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“Oso zoriontsua 
da halere”
NOAUA! Zenbat urte ditu 
Uxuek?
G. M. 6 urte ditu orain. Bera 
bere mugak ezagutzen hasi 
da. Horrek ere berari min 
ematen dio. Jabetzen da, 
gauzak egin daitezkeela bai-
na berak ezin dituela egin. 
Baina esandakoa, oso zo-
riontsua da halere. 

Gaixotasun arraroez hitz egi-
ten da. Baina azken urteotan 
gaixotasun arraro asko eta 
ezberdinen berri izan dugu. 
Arraro izateari utzi diote?
G. M. Neure ustez, gaixota-
sun hauek arraroak izaten 
segitzen dute. Neure alabak 
inork ezagutzen ez zuen 
gaixotasun bat du. Gaixota-
sun arraroak dira, oso haur 
gutxik dituztelako. Geroz 
eta gaixotasun arraro gehia-
go daudela? Ez da geroz eta 
gehiago daudela, baizik eta 
zientzia aurrerapenei esker, 
geroz eta aukera gehiago 
daudela, gaitasun handiagoa 
dagoela diagnosirako. 

GOYO MARTIN

“Neuronen arteko 
loturek ez dute 

kontakturik egiten. 
Horrek eragiten die 

gaixotasun hau. 
Sindrome oso arraroa 

da. Euskadin, Uxue 
da hau duen pertsona 

bakarra”

Pheland-McDermid agian 
ez zaizue ezaguna egin-
go, bai ordea, lerrootako 

protagonistari eta ingurukoei. 
Uxue Martin herritarrak duen 
gaixotasun arraroaren izena 
baita. Eguberri aurretik, zue-
tako batek baino gehiagok 
whatsapp bidez jasoko zuen 
bere gaixotasuna ikertzeko 
elkartasun ekimen batean par-
te hartzeko gonbita. Arrakas-
tatsua izan da. Pentsa, 4 
egunetan, 3.191 bozka edo si-
nadura jaso dituzte. Hunkituta 
eta esker hitzak baino ez ditu, 
lerrootan elkarrizketatu dugun 
Uxueren aita Goyok. Bizi duten 
errealitatea gertuagotik ezagu–
tzeko aukera eskaini digu.

Uxueren sindromeak zer ezau-
garri ditu?
Goyo Martin: Pheland-McDer-
mid izena du, 22q13 kromo-
somaren zati bat falta zaio. 
40 gene falta zaizkio. Tartean, 
bada bat, Shank3 izenekoa, 
sindrome hau determinatzen 
duena. Gen honek, informa-
zioa jasotzen duten neuronen 
zati batzuk erregulatzen ditu. 
Laburbilduz, neuronen arteko 
loturek ez dute kontakturik 
egiten. Horrek eragiten die 
sindrome hau. Sindrome oso 
arraroa da. Euskadin, Uxue da 
sindrome hau duen pertsona 
bakarra. 

Ez duzue besterik ezagutzen?
G. M. Kasu gehiago egon be-
har dute. Gertatzen dena 
da, orain arte diagnosia oso 
konplexua zen, analitika oso 
zehatza eskatzen zuen defini-
zio horretara heltzeko. Geure 
kasuan adibidez beldur ginen, 
sindrome hau hilkorra izan 
zitekeelako. Egun, gaixotasun 
arraroak ikertzeko teknologia 
hobea dago. Azkenean jakin 
dugu, badela 44 urteko neska 
bat sindrome hau duena. Ame-
rikarren arabera, beste edo-
nork baino 10-15 urte txikiagoa 
izango omen du bizi-esperan–
tza. Halere, ez dago frogatua 

hori hala denik, ezin da zehaz-
tasun handiz halakorik esan, 
oso haur gutxirekin egin baitira 
probak. Horregatik, diagnosti-
katu gabeko kasu gehiago aur-
kitzea da geure borroka, haur 
gehiago badirela bai baitakigu. 
Autismoa diagnostikatu dieten 
haur asko daude, sindrome 
hau dutenak. 

Uxueren egunerokoan, zertan 
eragiten dio sindromeak?
G. M. Haur hauek ezaugarri 
komun batzuk dituzte. Ba-

tetik, muskulu bigunak, oso 
elastikoak. Esku haragitsu 
eta nahiko handiak izaten di-
tuzte. Hankak baita. Adimen, 
ezagutza eta psikomotrozitate 
mailan, muga nahiko handiak 
dituzte. Uxue halere ez dago 
hain mugatua. Ikasketa gaita-
suna oso mugatua dute, gehie-
nek ezin dute edo hitz egiteko 
gaitasun txikia dute. Keinuekin 
komunikatzen dira. Beste kasu 
batzuetan, barruko organoekin 
arazoak izaten dituzte edo ezin 
dira mugitu. Uxuerekin zorte 
handia izan dugu eta ez du ha-
lakorik. 

Nolakoa da bere eguneroko bi-
zitza? Zer mugei egin behar die 
aurre?
G. M. Batez ere komunikazio 
mailako mugei. Bera komuni-
katzen da. Zerbait nahi due-
nean heldu eta eramaten zaitu. 
Baina ezin du hitz egin, ezin 
du adierazi. Bere kognizio mai-
la oso baxua denez, ezin dizu 
gauza askorik esan, ez daki 

Gaixotasun hau dutenek ikasketa gaitasuna oso mugatua dute.

Bizi-kalitate hobea izateko borrokan
gauza batzuk egin daitezkeela. 
Baina ikasten doa pixkanaka. 
Urte eta erdiko haur baten 
antzekoa da, adin horretako 
haur batek dituen mugekin, 
baina helduago izanda. Mina 
duenean ez daki esaten. Mina 
badu, zerorrek sumatu be-
har duzu zer duen. Berarekin 
egonda sumatzen duzu. Gaine-
rakoan, oso zoriontsua da. 

Nola moldatzen da beste haurre-
kin?
G. M. Oso ondo. Bere mailan jo-
lasten da. Haurrokin gauza oso 
txikiak baloratzen ikasi dugu. 
Edonorentzat txorakeria dena, 
guretzat alabak trapua aurpe-
gitik kentzea, edota eskailera 
bat igotzea lortu duela ikustea 
lorpen handia da.

“EUSKADIN UXUE MARTIN DA PHELAND-McDERMID IZENEKO GAIXOTASUN ARRAROA DUEN BAKARRA”
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NOAUA! Zuen borroketako bat, 
alabaren gaixotasuna ezagu–
tzea eta ezagutzera ematea 
izango da, ezta?
Goyo Martin. Inork ez zekien 
ezer. Alabari gaixotasun hau 
diagnostikatzen diotenean, 
alabak urte eta erdi edo bi 
urte zituen. Aspacen genuen. 
Han esan ziguten zerbait arra-
roa gertatzen zela, ez zela 
normala. Alabak jaio eta se-
gituan meningitisa izan zuen. 
Jaioberritan, 65 egunez in-
gresatua egon zen. Meningis-
taren ondorioa izan zitekeela 
pentsatzen genuen. Medikuak 
ezetz esan zigun, zerbait ge-
hiago bazela eta interesgarria 
izango zela azterketa genetiko 
bat egitea. Bizkaiko laborategi 
batean ditudan lagun batzuen 
bidez, azterketa egin zioten. 
Orduan esan ziguten Uxuek 
zuen sindromea zein zen. 

Gaixotasun horren arrastorik 
ba al zenuten?
G. M. Ez. Eta Estatuan sindro-
me hau zuen inor ez zutela 
ezagutzen esan ziguten, zer 
zen ere ez zekitela. Amerike-
tako elkartearekin harrema-
netan zirela eta haiekin ha-
rremanetan jarriko zigutela. 
Ameriketako elkartearekin ha-
rremanetan jarri ginen. Haiek 
Frantziako neska batekin jarri 
ziguten kontaktuan. Berak 
eman zizkigun gaixotasun 
honi buruzko lehen datuak. 
Geure borroka beste norbait 
ezagutzea izan zen. Hila-
beteetara, Facebook bidez, 
gaixotasun arraroen estatuko 
erreferentzia zentroa Burgo-
sen biltzekoa zela jakin ge-
nuen eta Uxueren sindromeari 
buruz jardun behar zutela. 
Burgosera joan ginen, eta han, 
sindrome hau zuten beste 8 
familiekin topatu ginen. Bildu 
eta gutxi izan arren, borroka-
tu beharra zegoela erabaki 
genuen. Haurrok sendatzea 
utopikoa da, baina ahalik eta 
bizi kalitate hoberena izatea 
nahi dugu. Elkarte bat sortu 

Uxue Martinen aitak aditzera eman digunez, “elkarte bat osatu genuen. 
Orain Fundazio bat da eta 50 lagun gaude bertan izen-emanda”.

“Sendatzea utopikoa da, baina ahalik eta 
bizi kalitate hoberena izatea nahi dugu”

Egin berri duzuen kanpaina hel-
buruok betetzeko izan da?
Goyo Martin. Uxueren sindro-
mea ikertzeko proiektua fi-
nantzatze aldera, dirulaguntza 
jasotzeko lehian sartzeko egin 
dugu bozka bilketa. Harriga-
rria izan da astebetean lortu 
duguna. Urritik bozkak biltzen 
ari ziren bi proiekturen ostean 
sailkatu gara. Abenduan, aste-
betean, 3.191 bozka lortu ge-
nituen. Milesker denei. Harri-
garria eta hunkigarria izan da, 
bat batean laguntzeko prest 
agertu den hainbeste jende-

rekin topatzea. Zorte handia 
dugu herri honetan, jende on 
askoa baitago. Denek lagun-
du digute. Usurbildik Esta-
tuko leku askotara zabaldu da 
kanpaina. Jende askori bide 
ezberdinetatik heldu zaio. 
Asko dugu eskertzeko, jendea 
alabarekin nola inplikatu den 
ikusita, eskertzeko asko dugu. 
Orain, diru-laguntza jasoko 
dugun jakitea falta zaigu.

Kanpainak izan duen arrakasta 
ikusita, bistan da; jendea gaio-
kin sentsibilizatua dago.

G. M. Geroz eta gehiago. Geroz 
eta haur gehiago ikusten dira. 
Jendeak ikusgarriago egiten 
ditu sindromeok. Askok in-
guruan badute pertsonaren 
bat arazoren batekin. Asko 
gara azkenean. Jendea inpli-
katzen dela ikusten da. 

Informazio gehiago: 
22q13.org.es
info@22q13.org.es
Twitter: @PhelanMcDermid
Facebook: Asociacion Phelan 
McDermid

“Herri honetan jende on asko dago”

genuen, egun Fundazioa da. 
50 bat lagun gaude. 

Orain proiektu bat duzue esku 
artean.
G. M. Hazteko hormona bat ba-
liatuta, haurrokin probak egite-
ko azterketa proiektu bat dago. 
AEB-tan probak egin dituzte, 

animaliekin zenbait hobekuntza 
lortu dituzte. Horrek ez du esan 
nahi gizakiekin gauza bera ger-
tatuko denik, baina probatu 
gabe ezin jakin inoiz. Proba 
hauek haurrontzako arriskurik 
ia bat ere ez dutenez, proba 
hori lortu nahi dugu. Honen 
arazoa? Dirua. Laborategiak 

80.000 euro eskatzen dizkigu, 
medikaziorako soilik. Horrez 
gain, medikuen lekualdaketek 
edota materialak, beste 30.000 
eurotik gorako kostua dute. 
Madrilen egingo lirateke pro-
bak, beti ere entsegurako para-
metro idealetan sartzen diren 
estatuko haurrekin. Berrogeitik 
gora haur dira guztira, baina 8 
edo 10 haurrek bakarrik parte 
har dezakete entsegu horretan. 
Hori da geure lehen helburua; 
entsegu klinikoak bilatzea, 
ikerketak diruz laguntzea. 

Finantziazioa lortzea garrantzi–
tsua izango da horrelakoetan.
G. M. Etorkizunean dirua lor-
tuko bagenu, baliabideak izan 
ditzakeen fundazioa izango 
bagina, ikasleak diruz lagun–
tzea nahi genuke, sindrome 
hau eta oro har, gaixotasun ge-
netikoak ikertzeko. Geure ilu-
sioa da, azterketa hauek diruz 
lagundu ahal izatea, haur hauei 
tratamendua eman ahal izatea, 
tratamendu askoz egokiagoak 
aurkitzea, haurrok tratatzeko 
jendea heztea… 

Sindrome honi buruz ari gara, 
baina beste batzuk ere badira. 
Baina guztiak, arazo genetikoak 
dira. Gen gabeziak. Batzuei balio 
dienak besteei ere balioko die. 




