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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. 



myDNAmap Neurologia panelean gaixotasun neurologiko monogeniko hereditarioei lotutako 450 gene 
baino gehiago aztertzen ditugu, aukera izan dezazun gaitz ohikoenak zein gaixotasun arraro edo maiztasun 
txikikoak modu eraginkorrean prebenitzeko, pronostikatzeko eta tratatzeko.
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Gaixotasun neurologikoetarako duzun joera ezagutuz gero, aukera izango duzu:

• prebentzio-estrategia terapeutikoak ezartzeko.

• sintomak garatzen laguntzen duten ohiturak aldatzeko.

• tratamendurako tresna egokiak identifikatzeko, modu pertsonalizatuan. 

• kontuan hartu beharreko familia-aurrekariak detektatzeko; eta erabaki egokienak 

hartzeko aholkularitza genetikoa jasotzeko.
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Faktore genetikoak oso garrantzitsuak dira gaitz asko garatzerakoan (gaixotasun neurologikoen kasuan 
ere bai). Informazio genetikoa aurretiaz ezagutuz gero, osasunaren gaineko erabakiak hartu ahalko 
ditugu, eta modu aktiboan lagunduko dugu gaitz bat atzeratzen edo bere sintomak arintzen. 

Izan ere, neurologia da genetikaren alorreko aurrerapausoei eta sekuentziazio masiboari (genoma 
osoaren sekuentziazioari, adibidez) etekin gehien ateratzen ari den espezialitateetako bat. Genoma 
aztertu daiteke, besteak beste, sintoma neurologiko larriak izateko joera ezagutzeko. Argitu beharra 
dago gaitz bat izateko joera genetikoa edukitzeak ez duela esan nahi gaitz hori nahitaez garatuko dela: 
inguruneko faktoreek ere eragina dute, eta posible da modu prebentiboan horien gainean eragitea.
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Gaixotasun neurologikoei buruzko datu batzuk
Gaixotasun neurologikoek genetika konplexua dute: batzuetan, gen baten aldaerak erabakigarriak dira 
gaixotasun bat garatzeko; beste batzuetan, aldiz, aldaera genetiko horiek berek inguruneko faktoreen eragina 
jasan dezakete (dietarena edo drogen kontsumoarena kasu). Hori dela eta, lotutako gen berdina duten 
norbanako batzuek gaixotasuna garatuko dute, eta beste batzuek, aldiz, ez; beren bizi ohituren arabera. 
Horrela, bada, myDNAmap aplikazioan bizi-ohiturei lotutako datu guztiak batzen ditugu, osasunaren arloko 
gure profesionalek egindako galdetegi baten bitartez; horri esker, arriskuaren ebaluazio on bat egin ahal 
izateko informazio garrantzitsu guztia jasotzen dugu.

Parkinson gaixotasuna
Parkinsona nahasmendu neurodegeneratiboa da, eta mugimendua kontrolatzen duten neuronei eragiten 
die: neurona horiek ez dute behar besteko dopamina ekoizten (borondatezko mugimenduak kontrolatzen 
ditu substantzia horrek), eta horrek dardara, oreka- eta koordinazio-arazoak, gorputz-adarren zurruntasuna 
eta mugimendu-geldotasuna eragiten ditu, besteak beste. Azterlan genetiko honetan, beraz, Parkinson 
gaixotasunari sarrien lotuta agertu diren geneak aztertzen ditugu.

Alzheimerra eta beste dementzia batzuk 
Dementziek neurodegenerazio progresibo prozesua dakarte. Zenbait dira gaitz horiek pizten dituzten 
faktore genetikoak eta inguruneko faktoreak, eta sintomak ere askotarikoak dira. Dementzia horietako 
batzuk frontotenporalak edo baskularrak dira. Alzheimerra da ohikoena: kasuen % 60-70 hartzen du.
Alzheimerra asaldura neurodegeneratiboa da. Narriadura kognitiboa eta jokabide-arazoak ekartzeaz gain, 
eguneroko jarduerak egiteko gaitasunari eragiten dio. Alzheimerrean, kasuen % 1-5 goiztiarra da (<60-
65 urte). Paziente horietako gehienak esporadikoak dira, baina badaude gaixotasuna modu autosomiko 
gainartzailean heredatu dutenak ere: kasuen % 2 inguru. Bada, bigarren horietan antzeman dute PSEN1, 
PSEN2 eta APP geneen arriskuko aldaerak direla sarrien agertzen direnak. Gaixotasuna hereditarioa den 
kasuetan, zantzu eta sintomek gaitzaren bilakaera erasotzailea dakarte, eta, oro har, 30-40 urte artean 
agertzen dira. 



Beste alde batetik, kasuen % 95ean, gutxi gorabehera, sintomak beranduago azalaratzen dira (>60-65 
urte). Beradu agertzen den Alzheimerrari lotutako ~ 20 geneetan identifikatu dira aldaerak, baina, hala 
ere, jotzen da E apolipoproteinaren genotipoa (APOE) aurreikuspen-faktore garrantzitsua dela: profil 
genetiko jakin batek gaixotasuna garatzeko arriskua handitzen du. Nabarmendu beharra dago lotutako 
geneen arriskuko aldaeretan emaitza positiboa izateak ez duela esan nahi gaixotasuna nahitaez 
garatuko dela: inguruneko faktoreek eta bizimoduak ere eragina izan dezakete.

Geneen azterketak aukera emango digu gaixotasuna garatzeko joera genetikoa zehazteko, sintomak 
atzeratzeko neurriak hartzeko, bizi-kalitatea hobetzeko, familia-aurrekariak antzemateko eta 
senitartekoei ohartarazteko.

Alboko esklerosi amiotrofikoa
Alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA) gaixotasun arraroa da, neurodegeneratiboa. Muskulu eskeletikoen 
mugimendua kontrolatzen duten garuneko neuronei, garun-enborrari eta bizkarrezur-muinari eragiten 
die. Kasuen % 10ean, jatorri genetikoa du gaitzak.

Ikertutako eta gaixotasun neurodegeneratiboei lotutako gene batzuk:
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450 gene baino gehiago ikertuta

Parkinsonari, Alzheimerrari eta alboko esklerosi amiotrofikoari lotutako gene nagusiak:

APOE, ALS2, APP, ATP, ATP13A2, ATP7B, CHCHD10, DCTN1, DNAJC6, FBXO7, FUS, GCH1, GRN, 
KIF5A, LRRK2, MAPT, OPTN, PARK7, PFN1, PINK1, PRKN, PRKRA, PRNP, PSEN1, PSEN2, SETX, 
SLC6A3, SNCA, SOD1, SPG11, SPR, TARDBP, TBK1, TFG, TH, UBQLN2, VAPB, VCP, VPS35   



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.

Bibliografia

• Orphanet, OMIM, Pubmed

• Alzheimer Disease Overview, GeneReviews. Last Update: December 20, 2018.

• Parkinson Disease Overview, GeneReviews. Last Update: February 27, 2014.

• Amyotrophic Lateral Sclerosis Overview, GeneReviews. Last Revision: February 12, 2015.

myDNAmap neurologia



zure genetikaren potentzia 

www.mydnamap.com
clientes@mydnamap.com


