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Abstract 
 
 

En l’actualitat les genealogies moleculars tenen una gran importància en l’estudi de poblacions i 

en el coneixement de com els éssers humans varen anar poblant la Terra. Aquests estudis es 

basen en l’anàlisi dels diferents polimorfismes presents en les molècules de DNA mitocondrial i  

del cromosoma Y. Les tècniques de seqüenciació disponibles avui en dia permeten una anàlisi 

exhaustiva d’aquestes molècules i obtenir els perfils dels seus haplogrups. El seu estudi permet la 

ubicació de les poblacions en una regió concreta i seguir les diferents migracions que es varen dur 

a terme. 

En aquest treball s’ha dut a terme l’anàlisi de 50 mostres de DNA mitocondrial i 50 del  

cromosoma Y. Posteriorment, s’ha realitzat una recerca dels diferents haplogrups de cada una 

d’elles i s’han identificat les regions on es varen originar. 

Aquest és un tema d’actualitat que no només inclou l’àmbit científic, els darrers anys ha crescut la 

curiositat personal per conèixer l’ascendència individual. Aquest fet ha provocat que diferents 

empreses ofereixin els seus serveis per donar a conèixer a la gent interessada a quin haplogrup 

pertany i d’on prové el seu llinatge genètic, ja sigui matern (mitocondrial) o patern (cromosoma 

Y). Per valorar la creixent demanda i l’oferta d’aquests serveis s’ha realitzat una revisió crítica de 

diferents empreses que ofereixen aquests estudis. A més, a aquest treball s’ha inclòs un model 

d’informe de com s’haurien de presentar els resultats a una persona que decideix conèixer el seu 

haplogrup, de manera objectiva i formal. 

Molecular genealogies are very useful tools for population studies and for tracing human 

migrations on the Earth. Mitochondrial DNA and Y-chromosome DNA constitute a genetic 

footprint that can be analyzed thoroughly thanks to the current sequencing techniques. The 

obtained haplogroup profiles can be studied in order to localize human populations in a particular 

region and to track the migrations they carried out. 

For this final degree project, 50 samples of mitochondrial DNA and 50 samples of Y-chromosome 

DNA were analyzed. Next, the identified haplogroups were investigated in order to identify the 

areas where each one of them originated. 

This is a topic that not only concerns scientists. In recent years, general public’s curiosity to know 

their own ancestry has increased. Therefore, different companies offer to report an individual’s 

maternal (mitochondrial) or paternal (chromosome-Y) haplogroup and their genetic lineage. For 

this project, a critical review of some of the companies that offer these kind of studies was 

performed. In addition, this work includes a sample report of how the haplogroup profile 

information should be provided in an objective and formal way. 
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1. Introducció 
 

1.1. Genealogies moleculars 
Les genealogies moleculars són l’estudi del DNA per esbrinar l’ascendència i descendència d’una 

persona, família o grup poblacional. Així doncs, la genealogia molecular permet vincular a les 

persones a un “arbre genealògic” basat en l’anàlisi de marcadors específics. 

Aquestes genealogies tenen gran importància tant individual com col·lectivament. A nivell individual 

resulta atractiu cercar els orígens del nostre llinatge genètic. A nivell col·lectiu o científic les 

genealogies moleculars permeten esbrinar les migracions que es varen dur a terme per colonitzar la 

terra [1]. A dia d’avui existeix una gran demanda de persones que volen trobar els seus orígens, 

aquesta demanda ve acompanyada d’un nombre creixent d’empreses que ofereixen els seus serveis 

per analitzar el DNA i donar a conèixer informació concreta sobre el llinatge evolutiu al qual es 

pertany. Aquests estudis es duen a terme analitzant principalment el cromosoma Y (Y-DNA) i el DNA 

mitocondrial (mtDNA). 

1.2. Molècula de mtDNA 
El mtDNA es troba localitzat a la matriu  

mitocondrial, és una molècula circular, bicatenària i 

tancada. Cada mitocondri presenta entre 2 i 10 

còpies de mtDNA, arribant a haver al voltant de 

1000-10000 còpies per cada una de les cèl·lules 

depenent del tipus cel·lular, fet que es coneix com a 

poliplàsmia [2, 3]. 
 

El mtDNA humà té una longitud de 16,6 Kb. El 44% 

del seu genoma està format per bases de citosina i 

guanina. A més, s’hi troben 37 gens que codifiquen 

per a proteïnes pròpies del mitocondri, a més de 

tRNA i rRNA propis [2, 3]. 

 
 
 
 

Figura 1. Representació gràfica de la molècula 

de mtDNA. (www.biologia.edu.ar). 
 

 

El genoma mitocondrial s’estructura en dues cadenes, la cadena L (lleugera) i la cadena H (pesada): 
 

1. La cadena L té com a característica principal la presència elevada de bases pirimidíniques, a 

més, s’hi troben 8 gens que codifiquen per a tRNAs i un polipèptid [4]. 

2. La cadena H hi ha codificats 14 tRNA, 2 rRNA i 12 polipèptids [4]. 

Existeixen dues regions que es poden classificar en segons la seva variabilitat i funció: la regió 

codificant i la regió no codificant o D-loop. 

La regió no codificant representa el 7% del genoma mitocondrial i es troba situat entre els gens que 

codifiquen per a tRNA de prolina i fenilalanina. Dins aquesta zona no codificant es diferencien 5 

regions: 

 Regió 

Hipervariable I 

(HRVI) 

Regió 

Hipervariable II 

(HRVII) 

Regió 

Hipervariable 

III (HRVIII) 

Regió 

variable 

I (VRI) 

Regió 

variable II 

(VRII) 

Posicions 16024-16365 73-340 440-560 16366-72 341-576 
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En el genoma mitocondrial existeix un nivell extremadament alt de polimorfismes, entre 5-10  

vegades superior que en el DNA nuclear; a la regió control hi ha un major grau de polimorfismes, ja 

que hi ha menys selecció perquè no presenta gens codificants. A més, en el mitocondri no hi ha els 

mateixos enzims de control de qualitat alhora de la replicació. Un altre factor implicat és l’elevada 

càrrega de radicals lliures, que actuen sobre la molècula de DNA mitocondrial com a conseqüència de 

la respiració cel·lular i que eleven la taxa de mutació [2]. 

1.2.1. Herència del mtDNA 
En els mamífers, el mtDNA no presenta una herència mendeliana; això és degut a que durant la 

formació del zigot, els espermatozoides contribueixen amb el seu genoma nuclear, però no amb el 

seu genoma mitocondrial. Els mascles no transmeten la seva herència mitocondrial, ja que hi ha una 

eliminació selectiva del mtDNA patern, degut a que els mitocondris dels espermatozoides són 

destruïts dins el citoplasma de l’òvul gràcies un patró d’ubiquitinització, que implica que aquests 

siguin eliminats. La conseqüència directe és que el mtDNA patern queda eliminat del citoplasma del 

zigot i que el mtDNA del zigot és determinat exclusivament per els mitocondris maternes [5]. 

Després, durant el procés de mitosis de les següents divisions cel·lulars per donar lloc a l’organisme, 

les molècules de mtDNA es van replicant i segregant de forma aleatòria entre les dues cèl·lules filles 

que es van generant per desenvolupar a l’embrió [4]. 

1.2.2. Polimorfismes: Haplotip-Haplogrup 
Es pot descriure un polimorfisme com la presència d’una o més formes al·lèliques quan l’al·lel més 

comú presenta una freqüència inferior al 99%. Existeixen diferents tipus de polimorfismes en el 

mtDNA [4]: 

• Polimorfismes de seqüència: impliquen el canvi d’un o varis nucleòtids a la seqüència gènica. 

Aquestes mutacions puntuals són més freqüents en regions del DNA no codificants. 

• Polimorfismes de longitud: es caracteritzen per a la inserció o deleció d’un o més nucleòtids  

a la seqüència gènica. 

D’aquesta manera sorgeixen els haplotips, que són un combinació de polimorfismes d’un mateix 

cromosoma (o molècula de DNA) que es solen heretar en bloc ja que es troben lligats i per tant, hi ha 

una baixa recombinació entre ells. En canvi, un haplogrup és un conjunt d’haplotips relacionats entre 

ells ja que tenen un origen evolutiu comú [6]. A més, comparteixen característiques específiques ja 

que evolucionen d’un llinatge comú o fundador. És per aquesta raó que els haplogrups tenen una 

distribució geogràfica determinada i són molt útils en l’estudi de poblacions [6]. 

1.2.3. mtDNA en els estudis evolutius 
El mtDNA és una molècula que per les seves característiques és clau en els diferents estudis evolutius 

perquè la seva herència serveix per traçar l’evolució matrilineal, a més d’una important font 

d’informació quan es tracta de l’estudi de la diversitat genètica poblacional [4]. La importància 

d’aquesta molècula és gràcies a diferents característiques [6]: 

1. Poliplàsmia: les cèl·lules presenten molts mitocondris la qual cosa permet extreure mtDNA 

fins i tot de mostres antigues o degradades. 

2. Alt grau de polimorfisme: permet seguir l’evolució de diferents poblacions. 

3. Absència de recombinació: aquest fet és molt important ja que permet traçar línies  

evolutives molt antigues i profundes. 

4. Herència matrilineal: permet seguir l’evolució de les línies femenines. 

5. Elevada taxa de mutacions amb comparació amb la majoria del DNA nuclear. 
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La majoria de les mutacions del mtDNA es donen a les regions hipervariables, situades a la regió 

control [7]. Aquestes regions han proporcionat la informació necessària per dur a terme estudis 

evolutius [8]. Aquesta característica juntament amb la seva herència matrilineal i els mètodes de 

seqüenciació, fan possible traçar l’evolució de les poblacions humanes des de els seus orígens fins a 

dia d’avui. 

1.2.4. mtDNA i migracions humanes 
Els haplogrups són el producte de l’acumulació de diferents mutacions que van sorgint al llarg de 

l’evolució de l’ésser humà. Per tant, estudiant la distribució dels diferents haplogrups a diferents 

regions geogràfiques o a diferents grups ètnics, és possible determinar a quina regió va aparèixer i 

cap on migraren els portadors, ja que es pot seguir la seva ascendència genètica. A la Figura 2 es pot 

observar el naixement del mtDNA a l’Àfrica, els diferents llinatges que van sorgint, així com les 

diferents migracions que varen dur a terme les poblacions antigues per colonitzar tota la terra. 
 

 

Figura 2. Mapa on es representa les diferents migracions i les diferents regions geogràfiques on s’ubiquen 

els haplogrups. (www.wikipedia.com. Usuari Maulucioni. Llicència Creative Comons). 
 

 

Haplogrup L  
Segons els estudis genètics, l’ancestre comú femení més antic es situaria a la regió de l’Àfrica 

subsahariana fa uns 200 mil anys. Tots els llinatges mitocondrials que es troben avui en dia podrien 

descendir d’aquest ancestre, anomenat Eva mitocondrial o haplogrup L [9, 10]. 

L’haplogrup més antic de qual es té constància és L0, datat amb uns 150 mil anys d’antiguitat. Aquest 

haplogrup presenta una alta freqüència en poblacions bosquimanes i de l’Àfrica Oriental. A més, 

també existeixen altres haplogrups com L4, L5 i L6 que es troben a petites poblacions de l’est del 

continent africà [9]. 

Probablement l’haplogrup L3 és el més transcendental de les migracions fora d’Àfrica. Aquest 

haplogrup va sorgir a l’Àfrica Oriental fa uns 65 mil anys. Els humans abandonaren el continent 

portant aquest haplogrup a través d’una migració per les zones de costa. També hi ha evidències de 

que alguns d’aquests humans dispersaren l’haplogrup L3 a través d’una migració pel corn d’Àfrica [9] 

(Figura 2). 

http://www.wikipedia.com/


Genealogies moleculars: cercant els nostres orígens Miquel Àngel Serra Mesquida 

7 

 

 

 
 

Aquest haplogrup es va escindir en dues grans branques que són les precursores que colonitzaren els 

diferents continents, anomenades haplogrups M i N. Cada un d’ells evolucionà de manera 

independent i amb les posteriors migracions que poblaren la terra, s’arribà a la distribució actual. 

Haplogrup M i descendents  
Hi ha indicis que indiquen que el haplogrup M s’originà a la regió de la Índia actual, fa uns 60-65 mil 

anys. Els humans que habitaven aquesta regió migraren cap a l’Orient, colonitzant diferents territoris  

i donant lloc a nous haplogrups que deriven directament del M. A l’Àsia Oriental es van originar els 

haplogrups descendents de M: C, Z, D, E, G i Q. L’haplogrup Z es va situar a les regions del nord de la 

Xina, així com a Corea [11]. 

En canvi, els haplogrups C i D migraren cap al nord, situant-se a l’actual Sibèria, i són dos dels quatre 

haplogrups típics de les poblacions natives del continent americà. És molt probable que en algun 

moment de la historia migratòria es colonitzés el continent amb portadors C i D entre d’altres, ja que 

també s’hi troben A (a tot el continent) i X (al nord del continent). Aquesta migració es va dur a  

terme a través d’Alaska; arribant fins a Sud-Amèrica, on les poblacions ameríndies són portadores 

d’aquests haplogrups. En canvi, els haplogrups E i Q es varen situar a les regions d’Oceania, 

concretament l’haplogrup E, característic a l’arxipèlag Malai [11]. 

Haplogrup N i descendents  
L’haplogrup N es va originar fa uns 65 mil anys en algun lloc de la migració costera cap a Àsia des de 

l’Àfrica. Posteriorment hi va haver una migració humana que va passar d’Àfrica a Àsia, el que no està 

del tot dilucidat és la forma amb la qual es va dur a terme aquesta migració. Els investigadors no es 

posen d’acord en si fou una migració amb la subsegüent escissió amb M i N [11]. 

Avui en dia hi ha descendents de l’haplogrup N a tots els continents. Els portadors de N varen poblar 

Àsia Occidental i en aquesta regió, s’originaren els seus haplogrups descendents I, W, X i Y. Aquests 

haplogrups es dispersaren pels Urals i el Bàltic. S’ha trobat haplogrup X al continent americà, el que 

no està gaire clar es si arribaren des de Europa Occidental o des d’Àsia [9, 11]. 

L’haplogrup A, que també deriva del N, es va originar a Orient, concretament a la regió de la Índia 

actual, i també es va estendre a través de Sibèria i Amèrica. Es troba amb una alta probabilitat a 

poblacions com els Maies, Asteques i Inuits, entre d’altres [11]. 

Altres portadors de N originaren l’haplogrup R, que fou molt important en les migracions humanes ja 

que tingué una gran expansió. Aquest haplogrup és originari d’Orient Mitjà i d’ell descendeixen els 

haplogrups B, F, R0, JT, P i U [9, 11]. 

Els humans portadors de l’haplogrup B dugueren a terme una migració que els conduí fins a la 

Polinèsia, Indonèsia, Taiwan, Madagascar i Amèrica (on es concentren a la regió dels Andes). És molt 

probable que aquesta migració es fes bordejant el Pacífic. En canvi, els portadors de F colonitzaren 

els territoris de la Xina, Japó i Seul [9]. 

L’haplogrup JT es va originar a l’occident del Caspi i es va escindir amb el T i J. El primer es troba amb 

una freqüència elevada a Anatòlia o Mesopotàmia, Orient Mitjà i Bàltic; mentre que el segon es pot 

trobar a Europa i a Àfrica. 

L’haplogrup R també donà lloc a l’haplogrup HV que s’escindí amb el H i el V. El H és l’haplogrup 

característic d’Europa, i es troba pràcticament a tota la regió de Euràsia Occidental, així com també 

s’han trobat portadors d’aquest haplogrup a Àfrica del nord. L’haplogrup V actualment es troba en 

poblacions com les Sami o els Bascs, entre d’altres [9, 11]. 
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1.3. El cromosoma Y 
El cromosoma Y és un dels més petits del genoma humà, només representa el 2% d’aquest i té al 

voltant d’unes 60-100 Mb. El 60% d’aquest cromosoma està format per seqüències polimòrfiques 

que es troben altament repetides [4, 12]. 

Aquest cromosoma té importants funcions com per exemple la determinació del sexe o la fertilitat en 

el gènere masculí. S’han diferenciat dues regions clares dins el Y-DNA, la regions d’eucromatina i la 

regió d’heterocromatina: 

• Eucromatina: Es troba situada al braç curt, centròmer i a la zona proximal del braç llarg. És 

una regió rica en seqüències altament repetides, com poden ser les regions DYZ3, DYZ4 i 

DYZ5 [4]. 

• Heterocromatina: Es troba situada al braç llarg en posició distal. Genèticament aquesta regió 

no és funcional i és molt polimòrfica. Està composta principalment per dues seqüències 

altament repetides, la DYZ1 i la DYZ2 [4]. 

El cromosoma Y no presenta recombinació en la majoria de la seva seqüència, però existeixen dues 

zones on es dona la recombinació amb el cromosoma X durant la meiosi. Per tant, també és pot fer 

una divisió entre la regió no recombinant (NRY) i la recombinant. 

Regió recombinant  
La regió recombinant del cromosoma Y es troba ubicada a cada extrem del cromosoma. Gràcies a 

aquesta regió, el cromosoma Y es recombina amb el cromosoma X, donant-se d’aquesta manera una 

bona segregació durant la meiosi [4]. 

Aquesta regió es pot dividir en dues zones: 

• PAR1: aquesta regió es troba en la zona terminal del braç curt, presenta una mida d’unes 2,7 

Mb. La recombinació en aquesta zona és molt important, ja que permet que hi hagi una 

segregació normal entre X i Y. S’ha documentat que una mala recombinació dur a síndromes 

com el de Klinefelter, amb un cariotip XXY [4]. 

• PAR2: aquesta regió es situa a l’extrem del braç llarg del cromosoma, amb una mida d’uns 

330 Kb. Aquesta segona regió presenta una freqüència de recombinació més baixa que la 

regió PAR1; però tot i així, presenta major freqüència de recombinació que a la resta del 

cromosoma Y [4]. 
 
 

 

Figura 3. Esquema gràfic on es representa l'estructura del cromosoma Y. (www.premedhq.com). 
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Regió no recombinant (NRY)  
La regió no recombinant representa el 95% del cromosoma Y i inclou les regions d’eucromatina i 

d’heterocromatina abans esmentades. Aquesta regió es troba composta per diferents regions, 

anomenades X-degenerada, X-trasposta i amplicònica [4]. La regió NRY no recombina amb cap 

cromosoma del genoma, per tal cosa, els seus loci es transmeten exclusivament per línia paterna. I a 

més, aquesta regió presenta gens que són molt importants en el desenvolupament dels caràcters 

sexuals masculins, com per exemple el gen SRY que es troba implicat en la determinació del sexe 

masculí [4, 12]. 

1.3.1. Herència 
Atesa la dotació cromosòmica sexual a homes (XY) i a dones (XX), 

l’herència del cromosoma Y és estrictament paterna, com es pot 

veure a la Figura 4 [4]. 
 

1.3.2. Polimorfismes (SNPs, STRs) 
Existeixen diferents tipus de polimorfismes, tals com les 

delecions o insercions, polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNPs), 

reordenaments complexes o variabilitat en les seqüències en 

tàndem (STR) com els microsatèlits o minisatèlits [13]. 

En el cas del Y-DNA els més utilitzats per l’estudi de genètica de 

poblacions són els SNPs i STR o microsatèl·lits: 

 
 
 
 

Figura 4. Esquema gràfic on es 

representa com s'hereta el 

cromosoma Y. 

(www.genagen.com). 

 

• Polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNPs): Són substitucions d’una base que representen un 

esdeveniment mutacional únic. Un SNP és un esdeveniment mutacional únic. Que dos 

individus; o una població, presentin en el mateix punt de la seqüència un mateix SNP indica 

que deriven d’un antecessor comú, ja que aquesta mutació va tenir lloc fa molt de temps i 

s’ha incorporat en el genoma de la població [4, 13]. 

Aquests polimorfismes són molt poc variables i la seva taxa mutacional és molt baixa, la qual 

cosa fa que siguin molt importants alhora de realitzar estudis de poblacions humanes. 

• Seqüències repetides en tàndem (STR): Foren descrits per primera vegada per Weber i May 

l’any 1980. Els STR presenten unitats de repetició de 2 a 5 nucleòtids, essent molt variable el 

nombre de repeticions entre individus. Són polimorfismes molt variables dins una població, 

presentant un alt número d’al·lels, i són fàcilment analitzables per PCR [4, 13]. 

La importància d’aquestes seqüències radica en que las seva herència es troba lligada al  cromosoma 

Y. Gràcies a que s’hereten en bloc, aquests polimorfismes queden incorporats en una determinada 

població; d’aquesta manera es pot estudiar a diferents poblacions per observar les diferencies entre 

elles. 

A la major part del cromosoma Y, tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior, no es dóna recombinació 

en el Y-DNA, per tant els polimorfismes s’hereten en forma d’haplotips. La seva herència és 

exclusivament monoparental paterna. 

A més, l’elevada taxa de mutació que presenten aquestes seqüències fa que els seus haplotips  

puguin arribar a ser molt diversos, inclús en cromosomes filogenèticament pròxims. Aquesta 

propietat fa que siguin marcadors idonis per l’estudi de poblacions, ja que si són similars implica que 

hi ha una relació directa entre aquests. 
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1.3.3. Cromosoma Y en els estudis evolutius 
El cromosoma Y, al igual que el mtDNA, presenta característiques úniques que fan que sigui de gran 

importància alhora de dur a terme estudis evolutius. 

Com ja s’ha esmentat, excepte a les regions PAR1 i PAR2, en el cromosoma Y no hi ha recombinació. 

Això fa que la majoria del Y-DNA s’hereti en bloc de pare a fill [14]. Aquest esdeveniment provoca 

que les regions polimòrfiques de la regió no recombinant del cromosoma Y no recombinin i es trobin 

presents a la descendència masculina, la qual serveix per traçar el llinatge patrilineal. Els 

polimorfismes de la regió no recombinant d’interès són els anomenats microsatèl·lits o STRs i els 

polimorfismes d’un sol nucleòtid o SNPs [13]. 

Així doncs, totes aquestes característiques fan que el Y-DNA sigui l’objectiu en els diferents estudis 

evolutius. Presenta polimorfismes de fàcil anàlisi com els STR, és un cromosoma que no presenta 

recombinació (al menys a les zones d’interès) i el més important, s’hereta exclusivament per via 

paterna. 

1.3.4. Y-DNA i migracions humanes 
Segons els estudis, l’ancestre masculí comú va sorgir fa uns 60-90 mil anys a l’Àfrica i s’anomena  

Adán cromosòmic. Estudis recents que han trobat l’haplogrup perdut, l’A00, han acotat la seva 

antiguitat en uns 300 mil anys [15]. Es considera que els haplogrups que descendeixen directament 

d’aquest ancestre comú, com els A, B i E, són haplogrups africans. 

A la Figura 5 es poden observar les diferents migracions humanes que varen possibilitar la dispersió 

dels haplogrups de Y-DNA, així com la situació dels primers haplogrups sobre el continent africà. 
 

 
 

Figura 5. Mapa on es representa les diferents migracions i el lloc on van sorgir els diferents haplogrups  

del cromosoma Y. (www.wikipedia.com. Usuari Maulucioni. Llicència Creative Comons). 
 

 

Haplogrups A, B i E  
Els haplogrups A i B són dels més antics dels quals es té constància i es troben a l’Àfrica Occidental. 

Els portadors del A actuals es troben amb una alta freqüència a pobles Khoisan, com els boiximans, 

també es localitzen al sud de Sudan [16, 17]. 

http://www.wikipedia.com/
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En canvi, l’haplogrup B es troba molt dispers dins l’Àfrica Occidental, tot i que les majors freqüències 

d’aquest haplogrup antic es poden localitzar avui en dia a pobles com els pigmeus Biaka i Mbuti. 

L’haplogrup E també és un dels més antics dels quals se té constància, va aparèixer a l’Àfrica Oriental 

fa uns 15 mil anys. Aquest haplogrup es va dispersar per tot el continent africà, tot i que les 

freqüències més elevades es troben a regions d’Etiòpia i a l’Àfrica subsahariana oriental [16, 18]. 

També cal destacar que els portadors d’aquest haplogrup dugueren a terme migracions fora d’Àfrica  

i és possible trobar subhaplogrups que descendeixen de l’haplogrup E per tot el Mediterrani i Orient 

Pròxim. 

Haplogrup D  
Els estudis evolutius situen als portadors d’aquest haplogrup com els primers en dur a terme les 

primeres migracions fora del continent africà. Aquest haplogrup D, es troba únicament a Àsia, com 

per exemple a poblacions com els “negritos” en el Sud-Est asiàtic. En el Japó i Tibet també hi ha 

elevades freqüències d’aquest haplogrup [17, 18]. 

Haplogrups descendents del CF  
Aquest haplogrup i els seus descendents són els que presenten major distribució fora d’Àfrica. Per 

tant, els portadors d’aquest haplogrup foren els primers en dur a terme les migracions més distants 

del continent africà. Hi ha evidències que situen a aquest haplogrup a localitzacions com Austràlia, 

Europa i inclús a certes poblacions d’amerindis; per tant, també es localitza al continent americà [18]. 

Haplogrup C  
Aquest haplogrup descendent del CF, geogràficament es troba localitzat a regions com Euràsia 
Oriental i Oceania [17, 18]. 

 
Haplogrup F i els seus descendents  
Aquest haplogrup va aparèixer en el subcontinent indi fa uns 48 mil anys. Actualment el 90% de la 

població mundial descendeix d’aquest haplogrup, menys les poblacions de l’Àfrica subsahariana, on 

aquests haplogrup i descendents no hi tenen presència [17, 18]. 

Els diferents llinatges que descendeixen de l’haplogrup F presenten diferents localitzacions 

geogràfiques. L’haplogrup G va sorgir al sud d’Orient Pròxim o Àsia fa uns 20 mil anys, actualment es 

troba situat a Euràsia Occidental [17]. 

L’haplogrup H és originari de la Índia amb una antiguitat d’entre 20-40 mil anys i és el més 

representatiu del subcontinent indi. Cal remarcar que aquest haplogrup es va difondre a diferents 

regions a través de migracions històriques com la del poble gitano [17, 18]. 

També hi ha a Europa un haplogrup que descendeix del F, aquest és el IJ, que es va originar ara fa uns 

45 mil anys i se l’ha relacionat amb l’Home de Cro-Magnon. Aquest haplogrup s’escindeix amb el I, 

que és característic a Europa; i amb el J, característic a Orient Pròxim [17, 18]. 

Haplogrup K i els seus descendents  
El haplogrup K i els seus descendents són dels més importants, ja que presenten una extensió 

filogeogràfica molt extensa. L’haplogrup K sembla que va sorgir al Sud d’Àsia fa uns 47 mil anys i els 

seus descendents es troben localitzats a diferents regions del món [17]. 

Una de les subbranques del K, és la LT, que a la vegada s’escindeix amb L i T. L’haplogrup L es troba 

principalment al sud d’Àsia, mentre que l’haplogrup T es troba localitzat a Euràsia Occidental i s’estén 

cap a la Índia i el corn d’Àfrica [18]. 
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Per una altra banda, K dóna lloc a les branques MS, NO i P. Els haplogrups M i S es troben localitzats a 

la Melanèsia. 

La branca NO es va originar a l’Extrem Orient fa uns 35-40 mil anys. Aquesta s’escindeix amb dos 

haplogrups: N i l’O. El N es localitza a Sibèria i a l’Extrem Orient, encara que també hi va haver una 

migració cap a l’occident, concretament a la regió dels Urals. En canvi, els portadors de  l’haplogrup  

O van dur a terme una migració colonitzant els territoris d’Àsia Oriental i el sud-est asiàtic [17]. 

L’haplogrup P es va originar al sud-est asiàtic fa uns 34 mil anys. Aquest haplogrup s’escindeix amb 

dos, l’haplogrup Q i el P. L’haplogrup Q es troba a Àsia central i del sud, també s’han trobat 

subhaplogrups com el QM3 al continent a Americà. En canvi, l’haplogrup R es troba a Europa i al sud- 

est asiàtic [18], essent el més freqüent a Europa. 

 

2. Objectius del treball 
 

L'estudi del mtDNA i la part no recombinant del cromosoma Y permet la reconstrucció de llinatges 

materns i paterns. L'herència monoparental i l'absència de recombinació fan que aquestes molècules 

es transmetin invariables al llarg de les generacions, excepte per la variació introduïda per la  

mutació, el que permet la inferència de línies ancestrals lligades a la història de la humanitat i les 

seves migracions. Actualment, la seqüenciació del mtDNA i la genotipació de determinats 

polimorfismes del cromosoma Y, en el cas dels homes, pot aportar informació no sols sobre la  

història genètica de les poblacions, sinó sobre els orígens genètics d'un individu per via matrilineal i 

patrilineal. El creixent interès per conèixer els nostres orígens ha favorit el sorgiment d'empreses que 

ofereixen respostes a aquestes preguntes individuals. Per aquests motius, els objectius d’aquest 

treball consisteixen amb els següents punts: 

1. A partir de perfils genètics (mtDNA i cromosoma Y) individuals i anònims, obtinguts en el 

Laboratori de Genètica de la UIB en el curs d’estudis de Genètica de Poblacions, esbrinar 

l’origen ancestral de cada individu, mitjançant la determinació de l’haplogrup corresponent i 

la recerca de la seva distribució geogràfica. 

2. Fer una revisió de l’oferta de les diferents empreses que es poden trobar per internet, tant a 

nivell dels objectius del que ofereixen a l’usuari com de les característiques de l’anàlisi que 

duen a terme. 

3. Dissenyar un model d’informe per comunicar aquests resultats als individus participants a 

l’estudi, on es presenti aquesta informació de la manera més objectiva, i que eviti les falses 

expectatives de les persones interessades en saber la seva descendència matrilineal o 

patrilineal. 

 

3. Materials i mètodes 
 

3.1. mtDNA 

3.1.1. Obtenció dels perfils 
En aquest treball s’ha realitzat una anàlisi de diferents haplotips de mtDNA per poder esbrinar a quin 

haplogrup pertanyen. Per obtenir l’haplotip, s’ha hagut de realitzar un treball previ que ha consistit 

amb l’extracció, purificació, amplificació i seqüenciació de les mostres de DNA total, realitzat  pel 

Grup de Genètica Humana. Aquest procés s’ha dut a terme seguint el següent protocol: 
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1. Extracció i purificació del DNA total: Es va dur a terme un raspat amb un escovilló de la 

mucosa bucal dels voluntaris per a l’estudi. Després es va realitzar un protocol habitual per a 

l’extracció i purificació del DNA amb cloroform:isoamílic. 

2. Quantificació del DNA: La quantificació del DNA es va realitzar amb NanoVue. És un aparell 

que permet la quantificació dels àcids nucleics i determinar la seva puresa. 

3. Amplificació de les mostres: Un cop realitzada la quantificació, es du a terme l’amplificació 

de la regió control completa del mtDNA mitjançant PCR. Aquesta amplificació es du a terme 

amb primers específics del genoma mitocondrial per poder amplificar la regió control del 

mtDNA. 

4. Electroforesis en gel d’agarosa: Aquest procés serveix per comprovar que les mostres  

s’hagin amplificat correctament. 

5. Purificació post-PCR: confirmada l’amplificació es purifica el producte de la PCR per eliminar 

les restes de primers i nucleòtids. 

6. Quantificació del DNA: Es realitza mitjançant el protocol utilitzat a la primera quantificació 

del procés. 

7. Reacció de seqüenciació: seqüenciació del mtDNA mitjançant el mètode Sanger. Aquest 

mètode utilitza el DNA que es vol seqüenciar com a motle per sintetitzar els diferents 

fragments a diferents terminacions. 

8. Precipitació del DNA: últim pas abans de dur les mostres a l’analitzador genètic ABI prism 

3130. 

9. Processament: Les seqüències es varen analitzar mitjançant el programa informàtic BioEdit 

Biological sequence alignment editor. És una eina informàtica que permet l’anàlisi i la 

manipulació de les seqüències de mtDNA obtingudes. Aquestes seqüències són alineades 

amb la seqüència Rcrs. Aquesta és la seqüència Anderson revisada (seqüència de referència 

en els estudis de mtDNA humà) que s’utilitza per observar els canvis de base, delecions i 

insercions que presenten. Aquests canvis presents en el mtDNA són els que defineixen els 

haplotips, que un cop són comparats i analitzats defineixen els haplogrups. 

3.1.2. Determinació dels haplogrups 

Haplogrep  
Haplogrep [19] és una eina informàtica on line basada en Phylotree. Phylotree és un arbre filogenètic 

que classifica el mtDNA en haplogrups. HaploGrep és una eina molt útil, ja que podem analitzar tota 

una bateria de mostres d’un sol cop sense necessitat d’anar processant mostra per mostra [20]. Tal i 

com es pot observar a la captura de pantalla de la web d’HaploGrep (Figura 6) basta amb obrir el 

fitxer perquè es dugui a terme l’anàlisi de les mostres i obtenir els seus haplogrups. Un cop es tenen 

els haplogrups es pot fer una exportació amb el format que es desitgi i tenir l’arxiu amb els 

haplogrups integrats, tal com es pot observar a la Figura 6. 

Primer de tot els diferents haplotips de les mostres analitzades foren agrupades en un arxiu en 

format Excel, un cop organitzades en funció del número de la mostra, el rang (indica quines posicions 

de la regió control de la molècula del mtDNA es troben mutades) i els diferents polimorfismes que 

s’han trobat una vegada seqüenciada [20]. 

Un cop es tenen les mostres organitzades dins un Excel, s’ha d’utilitzar un bloc de notes per poder fer 

un arxiu amb extensió “hsd”, que s’utilitzarà per dur a terme la recerca dels haplogrups a la base de 

dades HaploGrep. Aquest bloc de notes pot ser qualsevol, però el que s’ha utilitzat en aquest cas 

concret, ja que dona molt bons resultats a l’hora de l’organització de les dades, ha estat el bloc de 

notes Textpad. Tal i com es pot observar a la Figura 7, és fa una simple organització de les dades 

seguint les indicacions que es troben a la web d’HaploGrep i es guarda l’arxiu amb extensió “hsd”. 
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Figura 6. Captura de pantalla de l'aplicació on line HaploGrep. 
 

 
 

 
 

Figura 7. Captura de pantalla del bloc de notes Textpad amb les dades organitzades llestes per analitzar a 

la web d'HaploGrep. Un cop el programa Haplogrep analitza les dades, s’obtenen els diferents haplogrups 

al qual pertanyen les mostres introduïdes i la qualitat d’aquestes; a major qualitat de les mostres incloses, 

major fiabilitat de l’haplogrup al pertanyen. 
 

 

3.2. Cromosoma Y 

3.2.1. Obtenció dels perfils 
En aquest treball s’ha realitzat una anàlisi de diferents haplotips del Y-DNA per poder esbrinar a quin 

haplogrup pertanyen. Abans de realitzar la recerca dels diferents haplogrups s’ha hagut de realitzar 

un treball previ a l’extracció, purificació, amplificació i seqüenciació de les mostres del Y-DNA, 

realitzat pel grup d’investigació. Aquesta procés s’ha dut a terme seguint el següent protocol: 

1. Extracció i purificació del DNA total: Es va dur a terme un raspat amb un escovilló de la 

mucosa bucal dels voluntaris per a l’estudi. Després es va realitzar un protocol habitual per a 

l’extracció i purificació del DNA amb cloroform:isoamílic. 



Genealogies moleculars: cercant els nostres orígens Miquel Àngel Serra Mesquida 

15 

 

 

 
 

2. Quantificació del DNA: per a la quantificació es va dur a terme amb NanoVue. NanoVue és  

un aparell que permet la quantificació dels àcids nucleics i les proteïnes de la mostra. 

3. PCR. El Kit d’amplificació PCR AmpFlSTR® Yfiler® és un assaig múltiplex que amplifica 17 loci 

Y-STR en una sola amplificació de PCR. El protocol és el següent: 

a. Extracció de DNA 

b. Quantificació del DNA: Amb aquest Kit, la quantitat òptima de DNA necessària és d’1 

ng en un volum màxim de 10µL per 30 cicles de PCR. La quantificació és pot fer 

seguint altres kits, com el NanoVue® o  Quantifiler® Human 

c. Preparar reactius i reaccions d’amplificació: Es varen amplificar disset marcadors  

STR de cromosoma Y utilitzant el kit de filtratge Y Applied Biosystems, Foster City,  

CA, EEUU, seguint les recomanacions del fabricant. 

d. PCR: L’amplificació dels Y-STR es va dur a terme a través d’una única PCR múltiple. 

4. Electroforesi i genotipatge. Els productes de PCR es varen separar per electroforesis capil·lar. 

Un cop s’obté l’haplotip, s’utilitza l’eina on line Haplogroup Predictor, per poder assignar un 

haplogrup. 
 

3.2.2. Determinació dels haplogrups 

Haplogrup Predictor  
Un cop es tenen els diferents haplotips del cromosoma Y, s’utilitza la base de dades haplogrup 

predictor [21], que és una eina informàtica on es poden anar introduint els diferents haplotips que 

donarà la major probabilitat de pertànyer a un haplogrup concret. 

En aquesta eina informàtica es poden seleccionar diferents situacions geogràfiques, tenint en compte 

si les mostres són del Mediterrani, del nord-est o est d’Europa, així com l’opció de totes les zones 

geogràfiques. Com que alhora de realitzar aquest treball no es sap d’on són aquestes mostres, s’ha 

utilitzat l’opció de totes les regions si no en sabem d’on és la mostra. 

Tal i com es pot observar a la Figura 8, l’eina presenta una tabla on es poden anar introduint els 

diferents al·lels i a la dreta d’aquest dona els diferents haplogrups amb la seva probabilitat. 

Un cop es té aquesta informació es du a terme la genotipació dels SNPs adients per confirmar 
l’haplogrup, però aquesta tasca ha estat realitzada pel grup d’investigació. 

 

3.3. Recerca bibliogràfica 
Un cop s’obtenen els diferents haplogrups es du a terme una recerca bibliogràfica de cada un d’ells  

en diferents webs i bases de dades per tal d’obtenir informació característica i rellevant. 

Les webs que s’han consultat amb major freqüència han estat pubmed, geneographic i Eupedia. Si els 

resultats de la recerca no han estat satisfactoris s’ha dut a terme una recerca a través del cercador 

Google Academic. 

Com a paraules clau s’han utilitzat diferents en quant a la informació desitjada. S’ha utilitzat mtDNA 

mitochondrial i chromosome Y. També s’han utilitzat paraules clau com Haplogroup o Subhaplogroup 

acompanyats del corresponent nom de l’haplogrup o subhaplogrup que es desitges trobar  

informació. També s’ha dut a terme amb la paraula clau populations o migrations per intentar acotar 

una mica més la informació sobre algun haplogrup específic. 

La recerca bibliogràfica s’ha dut a terme utilitzant filtres (sobretot a pubmed), com puguin ser articles 

amb el text sencer i que impliqués només a l’espècie humana. També s’ha utilitzat el filtre de que la 

recerca fos per temes de genètica. 
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Figura 8. Captura de pantalla de l'eina on line Haplogroup Predictor. S'ha utilitzat per analitzar els  

diferents marcadors del cromosoma Y. 
 

 
 

4. Resultats i discussió 
 

 

4.1. mtDNA 
Els subhaplogrups obtinguts a les mostres 

analitzades han estat agrupats en els 

corresponents haplogrups per donar una visió 

ordenada dels resultats obtinguts. 
 

D’aquesta manera i gràcies a aquesta  

organització s’intentarà donar una visió de 

l’haplogrup general dels diferents subhaplogrups  

i després anar profunditzant tot el que es pugui 

amb els diferents subhaplogrups. 

A la Figura 9 es poden observar els resultats 

obtinguts agrupats en haplogrups. Els que 

presenten una major freqüència són   l’haplogrup 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Distribució de les 50 mostres de mtDNA en 

cada un dels seus haplogrups. 

T, que és troba a les regions de l’est del Mediterrani, el U i el H, característics a les regions de  

d’Euràsia Occidental i Oriental respectivament. 

4.1.1. Haplogrup C 
L’haplogrup C descendeix del CZ que es troba estès en Amerindis i en Euràsia Oriental. Quan es parla 

de l’haplogrup C, es parla d’una població que un cop acabada l’edat de gel va anar viatjant per la 

costa Asiàtica i que finalment es va introduir a Amèrica del Nord a través d’Alaska [18]. 
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Haplogrup C1b (1 mostra): és un subhaplogrup que es pot situar a Amèrica del Nord, especialment  

es troba en els amerindis, i que es va introduir a través d’Alaska [6, 18]. 

4.1.2. Haplogrup H 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 7 haplogrups H. 2 mostres pertanyen a l’haplogrup basal 

mentre que les 5 restants es divideixen en els següents 5 subhaplogrups: H1j8, H1n6, H2a2a, H6, 

H66a. 

L’haplogrup H és característic d’Euràsia Oriental. Deriva de l’haplogrup HV. És l’haplogrup més 

característic de tota Europa Occidental [6, 23]. L’haplogrup fou introduït a Europa a través d’Orient 

Mitjà, a més, és probable que algunes migracions procedents del centre asiàtic també portessin 

aquest haplogrup cap Europa Occidental [23]. A Europa presenta elevades freqüències que oscil·len 

entre el 40 i 50% depenent de la regió. Al nord d’Espanya i Gales es troba amb una freqüència del 

60% [18]. 

• Subhaplogrup H1j8 (1 mostra). El subhaplogrup H1 és el més comú d’Europa i representa 

quasi la meitat dels llinatges H a Europa Occidental [6, 23]. No hi ha molta informació del 

subhaplogrup H1j8, però si que s’ha pogut determinar que el llinatge H1j és característic de 

l’oest d’Europa [18]. 

• Subhaplogrup H1n6 (1 mostra). Tal com en el cas anterior, el subhaplogrup H1 fa referència 

a un llinatge molt comú en Europa Occidental [6, 23]. Indagant una mica més podem trobar 

que el subhaplogrup H1n es troba situat a les regions germàniques i a Finlàndia [23]. 

• Subhaplogrup H2a2a (1 mostra). És un subhaplogrup molt comú que es troba arreu d’Europa 

[18]. 

• Haplogrup H6 (1 mostra). Aquest subhaplogrup es troba a tota Europa, a l’Orient Pròxim i a 

Àsia Central [18]. Aquest haplogrup és molt interessant ja que es divideix amb dues 

branques: la H6a, característica a Europa, sobretot a poblacions eslaves; i la H6b característic 

d’Àsia Central i d’Orient Pròxim. S’ha identificat un nou subhaplogrup, el H6c, característic a 

zones com a República Checa [18]. 

• Subhaplogrup H6a (1 mostra). No s’ha pogut identificar cap característica més enllà de les 

exposades anteriorment per al subhaplogrup H6a, és un subhaplogrup que es pot situar 

geogràficament a les regions eslaves [18]. 

4.1.3. Haplogrup J 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 4 haplogrups J. Cada una d’elles pertany a un dels següents 

subhaplogrups: J1c2o, J1c5c1, J2a2a1 i J2b1a. 

L’haplogrup J es troba distribuït uniformement arreu d’Europa, on l’únic lloc on es troba absent és a 

la població Saami de Laponia. A Europa les freqüències oscil·len entre l’11 i el 20%, mentre que a les 

regions d’Orient Mitjà com l’Aràbia Saudita és on s’hi troben les freqüències més elevades [24]. 

• Subhaplogrup J1c2o (1 mostra). No existeix gaire informació sobre aquest subhaplogrup en 

concret, el que si es sap és que es troba distribuït a tota Europa [18]. 

• Subhaplogrup J1c5c1 (1 mostra). Aquest subhaplogrup es troba a Europa, però és 

especialment característic de la regió del País Basc [18]. 

• Subhaplogrup J2a2a1 (1 mostra). D’aquest subhaplogrup només s’ha pogut arribar a obtenir 

informació sobre el J2a2a, i és un subhaplogrup que es situa a regions com Itàlia, el llevant de 

Iemen o Anatòlia [18]. 

• Subhaplogrup J2b1a (1 mostra). Aquest subhaplogrup és característic de les poblacions que 

habiten a les regions de l’est d’Europa i a Rússia [18]. 
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4.1.4. Haplogrup K 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 8 haplogrups K, dels quals 4 pertanyen al subhaplogrup 

K2b1a1a, mentre que els 4 restants pertanyen als subhaplogrups K1a1b1a, K2a5 i K1a41. 

L’haplogrup K va sorgir a Àsia occidental en algun moment fa uns 20-38 mil anys. Actualment aquest 

haplogrup és molt comú en el nord-est d’Europa, en regions com pugin ser Bèlgica, Irlanda, Països 

Baixos, entre d’altres, amb unes freqüències que oscil·len entre el 10 i el 20%. En el Mediterrani 

Oriental i Orient Mitjà, aquest haplogrup assoleix freqüències en regions com Xipre, Líban o Geòrgia 

de entre el 12 i el 13%[25]. 

• Subhaplogrup K1a1b1a (1 mostra). Situat a les regions d’Europa Occidental, aquest 

subhaplogrup és particularment característic a poblacions jueves Ashkenazis [18]. 

• Subhaplogrup K2a5 (1 mostra). Aquest subhaplogrup s’ha identificat a diferents regions de 

l’Europa Occidental i a Iran, concretament a poblacions perses [18]. 

• Subhaplogrup K1a41 (1 mostra). Aquest subhaplogrup s’ha identificat a diferents poblacions 

d’arreu d’Europa. Crida l’atenció la seva absència o baixa taxa en les poblacions que viuen a 

les regions del sud d’Europa. També s’ha trobat aquest subhaplogrup a Etiòpia [18]. 

• Subhaplogrup K2b1a1a (4 mostres). Només es pot dir que es troba localitzat a regions 

d’Europa del nord i central [18]. 

4.1.5. Haplogrup L 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 2 haplogrups L, dels quals hi ha una mostra de cada un dels 

subhaplogrups L3d1b2 i L3eb. 

Aquest haplogrup equival a l’ascendència africana. Presenta una distribució amplia a l’Àfrica 

Subsahariana i està relacionada amb l’origen dels humans moderns. Aquest haplogrup té el seu  

origen fa aproximadament uns 190 mil anys i descendeix directament de l’Eva mitocondrial, el grup L 

és el més antic llinatge mitocondrial [26]. 

Aquest llinatge mitocondrial es troba associat a les migracions des de l’Àfrica central cap a l’Oest del 

continent Africà. Els seus descendents, que inclouen poblacions que actualment parlen la llengua 

Bantú, eren una població ramadera i foren les primeres persones en manipular el ferro dins l’Àfrica 

Subsahariana [26]. 

• Subhaplogrup L3d1b2 (1 mostra). Només s’ha pogut aconseguir informació sobre L3d, el 

qual es pot dir que és un subhaplogrup molt estès, sobretot a Àfrica del nord i Occidental,  

així com a Iemen [ 18]. 

• Subhaplogrup L3eb (1 mostra). Només s’ha pogut trobar informació sobre el subhaplogrup 

L3e. Aquest subhaplogrup es troba molt estès a tot el continent africà, però les taxes més 

elevades són a les regions que es troben a l’Àfrica Occidental i Oriental [18]. 

4.1.6. Haplogrup M 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 3 haplogrups M, 2 de les quals es troben al subhaplogrup 

M1a1 i l’altra al subhaplogrup M5a1b. 

L’origen d’aquest haplogrup, a l’igual que N, es troba íntimament relacionat amb l’expansió  de 

l’Homo Sapiens fora del continent africà. L’Haplogrup M va sorgir a la Índia fa uns 60 mil anys. Aquest 

origen es veu reforçat per la gran diversitat d’haplogrups relacionats i derivats de M en el sud d’Àsia 

[27]. 
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Des de la Índia es va produir la dispersió costera cap al sud-est asiàtic, arribant a colonitzar l’Àsia 

Occidental i Austràlia. Per altra banda, portadors de l’haplogrup M tornen al continent africà. 

Aquesta migració es troba relacionada amb l’expansió de les llengües afroasiàtiques [28]. 

D’altra banda, els portadors de l’haplogrup M són els ancestres dels habitants de Sibèria, que 

presenten els haplogrups C i D, i són aquests qui colonitzaren Amèrica; ja que en el sud del continent 

hi ha una freqüència del 100% d’aquests haplogrups [29]. 

• Subhaplogrup M1a1 (2 mostres). Aquest subhaplogrup es troba distribuït al llarg de les 

regions del Mediterrani, arriba fins a l’Àfrica Oriental i el Caucas. Tot i aquesta distribució, les 

freqüències més elevades es troben a Etiòpia. 

• Subhaplogrup M5a1b (1 mostra). Aquest subhaplogrup es troba situat a regions com el 

Nepal, la Índia o Rússia. El subhaplogrup M5a representa entre un 20-25% de les freqüències 

que es troben al poble gitano [18]. 

4.1.7. Haplogrup N 
De l’anàlisi de les mostres s’ha obtingut 1 haplogrup N, que es troba al subhaplogrup N1b1. 

És un haplogrup important; ja que al igual que el M, es troba relacionat amb la migració que va dur a 

la humanitat a sortir fora del continent africà. Es va originar fa uns 60-65 mil anys a les regions de 

l’Àsia Meridional, per tant, és considerat un haplogrup d’origen euroasiàtic occidental [30]. 

Els portadors d’aquest haplogrup; com altres descendents de N, es troben distribuïts arreu de tots els 

continents, així doncs, es troben freqüències de N a regions del sud-est asiàtic, a l’Àsia Oriental, 

Austràlia, Sibèria i Amèrica [30]. 

Subhaplogrup N1b1 (1 mostra). Aquest subhaplogrup es troba a diferents regions com per exemple  

a Orient Mitjà, Egipte, Aràbia, Iran, Pakistan, Caucas i Europa Occidental. A més, es troba amb certa 

freqüència a la població jueva Askenazi [18]. 

4.1.8. Haplogrup R 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 2 haplogrups R: una pertany al subhaplogrup R0a i l’altra a 

R0a2m. 

Aquest haplogrup és possible que s’originés al sud del continent asiàtic. És un dels haplogrups que 

contribuïren a la colonització dels continents fora d’Àfrica, ja que va divergir ràpidament de 

l’haplogrup N del qual descendeix; fa uns 60 mil anys [31]. 

Els descendents d’aquest haplogrup es poden trobar distribuïts en diferents territoris, com per 

exemple a tota Euràsia i a Oceania, inclús es poden trobar descendents d’aquest haplogrup a 

poblacions del continent americà. 

• Subhaplogrup R0a (1 mostra). Aquest subhaplogrup és el més freqüent a Aràbia i el corn 

d’Àfrica, tot i que presenta una distribució molt més amplia. També es pot trobar a Europa i 

l’Índia [32]. 

• Subhaplogrup R0a2m (1 mostra). No s’ha trobat més informació que la ja esmentada en el 

grup anterior, la informació obtinguda només arriba fins a R0a. És possible que R0a2m sigui 

un altre subhaplogrup i es pugi acotar molt més la regió on és possible trobar-hi majors 

freqüències, tot i així, és probable que es distribueixi en zones com les esmentades en 

l’apartat anterior [32]. 
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4.1.9. Haplogrup T 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 15 haplogrups T. Una mostra en concret presenta 

l’haplogrup T basal, i les altres es troben distribuïdes de la següent manera: 5 al subhaplogrup T1a, 1 

al T1a1’3, 1 al T2, 1 al T2a1b, 1 al T2b23, 1 al T2b5a1, 1 al T2c1d i 1 al T2c1d1a. 

Aquest haplogrup va sorgir fa uns 29 mil anys probablement a les regions que es troben a l’est del 

Mediterrani. És un haplogrup típic a les zones d’Euràsia Occidental, tot i que també es troben 

freqüències elevades a la regió del Caspi, Europa, Àsia Central i Àfrica del Nord [33]. 

• Subhaplogrup T1a (5 mostres). Aquest subhaplogrup s’ha identificat a diferents poblacions 

de regions com Europa, Àfrica del nord, Orient Pròxim, i Àsia del Nord i central [18]. 

• Subhaplogrup T1a1’3 (1 mostra). No hi ha informació rellevant al respecte d’aquest 

subhaplogrup. El que es pot dir és que formaria part del T1a i seria una branca descendent 

d’aquest, així doncs, el més probable és una distribució similar al T1a [18]. 

• Subhaplogrup T2 (1 mostra). Aquest subhaplogrup es subdivideix amb molts d’altres, per 

tant, és possible trobar-lo a diferents zones; tal com es pot observar en els diferents 

subhaplogrups que es troben englobats dins el T2 [18]. 

• Subhaplogrup T2a1b (1 mostra). S’ha pogut localitzar aquest subhaplogrup a regions com 

Escandinàvia, Il·líria, Rússia, Caucas, Àsia Central, Iran i Egipte [18]. 

• Subhaplogrup T2b23 (1 mostra). Itàlia i Iran són les regions on s’ha pogut identificar aquest 

subhaplogrup [18]. 

• Subhaplogrup T2b5a1 (1 mostra). S’ha identificat, majoritàriament, arreu d’Europa [18]. 

• Subhaplogrup T2c1d (3 mostres). Aquest subhaplogrup s’ha identificat a diferents regions, 

com per exemple a Espanya o Iran, però també s’ha trobat a una regió molt concreta d’Itàlia, 

com és l’illa de Sardenya [18]. 

• Subhaplogrup T2c1d1a (1 mostra). No s’ha trobat més informació del subhaplogrup del qual 

descendeix o s’origina aquest subhaplogrup. És molt probable que també es trobi relacionat 

amb els llocs d’origen com Espanya o Iran [18]. 

4.1.10. Haplogrup U 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 7 haplogrups U, 3 dels quals pertanyen al subhaplogrup 

U1a1a1, 1 al U2d3, 1 al U5a2, 1 al U5b i 1 al U5b1f1a. 

Aquest haplogrup és descendent del R i és típic a les regions d’Euràsia Occidental. S’estima que es va 

originar a Orient Mitjà fa uns 50-60 mil anys. Es pot trobar a diferents continents i amb freqüències 

relativament elevades a segons quines regions d’aquests [34]. 

A Europa és possible trobar aquest haplogrup amb freqüències superiors del 22% a regions com 

Finlàndia, Rússia, Estònia, Letònia, Dinamarca, Bèlgica o Ucraïna. A Orient Mitjà són elevades les 

seves freqüències a zones com Jordània o Síria. En canvi, al sud d’Àsia és possible identificar aquest 

haplogrup a zones com Iran o Pakistan. Finalment a Àfrica, les freqüències més elevades es troben a 

zones com Algèria, Egipte, Marroc, Etiòpia o Àfrica Occidental [34]. 

El cas curiós d’aquest haplogrup és que és característic i comú a diferents ètnies tot i que es trobin a 

diferents zones o regions del món. Per exemple, a Europa les ètnies amb una elevada freqüència 

d’aquest haplogrup són els Lapons, Gitanos i Chuvasios (a Rússia). En canvi, al sud d’Àsia les ètnies 

portadores d’aquest haplogrup són els Kalashes, Burushos, Kurds i Iurus [34]. 

• Subhaplogrup U1a1a1 (3 mostres). Aquest subhaplogrup pertany al subhaplogrup U1. L’únic 

que es pot dir és que U1 es va originar fa uns 37 mil anys i que es pot trobar a llocs com 
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Orient Mitjà, Índia i Caucas. Així doncs, es probable que U1a1a1 acoti molt més la regió on es 

possible identificar-lo [18]. 

• Subhaplogrup U2d3 (1 mostra). Aquest subhaplogrup es troba englobat dins el U2, i es pot 

situar a la regió del Caucas, on s’ha identificat a diferents grups d’individus aquest 

subhaplogrup [18]. 

• Subhaplogrup U5a2 (1 mostra). Aquest subhaplogrup s’ha trobat a les regions del nord 

d’Europa [18]. 

• Subhaplogrup U5b (1 mostra). S’han trobat diferents grups de poblacions que són portadors 

d’aquest subhaplogrup. És possible identificar-lo a regions del nord-oest del continent africà, 

a gran part d’Europa, a Sibèria i a l’Àsia central [18]. 

• Subhaplogrup U5b1f1a (1 mostra). Aquest subhaplogrup s’ha identificat dins la població 

basca, la qual cosa fa que sigui característic d’aquesta regió de la Península Ibèrica [18]. 
 
 

4.2. Cromosoma Y 
Un cop obtinguts els subhaplogrups, els  

hem organitzat en els haplogrups al qual 

pertanyen. D’aquesta manera, es pot tenir 

una visió ordenada en una gràfica dels 

resultats que s’han obtingut. 

A la Figura 10 es poden observar els 

resultats obtinguts agrupats en haplogrups. 

Els que presenten una major freqüència són 

l’haplogrup J i R. A cada un d’ells hi ha 13 

mostres que es poden incloure dins aquests 

haplogrups. 

4.2.1. Haplogrup J 

 

 
 

 

Figura 10. Distribució de les 50 mostres de Y-DNA en  
cada un dels seus haplogrups. 

De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 13 haplogrups J, 4 de les quals pertanyen al subhaplogrup 

J2a1b, 2 al J2a1h i 7 al subhaplogrup J1. 

Aquest haplogrup va sorgir a Orient Pròxim fa uns 31 mil anys. És descendent de l’haplogrup F i es 

troba molt relacionat amb l’haplogrup I, ja que l’haplogrup IJ es va escindir per donar els haplogrups J 

i I. Es poden trobar freqüències elevades a localitzacions com Orient Pròxim, el Caucas i Àfrica del 

nord. També és possible trobar aquest haplogrup a zones com Europa i Àsia, tot i que les seves 

freqüències són menors [35, 36]. 

• Subhaplogrup J2a1b (4 mostres). Aquest subhaplogrup presenta taxes elevades a zones com 

el Caucas o Geòrgia, tot i que també es poden trobar a regions del sud d’Europa, però les 

seves freqüències són molt baixes. També és possible trobar aquest subhaplogrup a tot 

l’Orient Pròxim i a la Índia [36]. 

• Subhaplogrup J2a1h (2 mostres). D’aquest subhaplogrup només es pot indicar la seva 

presència a zones del Caucas i l’Orient Pròxim, així com algunes freqüències a regions de la 

Índia [36]. 

• Subhaplogrup J1 (7 mostres). Aquest subhaplogrup va sorgir fa uns 9-10 mil anys a l’est 

d’Anatòlia i va dur a terme una important expansió en el neolític (18). Actualment les 

freqüències més elevades es troben a la Península Aràbiga, Caucas, mesopotàmia i el llevant 

del Mediterrani [35]. 
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4.2.2. Haplogrup Q 
Aquest haplogrup deriva del P i es pensa que es va originar a l’Àsia Central fa uns 20-30 mil anys. Els 

portadors d’aquest haplogrup es varen expandir cap al centre de Sibèria, Àsia Central i Amèrica. La 

majoria dels nadius americans (90%) presenten la branca Q1a2a1, per la qual cosa, es pensa que hi  

va haver una migració des de Sibèria i passant per Alaska; per acabar colonitzant el continent [37]. 

A Europa aquest haplogrup es troba principalment al sud de Suècia, entre els jueus Ashkenazis i a 

diverses zones d’Europa central i oriental; a regions com França, el sud de Sicília i Croàcia, nord de 

Sèrbia i parts de Polònia i Ucraïna [38]. De les 50 mostres, 4 mostres corresponen a l’haplogrup Q. 

4.2.3. Haplogrup I 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 6 haplogrups I, dels quals s’han trobat 4 del subhaplogrup 

I2a1 i 2 del I1. 

Aquest haplogrup es va originar fa uns 22 mil anys en el Paleolític, coincidint amb la glaciació màxima 

a les regions d’Àsia Menor. És un haplogrup que es troba emparentat amb l’haplogrup J. Representa 

una gran part de la població Europea amb un 1/5 parts d’aquesta. Les freqüència més elevades es 

situen a la zona dels Balcans, pobles nòrdics, Sardenya, Bòsnia i Hercegovina. També és possible 

trobar-lo a regions com Orient Pròxim, Caucas, Àfrica del Nord i Sibèria Central; tot i que les seves 

freqüències són menors [39]. 

• Subhaplogrup I2a1 (4 mostres). És la branca més extensa del subhaplogrup I2. Aquest 

subhaplogrup es troba relacionat íntimament amb les cultures neolítiques del sud-est 

d’Europa [35]. 

• Subhaplogrup I1 (2 mostres). És un subhaplogrup que predomina a les zones del nord 

d’Europa, a regions com Escandinàvia, Noruega, Dinamarca o Finlàndia. És possible que els 

pobles que vivien a la zona càntabra d’Europa, després de la glaciació es vessin obligats a 

cercar regions amb el clima similar durant la glaciació, ja que eren caçadors [39]. 

4.2.4. Haplogrup R 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 13 haplogrups R, 11 dels quals pertanyen al subhaplogrup 

R1a i els 2 restants al R1b. 

L’haplogrup R va sorgir fa uns 25-35 mil anys al nord d’Àsia. Es pensa que els primers portadors de 

l’haplogrup R foren un grup d’individus situats a les regions siberianes i que eren caçadors. Existeixen 

moltes possibilitats de que aquests individus fossin els ancestres comuns dels europeus i els asiàtics 

del sud moderns [40, 41]. 

• Subhaplogrup R1b (2 mostres). Aquest subhaplogrup apareix amb una elevada freqüència a 

Europa Occidental i és probable que fos introduït per portadors procedents del Caucas i de 

les regions del mar Negre. Les freqüències més elevades apareixen a les poblacions de 

l’Europa Atlàntica [40]. 

• Subhaplogrup R1a (11 mostres). Aquest subhaplogrup presenta una gran difusió que va des 

de Escandinàvia fins a la Índia [23]. Hi ha una teoria que situa a l’origen d’aquest 

subhaplogrup a Àsia Occidental [41]; mentre que l’altra el situa a Orient pròxim, ja que és en 

aquesta regió on es van desenvolupar les llengües indoeuropees [21]. A més, aquesta última 

teoria es veu reforçada per les elevades freqüències de R1a a regions d’Ucraïna i el  sud de 

Rússia [41]. 
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4.2.5. Haplogrup E 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 5 haplogrups E, tots dels quals pertanyen al subhaplogrup 

E1b1b. 

Aquest haplogrup descendeix del DE i es va originar fa uns 50-55 mil anys al continent africà, 

probablement a l’Àfrica Oriental. Les freqüències al continent africà són les més elevades, tot i que 

també es pot trobar amb menors freqüències a altres regions; com per exemple a l’Orient Pròxim i a 

les zones del Mediterrani europeu [42 ]. 

E1b1b (5 mostres). Aquest subhaplogrup és el més comú en parlants de llengües afroasiàtiques, així 

com nilo-saharianes. La major proporció d’aquest subhaplogrup es troba situada sobre Etiòpia. 

També presenta una gran extensió a zones del nord i Corn d’Àfrica. A Europa del sud, sobretot a les 

regions mediterrànies, també es troben elevades freqüències d’aquest subhaplogrup [42]. 

4.2.6. Haplogrup H 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 2 haplogrups H. Aquest haplogrup es va originar fa 30-40  

mil anys a la zona de la Índia actual. Les freqüències més elevades d’aquest haplogrup es troben a les 

regions del sud de la península indostànica. Altres regions on apareix l’haplogrup H són Sri Lanka, 

Nepal, Pakistan o Afganistan; on els seus habitants presenten aquest haplogrup amb una freqüència 

important [18]. 

Fora de la Índia i amb una menor freqüència, també es pot trobar aquest haplogrup a regions com 

Àsia Central, Orient Mitjà, Síria o Qatar. A Europa es pot trobar a Ucraïna o Grècia, tot i que les seves 

freqüències només representen un 1% [18]. 

Aquest haplogrup es troba molt sovint a la ètnia gitana, amb una freqüència del 50-60%. Aquest fet 

confirma l’origen indoasiàtic d’aquest poble. 

4.2.7. Haplogrup G 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 5 haplogrups G, els quals pertanyen al subhaplogrup G2a.  

És descendent directe de l’haplogrup M, el qual representa la segona migració més important fora  

del continent africà fa uns 60 mil anys. L’haplogrup G és probable que s’originés al sud-oest d’Àsia, a 

l’actual regió d’Iran, fa uns 48 mil anys. Des de aquesta regió es va expandir cap a diferents 

direccions: cap a l’oest d’Anatòlia i Europa, cap a l’est, al sud d’Àsia i cap al sud de la península 

Aràbiga, Àfrica del nord i Orient [43]. 

Subhaplogrup G2a (5 mostres). Aquesta branca de l’haplogrup G es troba amb elevades freqüències 

a les regions muntanyoses d’Anatòlia, el Caucas i Europa. També es troben descendents d’aquest 

subhaplogrup a regions com la Índia i Sibèria, la qual cosa evidencia l’origen indoeuropeu d’aquest 

haplogrup [43]. 

4.2.8. Haplogrup T 
De l’anàlisi de les mostres s’han obtingut 2 haplogrups T. Aquest haplogrup és descendent directe de 

l’haplogrup K, que és l’antecessor directe de la majoria dels haplogrups euroasiàtics. Es pensa que es 

va originar a Orient Mitjà o Àsia central fa uns 15-22 mil anys [18]. 

Aquest haplogrup es troba en baixes freqüències en àmplies regions que engloben des de l’est africà, 

sud d’Europa (tot i que a altres regions europees és molt estrany trobar-lo) i tot  l’Orient Pròxim, 

inclús s’han trobat portadors d’aquest haplogrup a regions de la Índia [36]. 
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Avui en dia aquest haplogrup es troba amb major freqüència a regions de l’est d’Àfrica. Això podria 

ser degut a que la seva expansió coincideix amb l’època que aquestes regions eren fèrtils i, a causa 

del seu efecte fundador a l’Orient Pròxim, portadors d’aquest haplogrup migressin cap aquestes 

regions. També és possible que fossin ramaders i per això a Europa aquest haplogrup es relacioni 

amb les regions muntanyoses del sud europeu [36]. 

 

5. Revisió crítica de l’oferta de diferents webs 
 

Existeixen diferents llocs on line on s’ofereix la possibilitat de dur a terme una anàlisi genètica i poder 

així conèixer el nostre haplogrup. Aquestes pàgines web ofereixen diferents tipus d’informació, així 

com: el poble i regió d’origen, conèixer la “nostra” genealogia, saber si tenim algun tipus d’arrel 

ètnica característica, etc. 

En aquest treball s’ha revisat el tipus d’oferta, la publicitat que se’n fa i com es dona la informació a  

la persona interessada en contractar els seus serveis. A més, també es revisaren els testimonis de 

diferents persones que han dut a terme aquesta anàlisi i on expliquen les seves experiències i 

troballes ancestrals. 

5.1. iGenea 
Aquesta pàgina web (www.igenea.com) ofereix la possibilitat de realitzar una anàlisi genètica per 

poder esbrinar a quin haplogrup es pertany. D’aquesta manera, ven la seva anàlisi per poder 

respondre a les diferents preguntes d’interès per a la persona en qüestió. 

Un cop s’accedeix a la pàgina web crida l’atenció diferents reclams dels quals l’anàlisi genètic pot 

respondre. Tal com es poden observar a les diferents imatges que surten a l’apartat de “home”. 

La primera fotografia que surt a la pàgina web be acompanyada del següent text: ”Anàlisi d’origen. 

Poble i regió d’origen: Una prova de iGenea li permetrà investigar el seu origen mitjançant una 

simple mostra de saliva. Es determinaran el seu haplogrup, el seu poble originari i la seva regió” [44]. 

La anàlisi de l’haplogrup que ofereixen, permet esbrinar allà on va sorgir aquest haplogrup i les 

migracions que es varen dur a terme pels portadors d’aquest; així doncs, aquesta publicitat no es 

enganyosa ni dubtosa. En realitat, una anàlisi dels haplogrups serveix a la gent interessada en poder 

contestar a aquestes qüestions. Per tant, si la finalitat de la persona resideix en esbrinar aquesta 

informació; mitjançant el test de iGenea obtindrà aquesta informació de forma satisfactòria, tot i que 

no amb molta precisió, ja que l’origen que es coneix és a vegades una regió àmplia on han conviscut 

diferents pobles. 

En el següent apartat dels que ens pot oferir aquest servei, s’inclou la genealogia. Aquesta fotografia 

ve acompanyada de diversos fragments en els quals expliquen com un estudi d’aquests tipus pot 

ajudar a trobar a persones que estiguin emparentades amb la persona que demana un test 

d’aquestes característiques. 

Una altra imatge present a la pàgina web, ve acompanyada del següent text sobre els estudis per a 

trobar familiars: “Les nostres proves de DNA no només li permetran trobar familiars per tot el món, si 

no que també podrà comparar mitjançant un projecte de llinatge o de regió les diferents branques 

del seu arbre genealògic i descobrir la distribució geogràfica i l’origen de la seva família” [44]. 

Aquesta informació és enganyosa, i per tant pot dur a confusió a la persona interessada  en  

contractar els serveis que ofereixen. Primer de tot, una anàlisi dels haplogrups no és una anàlisi per 
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poder esbrinar parentesc amb una persona o grup de persones concretes. Aquestes anàlisis  

serveixen simplement per esbrinar on va sorgir, i com un grup d’individus, a través de migracions, 

possibilitaren que un haplogrup sorgit a Orient Mitjà es pugui trobar a zones euroasiàtiques. Aquest 

grup de persones no tenen perquè estar relacionades amb termes de parentesc. 

També inclou aquest tipus d’informació dins els seus estudis: “Amb iGenea trobarà “parents 

genètics”, és a dir, persones amb les que comparteix avantpassats. La nostra base de dades – la més 

gran del món- inclou més de 700 mil persones. La familiaritat genètica pot confirmar-se tant amb 

familiars pròxims com amb les que comparteix un avantpassat comú de fa molts de segles.” [44]. 

Aquesta informació no és errònia del tot, ja que si el nostre haplogrup pertany a un petit grup 

d’individus que fa 45 mil anys van abandonar la regió on desenvolupaven la seva vida per anar a una 

altra regió; doncs és possible que hi hagi algun avantpassat comú. 

Una altra possibilitat és la de realitzar un estudi genètic de parentesc. Ens ofereix la possibilitat de 

sabre si la persona interessada és adoptada o inclús la possibilitat de trobar a familiars dels quals no 

sabíem la seva existència. Per poder fer aquesta anàlisis és necessari que els parents també es facin  

la prova. 

“El test de iGenea li resultarà de gran ajuda si desitja cercar la seva història personal. Els seus 

avantpassats també li van transmetre a vostè el seu ADN. Una prova de ADN possibilitarà realitzar 

una investigació sobre l’origen dels seus avantpassats. Podrà trobar familiars en tot el món, amb els 

que podrà resoldre les endevinalles sobre la seva pròpia història” [44]. 

Evidentment aquest tipus d’anàlisi és totalment falsa, no és possible trobar familiars amb una anàlisi 

dels haplogrups, tal com s’ha comentat amb anterioritat en els diferents apartats, els haplogrups 

permeten sabre on va sorgir un haplogrup concret i com és possible trobar-lo ubicat en regions 

diferents d’allà on va sorgir gràcies a les migracions humanes. 

Cal dir que, en funció de la informació que es demani, es realitzaran diferents proves genètiques; les 

quals no especifiquen. Així doncs, si aquesta anàlisi no només es realitza amb una mostra única de la 

persona interessada, sinó que ve acompanyada d’altres mostres de familiars; tal vegada sí que es 

puguin contestar certes preguntes. El que no es podrà fer és posar en contacte familiars que viuen a 

altres regions, ja que seria necessari un estudi genètic molt més exhaustiu del que ofereixen. Tot i 

així, si el que es vol és una anàlisi de l’haplogrup i esbrinar l’origen dels nostres avantpassats, l’anàlisi 

dels haplogrups que s’ofereix és una bona opció per contestar a aquesta pregunta. 

5.2. Geneographic 
Aquesta pàgina web (www.genographic.nationalgeographic.com) sorgeix gracies al projecte 

Geneographic. És una iniciativa d’un grup de científics de renom internacional que utilitzen diferents 

eines genètiques i computacionals per analitzar els diferents patrons històrics del DNA de  

participants de tot el món per entendre les arrels genètiques humanes. 

Els punts que ofereix participar en aquest projecte són els següents: 

1. Recopilar i analitzar dades per a la col·laboració amb els pobles indígenes de tot el món. 

2. Convidar al públic a unir-se al projecte per aprendre sobre la seva pròpia ascendència remota 

mitjançant la compra d’una participació del projecte Geneographic i el kit de DNA de llinatge. 

3. Utilització d’una porció dels guanys per donar suport a projectes de conservació de pobles 

indígenes. 

4. El projecte és anònim, no mèdic, sense ànim de lucre i els resultats es col·loquen al domini 

públic. 
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A nivell personal aquest projecte ofereix el següent: 

La teva Història. S’ofereix a la persona interessada en participar l’oportunitat de “tenir una visió 

sense precedents del seu llinatge. Descobrir les rutes de migració que els seus avantpassats van dur a 

terme fa milers d’anys, i aprendre els detalls de les branques de l’arbre de la família humana” [1]. 

Un estudi de l’haplogrup d’una persona no pot oferir més informació que la exposada pel projecte 

Geneographic, ja que per tenir més informació caldria uns estudis molt més exhaustius. Per tant, la 

informació que s’obté gràcies a l’anàlisi que es durà a terme, és la informació més objectiva i clara 

que es pot donar a una persona interessada. Aquest projecte no parla de posar en contacte amb una 

“suposada família”, simplement informarà de quins són els orígens del seu llinatge genètic; així com 

les migracions que varen dur a terme els seus avantpassats fa milers d’anys. 

La nostra Història. A més, també s’ofereix l’oportunitat de involucrar-se en conèixer la història de la 

humanitat: “Trobarà gràfics informatius, elements interactius, vídeo i notícies, i aprendre sobre el 

context històric més ampli dels seus resultats (...) Pot compartir la seva història amb els participants 

del projecte Geneographic, obtenir una major comprensió dels seus llinatges, i connectar-se amb 

altres persones arreu del món que comparteixen la seva ascendència remota” [1]. 

Des d’un punt de vista objectiu, aquest projecte ofereix a la persona interessada informació real, i no 

intenta influir a les emocions de les persones per realitzar un estudi que probablement no pot 

respondre a les inquietuds que es demana; almenys no amb una simple anàlisi. 

5.3. 23andme 
Aquesta pàgina web (www.23andme.com) no només ofereix una anàlisi per conèixer el nostre 

haplogrup, també es troba immersa en diferents estudis genètics tal com expliquen a la seva plana 

web: “La seva participació en la investigació podria contribuir amb els resultats en la prevenció de 

malalties, millors teràpies amb medicaments, els tractaments de malalties i camins, en última 

instància, a cures genètiques. També hem rebut quatre beques dels Instituts Nacionals de Salut dels 

Estats Units per finançar projectes d'investigació i s'han identificat centenars de noves associacions 

genètiques. Publiquem regularment en revistes d'investigació principals, revisades per parells” [45]. 

Així doncs, si es decideix realitzar l’estudi genètic amb aquesta empresa, cal tenir en compte que no 

només obtindrem informació sobre el nostre haplogrup. Per tant, si es decideix per utilitzar aquesta 

opció, s’hauria d’estar segur de si s’està preparat o no per obtenir cert tipus d’informació. 

Per la part que implica el treball, aquesta empresa ofereix conèixer l’arbre genealògic, obtenir 

informació dels nostres “parents genètics” i sabre quins són els nostres llinatges materns i paterns.  

En quant a la part de l’estudi d’haplogrups, aquesta empresa ofereix un estudi seriós, amb resultats 

reals. A través de l’estudi dels diferents marcadors que determinen els diferents haplogrups, informa 

a la persona interessada quina és la seva ascendència, i té una base de dades on es poden trobar 

“parents genètics” (que no familiars perduts, tal com deixa entreveure a iGenea) i poder posar-se en 

contacte, ja sigui a una altra regió del món o a la mateixa ciutat. 

5.4. Family Tree DNA 
Aquesta pàgina web (www.familytreedna.com) és una altra eina on line on es pot dur a terme un 

estudi genètic per conèixer informació genètica personalitzada. 

La primera opció que apareix és la de Family Finder. Si es llegeix més sobre quina informació es pot 

obtenir si es contracta aquest servei, inclou: un estudi de coincidència genètica fins a cinc 

generacions enrere, una eina de mapeig on es pot ubicar geogràficament la situació dels 

avantpassats, així com la seva ètnia d’origen. 
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Cal dir que a la plana web no dona informació detallada de quin tipus d’anàlisis es duran a terme, ni 

si és necessària la participació de altres membres de la família. El que està clar és que amb un estudi 

dels haplogrups no es pot determinar coincidència genètica. A més, si no hi ha participants de la 

família en qüestió, és molt complicat o almenys pareix realment difícil donar informació fidel de 

generacions passades a la persona interessada. 

En quant a la segona i tercera oferta, la de Y-DNA (37 0 67 marcadors) i la de mtDNA, la informació 

que es pot treure de la realització d’aquest estudi és la següent: “Rastrejar l’ascendència i les rutes 

migratòries dels avantpassats materns/paterns. Trobar parents llunyans i recents. Una eina de 

mapeig que proporciona informació detallada sobre la distribució geogràfica del nostre haplogrup i 

sobre la ètnia a la qual pot pertànyer” [46]. 

És evident que un estudi per conèixer el nostre llinatge genètic possibilita trobar el lloc geogràfic on 

va sorgir el nostre haplogrup. També ens pot donar informació de si algun grup ètnic presenta major 

o menor freqüència d’aquest. Però el que no es pot oferir és posar en contacte amb “familiars 

llunyans i recents” amb una simple anàlisi d’aquestes característiques. Tenir un mateix haplogrup  

que una persona que es troba a l’altre punta del món no implica tenir una relació de parentesc. És 

més, al realitzar un estudi entre dues persones que no tenen cap tipus de relació, pot ser possible 

que hi hagi coincidències genètiques; però és bàsic i necessari utilitzar altres membres de la família 

per poder respondre amb seguretat a qüestions d’aquest tipus. 

Per tant, si el que es cerca és conèixer la nostre ascendència, FamilyTreeDNA pot cobrir les 

necessitats d’una persona que cerca informació d’aquest tipus. Per altre banda, si el que es cerca és 

una resposta a qüestions més personals i d’un altre caire, aquesta anàlisi no cobriria aquestes 

necessitats tot i que la pugin arribar a dur a terme; ja que és necessari un estudi més exhaustiu amb 

altres membres de la família. 

 

6. Model d’informe 
 

Hi ha dos models tipus d’informe, que es diferencien clarament amb la forma de donar la informació 

que s’ha obtingut de l’estudi dels marcadors. En un d’ells, es presenta un certificat on s’informa a la 

persona del nombre de marcadors que s’han analitzat, així com una taula on apareixen els resultats. 

Així doncs, l’individu que ha sol·licitat la prova ha d’anar a la pàgina web, introduir aquests  

marcadors i automàticament obté el seu haplogrup. 

El següent informe que s’ha analitzat, és un model d’informe molt més exhaustiu, on apareix 

directament el subhaplogrup al qual es troba. A partir d’aquí, hi ha una descripció de l’haplogrup al 

qual es troba englobat (origen, ubicació, migració, teories, etc.) i a continuació, una descripció del 

subhaplogrup al qual es pertany (origen, ubicació, migracions, teories, etc.). A més, en aquest  

informe apareix una taula on apareixen diferents perfils (per exemple: D4e2 persona japonesa), i una 

altra amb els perfils de persones famoses. 

El model que es presentarà a continuació presenta similituds amb el segon model, però no amb tanta 

informació. És probable que la persona que demana l’anàlisi del seu haplogrup, sigui una persona 

amb curiositat i que hagi estat cercant informació per conèixer la seva ascendència; així doncs, el 

model que es proposa és un model no per posar punt i final a la seva recerca, sinó posar-la en camí  

de noves fites. El model d’informe que s’intenta fer és un model on la persona interessada obtingui 

respostes reals, però a més, si ella ho desitja pugui continuar amb la investigació de forma  

autònoma. Per veure el model d’informe anar a l’annex. 
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7. Conclusió 
 

Dins la gran importància de les genealogies moleculars, recalcar la gran importància de dues 

molècules clau: el mtDNA i el cromosoma Y. 

El mtDNA és una molècula clau per als estudis evolutius, ja que té com a característiques la 

poliplàsmia i un elevat grau de polimorfismes. També comentar la importància de la seva herència 

matrilineal, ja que és una molècula que s’hereta a través de la mare, la qual cosa en aquests estudis 

ha permès traçar una línia ancestral femenina. 

En canvi, el cromosoma Y ha permès traçar la línia ancestral paterna, ja que presenta una herència 

exclusivament paterna. La importància d’aquesta molècula de DNA recau en que no presenta 

recombinació (exceptuant a els regions PAR1 i PAR2), aquest fet provoca que les regions on es troben 

els polimorfismes no recombinin i puguin heretar-se de pares a fills al llarg del temps. 

De les ofertes de tests genètics referents a genealogies moleculars analitzades, s’ha de dir que 

existeixen diferents pàgines web que si que compleixen les expectatives. En canvi, n’hi  ha d’altres 

que ofereixen respostes que no són del tot reals i que poden arribar a donar informació no verídica. 

Les eines de genotipació que es tenen avui en dia han permès dur a terme aquests estudis amb 

relativa facilitat, la qual cosa ha provocat un important interès en la comunitat científica per anar 

traçant les diferents línies migratòries que feren possible acabar poblant el món. A dia d’avui la 

genética, gràcies als seus estudis sobre poblacions, és capaç de descaminar els camins que feren els 

nostres ancestres fa milers d’anys. 
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Estudi del DNA mitocondrial 

 

 
Història de l’haplogrup K 

L’haplogrup K descendeix de l’haplogrup U i el seu origen es pot situar fa uns 35 mil 

anys. Va sorgir a les regions d’Àsia Occidental i les diferents migracions humanes varen 

ser les causants de l’extensió cap a dues regions diferents. La primera regió on  els 

portadors es varen assentar va ser al nord-est d’Europa (Bèlgica, Irlanda i els Països 

Baixos). L’altra regió on les diferents migracions humanes varen estendre aquest 

haplogrup és el Mediterrani Oriental i l’Orient mitjà (Xipre, Líban o Geòrgia). 

Aquestes migracions coincideixen amb el final de la glaciació, i per tant, és  molt 

probable que els portadors fossin caçadors que es desplaçaven pels nous territoris 

proporcionats pel desglaçament. 
 

Subhaplogrup K1c1 

Els seus resultats indiquen que el seu llinatge mitocondrial pertany al subhaplogrup K1c1. El K1c1 es troba relacionat amb les poblacions situades a 

Europa, on se troba en freqüències que oscil·len entre el 8,5 i el 20%. Dins aquest subhaplogrup apareixen sis branques: a (Itàlia), b (Nord d’Europa), c 

(Finlàndia i Rússia occidental), d (Alemanya), e (Carpats i Rússia) i f (Europa central). Els resultats de la seva anàlisi no permeten especificar a quina 

regió concreta es pot vincular el seu llinatge mitocondrial. 

Desitgem que amb la informació obtinguda pugui continuar amb la recerca dels seus orígens. 

Atentament, 

Grup de Genètica Humana de la Universitat de les Illes Balears 


