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I. GAIA. MIKROBIOLOGIA: LEHEN URRATSAK 

1. BIZIDUNEN EZAUGARRIAK 

Inguruari erreparatuz gero, begi-bistakoa da elementu bizigabeek (atmosferak, 
hidrosferak edo lurrazalak) ezaugarri batzuk dituztela eta izaki bizidunek, ostera, beste 
batzuk.    
XIX. mendera arte, zientzialariek uste zuten izaki bizidunak materia berezi batez 
osatuta zeudela; materia horri “materia biziduna” esaten zioten, eta sinetsita zeuden 
bizia sorrarazteko moduko indarra edo “bizi-bulkada” zuela materia horrek.  
Friedrich Wöhler kimikari alemanak, berriz, 1828an urearen sintesiari esker gezurtatu 
zuen ordura arteko teoria hori, bitalismoarena. Gernuko konposatu organiko arrunt 
hori (urea) beste konposatu ez-organiko baten bidez sintetizatzean, hauxe frogatu 
zuen: izaki bizidunen molekulak Fisikaren eta Kimikaren printzipioetan oinarrituta 
aztertu behar direla. 
 
Beraz, bizidunak konposatu-multzo ordenatu moduan ulertu behar dira. Kanpoko 
girotik aparteko giro kimiko berezia izanik, berariazko ezaugarriak dituzte. Horien 
artean, bizi-funtzioak. Hauexek dira funtzioak: 

 ELIKADURA. Elikaduraren funtzioari esker gertatzen dira mantenurako eta 
ingurunea aprobetxatzeko beharrezko diren erreakzio kimikoak 
(metabolismoa). Bizidun guztiek hartzen dituzte girotik energia eta molekulak, 
eta horietako molekula batzuk bere egiten dituzte. 
 

 ERLAZIOA. Bizidun guztiak dira gai giroan gertatzen diren aldaketak 
antzemateko eta aldaketei erantzuteko. Horretarako, erlazioaren funtzioari 
esker egokitzen dituzte haien barne-giroko baldintzak, haien egiturarekin 
bateragarri eginez.   

 

 UGALKETA. Prozesu biologiko bat da ugalketa, eta horri esker sortzen dira 
banako bizi berriak organismo biziengandik. Biziaren oinarrizko prozesua da, 
organismo oro ugalketaren emaitza baita. 
 

Bizidunen gaineko ikerketa kimikoek hauxe egiaztatu dute: molekula bereziak dituen 
oinarrizko konposizio kimiko bera dutela izaki bizidunek; baita existitzeko eta ugaltzeko 
beharrezko diren prozesu kimiko batzuk ere (bide metabolikoak) guztiek dituztela. 

2. BIOELEMENTUAK   

Naturan 92 elementu kimiko daude, eta horietako edozein izan daiteke izaki bizidun 
baten parte. Izaki bizidunengan aurki daitezkeen elementu kimikoei bioelementu 
deritze. 
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Izaki bizidunen molekulen konposizioa aztertuta, frogatuta dago izaki bizidunen 
masaren % 99 baino gehiago sei elementuk osatzen dutela. Hauexek dira: karbonoa, 
hidrogenoa, oxigenoa, nitrogenoa, fosforoa eta sufrea. Gainerako % 1a bioelementuek 
osatzen dute; bizirako ezinbestekoak dira, nahiz eta haien proportzioa txikia izan.  

3. BIOMOLEKULAK 

Izaki bizidunen oinarrian dauden molekulak aztertuz gero, batez ere karbono-atomoz 
osatuta daudela ikusten da; modu konplexuan eta era askotara daude elkarri lotuta 
karbono-atomoak. Horrela, atomo kate luze-luzeak eratzen dituzte, eta kate horien 
propietateei esker, organismoak hazi, biderkatu eta bizitzako prozesu guztiak egiteko 
gai dira. 
Biomolekulak: izaki bizidunen oinarri diren molekulak; edo, izaki bizidunetan berez 
agertzen direnak. Bi multzotan sailkatzen dira: 
 

 Ez-organikoak: ura, gatz mineralak eta gasak (O2, besteak beste). Ez dira izaki 
bizidunetan soilik aurkitzen. 

 
 Organikoak: gluzidoak, lipidoak, proteinak eta azido nukleikoak. Izaki 

bizidunetan baino ez daude. 

3.1. Ura 

Zelulen pisuaren % 70 inguru da ura. Erreakzio kimiko gehienak ingurune urtsuan 
gertatzen dira. Ezagun denez, bizia uretan sortu zen, eta ura ezinbesteko baldintza da 
bizi-iraupenerako. 

Molekulen egitura dela eta, ezaugarri bereizgarriak ditu urak;  izugarrizko garrantzia 
dute ezaugarri horiek planetan bizia garatzeko. Honako hauek dira: 

 Disolbatzeko ahalmena du. 

 Likidoa da giro-tenperaturan. 

 Bero espezifiko handia du; baita lurruntze-bero handia ere. 

 Hidrolisi-ahalmena du. 

3.2. Gatz mineralak 

Izaki bizidun guztietan ageri diren biomolekula ez-organikoak dira gatz-mineralak; 
horietako batzuk uretan disolba daitezke, eta beste batzuk, aldiz,  uretan disolbaezinak 
dira. 
Disolbaezinak egoera solidoan egoten dira; trinkotasuna eta erresistentzia mekanikoa 
ematen die egiturei: ornodunen hezurrei edo krustazeo eta moluskuen karezko 
exoeskeletoei, esate baterako. 
Gehienak disolbagarriak dira, eta, uretan disoziatzean, anioiak eta katioiak sortzen 
dira. 
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3.3. Gluzidoak 

Izaki bizidunek bizi-funtzioak betetzeko energia behar dute; energia hori gluzidoen 
bitartez lortzen dute askotan. Horixe da funtzio garrantzitsuena.  Beste batzuetan, 
egiturazko funtzioak ere betetzen dituzte gluzidoek: landareen eta bakterioen horma 
zelularra osatzea, adibidez. Gluzidoen artean, aipagarriak dira glukosa, fruktosa, 
laktosa, almidoia eta zelulosa. 

3.4. Lipidoak 

Lipidoak oso talde heterogeneoa dira, bai konposizio kimikoari dagokionez, bai 
betetzen duten funtzioari dagokionez. 
Hala ere, lipido guztiek dituzte ezaugarri komun batzuk, eta horien arabera sailkatzen 
dira. 
Disolbatzaile polarretan, gutxi disolbatzen dira edo ez dira batere disolbatzen (uretan, 
adibidez). Disolbatzaile apolarretan, berriz, oso ondo disolbatzen dira. Bentzenoa, 
eterra edo azetona dira horietako batzuk.   
Lipidoen artean, aipagarriak dira olioak, gantzak, fosfolipidoak, ezkoak eta kolesterola. 

3.5. Proteinak 

Izaki bizidunetan, molekula organikoen multzo handiena proteinak dira; izan ere, 
zelula-pisu lehorraren % 50 inguru dira. 
Hala ere, ugaritasunarengatik ez ezik, hainbat funtzio biologikotan parte hartzeagatik 
ere badira garrantzitsuak proteinak. Hormonetan, antigenoetan, antigorputzetan, 
histonetan edo entzimetan egoten dira. 

3.6. Azido nukleikoak 

Azido desoxirribonukleikoa (ADN / DNA) eta azido erribonukleikoa (ARN / RNA) dira 
azido nukleikoak. DNAren molekulak ezaugarri biologikoak garatzeko beharrezkoa den 
informazioa eramaten du, eta, horren bidez, zelulek beren funtzioak egiteko mezuak 
eta jarraibideak jasotzen dituzte. Hau da, DNAn kodetuta dago izaki biziduna 
sorrarazteko behar den informazioa, eta, beraz, material genetikoa da. RNAren 
funtzioa, berriz, proteinen sintesia da. 

4. ZELULA 

1665. urtean, Robert Hooke zientzialari ingelesak kortxoa eta beste landare-ehun 
batzuk behatu zituen mikroskopio errudimentario baten leiarrekin. Haien egiturak 
aztertzean erabili zuen lehenbiziko aldiz zellula edo zelula terminoa.  
Urte gutxi batzuk geroago, 1674an, Antony Van Leeuwenhoek holandar oihal-
merkatariak (mikroskopio-egilea eta -konpontzailea zen) hauxe ikusi zuen: kapilar 
meheetan barrena zebiltzan globulu txikitxoz zegoela osatuta odola. Horrez gain, 
hainbat organismo mikroskopikoren behaketa egin zuen (batzuk, zelulabakarrak). Gaur 
egun, organismo horiei mikroorganismo esaten zaie.  
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Hala ere, XIX. mendean hasi ziren zelula eta haren funtzioa aztertzeko ikerketarik 
esanguratsuenak. Sasoi berberean garatu zen mikroskopia ere: 30eko hamarkadan 
erabili zen lehenengoz mikroskopio konposatua. 
 
TEORIA ZELULARRA. Teoria zelularraren arabera, zelula izaki bizidunen funtsezko 
unitatea da. Zelulaz osatuta daude bai oinarrizko organismoak (mikroorganismoak),  
bai organismo konplexuak (animaliak eta landareak). Gaur egun, teoria zelularra 
honako printzipio hauetan oinarritzen da: 
 

 Izaki bizidun guztiak zelulaz osatuta daude. 

 Zelula izaki bizidunen egitura-unitate fisiologikoa da. 

 Zelulak ugalketako oinarrizko unitateak dira: zelula bat banatzean, bi 
zelulakume sortzen dira, eta zelula horiek guztiak berdinak dira egiturari, 
geneei eta funtzioei dagokienez. 

 Zelula da biziaren unitate independenterik oinarrizkoena. 
 
ZELULAREN ANTOLAKETA-MAILAK. Zelula izaki bizidunen oinarrizko unitate 
estrukturala eta funtzionala da, aipatu bezala. Hala ere, egiturari eta funtzioei 
dagokienez funtsezko ezaugarri batzuk berberak izan arren, zelulek konplexutasun-
maila bat edo beste izaten dute: zelula prokariotoak eta zelula eukariotoak. 
Zelula guztiek dituzte funtsezko osagai komunak:  
 

 Mintz plasmatikoa. Zelula haren ingurutik isolatu eta kanpo-ingurunearekin 
substantzia-trukea egiten du mintz plasmatikoak. 

 Zelula-barnealdea edo zitoplasma. Zelulak egoki funtzionatzeko ezinbesteko 
elementuak ditu zitoplasmak. 

 Informazio genetikoa edo DNA. 

 Erribosomak. Proteinen sintesian parte hartzen dute. 

4.1. Zelula prokariotoaren egitura 

Zelula prokariotoaren egitura eukariotoarena baino sinpleagoa da. Bakterio guztiek 
(eta bakterioek baino ez) dute egitura prokariotoa. Zelula prokarioto gehienak tamaina 
txikikoak dira: mikroi bat baino gutxiagotik, mikroi gutxi batzuetara. 
Zelula prokarioto batek honako egitura hau izaten du: 
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 Mintz zitoplasmatikoa edo plasmatikoa. Zitoplasma mugatzen du mintz 

horrek.  

 Horma zelularra. Horma zurrun horrek zelularen forma baldintzatzen du. 

Zelula-mintzaren kanpoaldean egoten da, eta hura baino askoz sendoagoa da. 

Landare-zelulek eta mikroorganismo gehienek horma zelularra dute; animalia-

zelulek, ordea, ez dute hormarik. Bakterio-talde bakoitzak bere  konposizioa eta 

egitura izaten du 

 Zitoplasma. Itxura pikortsua du zitoplasmak, eta genoma (DNA formako 

material genetikoa), erribosomak eta hainbat erreserbako inklusio ditu  

barnean (karbono-, nitrogeno- edo fosforo-erreserbako materialak, 

batez ere).  

 DNA. Material genetikoa da, eta zitoplasman dago. Oso material trinkoa 

da DNA, eta paketatuta bezala dago zelularen erdian, baina ez dauka 

inolako mintzik zitoplasmako beste elementuetatik banatzeko. 

 Beste egitura batzuk. Hainbat bakterio-taldetan (ez guztietan) daude 

honako egitura hauek: 

 

 Flageloak. Zelularen azalari lotuta dauden apendize luze eta meheak 

dira. Mugikortasuna ahalbidetzen dute. 

 Finbriak eta pilusak. Apendize zurrunak dira. Informazio genetikoaren 

trukean (konjugazioa) hartzen dute parte, eta ostalariaren zelulei 

atxikitzen laguntzen diote bakterioari. 

 Kapsulak eta mukosa-geruzak. Horma zelularretik kanpo dauden 

muki-bildurak dira. 

 Mintzeko barne-sistemak edo mesosomak. Bakterio gehienetan egon 

ez arren, badaude bakterio autotrofo askotan. Bakterio autotrofo 

askok mintz zitoplasmatikoaren barnean dauden mintz-sistemak 

dituzte, eta sistema horiek prozesu metaboliko jakin batzuekin daude 

lotuta. 

4.2. Zelula eukariotoaren egitura 

Bakterioek izan ezik, gainerako izaki bizidunek (protozooek, algek, onddoek, 
landareek eta animaliek) zelula-antolaera eukariotoa dute. 
Zelula eukarioto baten egitura elementu hauek osatzen dute:  
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 Mintz plasmatikoa. Mintz plasmatikoa zelularen kanpoko muga da. Horren 
bidez garraiatzen dira substantziak eta egiten dira trukeak kanpo-
ingurunearekin. 

 Horma zelularra. Zurruna da, eta, batzuetan, mintz plasmatikoaren inguruan 
dago; zelulosazkoa da landare-zeluletan, eta kitinazkoa, onddo batzuetan.  

 Zelula-zitoplasma. Organulu zelularrak eta harizpi proteikoen sare bat ditu; 
harizpi proteiko horiek zitoskeletoa osatzen dute. Zitoskeletoak funtzio hauek 
ditu: zilioak eta flageloak sortzea eta zelula barneko mugimenduak eta zelula-
zatiketak eragitea. 

 Erribosomak. 80 S-ko sedimentazio-koefizientea dute erribosomek, zelula 
prokariotoek baino handiagoa. Haien funtzioa, prokariotoetan bezala, 
proteinen sintesia da. 

 Mitokondriak eta kloroplastoak. Arnasketa- eta fotosintesi-prozesuen bidez 
energia lortzeko organuluak dira. Mitokondriek arnasketan eta kloroplastoek 
fotosintesian jarduten dute. Mintz bikoitz batez inguratuta daude, nahiz eta 
kloroplastoak landare-zeluletan baino ez dauden. 
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 Zelula eukariotoek mintz-sistema konplexua dute, erretikulu endoplasmatikoak 

(mintz nuklearrari lotuta) eta Golgi konplexuak osatua. Molekulen biosintesiari, 

distribuzioari eta kanpoko substantzien jariaketari lotutako organuluak dira 

horiek.  

 Beste mintz-organulu batzuk: bakuoloak eta lisosomak. Bakuoloak landare-

zeluletan garatzen dira, eta hainbat substantziaren biltegi-funtzioa dute; 

lisosomek, berriz, substantzien digestiorako funtsezko entzimak dituzte. 

 Zelula eukarioto guztiek mintz bikoitz batek mugatuta dagoen nukleoa dute. 

Horren barruan  kromatina dago, proteinei (histonei) lotutako DNAz osatuta. 

5. FUNTZIO ZELULARRAK 

5.1. Zelulen elikadura 

Zelulek energia behar dute haien egitura eta fisiologia antolatzeko; eta, energia hori 
lortzeko, kanpoko ingurunetik hainbat substantzia hartzen dituzte. Substantzia horiek 
mantenugaiak dira. 
Zeluletan energia eta materia lortzeko gertatzen diren erreakzio kimikoen multzoa 
metabolismoa da. Metabolismoaren hondar-produktuak (hondakin-produktuak) 
zelularentzat erabilgarriak ez badira, kanpoko ingurunera itzultzen dira. 

5.1.1. Substantzien sarbidea 

Mintz plasmatikoa zelularen eta kanpo-ingurunearen arteko substantzien trukeaz 
arduratzen da; mintz plasmatikoak hautatzen ditu sartu beharreko eta irten beharreko 
molekulak. Zelulek ura, mantenugaiak eta oxigenoa hartu behar dituzte. 
Substantziak trukatzeko mekanismoak honako hauek dira: osmosia, difusioa, garraio 
aktiboa, endozitosia eta exozitosia. 

 Osmosia 

Mintz erdiiragazkor batez bereizitako bi disoluzio (bata bestea baino kontzentrazio-
maila txikiagokoa) daudelarik, kontzentrazio-maila txikiena duen disoluziotik 
kontzentrazio-maila handienekora pasatuko da ura, bi disoluzioak kontzentrazio-maila 
bera eduki arte. 
Prozesu horri esker, bizi diren ingurune likidoaren kontzentraziora egokitu daitezke 
zelulak. Zelula-barneko eta zelulaz kanpoko inguruneen arteko kontzentrazio-mailaren 
diferentzia oso handia bada, zelulak ur gehiegi har dezake (hanpadura) edo 
funtzionatzeko beharrezkoa den ura galdu egin daiteke (plasmolisia). 
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 Difusioa 

Prozesu hau beti gertatzen da molekulen kontzentrazio-maila handieneko gunetik 
kontzentrazio-maila txikieneko gunera. Mekanismo honen bidez, molekula txikiak eta 
hidrodisolbagarriak zelulan sartu eta irten egiten dira. Gasek (02 eta CO2, besteak 
beste) eta ioiek horrela zeharkatzen dute mintz zelularra.  

 Garraio aktiboa 

Garraio aktiboari esker, zelulan kontzentrazio-maila handieneko gunetik kontzentrazio-
maila txikieneko gunera sartu edo irten egiten dira molekulak. Proteina garraiatzaileek 
hartzen dute parte garraio aktiboaren prozesuan, eta haien funtziorako energia-
beharra dute. 

 



Laborategiko Eragiketetako teknikaria 
I. GAIA. MIKROBIOLOGIA: LEHEN URRATSAK 

 

13 
 

 Endozitosia eta exozitosia:  

Molekula handi batzuk ezin dira ez irten ez sartu mintzaren garraiatze-mekanismoen 
bitartez. Orduan, endozitosi (sartzeko) eta exozitosi (irteteko) deritzen prozesuen 
bidez lortzen dute sartzea eta irtetea. Bi prozesu horiek mintzezko besikula batzuk 
sortzen direlako gauzatzen dira; sartzen edo irteten diren partikulak barne hartzen 
dituzte besikula horiek, eta, azkenean, mintzetik askatu egiten dira. 
 

 

5.1.2. Elikagaien transformazioa 

Zelulan sartzen diren substantziek hainbat aldaketa kimiko jasaten dituzte beren 
materia propioa fabrikatzeko eta funtzio zelularrak egiteko. Zelulen metabolismoan 
elkarren artean erlazionaturiko bi prozesu kimikok hartzen dute parte: prozesu 
katabolikoak (katabolismoa) eta anabolikoak (anabolismoa).  

 Katabolismoa 

Katabolismoa. Energia lortzeko balio duen erreakzio kimikoen multzoa da. Prozesu 
katabolikoan molekula konplexuak sinpletu egiten dira, eta horregatik askatzen da 
energia. 
Katabolismoa era berean egiten da landareetan zein animalietan. Landareek  beren 
materia organikoa fabrikatzen dute (zelula autotrofoak), eta animaliek, berriz, beste 
organismo batzuen materia organikoa hartu behar izaten dute (zelula heterotrofoak).  
Arnasketa zelularra eta hartzidura dira prozesu katabolikoen adibideak: 
Hainbat elikagai, gluzido, gantz-azido eta aminoazido eraldatu egiten dira erreakzio 
kimiko batzuen bidez, eta, horren ondorioz, CO2, H2O eta energia (ATP) lortzen dira. 
Transformazio horiek oxigenodun ingurunean mitokondrietan gertatzen dira; 
oxigenoak glukosaren degradazioa eragiten duenez,  prozesu horri arnasketa zelularra 
esaten zaio.  

Katabolismoan askatzen den energia ez da zelulan zuzenean erabiltzen, ATP izeneko 
molekula baten sintesirako baizik. ATP molekularen loturetan energia-kantitate handia 
dagoenez, aldi baterako energia-biltegia da ATPa. Energia hori askatu egin daiteke 
zelulak behar duenean, erreakzio anabolikoetan, adibidez. 

Oxigenorik ez dagoenean, berriz, ez da glukosa guztiz degradatzen; glukosa hori 
molekula txikiagoa bihurtzen da, eta molekula txiki horrek bere loturetan askatu 
gabeko energia dauka. Prozesu hori zelula-zitoplasman gertatzen da; hartzidura esaten 
zaio. 

Lur entziklopedia 
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 Anabolismoa 

Anabolismoa. Molekula sinpleetatik abiatuta molekula konplexuak eratzeko gertatzen 
diren erreakzio kimikoen multzoa da (prozesu metabolikoa). Erreakzio horiek 
sorrarazteko, katabolismoan lortutako energia erabiltzen da.  
Katabolismoa ez bezala, anabolismoa ez da era berean egiten zelula autotrofoetan 
(landare-zelulak) eta heterotrofoetan (animalia-zelulak).  

o Anabolismo heterotrofoa 
 
Anabolismo heterotrofoan, molekula organiko konplexuak sortzen dira, molekula 
organiko sinpleetatik abiatuta. Glukosatik, adibidez, animaliek glukogenoa lortu eta 
gibelean metatzen dute. Barazkiek, ostera, glukosatik almidoia eta zelulosa lortzen 
dituzte; almidoia tuberkuluetan eta hazietan biltegiratzen dute, eta zelulosa horma 
zelularrak egiteko erabiltzen dute. 

o Anabolismo autotrofoa edo fotosintesia 
 
Anabolismo autotrofoan, fotosintesiaren bidez, landare-zelulek molekula organiko 
sinpleak sortzen dituzte molekula ez-organikoetatik abiatuta. Landare-zelulak 
autotrofoak dira, eta anabolismo autotrofoa kloroplastoetan gertatzen da.  
Hona hemen fotosintesiaren ekuazio globala:  
 

H2O  +  CO2    +  EGUZKI ARGIA                           GLUCOSA  +  O2 

Fotosintesian sortutako molekula organikoak zelulan biltegiratzen dira edo, bestela, 
bide anabolikoari edo katabolikoari jarraitzen diote. 

5.1.3. Substantziak kanporatzea 

Metabolismoaren ondorioz, zelulak kanporatu behar dituen hondakin-substantziak ere 
(karbono dioxidoa, urea, ura...) ekoizten dira. Hondakin-substantzia horiek barruan 
geratzea zelularentzat kaltegarria denez, kanporatu egin behar dira.  Kanporatzeko 
erabiltzen diren mekanismoak, exozitosia, esaterako, substantziak zelulan sartzeko 
erabiltzen direnen antzekoak dira. 

5.2. Zelulen ugalketa  

Ugalketa-prozesuaren bidez zelulek zelula berriak sortzen dituzte. 
Bizidun zelulabakarretan beste izaki bat sortzen da; bizidun 
zelulaniztunetan, ordea, zelula berriak sortzen dira ehunetan 
hiltzen diren zelulak ordezkatzeko edo zelularen hazkuntza-zikloa 
hasteko.  
Zelulen ugalketan zitoplasmaren banaketa eta nukleoaren 
banaketa bereizi behar dira. 
Animalien eta landareen zelula somatikoetan, zelularen ugalketa 
DNAren bikoizketarekin hasten da, eta, ondorioz, bi nukleo berdin 
sortzen dira; material genetikoa, zitoplasma eta organulu Lur entziklopedia 
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zitoplasmatikoak bikoiztu ondoren, banatu egiten dira. Prozesuaren amaieran, zelula 
amaren informazio genetiko bera duten bi zelulakume lortzen dira. Prozesu horri ziklo 
zelularra deritzo.  
Bi fasetan gauzatzen da: interfasea eta mitosia. Interfasean, zelularen auto-
kontserbazioa eta DNAren bikoizketa gauzatzen da; mitosian, nukleoaren banaketa 
egiten da. 
DNAren erreplikazioan, kromosoma guztiak bikoizten dira, eta kromosoma bakoitzean 
bi zati berdin sortzen dira: kromatidak. Bi kromatidek, beraz, gene berberak dituzte.  

5.2.1. Sexugabeko ugalketa-motak 

 

 Erdibiketa (A) 

Izaki zelulabakarretan gertatzen da, bakterioetan eta amebetan, besteak beste. 
Lehenengo, nukleoa zatitzen da; gero, gainerakoa. Zitoplasma-kantitate bera dute bi 
zelulakumeek. 

 Gemazioa (B) 

Legamiek erabiltzen duten ugalketa-mota da. Zelulan begi bat sortu, eta banandu 
egiten da zelulatik, beste banako bat sortzeko. Material zitoplasmatikoaren banaketa 
ez da homogeneoa; beraz, zelula amak umeak baino zitoplasma-kantitate handiagoa 
edukiko du. 

 Esporulazioa edo banaketa anizkoitza (C) 

Onddoak, goroldioak eta garoak esporulazioaren bidez ugaltzen dira. Zelula-
nukleoaren zatiketa anizkoitza gertatzen da; nukleo bakoitzetik zelulakume bat eratzen 
da, eta zitoplasma ere zati askotan banatzen da. Zelulakume bakoitza espora bat da, 
eta beste banako bat sortuko du. 

Lur entziklopedia 
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5.3. Zelulen harreman-funtzioak 

Zelulek kanpotik datozen estimuluak antzemateko eta horiei erantzuteko gaitasuna 
dute. Estimulu bat zelularen inguruneko aldaketa fisiko edo kimiko bat da, eta horrek 
erantzun jakin bat sorrarazten du. Adibidez, pH-aren edo tenperaturaren aldaketa, edo 
argi- edo ur-falta dira estimuluak. 

5.3.1. Ingurunearekiko harremanak 

Zelulak estimuluen aurrean ematen dituzten erantzunak askotarikoak dira, eta 
mugimendu, deformazio edo jariaketa moduan ager daitezke. Mugimendu-erantzunak 
edo taktismoak positiboak edo negatiboak izan daitezke, estimulutik hurbiltzen edo 
urruntzen diren. 
Estimuluek jatorri mekanikoa, fisikoa edo kimikoa eduki dezakete. Substantzia kimiko 
batzuk estimulu kimikoak izan daitezke, eta mugimendu-erantzunak eragin. Hori 
gertatzen da globulu zuriek infekzio baten aurrean erantzun behar dutenean; erantzun 
horri kimiotaxia deritzo. Beste batzuetan, kanpoko baldintzak kontrakoak badira, 
zelulek babes-estalki bat jariatzen dute (enkistamendua), eta haien jarduera murriztu, 
baldintzak berriro egokiak izan arte. 

5.3.2. Zelulen arteko harremanak 

Organismo zelulaniztunetan, zelulek bat egiten dute ehunak osatzeko, eta haien artean 
komunikazioa ezartzen da funtzionamendu koordinatua bermatzeko. Horretarako, 
mintzen arteko loturak sortzen dira, zelula batetik bestera molekula txikiak igaro 
daitezen. 
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II. GAIA. MIKROSKOPIA 

1.  MIKROSKOPIOAREN HISTORIA 
 
Mikroskopioa tresna optiko bat da, begi hutsez ikusi ezin daitezkeen gauza txiki-txikiak 
behatzeko eta aztertzeko balio duena. 
Mikroskopioa ezinbestekoa da mikrobiologiaren arloan: gizakion begiek ezin dituzte 
garbi fokuratu objektuak 25 cm baino distantzia txikiagora, eta ezin dituzte ikusi 0,4 
mm baino gutxiagoko objektuak. 
Roger Bacon filosofo ingelesak 1267. urtean aztertu zituen leiarren printzipio 
zientifikoak. Ikerketa horien ondorioz sortu zen mikroskopio sinplea, leiar bakarrekoa. 
Hiru mende geroago, Zacharias Janssen leiar-egile holandarrak 1590. urtean bi 
leiarreko mikroskopioa (okularra eta objektiboa zuena) egin zuen; mikroskopio horri 
mikroskopio konposatua deritzo. 
XVII. mendean, europar naturalista batzuek (Naturalismoa XVII. mendeko korronte 
filosofikoa zen, diziplina guztietara hedatu zena) hainbat ikerketa egin zituzten 
mikroskopioaren erabilerari esker. Ikertzaile horiek mikroskopista izenaz dira 
ezagunak. Mikroskopistak izan ziren lehenak izaki bizidun txiki-txikiak behatzen, eta 
ordura arte ezezagunak ziren hainbat xehetasun anatomiko aurkitu zituzten.  
Robert Hooke zientzialari ingelesak (1635-1703) erabili zuen zelula hitza lehen aldiz; 
mikroskopio bidez kortxo zati bat behatuta, landare-ehunetan ikusi zituen barrunbeak 
zelula gisa deskribatu zituen. 

 
Antoine van Leeuwenhoek ikertzaile holandarrak (1632-1723), mikroskopio sinpleak 
erabiliz, alga, onddo eta bakterio asko aurkitu zituen. 
Marcello Malpighi sendagile eta ikertzaile italiarrak (1628-1694) hainbat intsektu eta 
landare behatu zituen. Sasoi berean, Jan Swammderdom zoologo holandarra ere 
horretan aritu zen. 
XIX. mendean mikroskopioaren teknologia asko hobetu zen, Deijl, Lister eta Ross 
teknikari espezialistei esker; teknikari horiek leiarren aberrazio optikoak konpontzea 
eta leiar akromatikoak erabiltzea lortu zuten. 
XIX. mendearen bigarren erdian aurrerapauso handiak eman ziren: batetik, murgil-
objektiboa garatu zen (ingurune likidoa duen objektiboa); bestetik, hirugarren leiar-
sistema (kondentsadorea) integratu zen mikroskopioan, argiztapen artifiziala lortzeko 
(ordura arte eguzki-argiaz lan egin behar izaten zuten). Gaur egun, kondentsadoreari 
esker, mikroskopioak 2000 aldiz handitu dezake irudia, mikroskopio optikoaren muga 
argiaren uhin-luzerak baldintzatzen duela kontuan hartuta. 

Lur entziklopedia 
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Ordutik hona mikroskopio optikoaren aldaketak asko izan ez diren arren, aipagarriak 
dira fase kontrasteko mikroskopioaren aurkikuntza (1932) eta fluoreszentzia-
mikroskopioa; horiek biak izaki bizidunak behatzeko erabiltzen dira. 

1.1. Mikroskopioaren leiar-sistemak 

Gaur egun, mikroskopio optikoek hiru leiar-sistema dituzte: 
 
• KONDENTSADOREA. Argi-iturriaren eta laginaren artean dago, eta argi-izpiak 
laginera bideratzen ditu. 
• OBJEKTIBOA. Mikroskopioaren irudi handitua sortzen du mikroskopioaren barruan. 
• OKULARRA. Objektiboak sortutako irudia handitzen du begiak ikus dezan. 

 

1.2. Mikroskopioaren funtzioak 

Mikroskopioaren funtzioak hauexek dira: 

 ANPLIFIKAZIOA: begi hutsez ikusi ezin diren irudiak tamaina handiagoan 

ikustea. 

 KONTRASTEA: behatu nahi diren objektuak ingurunetik bereiztea. 

 BEREIZMENA: oso hurbil dauden puntuak bananduta ikustea. 

2. MIKROSKOPIOAREN ZATIAK 

 

Lur entziklopedia 
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2.1. Zati mekanikoa 

• OINA. Mikroskopioaren oinarria da, eta egonkortasuna ematen dio mikroskopioari. 
Antzina ferra-forma zuen; gaur egun, ordea, angeluzuzena da. 
• PLATINA. Behaketa egiteko laginak eusten dituen plaka horizontala da. Behatu 
beharreko objektuak platinaren erdian dagoen zuloaren gainean geratu behar du, 
hortik pasatzen baita kondentsadoretik datorren argia. Platinaren gainean, laginak 
eusteko matxardak daude.  
•  TUTUA. Okularrei eta objektiboei eusten dien zatia da. Tutuak okularraren eta 
objektiboen arteko distantzia egokia bermatzen du. 
• ERREBOLBERRA. Bertan daude objektiboak. Errotazio-mugimenduari esker, 
dagokion objektiboa lan-posizioan jartzen da. 
•   TORLOJU MAKROMETRIKOA. Kremailera edo aurrerapen azkarra ere esaten zaio. 
Tutua edo platina gorantz edo beherantz mugitzen du, objektiboa laginera 
hurbiltzeko edo urruntzeko. 
•  TORLOJU MIKROMETRIKOA. Doitze finekoa ere esaten zaio. Tutua edo platina 
gorantz edo beherantz oso poliki mugitzen duenez, zehaztasunez fokuratzeko aukera 
ematen du. 
•  BESOA. Tutua eta platina lotzen ditu. Mikroskopioa garraiatuz gero, pieza 
horretatik hartu behar da. 

2.2. Zati optikoa 

• ARGIZTAPEN-ITURRIA. Oinean jarrita dago. Antzina ispilu bat zuten eguzki-argia 

jasotzeko; gaur egun, aldiz, intentsitate aldagarriko bonbilla bat izaten da. 

• KONDENTSADOREA. Argi-izpiak laginera bideratzen dituen leiar-sistema da. 

Argiztapen-kantitatea doitzen duen diafragma du, argi gehiago edo gutxiago 

igarotzea ahalbidetzeko.  

• OBJEKTIBOA. Hainbat handitze-mailatako leiar-sistema da. Normalean hiru edo 

lau objektibo egoten dira, objektibo laburrena handitze txikienekoa da. Objektiboak 

bi motatakoak dira: 

 

 Objektibo lehorrak. Objektiboaren eta laginaren artean ez da ezer jarri behar; 

hau da, lagina eta leiarra airez bereizita daude. 4x-ko, 10x-ko eta 40x-ko 

handitzea duten objektiboak dira. 

 Murgil-objektiboa. Objektiboaren eta laginaren artean likido bat jarriko da; 

normalean zedro-olioa erabiltzen da, bere errefrakzio-indizeagatik argitasuna 

handitzen duelako. Hain zuzen ere, 100x-ko handitzea duen objektiboa da, eta 

bakteriologian gehien erabiltzen da. 

Objektiboek inguru zehatzen irudia eman behar dute, eta laginaren xehetasunak 
ondo ikusarazi behar dituzte. 
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• OKULARRAK. Tutuaren goiko aldean daude. Haien funtzioa objektiboak osatutako 

irudia hartzea eta handitzea da; izan ere, objektiboak sortutako irudia bider 5, 10, 

15 edo gehiago egiten dute. Mikroskopioak monokularrak edo binokularrak izan 

daitezke, hau da, okular batekoak edo bikoak; binokularrak gehiago erabiltzen dira 

erosoagoak direlako eta irudiaren kalitate hobea ematen dutelako. 

Zenbateko handitzearekin lan egiten den jakiteko, eragiketa hau egin behar da: 

objektiboaren handitzea bider okularraren handitzea.  Adibidez, lagina behatzeko 

40x handitzeko objektiboa eta 10x handitzeko okularra erabiltzen bada, orokorrean 

400x-ko handitzea izango da. 

Taula honetan daude adierazita handitze-aukera guztiak: 

• OBJEKTIBOAK 
• OKULARRAK 

5x 10x 15x 

4x 20x 40x 60x 

10x 50x 100x 150x 

40x 200x 400x 600x 

100x 500x  1000x  1500x  

3. MIKROSKOPIOA NOLA ERABILI 
 

1. Konektatu kablea eta piztu etengailua.  

2. Ziurtatu objektiboak, okularrak eta 

kondentsadorea garbi daudela; zikin badaude, 

garbitu paperaz kontu handiz, leiarrak 

atzamarrekin ukitu gabe. 

3. Jarri lagina duen porta mikroskopioaren 

platinaren gainean eta eutsi matxardekin. Ziurtatu 

handitze txikieneko objektiboa (4x) aukeratuta 

dagoela. 

4. Piztu argia: Jarri kondentsadorea goian eta 

zabaldu diafragma. 

5. Fokuratu: 

• Kokatu porta leiarretik ahal denik gertuen, torloju makrometrikoa 

erabiliz. Ez egin hori okularretik begiratuz, okularra laginean sartzeko 

arriskua dago eta. 

• Igo objektiboa okularretik begiratuz, lagina fokuratu arte. 

Ikasmaterialak.ehu.eus 
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• Doitu argia diafragmaren bidez ahalik eta kontraste handiena lortzeko. 

• Mugitu prestaketa platinaren alde batetik bestera, ondo behatzeko. 

6. Aukeratu hurrengo handitze-mailako objektiboa (10x) errebolberraren bidez, 

eta fokuratu lagina torloju makrometrikoaren laguntzaz.  

7. Errepikatu aurreko urratsean egindakoa 40x handitze-mailako objektiboarekin, 

baina torloju mikrometrikoa erabiliz. 

8. Erabili murgil-objektiboa honelaxe: 

• Mugitu objektibo-errebolberra, frotisa 40x-ko eta 100x-ko handitzea 

duten objektiboen artean gera dadin. 

• Jarri murgil-olio tanta bat frotisaren gainean. 

• Jarri murgil-objektiboa frotisaren gainean, eta fokuratu torloju 

mikrometrikoaren laguntzaz, olioa baino ez duela ukitzen ziurtatuta. 

• Laginaren gainean olioa jarriz gero, ezin da berriz 40x-ko objektiboa 

aukeratu, olioz zikintzeko arriskua dago eta; beste gune bat aztertu nahi 

bada, biratu errebolberra eta hasi berriro. 

9. Behaketa bukatutakoan, igo objektiboa goraino eta garbitu ondo optikarako 

zapi garbi batez. Lagina platinatik atera baino lehen, ipini handitze txikieneko 

objektiboa; ez kendu inoiz prestaketa, murgil-objektiboa aukeratuta badago. 

10. Kendu platinan dagoen porta.  

11. Itzali etengailua eta eseki kablea. 

4. MIKROSKOPIOAREN MANTENTZE-NEURRIAK 
 

1. Utzi mikroskopioa nonbait gordeta edo estalita, leiarrak ez zikintzeko eta ez 

hondatzeko. 

2. Ez ukitu inoiz leiarrak atzamarrez; beharrezkoa bada, garbitu optikarako paper 

bereziaz. 

3. Ez utzi prestaketa platina gainean, mikroskopioa erabiltzen ez den bitartean. 

4. Erabili errebolberra beti objektiboak aldatzeko, mikroskopioa hondatu ez dadin.  

5. Murgil-objektiboa erabili ostean, garbitu olioa optikarako paper bereziaz. Olioa 

objektiboan lehortuta eta itsatsita badago, garbitu 70 graduko alkoholaz, 

alkohol:azetona (7:3) nahasteaz edo xilenoz. 

6. Ez behartu biratzen torloju makrometrikoa eta mikrometrikoa; ezta 

errebolberra, platina eta kondentsadorea ere.  

7. Ez aldatu inoiz objektiboa okularretik begiratzen den bitartean; begiratu 

prestaketa eta aldatu objektiboa, leiarra eta prestaketaren arteko 

marruskadura ekiditeko. 

8. Lana bukatzean, ipini handitze txikieneko objektiboa behaketa-posizioan. 

9. Praktika bukatzean, gomendagarria da mikroskopioa garbitzea. 
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5. MIKROORGANISMOEN BEHAKETA 
 
Ohiko mikroskopia metodorik erabiliena mikroskopio optikoa edo eremu argirako 

mikroskopioa da. Hala ere, batzuetan beharrezkoa da beste behaketa metodo batzuk 

erabiltzea, batez ere in vivo dauden prestaketen kasuan: kontraste faseko 

mikroskopioa, fluoreszentzia-mikroskopioa eta eremu ilunerako mikroskopioa, besteak 

beste. 

Nahiz eta bakterio askok mugikortasun handia duten, zaila izaten da mikroskopioan 

bakterio mugikorrak aztertzea haien errefrakzio-indizea ingurukoaren antzekoa delako. 

Hori dela eta, bakterioak tindatu egiten dira; hala ere, tindatzean bakterioak hil egiten 

dira eta ezin da jakin mugikorrak diren ala ez. Hori arazoa izaten da.  

Beraz, bakterioen mugikortasuna aztertu nahi bada, germenak bizirik behatu behar 

dira; horretarako, hazkuntza gazteak erabili eta prestaketak in vivo egin behar dira. 

5.1. Mikroorganismo biziak behatzeko teknikak 

5.1.1. Tanta esekiaren teknika (ingurune bustian) 

 
Tanta esekiaren teknika bakterioak nola mugitzen diren ikusteko erabiltzen da, inolako 
koloragarririk erabili gabe. 
 
PROZEDURA hauxe da: 
 

1. Ziurtatu porta zokoduna eta estalkia garbi eta koipe gabe daudela. 

2. Jarri ur destilatu esteril tanta bat portaren gainean. 

3. Hartu mikroorganismoaren lagin bat eta jarri estalkiaren erdian, aurretik sutan 

esterilizatutako ereintza-kirtena erabiliz. 

4. Eman buelta estalkiari eta ipini porta zokodunaren gainean. 

5. Zigilatu estalkiaren ertzak parafinaz, lurrunketa eta aire-korronteak saihesteko. 

6. Behatu mikroskopioan, diafragman argi gutxi jarrita. Lehenengo, erabili  10x 

objektiboa; ondoren, 40x-koa, eta, azkenik, 100x-ko murgil-objektiboa, olioa  

gehiturik. 

5.1.2. Bakterio bizien kolorazioa 

 
Kolorazio honen bidez, mikroorganismoak hil gabe behatzen dira; horrez gain, haien 

egiturak, antolamendua eta mugikortasuna hobeto aztertzen dira. 

Kolorazio-mota honetan ez da beharrezkoa lagina finkatzea; hori dela eta, teknika hau 

erdi bide bat da tanta esekiaren teknikaren eta tindaketa tekniken artean. 

Mikroorganismoak oso koloragarri diluituen bidez tindatzen dira; beraz, ez dira erabat 
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tindatzen, mikroorganismoek partzialki baino ez baitituzte metatzen koloragarriak. 

Koloragarriek oso diluituta egon behar izaten dute toxikoak ez izateko eta 

mikroorganismoek bizirik irauteko. 

 

PROZEDURA: 

1. Jarri mikroorganismoaren suspentsio-tanta bat porta garbi eta koipegabetuaren 

gainean. 

2. Jarri koloragarri-tanta bat portaren gainean. Koloragarri erabilienak hauexek 

dira: gorri neutroa, 1:1000 ur-disoluzioan; eta metileno-urdina, 1:1000 edo 

1:500 ur-disoluzioan. 

3. Nahastu suspentsioa eta koloragarria sutan esterilizatutako ereintza-kirtenaren 

bidez, eta ipini estalkia kontu handiz aire-burbuilak ekiditeko. 

4. Behatu mikroskopioan. 

 

Horren ondorioz, mikroorganismoak bizirik eta kolore argiz ikusiko dira: gorriz, gorri 

neutroa erabili bada; eta urdinez, metileno-urdina erabili bada. 

5.2. Tindaketa-teknikak 

Bakterio gehienak koloregabeak direnez, ezin dira zehaztasunez behatu; tindatzen 
badira, ordea, inguruarekiko kontraste handia lortuz, zehatzago ikus daitezke. Horrez 
gain, koloragarri batzuek bakterioen egiturak ere tindatzen dituzte, eta horrek 
identifikaziorako informazio baliagarria ematen du. 
Oro har, tindaketa-teknikak beharrezkoak dira bakterioen azterketa mikrobiologikoa 
egiteko; izan ere, tindaketa izaten da lehen pausoa bakterioak identifikatzeko, beste 
teknika osagarri batzuk behar izan arren: froga biokimikoak, esate baterako. 

5.2.1. Koloragarriak 

 
Mikroorganismoak tindatzeko konposatu organiko eta ez-organiko asko daude; 
konposatuek hainbat konplexutasun dute egitura molekularraren arabera. Konposatu 
horiek koloragarriak dira. Honela sailkatzen dira: 

 Jatorriaren arabera 

o Koloragarri naturalak 
 
Animalietatik eta gehienbat landareetatik ateratzen dira. Hona hemen adibide batzuk:  
 

 Hematoxilina: zuhaitz baten enborretik ateratzen da, eta hemateina ematen 

du oxidazio bidez.   

 Indigo-urdina: lekadun landare batetik ateratzen da.  

 Karmina: kotxinila izeneko animaliatik ateratzen da. 
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o Koloratzaile artifizialak 
 
Artifizialki prestatzen dira, eta gehienak harrikatz-mundrunetik ateratzen dira. 
Adibideak: kristal-morea, metileno-urdina, fuksina basikoa, gentziana-morea, azido 
pikrikoa, etab. 

 Izaera kimikoaren arabera 

o Koloragarri azidoak edo anionikoak 
 
Koloragarriaren erradikalaren karga negatiboa da. Zelulen zitoplasma basikoa denez, 
ondo hartzen ditu koloragarri azidoak; hori dela eta, koloragarri horiei 
zitoplasmatikoak ere esaten zaie. Adibideak: eosina, auramina, etab. 

o Koloragarri basikoak edo kationikoak 
 
Koloragarriaren erradikalaren karga positiboa da. Nukleoko egiturak gutxi-asko azidoak 
direnez, hau da, karga negatiboa dutenez, koloragarri horiek erraz tindatzen dituzte. 
Adibideak: kristal-morea, fuksina basikoa, gentziana-morea, toluidina-urdina, 
metileno-urdina eta tionina.  

o Koloragarri neutroak 
 
Koloragarri neutroak gatzak dira, koloragarri azido batez eta koloragarri basiko batez 
osatuak. Adibidea: metileno-urdinaren eosinatoa; bi koloragarri-mota horien 
ezaugarriak ditu. 

o Koloragarri indiferenteak 
 
Koloragarri indiferenteak ez dira uretan disolbatzen; alkoholean disolbatzen dira. Ez 
zaie nabarmentzen ez karga positiboa, ez karga negatiboa, baina koloragarri neutroen 
ezaugarriak ere ez dituzte. Lipidoen koloragarriak dira. Adibideak: Sudan III, Sudan 
beltza, etab. 
Bakteriologian koloragarri basiko artifizialak erabiltzen dira bereziki: metileno-urdina, 
fuksina, gentziana-morea, etab. Nukleoen osagaiek DNA eta zitoplasmaren osagaiek 
RNA dutenez, izaera azidoa dute, eta koloragarri basikoekiko afinitatea. 
Koloragarri basikoak erabiltzen diren tindaketetan, ohikoa da kolore-finkagarri bat 
erabiltzea. Finkagarriek koloragarriak mikroorganismoen egituretan hobeto  ezartzen 
laguntzen dute. 
Koloragarri azidoak kontraste moduan erabiltzen dira; koloragarri neutro eta 
indiferenteak, ordea, kolorazio berezietan. 

5.2.2. Frotisaren prestaketa 

 
Frotisa egitea beharrezkoa da tindaketa ona egin behar bada; frotisa prestatzeko, bi 
urrats hauek eman behar dira: aztertu beharreko lagina hedatzea eta finkatzea.  
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Hedatzea. Mikroorganismoen kapa fin-fina lortu behar da, mikroorganismoak tindatu 
ondoren mikroskopioan banatuta ikusi ahal izateko modukoa.  
Finkatzea. Bakterioek jarduerarik gabe eta beirari itsatsita gelditu behar dute; 
finkatzeari esker, ez dira garbiketa-prozesuetan galtzen. 

 Nola egin frotisa (hedatzea)   

 
Bakterioak hazkuntza-ingurune likidoan daudenean, hartu mikroorganismo-kultura 
horren tanta bat ereintza-kirtenarekin eta zabaldu porta batean. Gero, tanta hori 
lehortzen utzi. 
Bakterioak hazkuntza-ingurune solidoan daudenean, ordea, lehenengo jarri ur-tanta 
bat porta batean; ondoren, ukitu kolonia bat ereintza-kirtenarekin eta zabaldu hori 
portan jarritako ur- tantan zehar. Tanta hori ere lehortzen utzi. 
Lehortu osteko prestaketari frotis deritzo.  

 Nola finkatu frotisa (finkatzea) 

 
Kasu gutxi batzuetan izan ezik, frotisa finkatzea beharrezkoa da koloragarriak 
mikroorganismorik eraman ez dezan. Bi helbururekin egiten da: alde batetik, 
bakterioek bizirik zeudenean zuten egitura aldatu gabe mantentzea; eta, bestetik, 
haiek portako beiran itsatsita geratzea. 
Horretarako, substantzia kimikoak (formola, metanola) edo beroa erabil daitezke. 
Kasu gehienetan beroa erabiltzen da; beraz, frotisa lehortu ondoren bakterioak goiko 
aldean daudela ziurtatuta, metxeroaren sugarretik  bi edo hiru aldiz pasatuko da. 

5.2.3. Tindaketak 

 
Tindaketa ioi-trukean datzan erreakzio kimiko bat da:  koloratzailearen ioien eta 
zelularen  barneko  eta kanpoko egituren artean gertatzen da. Tindaketari esker, 
kontraste handiagoa dago mikroorganismoen eta inguruaren artean. 
Hainbat tindaketa-mota erabil daitezke bakterioak koloreztatzeko: sinplea, negatiboa 
diferentziala eta egitura-tindaketa. 

 Tindaketa sinplea 

 
Koloragarri bakarra erabiltzen da. Lagina aurretik finkatu behar da. Tindaketa 
sinplearen bidez, bakterioen forma eta eratzen dituzten multzoak azter daitezke. 
 
Hauxe da prozedura: 
 

 Jarri koloragarriaren tanta bat lehortu eta finkatutako frotisaren gainean eta 

utzi bertan minutu batez (gehiago izan daiteke). 

 Garbitu ur destilatuarekin gehiegizko koloragarria kentzeko. 
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 Utzi lehortzen. 

 Behatu mikroskopioan. 

 Tindaketa negatiboa 

 
Tindaketa sinplearen antzekoa izan arren, baditu ezaugarri batzuk: 

 Ez da beharrezkoa lagina finkatzea. 

 Koloratzaile bat besterik ez da erabiltzen. 

 Bakterioaren forma eta egituraren osagairen  

bat ikus daiteke; kapsulak, besteak beste.  

 Tindaketa diferentziala 

 
Honako ezaugarri hauek ditu: 
 

 Finkatzea beharrezkoa da: gehienetan, beroaren bidez. 

 Bi koloragarri erabiltzen dira; bigarrena, kontraste-koloragarria. 

 Bakterioen morfologia eta beste ezaugarri batzuk ikus daitezke: bakterioen 

hormaren konposizioa, dekolorazio azidoari erresistentzia, etab. 

Tindaketa diferentzialen artean, garrantzitsuenak hauek dira: Gram tindaketa, Zhiel-
Neelsen tindaketa eta espiroketen tindaketa. 

o Gram  tindaketa 

 
1884. urtean Hans Christian Gram mikrobiologo daniarrak garatu zuen tindaketa-mota 
da; bakterio bat identifikatu behar denean egiten den lehenengo urratsetako bat da. 
Teknika honen bitartez, bakterioak bi taldetan sailkatzen dira: gram-positiboak eta 
gram-negatiboak. 
Gram tindaketa egiteko lau disoluzio erabili behar dira: 
 
• Kristal-morea edo gentziana-morea. Karga negatiboa duten zelula guztiak 
tindatzen dituen koloragarri basikoa da. 
• Lugola. Iodoz eta potasio ioduroz osatutako disoluzioa da. Koloragarriaren eta 
zelularen arteko afinitatea areagotu egiten du; kolore-finkagarria da. 
• Alkohol-azetona (1:1). Disolbatzaile organikoa da. Zelula batzuk koloregabetzen 
ditu. 
• Safranina. Kristal-morearen ezaugarri berberak ditu, baina beste kolore bat 
(gorria). Kontraste-koloragarria da. 
                    
Lehen aipatutako bi taldeen arteko desberdintasuna hartzen duten kolorean datza. 
Gram-positiboak kristal-morearekin tindatzen dira (kolore morea), eta alkohol-
azetonak ez ditu koloregabetzen, horma zelularrean duten peptidoglikano-geruza lodia 
dela eta. Gram-negatiboak, berriz, kristal-morearekin ere tindatzen dira, baina alkohol-
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azetonak koloregabetzen ditu, eta, azkenean, safraninarekin tindatzen dira (kolore 
gorria). Horma zelularrean duten peptidoglikano-geruza fina eta kanpoaldean duten 
mintza dira horren eragile. 
Gram tindaketa egiteko orduan, bakterio-kulturaren hazkuntza-faseari erreparatuko 
zaio; hau da, fase esponentzialean egongo da emaitza fidagarria izan dadin. Fase 
egonkorrean egonez gero, gerta daiteke gram-positiboak kolore arrosaz tindatzea, eta, 
beraz, gram-negatibo gisa sailkatzea. 
 
PROZEDURA 
 

1. Egin bakterioen frotis bat eta finkatu.  

2. Hartu tanta bat kristal-more, eta estali frotisa horrekin minutu batez. 

3. Garbitu ur destilatuarekin sobera dagoen koloragarria. 

4. Hartu tanta bat lugol, eta estali frotisa horrekin minutu batez. 

5. Garbitu ur destilatuarekin sobera dagoen lugola. 

6. Gehitu apurka-apurka alkohol-azetonaren disoluzioa likidoa koloregabea atera arte 

(30 segundoz, gehienez). 

7. Garbitu ur destilatuarekin sobera dagoen disolbatzailea. 

8. Hartu tanta bat safranina, eta estali frotisa horrekin minutu batez. 

9. Garbitu ur destilatuarekin sobera dagoen safranina. 

10. Utzi lehortzen. 

11. Jarri mikroskopioan eta behatu bakterioen forma eta kolorea murgiltze-

objektiboarekin. 

 
*Irudiak:  

 5., 7., 10. (2. Irudia), 11.,12. (2. Irudia), eta 13. orrialdeetako irudiak: 

“Mikrobiologia Medikoa. Laborategiko praktiken gidaliburua” Miren Basaras 

Ibarzabal, Adelaida Umaran Sanchez – 2009. 

 10. (1. Irudia) eta 12. (1. Irudia) orrialdeetako irudiak: “Mikrobiologia Medikoa 

II” Miren Basaras Ibarzabal – 2005. 
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III. GAIA. MIKROORGANISMOAK 

1. DEFINIZIOA  
 
Mikroorganismoak 1 mm baino neurri txikiagoko izakiak dira, tresna optikorik gabe 
behatu ezinak. 
Zehatzago adierazteko, mikroorganismoak izaki-talde konplexua dira, eta gai dira 
hazkundearen eta ugalketaren prozesu guztiak egiteko zelulabakarren moduan zein 
taldeka.  
Mikroorganismoen ezaugarri esanguratsuenetako bat dibertsitatea da; hainbat 
egoeratan bizitzeko gai dira: organismo nagusien inguru berean, beste izaki batzuen 
garapena galarazten duten inguruetan, organismo nagusien barnean edo azalean eta 
abarretan.   

2. MIKROBIOLOGIAREN HISTORIA 
 
Anthony van Leeuwenhoek merkatari holandarra izan zen lehena mikroorganismoak 
behatzen; mikroskopio sinple baina aurreratuen egile horrek “animakulo” txikiak 
aurkitu zituen uretan, lurrean eta hortzetako lertzoan. Horien marrazkiak eta 
behaketetako datuak Londreseko Royal Society-ra eraman zituen 1674. urtean. 
Hala ere, mikrobiologia ez zen zientzia-gradura iritsi XIX. mendea arte; mikroskopiako 
teknikak eta mikroorganismoak erabiltzeko metodoak hobetzearekin batera heldu zen 
zientzia-mailara. 
BEREZKO SORRERAREN TEORIAren arabera, bizitza eta, beraz, bizidunak substantzia 
bizigabeetatik beren kabuz sortuak ziren; hori erraz sinets zitekeen sasoi hartan, 
adibidez, haragi-zati bat aire zabalean denbora batez utziz gero, berez-berez zizareak 
sortzen zirela ikusita.  
1668an, Francesco Redi mediku italiarrak frogatu zuen zizare horiek euliek utzitako 
arrautzetatik sortuak zirela, eta horrek gezurtatzen zuen, haren ustetan, Berezko 
Sorreraren Teoria. Baina, orduko iritzi orokorraren arabera, Francesco Rediren 
aurkikuntza ere, Berezko Sorreraren ondorioa zen, besterik ez. 
Hamarkada batzuk geroago, 1745ean, John Needham elizgizon ingelesak esperimentu 
bat egin zuen, eta horrek utzi zuen alde batera Francesco Rediren hipotesia. 
Esperimentua hauxe izan zen: mikroorganismo guztiak hiltzeko, haragi-salda egosi eta 
hermetikoki estalitako matraze batean sartu zuen; egun batzuk igaro ondoren, salda 
mikroorganismo txikiz beteta zegoela ikusi zuen. Emaitza horren arabera, baina, 
pentsatu zuen saldak berak sortuak zirela mikroorganismo horiek.  
Handik gutxira, Spallanzani apaiz eta irakasle italiarrak esperimentu bera egin zuen, 
baina berotu baino lehen itxi zuen matrazea hermetikoki; eta, matrazea irekitakoan, 
likidoa mikroorganismorik gabe zegoela ikusi zuen. Horrek esan nahi zuen John 
Needhamek haragi-saldan aurkitutako mikroorganismoak airetik zetozela. 
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Mikrobiologiaren historian, 1859. urtea izan zen giltza: Louis Pasteur kimikari 
frantziarrak frogatu zuen materialak usteltzen dituzten mikroorganismoak airean 
daudela, eta horrenbestez bukatu zen Berezko Sorrerari buruzko eztabaida. 

3. MIKROORGANISMOEN SAILKAPENA 
 
Mikroorganismoak hiru erreinutan sailkatzen dira: MONERA erreinua, PROTISTA 
erreinua, eta FUNGI erreinua. Monera erreinua organismo prokariotoek, hau da, 
bakterioek osatzen dute. Protista erreinua eta fungi erreinua, aldiz, organismo 
eukariotoek osatzen dute: protista, protozooek eta algek, eta fungi, onddoek. Horiez 
gain, BIRUSAK ere, nahiz eta organismo azelularrak diren, mikroorganismo-kategorian 
sartu behar dira. 

3.1. Mikroorganismoak eta osasuna: mikroorganismo 

patogenoak 

Planetan bizi diren mikroorganismo gehienek ekosisteman garrantzi handia dute. 
Horietako asko sedimentuetan eta ingurune urtarretan bizi dira, eta, 
deskonposatzaileak direnez, materiaren zikloa errazten dute.  
Onddo eta bakterio askok materia organikoaren mineralizazio-prozesuan hartzen dute 
parte, eta prozesu horri esker lortzen dira organismo autotrofoek (landareak eta 
organismo fotosintetikoak, funtsean) behar dituzten mantenugaiak.  
Beste mikroorganismo batzuk izakien barruan bizi dira, elkarri onura egiten diotela; 
adibidez, gizakien heste lodian bizi diren bakterioak; edo, behien, ardien eta ahuntzen 
digestio-aparatuko mikroorganismoak. Horiek beharrezkoak dira jaten dituzten 
landareetako zelulosa digeritzeko. 
Horiez gain, beste organismo batzuei infekzioak eta gaixotasunak eragiten dizkieten 
mikroorganismo espezieak ere badaude. Germen bat organismo batean sartu, ezarri, 
eta ugaltzeari infekzio esaten zaio; gaixotasun infekziosoa  infekzioaren ondorio diren 
aldaketek sortutako asaldura  da; asaldura hori ezohikoa eta kaltegarria da eta sintoma 
jakinen bidez identifika daiteke. Gaixotasun infekziosoak eragiten dituzten 
mikroorganismoei mikroorganismo patogenoak deritze. 
Infekzioa gertatu ondoren, inkubazio-aldia hasten da; tarte horretan, germenak 
ugaldu eta organismoko beste toki batzuk inbaditzeko moldatzen dira. Hainbat 
gaixotasunen kasuan, inkubazio-aldia oso motza da; baina, beste batzuetan, asteak 
edo hilabeteak iraun ditzake. 
Hala ere, beti ez da gaixotasun infekziosoa garatzen infekzio baten ondorioz: 
gaixotasuna azalduko da edo ez da azalduko, mikroorganismoak zer ezaugarri dituen 
(hasieran sartzen diren mikrobioen kopurua, birulentzia edo zelulei edo ehunei min 
egiteko ahalmena, etab.) edo organismoa bera nolakoa den (infekzioaren kontra 
babesteko ahalmena). 
Mikroorganismoek hainbat bide dute gorputzera iristeko: elikagaien bidez, aire 
kutsatuaren bidez, ur kutsatuaren bidez, etab. Kutsatze zuzena esaten zaio germenen 
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transmisioa hurbiltasunagatik edo kontaktuagatik gertatzeari; zeharkako kutsatzea, 
ordea, transmisioa elementu kutsatzaileen bitartez gertatzeari. 

3.1.1. Kutsatzeko bideak  

 Airea  

Oso txikiak direnez, mikrobioak doministikuaren edo eztularen bidez airera bota eta, 
hortik, arnasa hartzean, organismo beste organismo batean sartzen dira. 

 Ura 

Tratatu ez den urak mikroorganismoak eduki ditzake. Ur kutsatuan bainatzeak edo ur 
kutsatua edateak infekzioak eragin ditzake. 

 Elikagaiak 

Egoera txarrean dauden elikagaiak hartzea da kutsatzeko biderik ohikoenetako bat. 

 Lurra eta objektuak 

Zauriak dauden kasuetan, lurrarekiko edo edozein objekturekiko kontaktuak infekzioa 
ekar lezake. Horrexegatik da garrantzitsua zauriak ondo desinfektatzea. 

 Sexu-kontaktua  

Penetrazioa dagoen sexu-harremanetan, infekzio asko har daitezke. Sexu bidez 
kutsatzen diren infekzioei sexu-transmisiozko gaixotasunak (STG) esaten zaie; sifilisa 
edo gonorrea, besteak beste, STGak dira. 

3.1.2. Defentsa-mekanismoak  

 
Izaki guztiek dituzte mikroorganismoen kontrako defentsa-mekanismoak. Azala lehen 
mailako hesia da infekzioen kontra, oso eraginkorra; baina, lesio bat dagoenean (zauri 
bat, adibidez) germenek azala zeharka dezakete.  
Gorputzeko beste ataletan ez bezala, ahoan, sudur-barrunbeetan, begietan, uzkian, 
uretran eta baginan ez dago azalik, baizik eta mikroorganismoentzat hilgarriak izan 
daitezkeen substantziekin estalitako mukosa batzuk. Substantzia horietako bat, esate 
baterako, lisozima da; lisozima malkoetan eta listuan dago, eta mikrobioen aurkako 
propietateak ditu. Germenak azalean eta mukosetan sartzeko gai direnez, beste 
defentsa-sistema batzuk abiarazten dira odolean. 
Odolean, globulu zuriek kanporatu ahal dituzte mikroorganismoak; makrofagoak edo 
fagozitoak dira, eta germen inbaditzaileak fagozitatzen dituzte. Globulu zuriek 
plastikotasun handia dutenez, odol-kapilarretako zelulen artetik pasatu ahal dira 
infekzioa dagoen lekuraino. 
Beharbada, mekanismo konplexuena eta eraginkorrena linfozitoek dute; odoleko 
globulu zuri bereziak dira, eta hainbat funtzio izan ditzakete. Linfozito batzuk gai dira 
gorputzak ezagutu ezin dituen substantzia edo molekula arraroak ezagutzeko; 
substantzia horiek antigenoak dira, mikroorganismoko molekulek edo 
mikroorganismoek ekoiztutako substantziak. Antigenoek linfozitoak antigorputz 
espezifikoak jariatzera behartzen dituzte; izan ere, antigeno bakoitzak bere antigorputz 
propioa du, ate bakoitzak bere giltza duen bezala. 
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Antigorputzak infekzioak saihesteko gai dira. Batzuetan, antigorputzek germenak 
zuzenki hondatzen dituzte; beste batzuetan, fagozitoei errazten diete bidea germenak 
hondatzeko. Antigorputz batzuek mikroorganismoak bildu egiten dituzte, horrela 
hobeto kanporatzeko. 
Linfozito batzuek, antigeno zehatz baten kontra antigorputza sortu ondoren, 
antigorputz hori bizkor eta kantitate handian ekoizteko informazioa biltzen dute; 
fenomeno horri oroimen immunologikoa deritzo, eta, gaixotasun batzuk pairatu 
ondoren, antigeno horien kontra betiko babestuta (immune) egotea ahalbidetzen du. 
IMMUNITATEA. Gaixotasun jakin baten aurreko erresistentzia-egoera da; 
mikroorganismoaren kontrako defentsak aldez aurretik garatzean datza. Modu bat 
baino gehiago dago immunitatea garatzeko: 

 Immunitate aktiboa 

 
 Gaixotasun infekziosoa pairatu ondoren, antigorputz espezifikoak sortzeko ahalmenak 
luzaroan iraungo du; betiko ekoizten dira antigorputzak. 

 Immunitate pasiboa 

 
Organismoak beste izaki baten antigorputzez hornitzen dira. Haurdunaldian, esaterako, 
umekiak karenaren bidez jasotzen ditu amaren antigorputzak; eta, erditu ondoren, 
berriz, amaren bularreko oritzaren bidez hartzen ditu haurrak antigorputzak, bizitzako 
lehen hilabeteetan gaixotasun infekzioso gehienen kontra babestuta egoteko.  
Immunitate pasiboaren barruan, txertoak aztertu behar dira. Baina txertoek eragiten 
duten immunitatea antigorputzak odolean dauden bitartean baino ez da eraginkorra.  

biologiasur.org 
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 Txertoak:  

 
Edward Jenner (XVIII. mendeko mediku britainiarra) konturatu zen behiak jezten 

zituzten pertsonek ez zutela baztanga hartzen (sasoi hartan, baztanga oso ohikoa eta 

larria zen).  Baztangaren eragilea agian behiek errapeetan izaten dituzten zarakarretan 

egongo zela oharturik, behi-jezleak baztangaren eragilea maiz ukitu izanak gaixotasun 

horren kontra sendotzen zituela ondorioztatu zuen. Biztanleak gaixotasun horren 

kontra babesteko, zauritxo arin batzuk egin eta behien errapeetako zarakarretako 

isurkariz igurtzi zituen, baztangaren eragilea, ahuldurik, odolera zuzen irits zedin; eta, 

era horretara, gaixoaldi arin baten ondoren, txerto hori egiten zitzaiona gaixotasun 

horri aurre egiteko prest geratzen zen. 

Lehen txertoa behi errapeetako zarakarretatik egin zenez, hainbat hizkuntzatan 

txertoari esateko, latinezko vaccinae (behiarena) hitzetik eratorritako formak 

erabiltzen dira. 

Txertoak sortzeko moduak hauexek dira: 

 

• Mikrobio hiletatik. Antigeno gisa aritzeko ahalmenari eusten diote; hilda ere, badute 

ahalmen hori.  

• Mikrobio ahul edo indargabetuetatik. Antigenoak mantentzen dituzte, baina ez dira 

patogenoak eta ezin dira ugaldu.  

• Mikrobioek ekoiztutako toxinetatik (toxinak pozoitsuak dira).  

• Bioteknologiako tekniken bidez. Infekzioak eragiteko ahalmena galdu duten 

mikroorganismoak lortzen dira.  

 

biologiasur.org 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Errape
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Txertatzeak antigorputzak ekoitzarazten ditu (mikrobioen edo toxinen kontra) eta, 

horregatik, gaixotasun jakin baten kontrako immunitatea; horren efektuak luzarorako 

izan daitezke.  

Gaur egun, gaixotasun askoren 
aurkako txertoak daude 
(tetanosa, kolera, elgorria, 
poliomielitisa, difteria, 
errubeola, tuberkulosia, 
etab.). Duela urte asko, 
horietako batzuk hilgarriak 
ziren, edo ondorio larriak 
izaten zituzten. Zoritxarrez, 
oraindik badaude txertorik ez 
duten gaixotasun infekzioso 
larriak.  
Normalean, txertoak injekzio bidez ematen dira (elgorriarena, gripearena… ); baina 
badira ahotik hartzen direnak ere (poliomielitisa). 

3.2. Bakterioak 

Bakterioak organismo zelulabakar prokariotoak dira: zelulek ez dute horma nuklearrik. 
Haien dimentsioak mikroskopikoak direnez, mikroorganismoen taldean sartzen dira. 
Bakterio-zelulak oso txikiak dira: haien diametroa mikrometro gutxikoa da. 

3.2.1. Bakterio-zelulen egitura 

 
Nahiz eta bakterio-mota asko egon, guztiek dute oinarrizko egitura bera. Bakterio 
guztiek dituzte bi bilgarri: zelula-mintza eta horma zelularra. Zelula batzuek kanpotik 
beste bilgarri bat daukate; hori jelatinakara da, lodiera aldakorrekoa, eta kapsula 
esaten zaio. Bakterio kapsulatuak kapsularik gabeko antzeko bakterioak baino 
infekziosoagoak dira. Bakterio guztiek ez dituzte flageloak, baina, edukiz gero, bizi 
diren ingurune likidoa irabiatzeko balio diete.  
Zitoplasmaren egitura oso sinplea da; zitoplasma mikroskopio elektronikoarekin 
behatzean, bi alde (desberdinak, morfologiari eta funtzioari erreparatuta)  bereizten 
dira. Horietako batek DNA du, eta material genetiko hori biribilkatuta eta mintzik gabe 
aurkitzen da. 
Nukleoaren inguruan beste ingurune likido bat dago; horri hialoplasma esaten zaio:  
erribosoma-kantitate handia du, baina zelula eukariotoen beste organulurik ez zaio 
ageri. 

Lur entziklopedia 



Laborategiko Eragiketetako teknikaria 
III. GAIA. MIKROBIOLOGIA-LABORATEGIA 

 

34 
 

 

3.2.2. Bakterioen sailkapena 

 Formaren arabera 

 
Mikroskopioan behatzean, hainbat formatako bakterioak aurki daitezke: 
 
• KOKOAK: esferikoak  
• BAZILOAK: zilindro-formakoak 
• ESPIRILOAK: izurtuak  
• ESPIROKETAK: kiribil-formakoak 
• VIBRIOAK: “koma” baten formakoak 
 
Kokoak lau era hauetan elkartu 
daitezke: bikoteak (diplokokoak), 
lauko taldeak (tetrakokoak), kateak 
(estreptokokoak) edo multzo 
irregularrak (estafilokokoak) osatuz. 
Baziloek ere, bikoteak (diplobaziloak) 
eta kateak (estreptobaziloak) osa ditzakete. 

 Horma zelularraren arabera 

 
Gram tindaketa izeneko prozesuaren bidez, bakterioak tindatu 
egiten dira; horren ondorioz, more edo gorri ikusiko dira 
mikroskopioan. Kolore bat edo beste hartzea horma 
zelularraren egiturari dagokio, eta horren arabera sailkatzen 
dira bakterioak: gram-positiboak (+=more) eta gram-
negatiboak (-=gorri).  
 

biologiasur.org 

biologiasur.org 

biologiasur.org 
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3.2.3. Bakterioen ugalketa 

 
Hainbat faktorek baldintzatzen dute bakterioen ugalketa: ingurumen-baldintzak 
egokiak badira (30 ºC - 40 ºC arteko tenperatura giroan eta mantenugaiak bertan, 
beharrizana izanez gero), bakterioak oso azkar ugaltzen dira. 
Ugalketa-prozesua oso erraza da: bakterio-zelula bat zatiketa bitarraren bidez ugaltzen 
da, bi bakterio berdin sortuz; prozesu hori 20 minuturik behin edo ordu erdirik behin 
errepika daiteke. 

3.2.4. Bakterioen bizibideak 

 
Bakterioak ura edo hezetasuna, energia-baliabideak eta mantenugaiak dauden 
ingurune guztietan bizitzeko gai dira; era askotako habitatetan (sarritan, oso latzetan) 
bizirauten dute. 
Elikagaiak ingurune ezin hobea dira bakterioak bizitzeko eta ugaltzeko.  
Izan ere, mikroorganismo horiek ugaltzeagatik deskonposatu eta usteltzen dira 
elikagaiak. Bakterioen jarduera oso kaltegarria izan liteke, haien jardueraren 
ondoriozko hondakinak toxina legez aritzen direlako; toxina horiek pozoitsuak dira, 
eta organismoaren zelulen funtzionamenduan kalteak eragin ditzakete: gaixotasunak 
eta elikadura-intoxikazioak. 
Bakterioak hainbat bidetatik heltzen dira elikagaietara. Askotan elikagaiak 
manipulatzen dituzten pertsonek izaten dute kutsatzearen erantzukizuna; eskuekin 
edo listu-tantekin kontaktu zuzena izatea da nahikoa bakterioak transmititzeko. Hori 
dela eta, elikagaiekin kontaktuan dauden pertsonek higiene-neurri zorrotzak hartu 
behar izaten dituzte. 
Hauexek dira bakterioek kutsatzeko dituzten bideak:  
 

KUTSATZEKO BIDEAK ADIBIDEAK 

AIREA Gizakiak doministiku egitean, eztul 
egitean edo hitz egitean botatzen dituen 
listu- edo muki-tantatxo kutsatuak 
arnastuz gero. Espazio publiko 
jendetsuetan eta aireztatu gabeetan 
infekzio batzuk errazago har daitezke: 
pneumonia eta tuberkulosia, adibidez. 
 

URA Batez ere, gorotzek ura kutsatuz gero: 
kolera eta bakterio-disenteria. 
 

LURZORUA Bakterioak zaurietatik sartuz gero: 
tetanosa eta gangrena.  
 

SEXU-HARREMANAK Koito bidez: sifilisa eta gonorrea. 
 

BESTE KUTSATZAILE BATZUK Elikagai kutsatuen bidez: kolera eta 
tifusa. 
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 Bakterioen bizi-inguruneak 

 
Bakterioak organismoetatik kanpo hazteko eta ugaltzeko gai dira. Bakterio batzuk 
beste organismo baten barruan bizi dira; beste batzuk, berriz, aske. 

o Beste organismo baten barruan bizi diren bakterioak 

 
• PARASITOAK. Kutsatutako organismoari kalte egiten diote: tuberkulosia eragiten 
duen Koch baziloa, meningitisa eragiten duen meningokokoa, etab. 
• KOMENTSALAK. Beste organismo batzuen barruan bizi dira, eta haien elikagaiez 
baliatzen dira inolako kalterik eragin gabe (adibidez: giza hesteko Escherichia coli 
bakterioa). 
• SINBIOTIKOAK. Haien jardueragatik, bizi diren organismoentzat onuragarriak dira. 
Esate baterako, egurra jaten duten kakalardoek edo bazkatzen duten animalia askok 
haien digestio-aparatuetan bizi diren bakterioei esker digeritzen dute janaria. 

o Aske bizi diren bakterioak 

 
Ekosistemen materiaren zikloan funtsezkoak dira. Gehienak uretan eta lurzoruan bizi 
dira, eta onddoekin batera jarduten dute ingurune horretan. Batzuk fotosintesikoak 
dira, eta ez dute materiaren zikloan parte hartzen; beste batzuk, aldiz, saprofagoak 
dira, eta materia organikoa usteltzen dute. 

 Bakterioak eta giza gorputza 

 
Bakterioek bizi-baldintza egokiak aurkitzen dituzte giza gorputzean: bertan biltzen 
diren mikroorganismo guztiek giza espeziearen mikroflora osatzen dute; mikroflorak 
batzuetan gaixotasunak eragiten dituen arren, bizirik irauteko ere beharrezkoa da. 
 

 HESTE-MIKROFLORA. Heste-barrua oso ingurune aberatsa da bakterioentzat. 

Giza gorozkietan bakterio ugari  daude: materia fekalaren gramo batean 100.000 milioi 

mikroorganismo inguru daude; bakterio horietako asko hilda daude, baina bizirik 

irauten dute hestean zehar doazela. Batzuek digestioaren prozesua errazten dute; 

beste batzuek organismoak xurgatuko dituen bitaminak ekoizten laguntzen dute. 

Horiez gain, bakterio komentsalak ere badaude: Escherichia coli, gorozkietan kantitate 

handian dago. 

 LARRUAZALEKO BAKTERIOAK. Azaleko zonalde batzuetan, cm2_ko 10 milioi 

bakterio baino gehiago daude. Azalaren gunearen arabera, bakterio-mota bat edo 

beste da arruntagoa: Staphilococcusa sudurraren ondoan dago; Propionibacteriuma 

(izerdiaren usaina sortzen du), gune heze eta koipetsuetan. Bakterio horietako asko 

beharrezkoak dira organismoa parasito arriskutsuetatik babesteko, horretarako 

konposatu kimikoak egiten dituzte eta. 
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 AHO-MIKROFLORA. Hortzak, hortzoiak, hortzen arteko espazioak eta abar 

bakterioentzako habitat egokiak izaten dira. Hortzen artean geratzen diren janari-

hondakinek kolonizazioa dakarte. Mikroorganismo-kolonia batzuek sorrarazten dute 

lertzoa (hortzetako esmaltearen gainean eransten den gai horixka kareduna), batez ere 

Streptococcus generokoek. Jariatzen dituzten azidoen bidez, bakterio horiek hortzen 

esmalteari eraso egin, hortzen hezur-ehuna deskaltzifikatu eta beste mikroorganismo 

batzuek erasotzeari bide ematen diote ere errazten dute; horrela sortzen da 

txantxarra.  

 GENITALETAKO MIKROORGANISMOAK. Hainbat bakterio-populazio 

(Lactobacillus generokoak, esaterako) bizi dira emakumeen genitaletan, baginan hain 

zuzen ere; mikroorganismo horiek, aldaketak eragin gabe, beste bakterio batzuek 

(protozooek (trikomona) edo onddo parasitoek (Candida)) infekzioa sorraraztea 

eragozten dute. 

3.2.5. Antibiotikoak 

 

Antibiotikoak sintesi bidez lortutako edo izaki bizidunek sortutako substantzia kimikoak 

dira; zenbait mikroorganismo hiltzeko edo horien garapena geldiarazteko gai dira.  

Bi antibiotiko-mota daude, duten eragina kontuan hartuta:  

 

 BAKTERIZIDAK. Mikroorganismo patogenoak hiltzen dituzte, eta haien bizi-

jardueran betiko aldaketa eragiten dute; gehienak horrelakoak dira. 

Penicillium chrysogenum onddoa ezaguna da penizilina ekoizten duelako. Bakterioek 
eragindako gaixotasun askoren kontra eraginkorra da antibiotiko bakterizida hori. 
1928an aurkitu zen, eta ordutik hona horren antzeko hainbat konposatu isolatu eta 
fabrikatu dira: aktinomizina, neomizina, amoxizilina, tetraziklina, etab.   
 

  BAKTERIOSTATIKOAK. Bakterioen garapena geldiarazten dute, baina 

bakterioek infekzio-gaitasuna berreskura dezakete, gorputzak antibiotikoa kanporatuz 

gero. Talde honetakoak dira kloranfenikola eta tetraziklinak, besteak beste. 

3.3. Protozooak 

Protozooak protoktista edo proktista erreinuko 
mikroorganismo eukariotoak dira, ez dute ehunik 
osatzen eta zelulabakarrak edo kolonien partaide 
izan daitezke; espezie fotosintetiko batzuk egon 
arren, gehienak heterotrofoak dira. Zatiketa bitar 
bakunaren bidez ugaltzen dira.  
Protozoo guztiak mugikorrak dira, eta hainbat 
lokomozio-sistema dituzte: espezie batzuetan 
lokomozio-luzakinak dira (zilioak edo flageloak); 

Lur entziklopedia 



Laborategiko Eragiketetako teknikaria 
III. GAIA. MIKROBIOLOGIA-LABORATEGIA 

 

38 
 

beste batzuetan, ordea, zitoplasmaren barruko korronteek sortutako zitoplasmaren 
luzapenak, (pseudopodoak). Beste protozoo batzuk zelularen lerraduraren edo 
flexioaren bitartez mugitzen dira.  
Mugitzeko moduaren arabera, honela sailkatzen dira protozooak: 

 FLAGELATUAK. Flageloak dituzte, eta gehienak parasitoak dira; batzuk 

fotosintetikoak dira, eta aske bizi dira, Euglena esaterako. Gizakiak parasitatzen 

dituzten flagelatuen arteko batzuk Tripanosomak dira; Tripanosomek lominaren 

gaixotasuna eta Chagasen gaixotasuna eragiten dituzte; biak transmititzen dira 

intsektuen ziztaden bidez. 

• ERRIZOPODOAK. Pseudopodoen bidez mugitu eta elikatzen dira. Talde honen 
barruan ameben multzoa handia da. Errizopodo batzuek gizakiei gaixotasunak eragiten 
dizkiete: ameba-disenteria, esaterako. 
• ESPOROZOOAK. Parasitoak dira eta lerraduraren edo flexioaren bidez mugitzen dira. 
Horietako batzuek, Plasmodioak, malaria edo paludismoaren eragileak; eta 
Toxoplasmak, toxoplasmosiaren eragileak. 
• ZILIATUAK. Gorputza zilioz estalita dute; oso ugariak dira ur askeetan, eta espezie 
batzuek animaliak parasitatzen dituzte. Hauexek dira horietako batzuk: Paramezioak 
eta Bortizela generokoak. 

3.4. Onddoak 

3.4.1. Onddoen egitura eta biziera 

 
Egunerokoan, onddo asko begi-bistan izaten dira. Hona hemen adibide batzuk: 
 

 Onddoak dira tomate edo mertxika ustelari larruazaletik zabaltzen zaizkion 

harizpi zurixkak edo berdexkak.  

 Perretxikoa ere ezaguna da, baina ikusten dena ez da onddo osoa, ugaltze-

gorputza baizik; onddoaren benetako gorputza harizpi-sare bat da, eta lurrean 

edo zuhaitz hilen egurrean egoten da. 

 Legamiak ere onddoak dira; garagar-legamia, esaterako. 

Onddo guztiak organismo heterotrofoak dira, hau da, ezin 
dute fotosintesia egin. Elikatzeko, beste organismo batzuek 
egindako materia organikoa aprobetxatu behar dute: 
onddo saprofitoek landare-hondarrak (hostoak, egurra, 
lore ihartuak...) edo animalien hondarrak (gorotzak, ileak, 
gorpuak...) usteltzen dituzte, eta horrekin elikatzen dira; 
beste onddo batzuk parasitoak dira, eta mantenugaiak 
organismo bizidunetatik (animaliak edo landareak) lortzen 
dituzte. Onddo saprofitoek funtsezko funtzioa betetzen 

dute biosferaren materiaren zikloan: materia organikoa 
deskonposatu egiten dute, eta deskonposatze horren ondorioz 

biologiasur.org 
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hornitzen dira landareak substantzia mineralez. Onddo parasitoek, ordea, gaixotasunak 
sorrarazten dituzte. 
Onddoek kanpo-digestioa egiten dute: zelulek digestio-entzimak jariatzen dituzte, eta 
entzima horiek zeluletatik kanpo digeritzen dituzte konposatu organikoak. 
Substantziak trukatzeko gainazala ahalik eta handiena izan dadin, onddoen gorputza 
harizpi adarkatuz beteta dago. Harizpi adarkatu horiei hifa esaten zaie; hifen multzoari 
mizelio deritzo, eta mizelioa onddoaren gorputz begetatiboa da.  
Onddoak toki askotan hazten dira: lurrean, uretan, hondakin organikoen gainean edo 
landareen eta animalien gainean. 
Onddoen zelulak eukariotoak dira, baina, landareek bezala eta animaliek ez bezala, 
horma zelularra dute. 
Onddo zelulabakarrak daude, baina gehienak zelulaniztunak dira; onddoek bi forma 
dituzte: 

 Obalo-forma 

 
Zelulabakarrak dira esferoide-formako edo obalo-formako onddoak, eta 2-4 mikroi 
arteko diametroa dute. Batez ere legamiak dira, eta gemazio bidez ugaltzen dira. 

 Harizpi-forma 

  

Zelulek harizpi txikiak eratzen dituzte; batzuetan, trenkada batzuek banatzen  dituzte 
zelulak (hifa trenkatuak); beste batzuetan, banatu gabe ere egon daitezke, hau da, 
zelulen zitoplasmen artean etenunerik gabe (hifa trenkatugabeak). 
Harizpi-formako onddoei lizunak ere esaten zaie. Lizunak esporaz ugaltzen dira; espora 
horiek material genetikoa eta zitoplasmaren zati bat dute, eta hazteko eta hifa berriak 
garatzeko aukera dute, horri esker. Lizun-motaren arabera, esporak era batekoak edo 
bestekoak dira; espora horien arabera sailkatzen dira lizunak, behaketa mikroskopikoa 
egin ondoren. 

3.4.2. Onddoak eta gizakiak 

 
Onddo-talde txiki batekoek baino ez dizkiete gizakiei gaixotasunak eragiten; hala ere, 
beti ez dira izaten osasun-arazo larrien eragileak.  
Landareen eta animalien onddo parasito batzuk ekonomiarako, elikadurarako eta 
osasunerako kaltegarriak diren arren, onddoen eragina gizakiongan ona izaten da 
sarritan: 
•  Materia organikoa deskonposatzen dute. 
• Elikadurarekin lotutako hartzidura-prozesuetan ezinbestekoak dira: ardoaren, 
garagardoaren, ogiaren edo gaztaren ekoizpenean, esaterako. 
• Onddoek antibiotikoak sortzen dituzte; bakterio-gaixotasunei aurre egiten laguntzen 
dute, beraz.  
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3.4.3. Onddoek eragindako gaixotasunak 

 
 Giza mikosiak 

 
Ostalariaren ehunen parasitazioak eragindako gaixotasunak dira giza mikosiak. Mikosia 
sortzen duten onddoek parasitatutako gaixo batetik, kontaktu zuzenaren bidez 
transmititu ohi dira pertsona osasuntsuetara gaixotasun horiek. Beste kasu batzuetan, 
posible da inguruneko onddo saprofitoekin kutsatzea pertsonak.  
Onddo bat patogeno izatea ala ez lotuago dago pertsona infektatuaren osasun-
egoerari onddoaren ezaugarriei baino. Baldintza estandarretan, azalean edo ahoan 
onddo asko daude, baina ez dute kalterik eragiten; defentsek beste era batera 
funtzionatzen duten kasuetan, elikadura-arazoak edo ingurune-aldaketak daudenean,  
aldiz, onddo horiek patogeno gisa jokatzen dute eta oso gaixotasun larriak eragin 
ditzakete; onddo horiei oportunistak esaten zaie.  
Giza mikosien artean, kandidiasiak eta ezkabiak daude. 

 Kandidiasiak 

 

Kandidiasiak Kandida generoko onddoek eragindako infekzioak dira. Mikroorganismo 
zelulabakarrak dira, eta legamiak edo mizelioak izan daitezke. Espezie ohikoena 
Candida albicansa da; onddo horrek 3-5 mikroi arteko diametroko zelulak ditu, eta 
gorputzeko toki jakin batzuetan dago, hala nola, digestio-aparatuko floran, ahoan 
(kopuru txikietan), faringean eta baginan. Kandidiasiak infekzio oportunistak dira, 
lehendik alterazioren bat zuten pertsonei erasotzen dietelako: diabetikoei, bakterio-
flora aldatzen duten antibiotikoekin tratatutako pertsonei eta, batez ere, hiesak 
jotakoei. Haurdun dauden emakumeen mukosan gertatzen diren aldaketa natural 
batzuek baginako kandidiasiari bidea ematen diote. 

 Ezkabiak 

 

Azaleko infekzioak dira, eta keratina dagoen larruazalaren guneei, azazkalei eta ileei 
erasaten diete. Ezkabi gehienen bitarteko ostalariak animaliak dira: untxiak, katuak, 
txakurrak, etab. Animalia horiek kutsatzen dituzte normalean gizakiak, baina gizakien 
artean ere transmititu daitezke ezkabiak.  

Lur entziklopedia 
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Ezkabiek larruazaleko toki iletsuetan lesioak eragiten dituzte, batez ere, buruan eta 
bizarrean; baina ilerik gabeko larruazalean ere ager daitezke ezkabiak gorputzeko 
beste leku batzuetan, batez ere iztondoko tolesean eta oinetan. Oinetako ezkabiari 
atleta-oina deritzo; ezkabia horren adierazle izaten dira behatzen arteko pitzadurak; 
oso mingarriak dira, eta, infekzioa tratatzen ez bada, oinazpi osoan zabal daitezke. 

3.5. Birusak 

 
Birusak oso infekzio-egitura txikiak dira; ezagutzen diren birusak 20-400 nanometro (10 
– 9 nanometro = 1 metro) arteko tamaina dute.  
Material genetikoa (DNA edo RNA) eta proteinaz osatutako estalkia besterik ez dute; 
informazio genetikoa biltzen duen proteina-egiturari kapside deritzo. Birus batzuek 
proteinek eta lipidoek osatutako kanpoko bilkina ere badute; bilkin horrek birusak 
babesten ditu, eta zelulak ezagutzeko eta haiei itsatsita geratzeko molekulak ditu. 
Gaur egun milaka birus-mota ezagutzen dira; horien artean, animalien zelulak 
infektatzeko gai diren 500 bat soilik aurkitu dira, hau da, gehienek bakterioak edo 
landare-zelulak kutsatzen dituzte. 

3.5.1. Birusen sailkapena 

 
Birusak hainbat irizpideren arabera sailkatzen dira: 
 
• Material genetikoa: DNA edo RNA. 
• Kapsidearen simetria-mota: ikosaedro formakoa, helikoidala edo konplexua. 
• Kanpoko bilkina: eduki ala ez. 
• Kutsatzen dituzten zelula-motak: landare-zelulak, animalia-zelulak, etab. 
• Eragiten dituzten gaixotasunak. 
 

3.5.2. Infekzio-mekanismoa 

 
Birusek zelulak infektatu eta hil egiten dituzte; gero, hildako zelularen materialak eta 
energia ugaltzeko erabiltzen dituzte. Birusak zelulen mintzarekin jartzen dira 
kontaktuan zelulan sartzeko (kapsidea sar daiteke bere informazio genetikoarekin edo 
informazio genetikoa soilik kapsiderik gabe). 
Zelulan sartu ondoren, birusek bi bideren artean aukera dezakete:  
 

biologiasur.org 
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1. Birusaren azido nukleikoak bere buruaren kopia asko egiten ditu zelularen 

energiari eta zelulen egiturei esker; bai azido nukleikoak, bai bilgarrien 

proteinak kopiatzen ditu. Bide honetatik, birus berriek zelulaz kanpoko 

ingurunera ateratzeko bi mekanismo erabil ditzakete: mintz zelularra 

zeharkatzea edo zelula apurtzea; zelula apurtzeari lisia deritzo, eta bide guztiari 

ziklo litikoa. 

2. Birusaren material genetikoa zelularen nukleoan integratzen da, hau da, 

zelularen material genetikoari lotzen zaio; horregatik, zelula horretatik zelula-

zatiketaren bidez sortuko diren zelula berriek DNA birikoa ere integratua izango 

dute. Bide honi ziklo lisogenikoa deritzo. Adibidez, GIB birusa gai da prozesu 

hori gauzatzeko. 

 

3.5.3. Birusek eragindako gaixotasunak 

 
Birusak organismoaren zelulak kutsatzen dituenean, defentsa-mekanismoak pizten 
dira: linfozitoak hasten dira birusaren aurkako antigorputz espezifikoak sortzen. 
Birus batzuen aurkako tratamenduak badaude gaur egun, baina infekzio biriko 
gehienetan gomendatutako tratamenduak infekzioaren sintomak arintzeko baino ez 
dira (sukarra jaisteko, mina arintzeko, hantura gutxitzeko…). 
Gaixotasun biriko ohikoenak eta garrantzitsuenak honako hauek dira: elgorria, 
errubeola, barizela, gripea, hoztura arrunta, hepatitisa, poliomielitisa, amorrua, 
parotiditisa (hazizurria), mononukleosi infekziosoa (musuaren gaixotasuna) eta 
hiesa. 

biologiasur.org 
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 Gripe 

Oso gaixotasun ohikoa da. Sintomak hauek dira: sukarra, kongestioa, eztula, buruko 
mina, muskuluetako mina eta nekea. Normalean sintomek 3-10 egun irauten dute. 
Gripea tratatzeko, beharrezkoak dira atsedena, dieta orekatua, likidoak eta 
antitermikoak. 
Gripearen birusak RNA du material genetiko gisa, eta haren bilgarria konplexua da; 
bilgarri horretan daude hartzaile espezifikoak, globulu gorriei eta arnas mukosaren 
zelulei atxikitzeko. 
Gaixoek doministiku egitean, eztul egitean edo hitz egitean botatzen dituzten tanten 
bidez transmititzen da gripearen birusa; kutsatutako tanta horiek oso txikiak direnez, 
airean flotatuz distantzia handian ibiltzeko gai dira; beraz, gripea oso gaixotasun 
kutsakorra da. Inkubazio-aldia 18-72 ordukoa da.  
Gripe-agerraldia urteko hilabete hotzetan izaten da. Gripearen birusak hiru dira: A, B 
eta C. Oso maiz aldatzen dira denak; izan ere, urtero agertzen da gripearen birus 
berriren bat. 
Gaur egun ez dago gripearen aurkako txerto bakarra; urtero prestatzen da azken 
urteetako gripe-birus hiletan oinarritutako txerto berria.  

 Hoztura arrunta 

Hoztura arrunta edo hotzeria, agian, infekzio-prozesurik ohikoena da, batez ere 
haurren artean; sintomak hauek dira: sudurraren eta faringeen narritadura, 
kongestioa, buruko mina eta ondoeza. Jatorri birikoa izan ohi du, eta 5-7 egun irauten 
du. Sintomak egon bitartean, komenigarria da likido ugari edatea jariakinen fluxua 
errazteko. 
Hotzeria kasuen % 90 birusek eragiten dute; infektatutako pazienteek doministiku edo 
eztul egitean botatako tantatxoek airearen bidez transmititzen dituzte birusak, eta 
kutsatuen kopuruak hotzarekin gora egiten du. 
Gainerako % 10a infekzio birikoak izaten hasten dira, baina okertu egiten dira 
arnasbideetako bakterioengatiko gain-infekzioarekin. 

 Barizela 

Oso gaixotasun ohikoa da batez ere 2-9 urte bitarteko haurretan, nahiz eta sarritan 
oharkabea izan;  300.000 haur ingururi eragiten die urtero. Sintomak honako hauek 
dira: sukarra eta larruazaleko erupzioa; agertzen diren besikulek azkura eragiten dute, 
eta zarakarrak eratzen dituzte lehortzean.  
Barizela gaixotasuna barizela-zoster birusak eragiten du. Kutsatzeko bideak hauek dira: 
kutsatutako pertsonen listu-jariakinak, eztularen eta doministikuaren tantatxoak eta 
erupzioaren besikulen likidoa (zarakarrak, aldiz, ez dira kutsakorrak). Barizelak 10-23 
egun arteko inkubazio-aldia du. Baldintza estandarretan onbera da, baina 
haurdunaldiko lehen hilabeteetan arriskutsua izan daiteke, abortuak edo fetuaren 
malformazioak eragin ditzake eta. 
Barizela-birusaren aurkako  txerto eraginkorra ikertu da duela gutxi, eta dagoeneko 
derrigorrezko txertaketa egutegiaren barnean dago; horri esker, gaixotasun hori ere ez 
da oso ohikoa izango aurrerantzean. 
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 Hepatitis 

Hepatitisa hainbat substantzia eta agente infekziosok gibelean eragiten duten hantura 
da. Azken hogeita hamar urteetan, hepatitis birikoak eragiten dituzten sei birus aurkitu 
dira; birus horiei hepatobirusak deritze; ohikoenak A, B eta C birusak dira, A 
hepatitisaren, B hepatitisaren eta C hepatitisaren eragileak. Arriskutsuena C hepatitisa 
da. A eta B hepatitisen kontrako txertoak badaude; izan ere, B hepatitisaren txertoa 
nahitaezkoa da 11-12 urte bitartean; C hepatitisaren kontra, ordea, ez dago oraingoz 
txertorik.  
Hepatitisaren sintomak hauek dira: ondoeza, nekea, sukarra, gorakoak, apetitu-galera,  
larruazalaren tonu horixka eta gernu iluna; azken bi horiek gibelak jariatutako 
pigmentu bat odolean egoteagatik gertatzen dira; pigmentu hori bilirrubina da. 
 

 A hepatitisa. Gorotzen, elikagaien eta ur kutsatuen bidez kutsatzen da.  

 B hepatitisa. Odolarekiko kontaktuaren bidez (orratz infektatuak, haurdunaldia, 

transfusioak) eta babesik gabeko sexu harremanen bidez kutsatzen da. 

 C hepatitisa. Odolarekiko kontaktuaren bidez (orratz infektatuak, haurdunaldia, 

transfusioak) eta babesik gabeko sexu harremanen bidez kutsatzen da, baina 

askotan kutsatzeko bidea ezezaguna izaten da. 

 Beste gaixotasun biriko batzuk 

Haurtzaroan hartzen diren infekzio onberetako gehienak birikoak dira, eta beherakoak 
edo sukarra eragiten dituzte; haien diagnostikoa zaila da, eta sintomak arintzen 
dituzten medikamentuak ematen zaizkie haurrei. 
Herrialde tropikaletan, oso larriak gerta daitezkeen gaixotasun birikoak ere badaude:  

 Denge hemorragikoa. Birus batek eragiten du; eltxo baten ziztadaren ondorioz 

transmititzen da, eta Amerikako eta Asiako eskualde batzuetaraino iristen da.  

 Ebola. Ebola birusak sukar hemorragikoak sortzen ditu. Zairen 1995ean izan zen 

ebola-agerraldi garrantzitsu bat: 316 pertsona infektatu zituen, eta horietatik 

245 hil egin ziren. Ordutik aurrera, hainbat ebola-agerraldi izan dira Afrikako 

eskualde ekuatorialetan. Gainera, Afrikan infektatutako gaixoek munduko 

edozein eskualdetara birusa eraman dezaketenez, 2014an Europan ere ebola-

agerraldi bat izan zen. 

Txertoei eta bizi-baldintza hobeei esker, gaixotasun biriko asko desagerraraztea lortu 
da: 

 Baztanga. Heriotza-tasa altua zuen, baina, iraganean izurrite latzak sortu arren, 

azken kasua Somalian 1977an izan zen;  gaur egun desagertuta dago baztanga. 

 Amorrua edo hidrofobia nerbio sistemari eragiten dion gaixotasun birikoa da, 

eta kutsatutako animalien hozkaden bidez (txakurrak, azeriak, saguzarrak…)  

kutsatzen da. Amorruaren aurkako txertoak ia desagerrarazi egin du 

gaixotasuna pertsonengan; Espainian azken kasua 1978an izan zen. 
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 Poliomielitisa. Duela urte gutxi, ondorio garrantzitsuak utz zitzakeen infekzioa 

zen; haurren paralisia, besteak beste. Gaur egun, ordea, 3 hilabetetik aurrera 

ematen den txertoa dago; beraz, biztanle gehienak immuneak dira. 

 Antzeko zerbait gertatzen da parotiditisa, elgorria edo errubeola gaixotasunen 

kasuan. Hirurek jatorri birikoa dute: pertsona gehienak txertatzeari esker 

immuneak dira.  

 HIESa 

o Giza immunoeskasiaren birusa (GIB) 

 
 
GIBak 100 nm inguruko diametroa du; birusak 
informazio genetikoa RNAn du;  horren inguruan, 
proteinen kapsidea eta proteinen eta lipidoen bilgarria. 

 
 

o Hartutako Immunoeskasiaren Sindromea (HIES): 

 
Sindrome esaten zaio gaixotasun baten ezaugarri diren sintoma eta zantzu multzoari.  
GIB birusak immunitate-sistemari erasotzen dio, eta haren defentsa-mekanismoak 
ahultzen ditu; horrek beste gaixotasun batzuk garatzeko bidea errazten du. 

o HIESa kutsatzeko bideak 

 
GIBa hiru modutan kutsa daiteke: 
 
• Sexu-transmisioa. Kutsatutako pertsona batekin izandako (bai gizonezkoen artean, 
bai gizonezko-emakumezkoen artean) babesik gabeko sexu-harreman bidez (uzki-
sexua eta aho-sexua barne). Kutsatutako pertsonetan, birusa semenean eta  jariaketa 
baginalean dago. 
• Odolaren bidezko transmisioa. Kutsatutako orratzak edo xiringak trukatu, eta 
erabiliz kutsatzen da. Gaur egun, odol transfusioengatik kutsatzea ia ezinezkoa da, 
horretarako erabiltzen den odolari kontrol eta analisi zorrotzak egiten baitzaizkio. 
• Infektatutako amagandik fetura. Haurdunaldian, erditzean edo edoskitzaroan pasa 
daiteke birusa. Gaur egun, bide horretatik kutsatzeko arriskua % 15-% 30 artekoa da. 

o Infekzio-mekanismoa 

 
Birusa odolera iristen denean, edozein dela kutsatze-bidea, arrotz gisa da onartua, eta 
horri aurre egiteko antigorputzak sortzen dira. Horiek GIBaren aurkako antigorputz 
espezifikoak dira, eta analisi baten bidez aurkitzen dira: antigorputz horiek dituzten 
pertsonak seropositiboak dira. 

biologiasur.org 



Laborategiko Eragiketetako teknikaria 
III. GAIA. MIKROBIOLOGIA-LABORATEGIA 

 

46 
 

Pertsona seropositiboak birusaren eramaileak dira, eta gaixotasunaren sintomak izan 
ez arren, birusa kutsatu egin dezakete. Kutsatutako emakumeek izaten dituzten haur 
guztiak seropositiboak dira, haurdunaldian amaren antigorputzak fetura pasatzen 
baitira; hala ere, batzuek baino ez dute garatzen gaixotasuna. 
Birusa T4 linfozitoen zelula-mintzaren bilgarriari atxikitzen zaio; ondoren, linfozitoan 
sartu, eta bere RNAk transkripzio-prozesua hasten du, horrela, birusaren informazio 
genetikoa linfozitoaren DNAn integratzeko. 
Transkripzio-fasearen ostean, bi prozesu gerta daitezke:    
Alde batetik, birus gehiago sortzeko informazioa duenez, DNA horrek birus askoren 
ugalketa ekar dezake; birus berri horiek, kopuru handian, zelula hil egiten dute (ziklo 
litikoa). Bestetik, birusa zelularen nukleoan gera daiteke; hori dela eta, zelula 
horretatik sortutako zelula guztiek izango dute birusaren informazioa beren material 
genetikoan (ziklo lisogenikoa). 

o Infekzioaren aurkako tratamendua 

 
Oraindik ez da HIESaren aurkako txertorik aurkitu: birusak aldatzeko gaitasun handia 
du, eta ez dago hori ikertzeko animalia egokirik. Txerto aringarriak garatzen ari dira 
gaur egun; ez dute sendatzen, baina immunitate-sistema indartu eta gaixotasuna 
atzeratu egiten dute. 
Gaur egun erabiltzen dituzten medikamentu gehienak birusaren ugalketa blokeatzeko 
eta murrizteko izaten dira: AZT (zidovudina) eta DDI (didanosina), besteak beste. 
Baina infekzioa ez dute sendatzen; ezta ere prebenitu. Beraz, sintomarik gabeko fasea 
luzatu besterik ez dute egiten medikamentu gehienek. 
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IV. GAIA. MIKROBIOLOGIA-LABORATEGIA 
 
Mikrobiologia-laborategia mikroorganismoak erabili eta aztertzeko lekua da. Lan hori 
teknika aseptiko zorrotzen bidez egin behar da; beraz, giro garbian eta txukunean. 
Lagina edozein motatakoa dela, saihestu behar da ingurunean dauden mikroorganismo 
arrotzek lagina kutsatzea eta lagineko mikroorganismoek pertsonak kutsatzea. Hori 
dela eta, ezinbestekoa da esterilitate-baldintzetan lan egitea; baldintza horiek 
segurtasun biologikoko kanpaiari esker edo Bunsen metxeroaren sugarrari esker 
bermatzen dira. Erabiltzen diren mikroorganismoak patogenotzat hartzen ez badira 
ere, guztiak erabili behar dira kontu handiz, patogenoak izan litezke eta.  
Oinarrizko bi baldintza hauek bete behar dira, mikroorganismoak erabili eta 
aztertzeko: 
 
1. Aztergai den mikroorganismo bakoitzak bere ontzian eta bere hazkuntza-ingurunean 
egon behar du, pertsonak kutsatzeko arriskurik egon ez dadin. 
2. Ingurumeneko mikroorganismoekiko kontaktua (larruazalean, ilean, airean, arropan 
eta abarretan daudenekikoa) saihestu behar da lagina kutsa ez dezaten. 

1. OINARRIZKO SEGURTASUN-ARAUAK LABORATEGIAN 
 

 Beharrezkoa da laborategiko mantala erabiltzea: mantalak kutsadura kimikoa 
eta biologikoa saihesten du; hori dela eta, ezin da laborategitik irten mantala jantzita. 
 

 Eskuak urarekin eta xaboiarekin garbituko dira praktika hasi aurretik eta bukatu 
ondoren. 
 

 Lan-eremua garbi eta ordenatuta edukiko da. Praktika hasi baino lehen eta 
bukatu ostean, komenigarria da desinfektatzea; horretarako, lixiba edo alkohola (96 
graduko etanola) erabiliko dira.  
 

 Debekatuta dago laborategian jatea, edatea eta erretzea. Mikroorganismoak 
erabiltzen direnean, ezin dira eraman eskuak ahora, sudurrera, begietara... 
 

 Praktikarako behar ez diren gauza guztiak (liburuak, karpetak, berokiak…) lan-
eremutik kanpo utziko dira.  
 

 Mikroorganismoak sugar baten inguruan maneiatuko dira beti. Horrez gainera, 
behar ez diren joan-etorriak saihestuko dira, kutsagarriak gerta daitezkeen korronteak 
sor ez daitezen. 
 

 Pipeta erabiltzen denean ez da ahoz xurgatuko. Eskuko xurgatzaileak erabiliko 
dira beti.  
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 Pertsonen segurtasuna eta ingurumena babesteko, kutsatutako materiala 
dagokion ontzietan jasoko da, eta, ondoren, esterilizatu egingo da. Galarazita dago 
kutsatutako ezer askatik behera edo zakarrontzira botatzea. Mikrobiologia-
laborategian berariazko ontziak behar dira honako elementu hauek botatzeko: 
beirazko pipeta zikinak edo kutsatuak, pipeta automatikoen punta plastikoak, objektu 
zikinak edo kutsatuak, Petri-ren kaxak eta erabilera bakarreko plastikoak eta beirazko 
hodi kutsatuak (hazkuntza-inguruak, diluzioak, etab.). 
 

 Ezin da inoiz atera kutsatutako laginik laborategitik. 
 

 Istripu bat gertatuz gero (materiala puskatu, kutsatutako zerbait isuri, etab.), 
irakasleari jakinaraziko zaio lehenbailehen; ezpabere, desinfektatzaile batekin 
(lixibarekin edo alkoholarekin) estaliko da istripuaren eremua. 
 

 Mikroorganismodun aerosolak sortzea saihestu behar da, inhalatzeko errazak 
dira eta; aerosol horiek likidoak erabiltzean bat-bateko ekintzetan sor daitezke 
(zentrifugazioetan, ontzi-aldaketetan, ereintza-kirtenaren erabilera azkarretan eta 
abarretan). Hori dela eta, kontu handiz ibili behar da eta, beharrezkoa bada, 
segurtasuneko kanpaian aritu. 
 

 Bakterio-kulturak dituzten ontziak eta kaxak garraiatzea arriskutsua da. Horiek 
era seguruan ezarriko dira, eror ez daitezen. Batera erabili behar den material guztia 
elkarrekin atera eta sartuko da hazkuntza-labetik. Hazkuntza-labe horiek astean behin 
desinfektatuko dira. 
 

  Bunsen metxeroek behar duten gas-horniketaren instalazioa arretaz zainduko 
da: gas-isurketak saihestu (lana bukatutakoan giltza guztiak itxi behar dira), produktu 
sukoien presentzia ekidin (alkohola, azetona…) eta gas-hodiak aldizka berrikusiko dira. 

 

 

 

* Mikrobiologia Medikoa. Laborategiko praktiken 

gidaliburua Miren Basaras Ibarzabal, Adelaida Umaran 

Sanchez – 2009 

 

 Mikrobiologia-laborategian istripuak ekiditeko, ke-detektagailuak, su-
itzalgailuak eta suaren kontrako tapakiak egongo dira beti.  
 

o Bunsen metxeroek aire-gas nahasketa lortzeko aire-kantitatearen 
sarrera-erregulagailu bat dute, sugarrak behar den tenperatura izan dezan. 
Sugar "hotzak" laranjak dira; ondo ikusi arren, ez dute ondo esterilizatzen. 

Ikasmaterialak.ehu.eus 
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Sugar "beroak", ordea, urdin ia ikusezinak dira, eta horrek arriskua dakar kontuz 
lan egiten ez bada. 
o Mikrobiologia-laborategian sarritan erabiltzen dira disolbatzaile sukoiak 
(alkohola, azetona etab.). Komeni da horrelako disolbatzaileen ontziak erretilu 
txiki baten gainean edukitzea, erre eta isuriz gero, disolbatzailea laborategitik 
ez zabaltzeko. Sute txikiren bat sortuz gero, ez egin putz inoiz disolbatzailearen 
gainean, ezta su-itzalgailurik erabili ere, behar-beharrezkoa ez bada; bestela, 
disolbatzailea sutan zabalduko da eta. Erabili suaren kontrako tapakiak su 
hartutako ontzia, erretilua edo gunea estaltzeko. Sua hedatzen bada, erabili su-
itzalgailua. 

 

 Izpi ultramoreekin  lan eginez gero, kontuan izan behar da arriskutsuak direla 
mutagenoak direlako. Ez begiratu inoiz foku igorleari zuzenean. Begiak betaurrekoekin 
babestuko dira, eta larruazala, eskularruekin edo maskara batekin. 
 

 Laborategiak lehen sorospenetarako oinarrizko botika-kutxa eduki beharko du. 

2. BIOSEGURTASUNA LABORATEGIAN 
 
Mikroorganismo infekziosoek arriskuak dakartzate; horregatik, kontuz ibili behar da 
mikrobiologia-laborategian. OMEk mikroorganismo horiek arrisku-taldeetan sailkatzen 
ditu; arrisku-taldeen araberako sailkapen hori laborategiko lanerako baino ez da 
erabiliko. 

2.1. Mikroorganismo infekziosoen sailkapena, arrisku-

mailaren arabera 

2.1.1.    1. arrisku-taldea (banakoaren eta populazioaren arriskua, 
eskasa edo nulua) 

 
Mikroorganismo horiek gizakiarengan edo animaliengan gaixotasunak eragiteko aukera 
gutxi daude. 
 

2.1.2.    2. arrisku-taldea (banakoaren arriskua, neurrizkoa eta 
populazioaren arriskua, txikia) 

 
Giza edo animalia-gaixotasunak eragin ditzaketen agente patogenoak dira arrisku-talde 
honetakoak, baina laborategiko langileei, biztanleei, aziendari edo ingurumenari arrisku 
larria eragiteko aukera gutxi daude. Mikroorganismo horien esposizioak infekzio larria 
eragin dezake, baina, neurri prebentibo eta terapeutiko eraginkorrak daudenez, zabaltzeko 
arriskua mugatua da. 
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2.2. Laborategi-motak 

 
Mikroorganismo-talde horietako bakoitzak baldintza berezi batzuk behar ditu 
laborategian; ezaugarri horiek laborategiko biosegurtasun-maila baldintzatzen dute. 
Biosegurtasun-maila honako elementu hauen konbinazioaren araberakoa da: diseinua, 
eraikuntza, kontrolerako baliabideak, ekipamendua, eta arrisku-taldeetako hainbat 
agente patogenorekin lan egiteko prozedurak. 
Laborategiak biosegurtasun-mailaren arabera, honela sailkatzen dira: 
 
• 1. biosegurtasun-maila: oinarrizko laborategia  
• 2. biosegurtasun-maila: oinarrizko laborategia  
• 3. biosegurtasun-maila: euste-laborategia  
• 4. biosegurtasun-maila: goi mailako euste-laborategia  
 
Hain zuzen ere, honela erlazionatzen dira arrisku-taldeak eta biosegurtasun-mailak: 
 

ARRISKU-
TALDEA 

BIOSEGURTASUN-
MAILA 

LABORATEGI- 
MOTA 

LABORATEGIKO 
PRAKTIKAK 

SEGURTASUN-
EKIPAMENDUA 

1 
 

Oinarrizkoa 
1.  maila 

Irakaskuntza, 
Ikerketa 

TME Ez dago; 
laborategiko 
mahaia, 
zabalean 

2 

Oinarrizkoa 
2. maila 

Lehen mailako 
zerbitzuak, 
ikerketa, 
diagnostikoa  

TME, babes-
arropa eta 
arrisku 
biologikoko 
seinalea 

laborategiko 
mahaia, 
zabalean, edo 
SGa aerosolak 
ekiditeko. 

2.1.3.    3. arrisku-taldea (banakoaren arrisku handia eta 
populazioaren arrisku txikia) 

 
Giza edo animalia-gaixotasun larriak eragin ohi dituzten agente patogenoak dira, baina 
normalean ez dira gizakien artean hedatzen. Neurri prebentibo eta terapeutiko 
eraginkorrak daude. 
 

2.1.4.    4. arrisku-taldea (banakoaren eta populazioaren arrisku 
handia) 

 
Gizakiarengan edo animaliengan gaixotasun larriak eragin ohi dituzten agente patogenoak 
dira, eta gizakien artean erraz transmititzen dira. Normalean ez dago neurri prebentibo eta 
terapeutiko eraginkorrik. 
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3 

Euste-maila 
3. maila 

Diagnostiko 
berezia, 
ikerketa 

2. mailakoak 
gehi arropa 
berezia; sarrera 
eta airearen 
norabide-fluxua 
kontrolatuta 
 

SGa eta lehen 
mailako euste-
baliabideak 
jarduera 
guztietan 
 
 

4 

Goi mailako 
euste-maila. 
4. maila 

Patogeno 
arriskutsuen 
unitatea 

3. mailakoak 
gehi sarrerako 
kamera itxitura 
hermetikoarekin, 
dutxa eta  
hondakinen 
ezabaketa 
berezia 

klase III-ko SGa 
edo klase II-ko 
SGa eta jantzi 
presurizatuak, 
ate bikoitzeko 
autoklabea eta 
aire iragazia 

(TME: teknika mikrobiologiko egokiak; SG: segurtasun-ganbera) 

3. MIKROBIOLOGIA-LABORATEGIKO EKIPAMENDUA 

3.1. Tresnak 

 Autoklabea 

 Pasteur labea 

 Kultibo-labea 

 Bainu termostatikoa 

 Murgil-objektibodun mikroskopioak  

 Balantza 

 Homogeneizagailua 

 Huts-ponpa 

 Berogailua duen irabiagailu-plaka 

 Berogailu-plaka 

 Hodi-irabiagailua 

 pH-metroa 

 Kolonia-kontagailua 

 Bolumen aldakorreko pipeta automatikoak 

 Izpi ultramorezko lanpara  

3.2. Beirazko materialak 

 Erlenmeyer matrazeak (aho zabala) 

 Probetak 

 Saio-hodiak 
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 Pipetak 

 Hauspeakin-ontziak  

 Hagaxkak 

 Digralskyren kirtenak 

 Durhameko kanpaiak 

 Inbutuak 

3.3. Plastikozko materialak ( behin erabiltzekoak edo 

esterilizagarriak) 

 Millipore inbutuak 

 Petri-ren kaxak 

 Pasteur-en pipetak 

 Pipeta serologikoak ( 1 ml-koak eta 10 ml-koak) 

 Pipetaren puntak 

 Ereintza-kirtenak 

3.4. Besteak 

 Isipu-belar esterilak 

 Kotoi hidrofoboa 

 Esterilizazio-adierazledun zinta 

 Kolle kirtena, Cr-Ni-motako ereintza-kirtenarekin. 

 Saio-hodietarako tapoiak 

 Morh matxardak  

 Euskarriak, uztaiak, matxardak etab. 
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V. GAIA. MIKROBIOLOGIAKO TEKNIKAK 

1. HAZKUNTZA-INGURUNEAK 
 
Hazkuntza-inguruneek mikroorganismoek garatzeko behar dituzten baldintzak sortzen 
dituzte: mantenugaiak eta tenperatura, besteak beste. Hazkuntza-inguruneek 
laborategian hazten diren mikroorganismoen eskakizunak (nutritiboak eta 
ekologikoak) bete behar dituzte. Mikroorganismoen aniztasun metabolikoa izugarria 
da; horregatik, hazkuntza-inguruneen aniztasuna ere handia da, eta ez dago 
hazkuntza-ingurune unibertsal egokirik mikroorganismo guztiak garatzeko. Beraz, 
mikroorganismo bakoitzak bere hazkuntza-ingurune propioa behar du. 
Hainbat osagai dira beharrezkoak hazkuntza-inguruneak prestatzeko, eta, osagai 
horien egoeraren arabera, era bateko edo besteko hazkuntza-inguruneak daude:  
 
• Ingurune likidoak edo saldak. Daramatzaten osagai guztiak egoera likidoan 
daude. 
• Ingurune erdi-solidoak. Agar-kantitate txiki bat daramatenez, ez dira guztiz 
solidoak. 
• Ingurune solidoak edo agarrak. Agar nahikoa (agente gelifikatzailea) daramate, 
eta, horri esker, solidoak dira.   
 
Hazkuntza-inguruneen ohiko osagaiak hauexek dira: 
 
• AGARRA. Agarra edo agar-agarra agente gelifikatzaile bat da, eta hazkuntza-
inguruneei sendotasuna emateko erabiltzen da. Agarren osagai nagusia polisakarido 
bat da: ezpurutasun batzuk ditu eta itsas algetatik lortzen da. % 1-2ko ur-
kontzentrazioa duen agar-gel bat uretan 100 ºC inguruan likidotzen da eta 40 ºC 
inguruan gelifikatzen da, purutasun-mailaren arabera.  
• AZUKREAK. Mikroorganismoentzat karbono-iturria dira. Gehien hauexek 
erabiltzen dira: glukosa, fruktosa eta sakarosa. 
• ATERAKINAK. Hazkuntza-ingurune horiek prestatzeko, animalia- edo landare-
organo edo animalia- edo landare-ehun batzuk (haragia, gibela, garuna etab.) 
erabiltzen dira. Ehun-aterakin horiek urarekin eta beroarekin ateratzen dira, eta, 
ondoren, kontzentratu egiten dira, pasta edo hauts bihurtu arte. Prestakin 
deshidratatu horiek maiz erabiltzen dira; haragi-aterakina, legamia-aterakina eta 
malta-aterakina dira horietarikoak. 
• PEPTONAK. Konposatu organiko nitrogenatuen eta gatz mineralen nahasketa 
konplexuak dira. Animalia- edo landare-proteinen (soja, haragia, gelatina, kaseina 
etab.) digestio entzimatikoaren edo kimikoaren bidez lortzen dira. Peptonek peptido 
eta aminoazido asko daukate, baina bitamina eta gatzak faltan izan ditzakete. 
• GORPUTZ-JARIAKINAK. Mikroorganismo patogeno batzuk hazteko, askotan 
hazkuntza-inguruneei honako hauek gehitzen zaizkie: odol osoa, odol-plasma eta odol-
gazura. Odola ezin da esterilizatu; beraz, zuzenean animalia osasuntsuetatik baldintza 
aseptikoetan lortu behar da. Gorputz-jariakinek berezko hazkunde-faktoreak ez ezik, 
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bakterioen hazkunde-inhibitzaileak neutralizatzen dituzten substantziak ere izaten 
dituzte. 
• DISOLUZIO INDARGETZAILEAK. Substantzia batzuk txertatzen dira hazkuntza-
ingurunean, bakterioaren hazkundean pH-a tarte optimoaren barruan mantentzeko. 
Mikroorganismo gehienak neutrofiloak dira (hazteko pH optimoa neutraltasunetik 
gertu dago), eta pH neutroari eusteko hauexek gehitzen dira: bisodio fosfatoa, 
bipotasio fosfatoa eta peptonak.  
• PH-ADIERAZLEAK. Hazkuntza-inguruneei sarritan azido-base adierazleak 
gehitzen zaizkie pH-aren aldaketak detektatzeko. 
• AGENTE ERREDUZITZAILEAK. Hazkuntza-inguruneei substantzia batzuk 
gehitzen zaizkie mikroorganismo anaerobioak edo mikroaerofiloak garatzeko behar 
dituzten baldintzak sor ditzaten. Zisteina eta tioglikolatoa dira horietakoak.  
• ERAGILE HAUTAKORRAK. Substantzia jakin batzuk gehitzeak hautakor bihur 
dezake hazkuntza-ingurunea. Hazkuntza-ingurune hautakorrek mikroorganismo-mota 
baten hazkuntza errazten dute, eta gainerako mikroorganismoena, ordea, galarazi 
egiten dute aldi berean. Adibideak: kristal-morea, behazun-gatzak, antibiotikoak, etab. 
 
Osagaien arabera, hazkuntza-inguruneek funtzio bat baino gehiago dituzte; eta 
funtzioaren arabera ere sailkatzen dira: 
 
• Ingurune orokorrak. Mikroorganismo gehienen hazkuntza ahalbidetzen dute; 
beti ere, mikroorganismo horiek nutrizio-eskakizun berezirik ez badute eta inkubazio-
baldintzak (atmosfera, tenperatura eta denbora) egokiak badira. Adibide batzuk: PCA 
agarra, TSA agarra eta TSB agarra. 
• Aberaste-inguruneak. Mota bateko mikroorganismoen hazkuntza errazten 
dute, gainerakoena galarazi barik. Nutrizio-premia handiak dituzten mikroorganismoak  
garatzeko behar diren substantzia nutritiboak izaten dituzte: aminoazidoak, bitaminak, 
odola, seruma, etab. Adibide bat: odol-agarra. 
• Ingurune hautakorrak. Mota bateko mikroorganismoen hazkuntza errazten 
dute, eta gainerakoena galarazi aldi berean; horretarako, antibiotikoak erabiltzen 
dituzte, besteak beste. Adibideak: McConckey agarra, Sabouraud agarra 
kloranfenikolarekin, etab. 
• Ingurune bereizleak. Mikroorganismo baten edota batzuen ezaugarri zehatz 
bat bistaratzea ahalbidetzen dute. Ingurunean hazten diren mikroorganismo jakin 
batzuk  (batzuk baino ez) erabiltzeko gai diren substantziaren bat daramate, eta 
substantzia horren gaineko eragina ikus daiteke adierazle bat dagoelako (esate 
baterako, kolore-biraketa). Adibidez: McConckey agarra, KIA agarra, etab. 
 

1.1. Hazkuntza-inguruneen prestaketa 

 
Gaur egun, hazkuntza-ingurune gehienak liofilizatuta saltzen dira, eta, erabili ahal 
izateko, errehidratatu egin behar dira, fabrikatzailearen aginduen arabera.  
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 Lehenik, pisatu beharrezko liofilizatutako hauts-kantitatea; gero, gehitu ur 
destilatua probeta batekin eta disolbatu dagokion ur destilatuzko bolumenean. 
Nahasketa hori Erlenmeyer matraze batean egiten da: azken produktua ez da 
izango 500 ml baino gehiago edo matrazeko bolumenaren bi heren baino 
gehiago. 

 Ondoren, astindu matrazea errotazio-mugimenduekin, hautsa hondoan gera ez 
dadin; sartu imana matraze horretan eta, kotoiarekin tapatu ondoren, jarri 
berogailua duen irabiagailu-plakan erabat disolba dadin.  

 Hazkuntza-ingurunea disolbatuta dagoenean, neurtu pH-a pHmetroaren 
laguntzaz, eta, behar izanez gero, doitu NaOH 1N-en edo HCl 1N-en bidez; pH-a 
doitzekotan, gehitu soluzioak beti sugarretik gertu eta apuntatu behar izan den 
bolumena. 

 Hazkuntza-inguruneak saio-hodietan prestatuz gero, banatu saio-hodietan 
(aurretik esterilizatuta Pasteur labean 2 orduz 180 ºC-an), bakoitzean dagokion 
kantitatea jarriz, eta ondoren estali saio-hodi bakoitza tapoi batekin. Jarri 
prestatutako saio-hodi guztiak tentegailu batean, estali guztiak aluminio-
paperarekin, eta idatzi izena. 

 Prestatutako inguruneek (solidoek) agarra badute, gehitu saio-hodiei bero 
dagoen bitartean, agarra 50 ºC-tik behera solidotzen da eta. Petri-ren kaxetan 
prestatu nahi bada, ordea, nahasketa duen ontzian zuzenean esterilizatu behar 
da. 

 Esterilizatu autoklabean fabrikatzaileak adierazitako tenperaturan eta 
denboran. 

 Esterilizazioa amaitutakoan, Maria bainuan berotu 50 ºC inguruan, eta, behar 
izanez gero, gehitu esteri-gehigarriak aseptikoki, burbuilak saihestuz. 

 Hodiak azaleko ereinketarako (slant) erabiltzen badira, utzi inklinatuta mugitu 

gabe, solidotzerakoan inokulaziorako azalera handiagoa izan dezaten. 

Ikasmaterialak.ehu.eus 
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 Hazkuntza-ingurunea Petri-ren kaxetan prestatuko bada, ingurunea leundu 
ondoren, banatu plaka esteriletan, plaka bakoitzeko 25 ml inguru, esterilitate-
baldintzetan (segurtasun-kanpaian edo sugarretik gertu) eta utzi solidotu arte. 

 Gorde hozkailuan behar bezala etiketatuta, erabili arte. 
 

 

1.2. Hazkuntza-inguruneen trataera 

 
Hazkuntza-inguruneek, erabili ostean, mikroorganismo ugari dituzte; beraz, ezin dira 
bota zaborretara edo harraskatik. Bota aurretik, esterilizatu egin behar dira; 
horretarako, autoklabea erabiltzen da. Ontzi-motaren araberakoa izaten da trataera:  
 

 Petri-ren kaxak autoklaberako plastikozko poltsa berezi batean sartuko dira; 
esterilizatu ondoren, zabor-poltsa batean sartuko dira, eta hondakin organikoen 
edukiontzi berdean botako dira. 
 

 Saio-hodietan dauden inguruneak hodietan bertan esterilizatuko dira. Esterilizatu 
ondoren, ingurunea likidoa bada, harraskatik isuriko da ur askorekin, eta hodiak 
behar bezala garbituko dira. Ingurunea solidoa bada, ordea, ezin izango da 
harraskatik isuri; orduan, likido dagoen bitartean, aho zabaleko plastikozko ontzietan 
sartuko da; eta, gero, hondakin-ontzia zakarrontzira botako da eta hodiak garbituko 
dira. 

 
Kontuz ibili behar da hodien barruan Durhameko kanpaiak erabiltzen diren kasuetan, 
horiek ere berreskuratu eta behar bezala garbitzen baitira. 

2. GARBIKETA, DESINFEKZIOA ETA ESTERILIZAZIOA 
 
ESTERILIZAZIOA. Prozesu honetan mikrobioen edozein izaki-mota suntsitzen da. Beraz, 
esterilizazioa beti erabatekoa da; esporak, forma begetatiboak, birusak eta beste 
erresistentzia-forma batzuk ere suntsitzen ditu. Asepsiako egoera ziurtatzen du 
esterilizazioak. 
DESINFEKZIOA. Prozesu honetan mikroorganismo gehienak deuseztatzen dira eta 
haien hazkuntza galarazten da; mikroorganismo arruntenen forma begetatiboak 
suntsitzen dira, baina esporak ez beti. Erabilitako agenteei desinfektatzaile deritze; oro 
har, toxikoegiak dira zuzenean ehun bizien gainean erabiltzeko; hala ere, 
desinfektatzaile gutxik ahal izaten dute guztiz esterilizatu. 

Ikasmaterialak.ehu.eus 



Laborategiko Eragiketetako teknikaria 
V. GAIA. MIKROBIOLOGIAKO TEKNIKAK 

 

57 
 

ASEPSIA. Mikrobio eza adierazten du asepsiak; lanean asepsiako egoera ziurtatzeko, 
teknika aseptikoak erabiltzen dira pertsonen eta materialen kutsadura saihesteko. 
ANTISEPSIA. Prozesu honetan mikroorganismo gehienak deuseztatzen dira, eta horien 
hazkuntza galarazten da; mikroorganismo arruntenen forma begetatiboak suntsitzen 
dira, baina esporak ez beti; gorputzean, larruazalean, mukosetan edo ehun bizietan 
dauden esporak bizi daitezke. Erabilitako agenteei antiseptiko deritze; antiseptikoak ez 
dira desinfektatzaileak bezalakoak, antzeko efektuak dituzten arren: desinfektatzaileek 
ehun bizigabeetan dauden mikroorganismoak deuseztatzeko balio dute; antiseptikoak, 
berriz, bizien gainean ere erabil daitezke mikroorganismoak deuseztatzeko. Hau da, 
kirurgia-tresnak desinfektatu egiten dira; baina mediku, erizain eta gaixoen larruazala 
antiseptikoz tratatzen da. 
MIKROBIOSTASIA. Mikrobioen hazkundea edo ugalketa inhibituta egoteko baldintza 
da, baina horrek ez du esan nahi suntsituta daudenik; hau da, agente 
mikrobioestatikoa desagertzen bada, mikrobioen hazkundea berpiztu egin daiteke. 
Mikrobio-motaren arabera definitzen dira agenteak: fungistatikoak, 
bakteriostatikoak…  

2.1. Esterilizazio-metodoak 

2.1.1. Bero lehorrezko esterilizazioa 

 Pasteur labea 

 
Tenperatura altuko airea erabil daiteke esterilizaziorako. Tenperatura altu eta lehorrak 
jasaten dituzten beirazko edota metalezko materialak esterilizatzeko erabiltzen da; 
hauek, esate baterako: pipetak, hodiak, matxardak, etab. Esterilizatu baino lehen, 
material guztia kanpoko airetik isolatu behar da, tapoiak erabiliz edota aluminiozko 
paperean bilduz. Esterilizazioa Pasteur labean egiten da, 160-180 ºC-ko tenperaturan, 
2 orduz; esterilizazioa amaitzean, labea hozten utzi behar da beirazko materialak atera 
aurretik, apurtu ez daitezen. 

 Errausketa 

 
Oso ohikoa da errausketa bidez esterilizatzea mikroorganismoen teknika aseptikoan 
erabili beharreko objektuak. Bunsen metxeroaren sugarretan 2.500 ºC-tik gorako 
tenperaturak lortzen dira; beraz, esposizio labur bat nahikoa da. 
Beroak hondatzen ez duen materiala esterilizatzeko erabiltzen da; esate baterako, 
beirazko zein metalezko tresnak eta ereintza-kirtenak; kirten horiek mikroorganismoak 
hazkuntza-ingurunetan ereiteko erabiltzen dira; erabili aurretik eta ondoren, Bunsen 
metxeroaren sugarrean sartu behar da materiala, goritasun-puntura heldu arte. Baina, 
ondoren, hozten utzi beharra dago.  
Beste hainbat operazio ere (laginak hartzea, ereintzak, diluzioak, isolamenduak…) 
sugarraren inguruan egin behar dira, kutsadurarik egon ez dadin. Petri-ren kaxak 
sugarraren ondoan soilik ireki daitezke, eta betiere ahal den denbora-tarterik 
txikienean. Tapoidun hodiak, esku batekin inklinatuta eusten diren bitartean, beste 
eskuarekin irekiko dira. Esku horrekin, aldi berean, ereintza-kirtenari helduko zaio, 
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arkatz bat balitz bezala. Tapoia hatz txikiarekin kendu ondoren, hodiaren ahoa 
sugarrean sartuko da segundo batzuetan. Hodi horretan lagina hartu edo ereindakoan, 
haren ahoa berriro erraustuko da, tapoia jarri aurretik. Denbora horretan guztian, 
tapoiari hatz txikiarekin eutsiko zaio, barrutik kutsa ez dadin. 

 
Errausketa-metodoa errausketa-labeetan ere erabiltzen da, kutsatutako plastikozko 
materiala edo kutsatutako animalia hilak suntsitu nahi izanez gero. 

2.1.2. Bero bustizko esterilizazioa 

 
Ur-lurruna mikroorganismoak suntsitzeko metodorik eraginkorrenetako bat da; 
tenperatura berean bero lehorra baino eraginkorragoa da. 
Bero hezeak uraren tenperaturaren araberako eragina dauka: ur irakinak (100 ºC) ez 
ditu bakterio batzuen endosporak suntsitzen, eragin desinfektatzailea baino ez du. 
Bero hezeak 100 ºC-tik gorako tenperatura izanez gero, ordea, esterilizazioa 
erabatekoa izango da; horretarako, autoklabea erabiltzen da. 
Autoklabean lortu daitekeen presioa presio atmosferikoa baino  handiagoa da; horren 
ondorioz, uraren  irakite-puntua ere  100 ºC baino altuagoa izango da.  
Autoklabea bero lehorrari aurre egiten ez dioten hazkuntza-ingurune eta material 
gehienak esterilizatzeko erabiltzen da; normalean baldintza hauetan egiten da: 121 ºC 
(1,1 atm), 15-20 minutuz. 
Autoklabea zilindro erresistente bat da, eta erresistentzia batzuen bidez berotzen den 
ur-depositu bat du; depositu hori esterilizazio-ganbera batekin komunikatuta dago, eta 
bertan materiala jartzeko erretilu bat, itxitura hermetikoko tapa bat eta manometro 
bat daude.  
Autoklabea erabiltzeko, hauxe da prozedura: 
 

 Bete autoklabea urarekin barruan duen saretaren 

altuera gainditu gabe, eta beti kontuan hartu 

erresistentziak urez estalita egongo direla autoklabea 

hondatu ez dadin. 

 Sartu erretiluan esterilizatu behar den materiala. 
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 Itxi autoklabea. 

 Itxi lurrunaren irteera-giltza. 

 Konektatu eta piztu etengailua.  

 Aukeratu esterilizazio-tenperatura eta -denbora 

 Abiarazi autoklabea eta egiaztatu ondo dabilela; ez ireki esterilizazio-denbora 

amaitu arte. 

 Esterilizazioa bukatutakoan, itzali etengailua eta itxaron barne-presioa zero 

baliora jaitsi arte.  

 Ireki lurrunaren irteera-giltza. 

 Ireki autoklabea eta atera esterilizatutako materiala. 

 Itzali eta eseki kablea.  

     
120 ºC-tik gora berotu ezin diren hazkuntza-ingurune nutritiboen kasuetan, aldizkako 
esterilizazioa edo tindalizazioa erabiltzen da; esterilizazio berezi horren bidez forma 
begetatiboak suntsitzen dira, baina esporak, ez. Hazkuntza-ingurune nutritiboak 100 
ºC-ko lurrun-atmosferan berotzen dira 20 minutuz hiru egunean; esterilizazio-denbora 
baten eta bestearen artean, hazkuntza-ingurunea 24 orduz uzten da giro-
tenperaturan; horri esker, suntsitzen ez diren esporak erne, eta hurrengo 
esterilizazioan suntsituko diren forma begetatiboak sortzen dira. 

2.1.3. Iragazketa 

 
Fluido bat (gasa edo likidoa) iragazki batetik pasaraztean oinarritzen da; iragazkiaren 
egituraren eta materialaren izaeraren arabera, mikroorganismoak iragazkiari itsatsita 
geratuko dira, baina fluidoa pasatuko da. Oro har, iragazketa egokia da bakterioentzat 
eta neurri jakin bateko beste mikroorganismo batzuentzat; hala ere, ohiko iragazkiek 
ez dituzte oso tamaina txikiko birus eta bakterio batzuk iragazten. 
Iragazketa honako kasu hauetan erabiltzen da: substantzia likido termolabilekin lan 
egiteko, ingurune babestuak sortzeko (aire iragazia) eta uraren kalitate 
mikrobiologikoa mintz-iragazkien bidez aztertzeko. 
Mintz-iragazkiek zelulosa azetatoz, zelulosa nitratoz, polikarbonatoz edo beste 
material batzuez egindako mintza dute, eta, bakterioei igarotzen ez uzteko poro-
tamaina bat (normalean 0,2 µm edo 0,45 µm) behar dute. 

2.1.4. Esterilizazio kimikoa 

 
Esterilizazio kimikoa gas-esterilizazioa edo esterilizazio likidoa izan daiteke: gas-
esterilizazioa etileno oxidozko lurrunaren bidez autoklabe berezietan egiten da, eta 
ospitaleetan gelak desinfektatzeko erabiltzen da, besteak beste; likidoa, berriz, 
lixibaren bidez lan-mahaiak, larruazala, lurzoruak, tresnak eta abarrak esterilizatzeko 
erabili ohi da. 
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2.1.5. Erradiazioak  

 
Erradiazio elektromagnetiko batzuk mikroorganismoetako zelulentzat hilgarriak dira. 
 

 Argi ikusgaia baino uhin-luzera luzeagoko erradiazioak (irrati-uhinak, 

mikrouhinak eta infragorriak) energia-indar txikia dute; berez ez dira hilgarriak 

mikroorganismoentzat, baina, beroa sortzen dutenez, bakterizidak izan 

daitezke.  

 Argi ikusgaia baino uhin-luzera laburragoko erradiazioak oso germizidak dira. 

Aipagarrienak hauexek dira: erradiazio ultramoreak eta erradiazio ionizatzaileak 

(X izpiak, gamma izpiak). Erradiazio ultramorearen sarpen-gradua oso txikia da; 

beraz, ingurune edo gainazalak esterilizatzeko baino ez da erabiltzen. Gainera, 

arrazoi teknikoengatik eta segurtasunekoengatik, askoz errazagoa da erradiazio 

ultramoreak erabiltzea erradiazio ionizatzaileak baino. 

2.2. Garbiketa 

Garbiketa funtsezkoa da mikrobiologiako laborategian. Elementu bakoitzak bere 
beharrak ditu: 
 

 Mahaiak. Egunero, praktika amaitzean, lixiba diluituarekin garbituko dira. 

 Labeak. Astean behin, barrualdea lixiba diluituarekin garbituko dira. 

 Beirazko materiala. Mikroorganismoak desagerrarazi ondoren, xaboiarekin 

ondo-ondo garbituko da eta ur destilatuarekin pasatuko da. 

 Autoklabea. Astean behin garbituko da autoklabearen barrualdea; horretarako, 

hondoan geratzen den ura garbitu, belaki busti bat pasatu eta paperarekin 

lehortuko da. 

 Balantza. Erabili ondoren garbituko da; horrez gain, astean behin bereziki 

garbituko da balantza, eta hura jarrita dagoen lekua ere. 

 Hozkailua. Astean behin garbituko da, eta barruan dagoena kontrolatuko da. 

 Harraska guztietan egongo dira: xaboia edo detergentea, lixiba diluitua, zapia, 

espartzua eta eskuilak. 

3. MIKROORGANISMOEN HAZKUNTZA 

3.1. Ereintza-teknikak 

Laborategian mikroorganismoekin lan egin ahal izateko eta haien ezaugarriak 
aztertzeko, hazkuntza-ingurune batean hazi behar dira. Azterketaren helbururako 
hazkuntza-ingurunea eduki ondoren, mikroorganismoak ingurune horretan erein behar 
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dira; eta, ondoren, baldintza egokietan inkubatu. Ereintza hori ondo egiteko, baldintza 
hauek ezinbestekoak dira: 

 Hazkuntza-inguruneak eta erabiliko diren tresnak esterilizatuta egotea. 

 Ereiten den lagina ez dadila kutsatu, aldatu edota suntsitu. 

 Giroa ahal denik aseptikoen mantentzea. 

Horretarako kanpai baten barruan egin behar da ereintza, edota, gutxienez, Bunsen 
metxeroaren sugarraren inguruan. 
Mikroorganismo-transferentzia edo -inokulazioa hainbat modutan egin daiteke: 
 

 Platinozko edo kromo-nikelezko alanbre baten bidez: 

o Diametro txikiko uztai batekin (ereintza-kirtena) 

o Uztai terminalik gabe (akuilua) 

 Isipu esteril baten bidez 

 Pipeta esteril baten bidez 

Ereintza hainbat ontzi-motatan egin daiteke: 
 

 Hodietan 

o Ingurune likidoan 

o Ingurune solidoan 

o Ingurune erdi-solidoan 

 Petri-ren kaxetan 

o Ingurune solidoan 

o Ingurune erdi-solidoan 
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3.1.1. Ingurune solido inklinatuko hodietan 

ereitea (Slant) 

 

 Ereintza-kirtena Bunsen metxeroarekin esterilizatuko da, 

metxeroaren sugarraren gainean bertikalki jarriz goritu 

arte. 

 Bakterioak eta hazkuntza-ingurunea duen hodia 

ezkerreko eskuarekin hartuko da eta tapoia eskuineko eskuko hatz txikiarekin 

kenduko zaio; beti sugarretik gertu egingo da lan, asepsia-baldintza egokiak 

izateko.  

 Hodiaren ahoa pixka bat garreztatuko da, esterilizatutako ereintza-kirtena 

sartuko da eta segundo batzuetan hozten utziko da. Inokulua hartuko da, eta, 

ondoren, hodiaren ahoa garreztatu eta itxi egingo da. 

 Mikroorganismoak ereiteko hodia hartu, ireki, eta hodiaren ahoa garreztatuko 

da; inokulua duen ereintza-kirtena hodiaren hondoraino kondentsazio-ura 

ukituz sartuko da eta hazkuntza-ingurunearen gainazaletik irristatuz ateratuko 

da sigi-saga eginez. Gero, hodiaren ahoa erre eta itxi egingo da. 

 Azkenik, ereintza-kirtena berriro esterilizatuko da gainerako zelulak suntsitzeko. 

3.1.2. Ingurune likidoan ereitea 

 
Kasu honetan, aurrekoaren antzera egiten da; baina ereintza-
kirtena eta inokulua hazkuntza-ingurunean sartu eta astinduko 
dira.  
Bunsen metxeroan esterilizatu ondoren, ereintza-kirtena 
mikroorganismoak dituen hodian sartu, eta inokulua hartuko da. 
Hodien ahoa metxeroaren sugarrean sartuko da, tapoia kendu 
ondoren eta tapoia jarri aurretik. 
Ondoren, hazkuntza-ingurune likidoa duen hodian sartuko da 
ereintza-kirtena (hazkuntza-ingurune likido horrek inokulua du),  

eta astiro-astiro irabiatu. Azkenik, esterilizatu egingo da ereintza-kirtena. 
 

3.1.3. Petri-ren kaxan ereitea 

 
Diametroaren arabera, Petri-ren kaxak hiru 
tamainakoak izan ohi dira, 6, 9 edo 15 mm-koak, eta 
egingo den ereite- edo proba-motaren arabera 
aukeratuko da bat edo beste. 

Ikasmaterialak.ehu.eus 
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Kaxak beti sugarretik gertu irekiko dira. Hainbat modutan egin daiteke ereite hori: 
 

 Ildaska bidez ahitzea 

 
Oro har, Petri-ren kaxan ereiteko metodorik erabilgarriena da. Helburua bakterioak 
isolatzea da, hain zuzen ere, zelula bakar batetik aparteko bakterio-koloniak lortzea, 
ildaskan erein ondoren. Ereite-kirtenaren bidez egiten da, eta, gehienetan, 9 mm-ko 
diametroko Petri-ren kaxak erabiltzen dira. 
 
Prozedura: 

 

 Esterilizatu ereintza-kirtena Bunsen metxeroan eta utzi hozten. 

 Sartu ereintza-kirtena hazkuntza-ingurunea duen hodian eta hartu inokulua. 

 Kendu tapa Petri-ren kaxari, eta inokulua duen ereintza-kirtena irristatu 

ingurunearen izkina batetik, sigi-saga eginez, gainazaleraren heren bat estali arte (A 

irudia). 

 Jarri tapa Petri-ren kaxari, esterilizatu ereintza-kirtena Bunsen metxeroan eta utzi 

hozten. 

•   Kendu tapa Petri-ren kaxari eta irristatu ereintza-kirtena lehen egindako ildasken 

gainean perpendikularki, sigi-saga eginez, ingurunearen gainazaleraren erdia estali 

arte (B irudia). 

•     Jarri tapa Petri-ren kaxari, esterilizatu ereintza-kirtena Bunsen metxeroan eta utzi     

hozten 

 Kendu tapa Petri-ren kaxari eta irristatu ereintza-kirtena azken erdian egindako 

ildasken gainean perpendikularki, sigi-saga eginez, ingurunearen gainazala osorik 

estali arte (C irudia). 

•     Jarri tapa Petri-ren kaxari, esterilizatu ereintza-kirtena Bunsen metxeroan eta utzi 

hozten. 

 
 

 Hedadura bidezko ereintza 

 
Ereintza metodo honek lagineko mikroorganismo bizien kopurua zehazteko balio du 
(unitate kolonia-eratzaile: UKE).  Horretarako, pipeta esterilak erabiliko dira; horien 
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bidez, mikroorganismoak dituen likidoaren bolumen jakina (0.1-0.2 ml) hartuko da. 
Mikroorganismoen inokulua sugarretik gertu hartuko da eta hazkuntza-ingurunea duen 
Petri-ren kaxaren gainazal osoan zehar hainbat norabidetan hedatuko da; inokulua 
Digralskyren kirtenaren bidez hedatuko da, eta  kirten hori, aldez aurretik 
esterilizatzeko, alkoholaz busti eta sugarretik igaroko da alkohola erre dadin (hiru aldiz 
egingo da erabat esterilizatzeko).  

 Isurketaren bidezko ereintza edo ereite sakonekoa 

 
Laginaren 1 ml hartuko da pipeta esteril batekin, eta hazkuntza-ingurune urtua (50-
55ºC) duen hodi bati gehituko zaio; inokulua ondo homogeneizatzeko, nahasketa 
irabiatuko da, eta, Petri-ren kaxetan isuri ostean, giro-tenperaturan utziko da solidotu 
arte. Agarra solidotzean, mikroorganismoak agarraren barruan hasiko dira eta kolonien 
kontaketa egin ahal izango da. 
Beste era batean ere egin daiteke, laginaren 1 ml Petri-ren kaxa hutsaren gainean 
jarrita. Horren  ostean, hazkuntza-ingurune urtua gehituko da, eta, homogeneizatzeko, 
Petri-ren kaxa hirutan biratuko da erlojuaren orratzen noranzkoan eta kontrako 
norabidean. Gero, giro-tenperaturan utziko da, solidotu arte. 

 Mintz-iragazteko teknika 

 
Urarekin (iturriko urarekin, txorrotako urarekin, itsasoko urarekin eta abarrekin) lan 
egiten den kasuetan, mintz-iragazki bidezko ereintza erabiltzen da. Iragazki horiek 
zelulosa azetatozkoak, zelulosa nitratozkoak, polikarbonatozkoak edo beste material 
batzuetakoak izaten dira, eta normalean 0,2 μm-ko edo 0,45 μm-ko poro-tamaina dute 
bakteriorik ez  igarotzeko. 
Iragazkiak iragazketa-zutabe batzuetan jarriko dira, iragazitakoa jasoko duten kitasato 
matraze batzuen gainean. Material guztia esterilizatuko da aldez aurretik. Lagina 
iragazkitik igaro behar da; horretarako, huts-ponpa baten bidez, xurgatze-indarra 
egingo da; horren ondorioz, likidoa ontzi batera joango da eta mikroorganismoak 
iragazkian itsatsita geratuko dira. 
Ondoren, iragazki horiek Petri-ren kaxetan jarriko dira, dagokien analisirako hazkuntza-
inguruekin prestatuta. 

 “Saski” erako ereintza 

 
Isipu esteril baten bidez, erein nahi den anduia ukitu, eta, 
ondoren, hazkuntza-inguruneko gainazal osoan zabalduko da 
hainbat norabidetan, gainazal osoan hazkuntza uniformea 
lortzeko.  

 Grabitateagatiko ereintza 

 
Aztertu beharreko giroan irekiko da Petri-ren kaxa, eta denbora batez utziko da 
bertako mikroorganismoak bertan uzteko. Teknika hori, batez ere, lizunak eta legamiak 
aztertzeko erabiltzen da. 
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3.2. Mikroorganismoen inkubazioa 

 
Mikroorganismoentzako hazteko tenperatura onenean inkubatu behar dira kultiboak. 
Normalean, Petri-ren kaxan inkubatzen diren kultiboak alderantzizko posizioan, buelta 
emanda, jartzen dira kondentsazioagatiko hezetasunak hazkuntza-inguruneari kalterik 
ez egiteko. Horri esker, bakterio-kolonien mugimendua saihestuko da, eta, gainera, ur 
horrek gainerako Petri-ren kaxak edo berogailua kutsatzeko arriskua ere saihestuko du.  
Tenperaturaz gain, mikroorganismo bakoitzaren oxigeno-beharra ere kontuan hartu 
behar da; mikroorganismoa anaerobioa bada, hodiak parafinarekin edo zigilatze-agar 
batekin zigilatuko dira eta Petri-ren kaxak anaerobiosi-sistemetan inkubatuko dira. 

4. LAGINAREN PRESTAKETA 

4.1. Lagin-hartzea 

Elikagaiaren lagin adierazgarri bat lortzea da elikadura-mikrobiologiako laginketaren 
helburua; lagin horri analisiak egiten zaizkio, eta, horren ondorioz, higiene- eta osasun-
egoerari buruzko emaitza fidagarriak lortzen dira. Beraz, laginketa egitean zituen 
ezaugarri berberak eduki beharko ditu produktuak analizatzeko momentuan. 
Lagin egokia lortzeko, honako baldintza hauek bete behar dira: 
 

 Lagina hartzeko erabiliko diren ontziak garbi, lehor eta esterilizatuta egongo dira; 

ontziaren tamaina laginaren tamainaren araberakoa izango da; ontziak 

hermetikoak izango dira, eta, esterilizatu ondoren, ezin izango dute kontakturik 

izan inolako kutsadura-fokurekin. Honako hauek erabil daitezke: aho zabaleko 

beirazko ontziak, plastikozko ontzi esterilizatuak, plastikozko poltsa esterilizatua 

eta metalezko ontziak. 

 Ontziak irekitzeko, tresna hauek erabil daitezke esterilizatuta: artaziak, 

matxardak, labanak, koilara-espatulak, etab. 

 Laginak hartu ondoren, haien izaeraren arabera ontziratuko dira hautsi edo 

hondatu ez daitezen. Ontziak etiketatu eta markatuko dira; etiketa zenbakituta, 

identifikatuta eta ondo finkatua egongo da gal ez dadin eta laginketa-

txostenarekin bat etor dadin. Txosten hori laginarekin batera joango da beti, eta 

laginaren ezaugarriak eta mikrobiologoarentzat interesgarriak izan daitezkeen 

datu guztiak bilduko dira bertan. 

 Lagina hartzen denetik laborategiko analisia egin arteko denbora-tartea ahalik eta 

laburrena izango da, analisien emaitzetan islatuta gera dadin laginketaren 

momentuan elikagaian kualitatiboki eta kuantitatiboki zegoen flora. 

 Garraiatzekotan, ahalik eta azkarren egingo da; eta, beharrezkoa izanez gero, 

hozte- edo izozte-tenperaturak mantenduko dira garraiatzean. 

 



Laborategiko Eragiketetako teknikaria 
V. GAIA. MIKROBIOLOGIAKO TEKNIKAK 

 

66 
 

4.2. Lagina prestatzea 
 
Laginak laborategira iritsita, mikrobiologoak ezarriko ditu jarraitu beharreko urratsak 
lagina prestatzeko; kontuan izango du elikagai-mota, haren jatorria eta analisiaren 
helburua. Urrats horiei jarraituz interpretatu beharko ditu emaitzak mikrobiologoak. 
Azterketa mikrobiologikorako laginak prestatzeak teknika aseptiko zorrotzak eta 
material eta diluitzaile esterilak eskatzen ditu, elikagaiaren kanpoko kutsadurarik egon 
ez dadin. 
Gaur egun, laginak hartzeko segurtasun-ganbera egokiak erabiltzen dira, eta, horiei 
esker, kanpoko kutsaduraren arriskua saihesten da. 

4.2.1. Pisu- eta bolumen-neurria 

 
Aztertu beharreko lagin-kantitatea hartu behar da beti esterilitate-baldintzetan; 
horretarako, poltsa esteril bat hartuko da, eta espatula esterilarekin Bunsen 
metxeroaren inguruan laginaren zati bat pisatuko da. 
Likidoen kasuan, probeta esterilaren bidez neurtuko da bolumena. 

4.2.2. Disoluzio amaren prestaketa 

 
Probeta graduatu esteril baten bidez, diluitzaile esterilaren beharrezko kantitatea 
gehituko da. Normalean, 10 aldiz diluitutako lagina lortzeko behar den diluitzaile-
kantitatea gehitzen da; kantitate hori jakiteko, pisu-zifra 9 aldiz biderkatzen da; 
biderkatzearen emaitza izango da diluzio ama lortzeko laginari gehitu behar zaion 
diluitzaile-kantitatea. 
 
Adibidez, 30 g elikagai pisatu badira, gehitu beharreko diluitzaile-kantitatea jakiteko, 
30 x 9 biderkatuko da; emaitza, 270; horiexek dira laginari gehitu behar zaizkion 
diluitzaile-mililitroak. 
 

 
 
Diluitzaile on batek ezin du eragin ez aldaketa kualitatiborik ez kuantitatiborik 
analizatuko diren elikagaien floran; izan ere, lagineko flora zegoen bezala mantenduko 
du; diluitzaileak ez du flora desagerraraziko, ezta gararaziko ere. Gehien erabiltzen 
diren diluitzaileak honako hauek dira: % 0,9ko gatz-disoluzioa, peptona-disoluzioa eta 
Ringer soluzioa. 
Disoluzio ama prestatzeko aukeratutako diluitzaile bera erabiliko da diluzio 
hamartarrak egiteko. 
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4.2.3. Laginaren homogeneizazioa 

 
Germenak mintza apurtzeagatik edo gehiegi berotzeagatik suntsi daitezke; hori 
saihesteko denez, laginaren homogeneizazioan birrinketa garrantzitsua da.  
Elikagaiak ezin hobeto birrindu, eta nahasketa homogeneoa lortu behar da germenen 
eta haien toxinen banaketa orekatua izan dadin. 
Horretarako, birringailuak erabiltzen dira; hainbat birringailu-mota daude: 
 

 Pitxerra. Beirazko edo altzairuzko ontzi bat da; helize bat dauka motor bati 

lotuta. 

 Zurtoina. Muturrean helize bat du, eta birrindu behar den nahasketan sartzen 

da. Elektrikoki funtzionatzen du, eta egokitzen zaion beirazko edo altzairuzko 

ontzia behar du. 

 Paleta-birringailua (Stomacher). Aldez aurretik plastikozko poltsa esteril batean 

sartu den elikagai- eta diluitzaile-nahasketa erritmikoki jotzen du. Paletek 

eragindako kolpeen ondorioz bakterio esekiak lortzen dira. Birringailu hori 

sarritan erabiltzen da elikagai-mikrobiologiako laborategietan, erabilerraza eta 

eraginkorra da eta. 

 

4.3. Diluzio hamartarrak  

Plakan kontaketa ahalbidetzen duten ereintzak ziurtatzeko, beharrezkoa da lagina 
hainbat kontzentraziotan ereitea; horretarako, 10 alditik 10 aldira diluitzen da, 
kutsadura-maila kontuan izanda. Hau da, lagin batek zenbat eta germen-kantitate 
handiagoa izan, gehiago diluitu behar izango da. 
Prozedura:  
 
Lagina hainbat kontzentraziotan lortzeko, pauso hauek eman behar dira: 
 

 Prestatu 9 ml diluitzaile dituzten saio-hodi esterilizatuak. 

 Hartu disoluzio amaren 1 ml pipeta esteril baten bidez eta gehitu diluitzailea 

duen saio-hodi batera.  

 Irabiatu 30 segundo irabiagailuan; horrela lortuko da 1:100 diluzioa. Erabilitako 

pipeta bota.  

 Hartu 1 ml 1:100 diluziotik, eta pipeta esteril berriarekin gehitu diluitzailea 

baino ez duen  beste saio-hodi batera. 

 Irabiatu 30 segundo irabiagailuan; horrela lortuko da 1:1.000 diluzioa. 

Erabilitako pipeta bota. 

 Errepikatu eragiketa, beharrrezko diluzio guztiak (10-1, 10-2, 10-3, 10-4…) 

prestatu arte. 
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Prozedura horren ondorioz, diluzio hamartarren seriea aterako da, eta, horri esker, 
kontaketak egin ahal izango dira. 
Serieko saio-hodi guztiak hozkailuan gordeko dira azterketa hasi arte; baina hozte-
egoeran egon arren, ez da komenigarria prestatu denetik bi ordu baino gehiago 
igarotzea.  

4.4. Ereintza eta inkubazioa 
 
Beharrezko diluzio guztiak prestatu ondoren, erein egiten dira: ildaska bidez ahitze-
teknikaren bidez, sakonerako ereintzaren bidez edo iragazketaren bidez. 
Mikroorganismo-motaren arabera, hazkuntza-ingurune eta inkubazio-baldintza 
egokiak aukeratuko dira. 

4.5. Kolonia-kontaketa 
 
Inkubazio-aldia amaitu ondoren, zelula bizigai bakar batetik datozen kolonia ikusgaiak 
lortuko dira. Orduan, plaka bakoitzean hazi diren kolonia-kopurua zenbatuko da; 
kontuan hartu, 10 eta 300 kolonia arteko plakak baino ez direla baliagarriak. 
 
Plakak behar bezala errotulatuta egongo dira, ereindako diluzioa eta ereindako 
kantitatea adierazita; datu horiek kontaketa-taula batean jarriko dira, emaitzetan datu 
horiek guztiak kontuan hartu beharko direlako. 

4.6. Emaitzen adierazpena 
 
Mikroorganismo-kolonien kopurua lagineko gramo (edo mililitro) bakoitzeko 
adieraziko da emaitzetan. 
Horretarako, kontuan hartuko da, alde batetik, diluzioa; hau da, 10-4 diluzioari 
dagokion plakan 234 kolonia zenbatzen badira, horrek esan nahi du diluitu gabeko 
laginean 234 x 104 kolonia egongo liratekeela. Bestetik, ereindako kantitatea; hau da, 
diluzio horren 0,2 ml erein bada, laginaren 1 ml-an ( edo 1 gr-an), koloniak bider 5 
izango dira. 
Kalkulu horiek guztiak plaka guztiekin egitea beharrezkoa da, gero, emaitza horien 
guztien batez bestekoa adieraziko da eta. 
 

4.7. Zenbaki probableenaren teknika 
 
Teknika hau lagin batean mikroorganismo bizigaien kontzentrazioa balioztatzeko 
erabiltzen da. Teknika honen abantailetako bat sentikortasuna da: lagin batean 
mililitro bakoitzeko 10 mikroorganismo baino gutxiago dauden kasuetan, teknika hau 
kolonia-kontaketa baino hobea da. Eta desabantailetako bat, material-kopuru handia 
erabil behar dela. 
Teknika honetan, hazkuntza-ingurune likidoa duten saio-hodi batzuk inokulatuko dira 
eta saio-hodi horiek hainbat serietan banatu; serie bakoitzeko saio-hodiek inokulu 
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kopuru bera jasoko dute, eta serie batetik bestera inokuluen arteko erlazioak 
1/10ekoak izango dira. Serie guztietan saio-hodien kopuru bera egongo da. 
Probabilitate estatistikoetan oinarritutako estimazioa denez, teknika ez da oso zehatza; 
beraz, emaitzak konfiantza-tarteekin adierazi behar dira. Zehaztasuna diluzio 
bakoitzeko saio-hodi kopuruaren araberakoa da, soilik; diluzio bakoitzeko saio-hodi 
kopurua handituz gero, zehaztasun handiagoa lortuko da. Normalean serie bakoitzean 
3 edo 5 saio-hodi egoten dira; baina beharrezkoa bada, serie handiagoak izan daitezke.  
Laginaren diluzioa laginaren ezaugarrien araberakoa izango da; hau da, lagina oso 
kutsatuta dagoela susmatzen bada, diluzioak altuak izango dira; lagina gutxi kutsatuta 
dagoela susmatzen bada, berriz, diluzioak txikiak izango dira. 
Saio-hodiak inokulatu ondoren, inkubatu egingo dira mikroorganismo bakoitzak behar 
duen tenperatura- eta denbora-baldintzetan; denbora hori igarota, saio-hodiak 
behatuko dira; hazkundea dutenak positibotzat hartuko dira (beharrezkoa bada, erein 
daitezke ziurtatzeko), eta hazkunderik ez dutenak negatibotzat. Ondoren, saio-hodi 
positiboen eta negatiboen kopuruari dagokion zenbaki-taula kontsultatuko da; taula 
horretan saio-hodi positiboen kopuruari dagokion balioa hartu, eta diluzio-
faktorearekin biderkatuko da; horrela, ur-mililitro bakoitzeko zenbaki probableena 
aterako da. 

4.8. Teknika turbidimetrikoak 
 
Hazkuntza-ingurune likidoan, mikroorganismoen kontaketa ingurunearen 
uhertasunaren arabera ere egin daiteke. Hazkuntza-ingurune esterilak guztiz gardenak 
dira, baina, mikroorganismoek, ugaldu ahala, uhertu egiten dute ingurunea. 
Uhertasuna turbidimetroarekin neurtu ohi da; turbidimetroa erabili aurretik, patroi 
ezagunekin kalibratuko da, uhertasuna mililitro bakoitzeko kolonia-kopuruaren arabera 
neurtzeko. 

5. PRAKTIKAK 

5.1. Esne gordinaren azterketa mikrobiologikoa 
 
Praktika honen bidez, esne gordinaren lagin batean mikroorganismo mesofilo 
aerobioen eta mikroorganismo gram-negatiboen kantitatea kalkulatu nahi da.  
Mikroorganismo gram-negatiboetan laktosa-hartzitzaileak eta ez-hartzitzaileak 
aurkituko dira. 
Horretarako, PCA eta McConckey agarrak erabiliko dira: PCA (Plate-count) agarra 
mesofilo aerobioetarako, eta McConckey (MC) agarra gram-negatiboetarako; praktika 
honetan, hedadura bidezko eta sakonerako ereintzak egingo dira. 

5.1.1. Lagina prestatzea 

 

 Teknika aseptikoen bidez eta material esterila erabiliz, hartu 25-50 ml esne eta 

sartu poltsa esteril batean. 
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 Gehitu diluitzailea, % 0,9ko gatz-soluzioa; gehitu beharreko bolumena 

kalkulatzeko, laginetik hartutako bolumena bider bederatzi egiten da. 

 Homogeneizatu Stomacherean minutu 1 edo 2. 

5.1.2. Diluzio hamartarrak prestatzea 

 

 Hartu 5 saio-hodi eta sartu bakoitzean 9 ml diluitzaile. Errotulatu bakoitza - 2, -

3, -4, -5 eta -6 zenbakiekin, hurrenez hurren. 

 Gehitu – 2 hodian laginaren 1 ml baldintza aseptikoetan (lagina poltsan dago). 

Homogeneizatu irabiagailu batekin. 

 Hartu aurreko hoditik (-2-tik) 1 ml eta gehitu -3 hodiari. Astindu. 

 Egin gauza bera nahi diren diluzio guztiak prestatu arte. Pipeta behin erabilita 

bota eta hartu pipeta esteril berri bat hurrengo urratserako. 

 

5.1.3. Diluzioen ereintza 

 Sakonerako ereintza 

 
Pipeta esteril baten bidez diluzio hamartar bakoitzeko 1 ml botako da Petri-ren kaxa 
esteril huts bakoitzean; erein nahi den diluzio bakoitzeko Petri-ren kaxa bat erabiliko 
da ( oro har 6 erabiltzen dira). Ondoren, Petri-ren kaxa bakoitzean hazkuntza-ingurune 
urtua eta 45-50 ºC-an hoztutako 15 ml gehituko dira.  
Hurrengo, kontu handiz, Petri-ren kaxak homogeneizatuko dira, hiru aldiz biratuz 
erlojuaren orratzen noranzkoan, eta beste hiru aldiz kontrako norabidean. 
Homogeneizatu ostean, Petri-ren kaxak solidotzen utziko dira. Ereintza-mota hau bai 
PCArekin, bai McConckeyrekin egingo da. 

 Hedadura bidezko ereintza 

 

Pipeta esterilen bidez, erein nahi den diluzio bakoitzeko 0,2 ml botako dira PCA eta 
MacConckey (MC) agarrekin aurrez prestatutako Petri-ren kaxetan. Inokulua aurretik 
esterilizatutako Digralskyren kirten batekin hedatuko da, eta minutu bat utziko da 
finka dadin.  

5.1.4. Inkubazioa 
 

Petri-ren kaxa guztiak berogailuan sartuko dira 37ºC-an, 24 orduz. 
 

5.1.5. Kolonien behaketa eta kontaketa  
 

Inkubatu ondoren, 30 UKEtik (unitate kolonia-eratzaile) 300era bitartean duten Petri-ren 
kaxak aukeratuko dira. 
PCAn agertzen diren koloniak zuriak dira; diluzioa kontuan hartuta, mesofilo aerobioen 
kopurua erakutsiko dute. 
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MCko koloniak arrosak edo horiak izan daitezke; kolonia arrosek prezipitazio-halo bat 
izango dute, eta laktosa hartzitzen ez duten bakterio gram-negatiboak dira (Lak-); 
horiak, berriz, laktosa hartzitzen duten bakterio gram-negatiboak dira (Lak+). 
Koloniak zenbatu ondoren, diluzio-faktorea hartuko da kontuan UKE/ml kalkulatzeko. 
 

5.2. Uraren analisia mintz-iragazketaren bidez 

 
HELBURUA: 
 
Uraren kutsadura adierazten duten mikroorganismoen kontaketa egitea da helburua; 
mintz-iragazketaren teknika erabiliz egingo da. Zenbatu nahi diren mikroorganismoak 
hauexek dira: koliforme totalak, koliforme fekalak, estreptokoko fekalak eta 
klostridioak. 
 
HAZKUNTZA-INGURUNEAK:  
 

• Endo agarra. Mikroorganismo gram-negatiboetarako hazkuntza hautakorra da. 
Horrez gain, hazkuntza bereizgarria ere bada, eta hainbat kolonia bereizteko 
aukera ematen du: 

 Metalezko distira duten kolonia gorri-beltzak: koliforme totalak dira. 

 Distira gabeko kolonia gerezi-gorriak: balizko koliformeak dira, baina ez 

guztiz ziur. 

 Zuriak, horiak eta beste kolore batzuetako koloniak: ez dira koliformeak. 

• FC agarra. 44 ºC-an hazteko gai diren mikroorganismoentzako hazkuntza 
hautakorra da. Hori dela eta, koliforme fekalak ez diren koliformeak ezabatzen 
ditu.  
Koliforme fekalen koloniak urdinak dira; kolonia urdin berdexkak ere ager daitezke, 
baina horiek koliforme fekalak izan daitezke edo ez. Beste kolore batzuetako 
koloniak ez dira kontuan hartzen. 
• KAA agarra. Mikroorganismo gram-positiboentzako hazkuntza hautakorra da. 
Estreptokoko fekalen koloniak zeharrargitsuak dira eta halo beltzarekin agertzen 
dira. 
• SPS agarra. Mikroorganismo gram-negatiboentzako hazkuntza hautakorra da, eta 
bereizgarria sulfitoa erreduzitzen duten mikroorganismoentzako; mikroorganismo 
horiek beltzez agertzen dira. 
 

DILUITZAILEA: fosfato-disoluzio indargetzailea 7.2 pH-an. 
 
PROZEDURA: 
 

 Hazkuntza-inguruneak prestatzea: 

 ENDO, FC eta KAA hazkuntza-inguruneak 60 mm-ko diametroko Petri-ren 

kaxetan. 
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 SPS saio-hodietan (20ml/hodi). 

 Diluitzailea prestatzea: fosfato-disoluzio indargetzailea 7,2 pH-an. 

 Iragazketa: 

Sistema prestatu ondoren, zelulosa esterrezko iragazki bat jarriko da matxardak 
erabiliz; gero, inbutu esterilaz, aztertu beharreko ur-kantitatea iragaziko da; 
ondoren, fosfato-disoluzio indargetzailea gehituko da sistema urberritzeko.  
Jarraian, matxarden laguntzaz berriz ere, iragazkia jaso eta Petri-ren kaxan 
prestatutako hazkuntza-ingurunearen gainean utziko da, kontuan izanik 
iragazkiaren eta agarraren artean airerik ezin dela geratu. 
Eragiketa bera errepikatuko da hazkuntza-ingurune guztiekin: ENDO agarrekin, 
FC agarrekin eta KAA agarrekin. 

 
KLOSTRIDIOEN KONTAKETA. Aldez aurretik urtutako eta 45-50 ºC-an leundutako SPS 
agarra Petri-ren kaxa huts baten gainean isuriko da, hondoa estaliz; gero, solidotu arte 
utziko da. 
Ondoren, ura iragaziko da, aurreko prozeduraren arabera. Iragazkia Petri-ren kaxaren 
gainean jarriko da, eta, horren gainean, beste hodi bat isuriko da baldintza berberetan, 
SPS agarrarekin; azkenik, solidotu arte utziko da. 
 
INKUBAZIOA. Hazkuntza-ingurunearen arabera, Petri-ren kaxak honela inkubatuko 
dira: 

 KAA eta ENDO: 37 ºC-an, 24 orduz. 

 FC: 44 ºC-an, 24 orduz. 

 SPS: 37 ºC-an, 24 orduz; eta anaerobiosi-baldintzetan: oxigenoa xurgatzen duen 

erreaktibo batekin poltsa berezietan sartuta. 

 
KONTAKETA. Inkubazioaren ondoren, 300 UKE baino gutxiago dituzten Petri-ren kaxak 
kontatuko dira; iragazitako ur-kantitatea kontuan hartuta lortuko da 
mikroorganismoen kontzentrazioa. 
 
EMAITZAK. UKE ml bakoitzeko edo UKE laginaren 100 ml-ko izaten dira emaitzak. 
 
ONDORIOAK. Edatekoa izateko, aztertutako urak legearen araberako parametroak 
bete beharko ditu; hori ziurtatzeko, edateko urei eta osasun aldetik onargarriak diren 
urei buruzko legedia kontsultatuko da. 
 

5.3. Uraren analisia zenbaki probableen teknikaren bidez 
 
Teknika honen bidez, ur-lagin batean dagoen koliforme-kopurua zehaztuko da; hori 
egiteko, honako hau da prozedura: 
 
Hazkuntza-ingurunea prestatzea. Saio-hodi bakoitzean 10 ml lauril sulfato eta 
Durhameko kanpai bat jarriko dira; ondoren, hazkuntza-inguruneak esterilizatu, eta 
hozkailuan gordeko dira, erabili arte. 
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Ur-lagina inokulatzea. Lagina oso kutsatuta dagoela susmatuz gero, inokulazioaren 
aurretik dagozkion diluzioak egingo dira. Orduan, 3 saio-hodiko 3 serie egingo dira; hau 
da, hazkuntza-ingurunea duten 9 hodi hartuko dira. Beti asepsia-baldintzetan, honela 
egingo da inokulazioa: hodietako hirutan analizatu beharreko uraren 10 ml gehituko 
dira; 1 ml, beste hiru hoditan, eta 0,1 ml, gainerako hiru hodietan. 
 
Inkubazioa. 37ºC-an egingo da, 24 orduz. 
 
Kontaketa. Saio-hodietan Durhameko kanpaia dagoenez, sortutako gasa bertan 
geratuko da, eta gasa eratzen duten hodiak positibotzat hartuko dira. Serie bakoitzeko 
saio-hodi positiboen kopurua kontatuko da, eta hortik ateratako hiru zenbakiak 
dagokien taulan irakurri, eta lagineko uraren 100 ml-ko koliforme totalen zenbaki 
probableena aterako da. 
 
 
 
 
 
 
 
*Irudiak 

• 3., 4., 11. (1. Irudia), 12., 13. (2. Irudia), 15. eta 13. orrialdeetako irudiak: 
“Mikrobiologia Medikoa. Laborategiko praktiken gidaliburua” Miren Basaras 
Ibarzabal, Adelaida Umaran Sanchez – 2009. 
• 14. orrialdeko irudiak: “Mikrobiologia Medikoa II” Miren Basaras Ibarzabal – 
2005. 

 17. Eta 18: “Nola ebatzi Mikrobiologiaren gaineko alderdi praktikoak” Arana 

Basabe Inés, Orruño Beltrán Maite, Barcina López Isabel-2013. 

 7., 8., 11. (2. Irudia), eta 13. (1. Irudia) orrialdeetako irudiak: “Mikrobiologiako 

oinarrizko praktikak” Arantza Eizmendi Goikoetxea - 2013-2014 ikasturtea.
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