lesioak ekiditeko ere lagungarria izango zaizu.

Ezagutu zure profil genetikoa eta etekin handiagoa
atera zure jarduera fisikoari
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Erresistentzia muskularra
Erresistentzia muskularrak ahalbidetu egiten dizu jarduera edo ahalegin bat egitea ahalik eta denbora 
luzeenean zehar, oxigenoa baliatuz energia sortzeko. Gorputzak aldi batez, eta nekatu gabe, jarduera 
bat errepikatzeko duen trebetasuna da erresistentzia muskularra. Uzkurtze-tartea luzea ala laburra den, 
muskulu eskeletikoko zuntzak bizkorrak, geldoak ala erdibidekoak izango dira. Zuntz mota bakoitzak 
berezko gaitasuna du modu jakin batean uzkurtzeko, eta horrek eragina du muskuluek jarduera fisikoari 
emandako erantzunean. Bada, muskulu-zuntzen ezaugarriak ere genetikoki zehaztuta datoz. Zenbait 
azterlanek muskulu-ehunaren neurriari, indarrari eta zuntz horri egindako oxigeno-ekarpenari lotutako 
aldaera genetikoak identifikatu dituzte. Gene zehatz batzuk dituztenak hobeak dira erresistentzia-
jardueretan. Horren guztiaren adibide ezin hobea dira eliteko kirolari batzuetan antzemandako «maratoi 
geneak» (ACTN3). Zure profil genetikoari buruzko txosten global batek, muskulu-zuntzen tipoei lotuta, 
aukera emango dizu zure entrenamenduari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.

Indar muskularra
Indarra da erresistentzia baten aurrean muskulu barneko tentsioa sortzeko gaitasuna (mugimendua egon 
ala ez). Indarra aldizka eta modu sistematikoan entrenatuz gero, hipertrofia garatzen da, energia-kontsumoa 
handitzen da eta muskulu-masaren eta gorputz-gantzaren arteko proportzioa kontrolatzen da. Beste 
zenbait onura ere badakartza indarraren entrenamenduak: hezurretako mineralizazio-maila handitzea 
sustatzen du, zeinaren ondorioz hezurrak indartsuagoak eta hauskaitzagoak izango diren; uzkurkorrak ez 
diren egituren indarra handitzen du (tendoi eta lotailuetakoa, adibidez); jarrera-ohitura txarrak prebenitzen 
ditu; egokitzapen neuromuskular garrantzitsuak ahalbidetzen ditu; kirol-errendimendua hobetzen du... 
Finean, edozein errehabilitazio-programaren funtsezko osagaia da. Faktore genetikoek baldintzatu egiten 
dute muskuluaren egitura biologikoa, eta egitura horrek, bere aldetik, baldintzatu egiten du indarraren 
kalitatea. Entrenamenduaren ostean indarra handitzeko onuragarriagoak diren genotipoak aurkitu dituzte.



Gehienezko VO2-a | Gaitasun aerobikoa
VO2-a da gure organismoak denbora-tarte jakin batean garraiatu dezakeen gehienezko oxigeno-
kopurua. Normalki, minutuko zenbat litro garraiatzen diren adierazten da (l/min). Neurri batean, 
gehienezko VO2-k aukera ematen digu jakiteko zein den gure gaitasun aerobikoa, edozein jarduera 
fisiko egiteko. Jarduera zenbat eta biziagoa, orduan eta oxigeno gehiago garraiatu eta kontsumitu 
beharko dugu. Beraz, gure VO2-a ezagutuz gero, kirolerako gure mugak ere ezagutuko ditugu. 
Badakigu genotipo jakin batzuk dituztenek gaitasun aerobiko hobea dutela. Gure azterlanak ikertzen 
ditu gehienezko VO2 handiagoa ala txikiagoa izateko joera pertsonalari, muskuluetarako oxigeno-
hornidurari eta nekearekiko tolerantziari lotutako aldaera genetikoak. Izan ere, azterlan batzuek diote 
aldaera genetiko jakin batzuk lotuta daudela neke muskularrarekiko erresistentzia hobea izatearekin.

Arrisku kardiobaskularra
Gaixotasun kardiobaskularrak dira heriotza- eta epe luzerako desgaitasun-kausa nagusia. Bihotzaren 
funtzionamenduak eragin zuzena du ariketa fisikoan, eta alderantziz. Azterlan zientifikoek frogatu 
dute ariketa fisikoa erregulartasunez eginez gero bihotz-gaitasuna handitu, eta organo hori indartu 
egiten dela. Kirolarien kasuan, genetikak ezagutza zientifikoak emango dizkie, eta, horiei esker, beren 
errendimendua optimizatu ahalko dute, ariketa fisikoaren eraginei etekin handiagoa aterako diete eta 
bat-bateko heriotzari lotutako gaixotasun hereditarioa izateko arriskua ebaluatu ahalko dute.

Kirol-lesioak izateko arriskua: tendoiak, lotailuak eta artikulazioak
Kirola egitea ona da osasunerako, baina lesioak izateko arriskua ere badakar (zeina are handiagoa 
baita ariketa fisikoa behar bezala egiten ez dugunean). Ordea, pertsona batzuek lesionatzeko 
joera handiagoa dute. Joera hori, neurri batean, genetikak baldintzatzen du. Genotipo jakin batzuk 
dituztenek lotailu indartsuagoak izan ditzakete. Zientziak ondorioztatu du aldaera genetiko batzuek 
lesioak (artikulazioetakoak zein bestelakoak) izateko arriskurako joera handitzen dutela. Lesioetarako 
joera dakarten faktore genetiko horiek ezagutzea izan ahal da lehen urratsa entrenamendu- plana 
egokitzeko eta lesioak prebenitzen laguntzeko. Adibidez: jakiteko zein ariketa egin, eta zein ez.
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Kirol-lesioak izateko arriskua: hezur-hausturak
Hezurren dentsitate minerala zehaztea izaten da hausturak izateko arriskuak aurreikusteko faktore 
nagusia. Beste arrisku-faktore batzuk ere oso garrantzitsuak izan daitezke, arriskua aurreikusteko: 
adina, sexua, haustura-aurrekari pertsonal edo familiarrak... Hezurren dentsitate mineralari lortutako 
polimorfismoak eta hezur-hausturak aztertuko ditugu, mineral-dentsitate baxua izateko balizko joera 
identifikatzeko. Zenbait azterlanek ondorioztatu dute aldaera genetiko batzuek eragina dutela, hezur-
hausturak aurreikusteko faktore gisa. Aldaera batzuek arriskua areagotzen dute, eta beste batzuek, 
berriz, babesgarriak dira.

Kirol-lesioak izateko arriskua: muskulu-lesioak eta horiek sendatzeko beharrezko denbora 
Ariketa fisikoak hantura eta kalteak eragin ditzake ehunetan. Horren harira, esan beharra dago 
muskulu-lesioak direla kirol jarduna gutxitu edo eteteko arrazoi nagusietako bat. Kalte muskularraren 
aldagarritasunari lotutako zenbait faktore daude: sexua, adina, hidratazioa, gorputz-masa... eta osagai 
genetikoak ere bai. Horrela, bada, harremana dago IFG-2, CCL2, ACTN3, IL-6 eta TNFα geneen, ariketa 
eszentrikoak eragindako muskulu-lesioaren larritasunaren, eta hari emandako erantzunaren artean; 
eta hori guztia lotuta dago sendatzeko behar den denborarekin eta muskulu-atsedenaldiekin. Aldaera 
genetiko batzuek hobetu egiten dute gorputzak hanturari emandako erantzuna (ariketa fisikoaren 
osteko kalte muskularrak sendatzea ahalbidetzen duen sistemarena, hain zuzen ere).

Ariketa fisikoa egiteko motibazioa
Zenbait azterlanek frogatu dute aldaera genetiko batzuk lotuta daudela ariketa fisiko gehiago egiteko 
joerarekin, ariketa fisiko hori jarraitutasunez egitearekin eta bizimodu osasuntsuarekin. Horrela, bada, 
baliteke genotipo jakin batzuek azaldu ahal izatea zergatik pertsona batzuek ariketa fisikoa egiteko 
joera duten, eta beste batzuek, berriz, ez duten jarduera horri eusteko motibaziorik.
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Kirol gaitasuna: muskuluetako arranpak
Ariketa fisikoari lotutako muskuluetako arranpak oso ohikoak dira eta zenbait faktorek eragiten dituzte: 
deshidratazioa, gabezia nutrizionalak, iskemia, entrenamendu desegokia, ariketa gehiegi... Muskuluetako 
arranpak muskulu eskeletikoen uzkurdura mingarri, espasmodiko eta ez-borondatezkoak dira.

Elikagaien defizitaren mukiak elektrolitoen desorekaren ondorioz sortzen dira, izerditan izandako 
gehiegizko galeragatik, edo giharren egitura sendotzen eta mantentzen duten bitamina eta / edo 
mineralen gabeziengatik. Zenbait generen aldaera polimorfikoak elektrolitoen eta nutrienteen 
defizitarekin lotzen dira. Zenbait genotipoen azterketa bateratuak nutrienteen ekarpen handiagoa egin 
behar den ala ez adierazten du, hidratazio-eskema zuzenak edo atseden-aldaketak aldatu behar dira, 
zurtoinak garatzeko aukerak murrizteko. 

Ariketa fisikoa eta pisuaren kontrola
Ariketa fisikoa onuragarria da osasunerako; bereziki, gehiegizko pisua izateko arrisku handia duten 
pertsonentzat (ariketa fisikoak metabolismoa hobetzen laguntzen du eta). Pisua galtzeko modurik 
onena da erregularki jarduera fisikoa egitea eta kaloria gutxiko dieta jarraitzea. Lipolisia eta termogenesia 
erregulatzeko mekanismoek parte hartzen dute pisua mantentzeko prozesuan, eta genotipo jakin 
batzuk lotuta daude gorputz-masaren indize handiago batekin eta pisua galtzeko zailtasunekin –
metabolismo energetiko geldoagoa eta gantz-azidoen mobilizazio txikia direla eta–. Lipolisi- eta 
termogenesi-mekanismoei lotutako markatzaileen genetikak argitu dezake zein den gorputz-
pisuaren/gantzaren, eta gorputzak kirolari emandako erantzunaren arteko harremana. Eta emaitza 
horiek lagun zaitzakete dieta eta ariketa fisikoa pertsonalizatzen, pisua galtzeko edo mantentzeko. 
Bestalde, kategoria honetan FTO genaren markatzaile genetikoa ere aztertzen dugu. Gene hori lotuta 
dago gehiegizko pisua izateko eta gorputz-masaren indizea eta gerriaren zirkunferentzia handitzeko 
joerarekin.  
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Intsulinarekiko sentsibilitatea
Pankreak jariatutako hormona da intsulina, eta gorputzeko glukosa-mailak kontrolatzen ditu. 
Intsulinarekiko sentsibilitateak adierazten du organismoak glukosa-mailen aldaketei erantzuteko duen 
gaitasuna. Oro har, ona da intsulinarekiko sentsibilitate handia izatea: aditzera ematen du gorputzak 
gaitasun handiagoa duela glukosa prozesatzeko. Ordea, intsulinarekiko erresistentzia (intsulina altua) 
asaldura bat da: eragotzi egiten du glukosa behar bezala erregulatzea, gantz gehiago metatzea dakar 
eta obesitatea eta II motako diabetes mellitusa izateko arrisku-faktorea da. Ariketa fisikoak glukosa-
mailak txikitzen ditu. Behatu dutenez, genotipo batzuk lotuta daude ariketa fisikoaren eraginez 
intsulinarekiko sentsibilitate-maila handitzearekin. Hartara, intsulinarekiko zure sentsibilitateari lotutako 
profil genetikoa ezagutzeak aukera emango dizu ariketa aerobiko eta anaerobikoak hobeto kudeatu 
eta planifikatzeko eta ohiko zure elikadura-plana egokitzeko, arreta berezia jarriz karbohidratoei.

Geneak aztertuta
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ACE, ACVR1B, ADAMTS14, ADRB2 , ADRB3 , AGT, AMPD1, APOA1, AQP1, ARHGEF25(GEFT) , 
BDKRB2, BDNF , CASP8, CCL2, CCR2 , CHRM2, CILP, CKM, COL12A1 , COL1A1, COL5A1, COL6A1, 
CREB1, CREM, DMD, ELN, EPAS1 (HIF2A),  FABP2, FBN2, GABPB1 (NRF2), GALNT13, GDF5 , GNB3, 
HFE , HIF1A , IGF1, IGF1R, IGF-2, IL15RA, IL1B, INSIG2 , KCNJ11, KIF5B, LIF, MCT1, MMP3 , MSTN , 
MTHFR, MTR, NFIA-AS2 , NOS3, NRF1, PPARA, PPARD, PPARD , PPARG , PPARGC1A, PPP3CA, 
PPP3CB, PPP3R1, RBFOX1, SLC2A4, TIMP2 , TNC, TNF , TRHR, TRHR, TTN, UCP2, UCP3, VDR , 
VEGFA,



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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