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SAIAKUNTZA BIOTEKNOLOGIKOAK. ERRONKEN BIDEZKO LANA 

1. SARRERA 
CIFP Don Bosco LHII ikastetxea ETHAZI (Etekin Handiko Zikloak) 

metodologia ezartzen ari da. Metodologia horrekin, gaitasun teknikoez gain, 
ikasleek zeharkako beste gaitasun batzuk ere lortu behar dituzte, betiere 
etorkizunean lanerako baliagarriak izango dituztenak: talde-lana, komunikazioa, 
ikasten ikasteko gaitasuna eta abar. Horrela, gaiak eta programazioa erronken 
bidez planteatzen dira, eta moduluen ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-
irizpideak erronka garatu ahala txertatzen dira. 

Lan honetan bi erronka antolatu dira “Saiakuntza bioteknologikoak” 
moduluan lantzeko. Modulu hori “Analisi eta Kalitate-Kontroleko Laborategia” 
goi-mailako heziketa-zikloko 2. ikasturtean irakasten da.  

Aipatutako moduluetan erronka asko plantea daitezke, landu nahi diren 
edukien arabera, eta azaltzen den ETHAZI metodologia edozeinetan aplika 
daiteke. Lan honetan proposatzen diren bi erronken edukiak moduluaren 
oinarrizko edukietan daude: proteinen karakterizazioa eta kuantifikazioa, eta 
DNAren teknologia menperatzea. Gainera, erronka horietan bertan, beste 
modulu batzuen edukiak ere landu ahal izango dira, esate baterako, “Ingeles 
Teknikoa” eta “Tresna Bidezko Analisiak” moduluenak. 

ETHAZIren erronketan Oinarrizko Curriculum Diseinuko ikaskuntzaren 
emaitzak eta irizpideak lantzen direnez, lan honek helburu didaktikoa du ardatz, 
eta oinarrizko material gisa har daiteke. 

2. IKASKUNTZAREN EMAITZAK 

Aipatu denez, Erronken Bidezko Ikaskuntzan OCDko ikaskuntzaren 
emaitzak (IE) lantzen dira. Lan honetan planteatu diren bi erronkak heziketa-
zikloaren hiru modulu hauei dagozkie: 

● 0067. Tresna Bidezko Analisiak 
○ IE1. Tresna bidezko teknikak hautatu, eta neurtu behar diren 

parametroekin eta tartearekin erlazionatzen ditu. 
○ IE2. Tresna bidezko ekipamenduak, materialak, laginak eta 

erreaktiboak prestatu, eta neurtu behar diren parametroekin 
erlazionatzen ditu. 

○ IE3. Laginak analizatzen ditu tresna bidezko analisi-teknikak 
aplikatuta. 

○ IE4. Emaitzak interpretatu, eta lortutako balioak aplika daitekeen 
araudiarekin edo ezarritako beste irizpide batzuekin konparatzen ditu. 
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● 0071. Saiakuntza bioteknologikoak 

○ IE1. Proteinak eta azido nukleikoak erauzten ditu eta hautatutako 
teknika laginaren matrizearekin erlazionatzen du. 

 

● E-200. Ingeles teknikoa 
○ IE1. Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko 

dokumentuak interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta 
funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, jasotze- edo 
entregatze-orria, fakturak, erreklamazioak… 

3. ZEHARKAKO ETA GIZARTEKO GAITASUNAK 

ETHAZI metodologian, OCDan agertzen diren gaitasun teknikoez gain, 
zeharkakoak eta gizartekoak ere lantzen dira: batetik, konpetentzia digitala eta, 
bestetik, hiru lan-esparrutan lantzen diren gaitasunak —esparru profesionalean, 
taldearen esparruan eta esparru pertsonalean—. 

● Konpetentzia digitala 
Konpetentzia hori gako-konpetenzia gisa definitu zuen Europar Batasunak 
XXI. mendeko herritarrarentzat, eta 2013an, konpetentzia digitala 
zehazteko, DIGCOMP (Developing and Understanding Digital 
Competence) argitaratu zuen. Erronkan ebaluatzen diren beste 
konpetentzien barruan, DIGCOMPen 21 azpikonpetentziatako batzuk 
integratuko dira: batetik, informazio- eta komunikazio-teknologiak modu 
kreatibo, seguru eta kritikoan erabiltzeko, eta, bestetik, horren bidez, 
lanarekin, enplegagarritasunarekin, ikaskuntzarekin, aisialdiaren 
erabilerarekin eta gizarteratzearekin erlazionatuak dauden helburuak 
lortzeko. Beraz, konpetentzia digitala garatuko da beste konpetentzia 
batzuetan ikaskuntzaren emaitza adierazgarriagoak lortzeko, baina ez da 
ebaluatuko. 
DIGCOMP markoaren arabera, konpetentzia digitala bost arlotan 
egituratzen da (Informazioa, Komunikazioa, Edukiak sortzea, Segurtasuna 
eta Arazoak bideratzea). Guztira 21 azpikonpetentzia biltzen ditu, eta 
ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak zehazten ditu. 
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Europar Batasunaren DIGCOMP markoa  

1. Informazioa 
1.1. Informazioa 

arakatzea, bilatzea 
eta bahetzea. 

1.2. Informazioa 
ebaluatzea. 

1.3. Informazioa 
babestea eta 
berreskuratzea. 

2. Komunikazioa 
2.1. Teknologien bidez 

interakzioan jardutea. 
2.2. Informazioa eta 

edukiak partekatzea. 
2.3. Herritarrek online 

parte-hartzea. 
2.4. Kanal digitalen 

bidezko lankidetza. 
2.5. Netiketa. 
2.6. Nortasun digitala 

kudeatzea. 

3. Edukiak sortzea 
3.1. Edukiak garatzea. 
3.2. Integratzea eta 

berregitea. 
3.3. Egile-eskubideak 

eta lizentziak. 
3.4. Programatzea. 

4. Segurtasuna 
4.1. Gailuak babestea. 
4.2. Datu pertsonalak 

babestea. 
4.3. Osasuna babestea. 
4.4. Ingurumena 

babestea. 

5. Arazoak bideratzea 
5.1. Arazo teknikoak ebaztea. 
5.2. Behar eta erantzun teknologikoak identifikatzea. 
5.3. Berrikuntza eta teknologia sormenez erabiltzea. 
5.4. Gaitasun digitaleko gabeziak identifikatzea. 

 
● Pentsamendu sortzailea eta berritzailea. Esparru profesionala 

 
○ Aldaketara egokitzea 

- IE1. Erronka bat edo jarduera desberdin bat planteatzean, 
lasaitasuna erakusten du eta aldaketekiko proaktiboa da. 

- IE2. Berritasunen alderdi positiboak balioesten ditu. 
○ Ekimen-gaitasuna 

- IE1. Ingurunea behatzen du, eta interesa daukaten seinaleak 
antzeman, osatu eta partekatzen ditu. (DIGCOMP 2.1., 2.2., 2.3. 
eta 2.4.) 

- IE2. Egoera askoren aurrean, ebazpen alternatiboak sortzen ditu.  
- IE3. Loturak egiten ditu eta ideiak aurreproiektu bilakatzen ditu. 
 

● Lana taldean egitea. Taldearen esparrua  

○ Komunikazioa 
- IE1. Egin nahi duena eta lortu dituen emaitzak modu eraginkorrean 

komunikatzen ditu. 
- IE2. Teknologia berriak baliatzen ditu, gailu elektronikoen erabilera 

egokia eginez, eta komunikaziorako kanal egokia aukeratzen du. 
(DIGCOMP 2.1., 2.4. eta 2.6.). 

http://digitala.berritzegunenagusia.eus/segurtasuna/4-3-osasuna-babestea/
http://digitala.berritzegunenagusia.eus/arazoak-bideratzea/5-2-behar-eta-erantzun-teknologikoak-identifikatzea/
http://digitala.berritzegunenagusia.eus/arazoak-bideratzea/5-3-berrikuntza-eta-teknologia-sormenez-erabiltzea/
http://digitala.berritzegunenagusia.eus/arazoak-bideratzea/5-4-gaitasun-digitaleko-gabeziak-identifikatzea/
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- IE3. Erreminta egokiak aukeratzen ditu eta behar bezalako edukiak 
lortzen ditu, bai lan-prozesu guztia idatziz eta grafikoki azaltzeko, 
bai ahozko adierazpena osatzeko (DIGCOMP 3.1., 3.2. eta 3.3.). 

○ Gatazkak ebaztea 
○ Lider izateko ahalmena 

 
● Ikasten ikastea. Esparru pertsonala 

 
○ Plangintza eta antolaketa 

- IE1. Planifikatzen du eta planifikatutakoa gauzatzen du. Sortzen 
diren ezustekoen aurrean, ekintza zuzentzaileak eta hobekuntzak 
proposatzen ditu.  

- IE2. Lan-ordutegiak eta taldearen antolaketa errespetatzen ditu. 
- IE3. Ikasketa-prozesua modu ordenatu eta eraginkorrean 

planifikatzen eta antolatzen du. (DIGCOMP 1.1., 1.2. eta 1.3.). 
○ Prebentzioa 
○ Autonomia 
○ Inplikazioa 
○ Erabakiak taldean hartzea 

 

4. TALDEA SORTZEA ETA SUSTATZEA 

Aurreko atalean aipatu denez, ETHAZI metodologian lana taldean egitea da 
garatzen den gaitasunetako bat. Hori dela eta, irakasleek lan-taldeak sortzen 
eta sustatzen lagundu behar diete ikasleei, erronkak gauzatzeko. Zeregin hori 
ez da zaila izango 2. kurtsoko Saiakuntza bioteknologikoen modulu honetan: 
alde batetik, ikasleek Erronken bidezko ikaskuntza 1. kurtsotik ezagutzen 
dutelako, eta, bestetik, dagoeneko elkar ezagutzen dutelako. Beraz, badakizkite 
bakoitzaren aukerak eta, gehiago edo gutxiago, gelako kide bakoitzaren 
gaitasunak eta ahultasunak zein diren.  

Taldeek berez sortu beharko lukete. Hiru lagunez osatutako taldeak sortu 
behar dituzte. Erronka bukatutakoan eta hurrengo erronka aurrera eramateko, 
taldeetako partaideak alda daitezke, eta berriro toki egokia aurkitzeko aukera 
eman. 

Taldeek honako eginkizun hauek banatuko dituzte: 

• Koordinatzailea. Ezarritako lanaren prozesuari jarraitzeko arduraduna 
da. Taldeko bileren moderatzailea da eta irakaslearekin harremana 
izango du. 
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• Idazkaria. Taldeko bileren garapena eta emaitzak nabarmentzea izango 
da haren ardura. Taldeak partekatuta daukan dokumentazio guztia 
ordenatuta mantentzeko ardura ere izango du. 

• Denbora-kontrolatzailea eta materialaren arduraduna. Taldeko bileretan 
denbora neurtzeko ardura izango du. Taldean erabilitako materiala, 
erreminta eta ekipoen garbiketaz eta ordenaz ere arduratuko da.  

5. LANAREN ANTOLAKETA ETA METODOLOGIA 

Lanaren antolaketari dagokionez, ikasleek laborategiko teknikariak izango 
balira bezala egingo dute lan: 

 Zuzeneko lan-ordutegia 08:00etatik 14:30ak arte da. 

 Egunero goizeko 08:00etan errutina batzuk gauzatuko dira eta eguna 
antolatuko da: 

- Behaketa-errutina (08:00-08:15): posta elektronikoa (Gmail) eta gure 
sare sozialak (Twitter eta gure RSS Feedly gestoreak) begiratuko dira, 
interes-seinaleak osatu, eta komunitatean partekatuko dira (Google+). 

- Errutina sortzailea (08:15-08:20): pentsamendu sortzaile eta 
berritzailearen gaitasuna garatzeko, egunero albo-pentsamendua 
landuko da ariketa batekin. 

- Komunikazio-errutina (08:20-08:30): pentsamendu paraleloa landuko 
da kanpoko informazioa kudeatzeko. Sortzen diren aukerak aztertu, 
erabakiak hartu eta antolatu egingo dira. 

 08:30-14:15 bitarteko denbora modu autonomoan kudeatuko du talde 
bakoitzak, eta foku nagusia erronkaren ebazpena izango da. 

 14:15etik aurrera, talde guztiek erabilitako espazioa, materiala eta ekipo 
guztiak jaso, garbitu eta ordenatu beharko dituzte.  

Komunikazio presentziala ezinezkoa denean, Googleren aplikazioak 
erabiliko dira komunikazio hori egiteko (Gmail, Hangoutschat edo Hangouts 
bideokonferentzia). 

Burututako lan guztia (lortutako eta sortutako eduki digitalak) Google Driven 
kokatuta egongo da. 

Irakaslea talde bakoitzaren erritmora egokituko da, talde bakoitzaren 
denbora naturalak errespetatuz. Talderen bat funtzionamenduaren parametro 
arruntetatik kanpo geratzen bada edo blokeo-uneak sortzen badira, irakasle 
taldeak parte hartuko du eta aldaketa eramango du aurrera. 

Metodologiari dagokionez, ikasleek erronka bakoitza egiteko, ETHAZI 
diagramaren 11 urratsak errespetatu eta aplikatu behar dituzte. 
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Laburbilduz, honako puntu hauek landu behar dituzte: 

 Erronka aurkeztea (arazoa planteatzea, 1. urratsa) 

 Arazotik erronkara (2. urratsa) 
Talde bakoitzak identifikatu behar du zer behar den erronka garatzeko:  

- Adierazi behar dute erronkaren aurrean zer emozio eta sentsazio 
sentitzen dituzten. 

- Aipatu behar dituzte puntu indartsuak eta ahulak, banan-banan. 
Gainera, bukaerako emaitza zein izan daitekeen irudikatzea planteatzen 
da; hau da, bakoitzak zehaztu behar ditu espero dituen emaitzak. 

 Parametroak zehaztea (3. urratsa) 

 Informazioa lortzea eta antolatzea (4. urratsa)  
Fase honetan irakasleak autoikaskuntza eta elkarlaneko ikasketa 
sustatuko ditu. Interneteko bilatzaileen erabilera eraginkorra bultzatuko 
du, baita informazio iturriak egiaztatu ere. 
Irakasleak erronkaren bukaera posiblerako informazio baliotsua dauka 
(apunteak formatu digitalean, web-baliabideak, eta abar). Informazio hori 
lehenengo urratsak era autonomoan eman ondoren jakinaraziko da.  
Lortu den informazioa antolatu behar da, erronken arabera. Taldeko 
Google Driveko karpetan eta ikasle bakoitzaren blog pertsonaletan 
ordenatua eta sailkatua egongo da. 
Pauso hau giltza denez, ebaluatu egiten da. Ikasketa-prozesua bera 
antolatzeko eta planifikatzeko gaitasuna ezinbesteko alderdia da. 
Gaiaren zailtasuna handia denez, irakasleak formazio-saio edo master 
class batzuk antolatuko ditu (hautazko formazio-pilula deitutakoak). 

 Proposamenak sortzea (5. urratsa) 
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 Proposamenak aurkeztea (6. urratsa) 
Hau da lehenengo jarraipen-puntua. Taldeek aldez aurretik gonbidatu 
behar dute irakasle taldea, Google Calendar bitartez. Pauso honetan, 
aukeratu dituzten proposamenak aurkeztu eta justifikatu beharko dituzte 
irakasle taldearen aurrean. Horrekin batera, ebazpen horietara heltzeko 
jarraitu duten prozesua ere adieraziko dute. Era berean, sortu dituzten 
ebidentziak erakutsi beharko dituzte (lortutako informazioa, sortutako 
dokumentazioa, eskemak…). 
Irakasle taldeak erabakiko du taldekide bakoitzak aurkezpeneko zein 
unetan hartuko duen parte. Edozein ikasle deitu daiteke aurkezpen hori 
hasteko, jarraitzeko edo bukatzeko. 
Aurkezpena bukatu ondoren, irakasle taldeak beharrezkoak diren 
galderak egingo ditu, 11 urratsen prozesu metodologikoa errespetatu 
dutela ziurtatzeko eta geratzen diren etapak segurtasunarekin aurrera 
eraman ditzaketela ziurtatzeko. Garrantzia emango zaio taldeak eskuratu 
dituen arau eta konpromisoak berrikusteari, aurreko erronkan bizi 
izandako esperientzia kontuan hartuz. 

 Proposamena aukeratzea (7. urratsa) 
Aurkezpenaren etapa bukatu ondoren, ikasleak eta irakasleak 
elkarlanean arituko dira proposamen egokiena hautatzeko. Pentsamendu 
konbergentearen jarduera honetan, irakasleak bere esperientziaren 
ekarpena egingo du. Ikasleek proposamenaren puntu indartsuak eta 
onurak azalduko dituzte, baita ahulak eta arazoak ere. 

 Jarduerak antolatzea (8. urratsa) 
Talde bakoitzak taula bat sortuko du Trellon. Bertan, egin beharreko lana 
planifikatuko da, metodologia honen giltzak identifikatuz: ikasi, eraiki eta 
neurtu.  
Zeregin bakoitza nork, noiz eta nola egin behar duen definitu beharko 
dute, baita erabili beharreko materiala, ekipoak eta espazioa ere. Azken 
hori erabakitzeko, irakasleari proposamen bat egingo zaio. Hark ikusiko 
du daukaten espazioa nola banatu talde guztien artean. 

 Jarduerak exekutatzea (9. urratsa) 
Fase hau erronka guztiko luzeena da, eta irakasleak behaketa eta 
jarraipen gehien egin behar duen unea. Ikasle bakoitzaren eboluzioaren 
ebidentziak jasotzeko aprobetxatu behar da. Irakaslearen parte-hartzeak 
neurtua izan behar du kasuan kasu, ikasketa-prozesu autonomoa ez 
eteteko. 

 Emaitzak aurkeztea (10. urratsa) 
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 Ebaluatzea (11. urratsa) 
Ebaluazioa eraginkorra izateko, irakaslearen zeregina da gaitasun 
profesional bakoitzerako ebidentziak jasotzea. Ebidentzia horiek ikasle 
bakoitzaren eboluzio-fitxan idatziko dira. Erronkaren amaieran, 
irakasleak errubrika erabiliko du gaitasun bakoitzaren eboluzioa zein den 
jakiteko. Aplikatzen den errubrika-unera arte jasotako ebidentzietan 
oinarrituko da. Eboluzio-fitxa Google Driveko kalkulu-orri bat da, irakasle 
taldearekin eta ikasle bakoitzarekin partekatua egongo dena. Irakasleek 
ediziorako baimena izango dute eta ikasle bakoitzak komentatzeko 
baimena. Horrela, ikasleek edozein unetan beren fitxarako sarbidea 
izango dute eta beren ikasketa-prozesuko feedback konstante bat jaso 
dezakete 

 

Prozesu osoan ebidentziak eta gertakizun nabarmenak jaso behar dira. 
Ikasle bakoitzaren eboluzioa neurtzeko, bi jarraipen-puntu izango dira 
prozesuan zehar: 6. eta 10. urratsak.  
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PROTEINEI BURUZKO ERRONKA 

“Proteinen kuantifikazioa eta karakterizazioa” oinarrizko edukia lantzeko, 
erronka bat proposatuko zaie ikasleei. Horretarako, Flipped classroom 
metodologia erabilita, aurreko egunean posta elektronikoz erronkaren fitxa 
bidaliko zaie: 

“Azken bolada honetan, modan daude argaltzeko nahiz kirola egiteko 
erabiltzen diren prestakinak edo edari proteikoak. Gehienak esnez, arrautzaz, 
sojaz eta gariz osatuak dira. Egun bakoitzerako gomendatzen den proteina-
kantitate onargarria 0,8 g/kg da helduentzat; umeentzat kantitate hori 1,2 g/kg-
ra igotzen da, eta kirolarientzat, 2 g/kg-ra irits daiteke.  

Demagun gimnasio batean lan egiten duzuela, eta proteinei buruzko 
txosten bat eskatzen dizuetela, kirolari bakoitzak arriskurik gabe har dezakeen 
proteina-anoa egokiena zein den jakiteko. Horretarako, zenbait esneren (esne 
osoa, erdigaingabetua, gaingabetua, sojarena…) eta edari proteikoren analisi 
kuantitatiboak egin behar dituzue (mg/mL), eta taula batean adierazi. Gainera, 
proteinen funtzio nagusia egitura-funtzioa denez eta ez energetikoa, laginen 
karakterizazioa ere egin behar duzue; hau da, osatzen dituzten proteinak 
identifikatu.  

Laburbilduz, egindako lanarekin, taulaz aparte, aurkezpena edo artefaktu 
digitala egin beharko duzue. Formatua librea da, eta lanean agertu beharko 
dute honako puntu hauek: erabilitako protokoloak, emaitza esperimentalak, 
ondorioak, bibliografia eta bestelakoak”. 

Hurrengo egunean, erronkaren fitxa aztertuko da, eta ETHAZI diagramaren 
11 urratsak argituko dira. Pauso horiek aurreko atalean era orokorrean azaldu 
direnez, hemen soilik esplikatuko da erronka honi dagokiona: 

 1. urratsa: arazoa planteatzea.  

- Arazoaren berezitasunak partekatzen dira, guztiok erabat ulertzeko 
eta une beretik hasteko. 

- Ikasle bakoitzak oharrak hartu behar ditu zer eskatzen den argi 
izateko, hala nola hainbat laginen proteinak kuantifikatzea eta 
karakterizatzea, metodoa eta teknika aukeratzea, erronkaren 
amaiera-data zein den jakitea, eta abar. 

- Prozesuaren pauso bakoitza dokumentatu behar da. 

- Erronka lantzeko eskuragarri izango duten ekipamenduari eta 
materialari buruz informatuko da: 
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° Material suntsikorra eta erreaktiboak 
° Ekipamendua: espektrofotometroa, elektroforesi-ekipoa… 
° Norbera babesteko ekipamendua  

 

Guztiek erronka argi daukatenean, ikasleek taldeak sortu behar dituzte. 
Erronkaren planteamendua irakurri eta batera jarri behar dute. Hemendik 
aurrera, ikasleak taldeka ariko dira, urratsez urrats eta modu 
autonomoan. Denboraren autogestioa hasten da. 

 3. urratsa: parametroak zehaztea.  

Taldeek bi galdera nagusi planteatu beharko dituzte: 

- Zer dakigu? Aurretiko ezagutzak erabiliko dituzte: taldea elkartuko 
da eta dakitena eta maneiatzen dutena partekatuko dute. 
Bakoitzak erronka ebazteko balio dezaketen aurretiko ezagutzak 
erakutsiko ditu: zer dakigu proteinen kuantifikazioari buruz?, 
zertarako jakin nahi dugu?, zergatik da garrantzitsua?  

- Zer ikasi behar dugu? Ezagutza gehigarriak. 

° Biofotonikaren erabilera proteinak kuantifikatzeko: hainbat 
metodo 

° Kuantifikazio-metodoen abantailak eta desabantailak 
° Lambert-Beeren legearen aplikazioa 
° Espektrofotometroaren erabilera 
° Proteinen kontzentrazioaren kurba estandarra edo kalibratze-

kurba 
° Estrapolazioa: laginen proteinen kontzentrazioa determinatzea 

kurba estandarretik abiatuta 
° Proteinen identifikazioa: elektroforesia 
° Datuen tratamendua eta emaitzak. Ondorioak 

 
 4. urratsa: informazioa bilatzea eta antolatzea.  

Lan honen hurrengo atalean erronka honetarako behar den 
dokumentazio zehatza azalduko da (“Elikagaien proteinak determinatzea 
Bradford metodoaren bidez”). 

 5. urratsa: proposamenak sortzea. 
Beharrezko informazio guztia lortu eta antolatu ondoren, planteatutako 
erronkaren ebazpenari dagozkion aukerak sortuko dituzte taldeek, 
pentsamendu dibergentea erabilita. Kasu honetan, bi aukera izango dira: 
laginak hautatzea, eta proteinak kuantifikatzeko eta identifikatzeko 
hainbat metodo erabiltzea. Aurkezpenean gutxienez hiru proposamen 
erakutsiko dituzte. Aukera bat proposamen bilakatuko da tresnarik edo 
materialik ez badago. 
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 9. urratsa: jarduerak gauzatzea. 
Laborategian ikasleek laginen proteinak identifikatu eta kuantifikatuko 
dituzte. Ikasleek, txosten batean, prozesu osoaren ebidentziak jaso 
behar dituzte, lagina hautatu dutenetik laborategian lana amaitu dutenera 
arte. Teknika eta lan-metodoak zehatz-mehatz azaldu behar dituzte. Era 
berean, behaketak, egindako akatsak, sortutako arazoak eta gainditutako 
zailtasunak agertuko dira txostenean. Sakelako telefonoarekin egindako 
argazkiak eranstea gomendatzen da. Kuantifikazio-emaitzak kalibratze-
kurbatik atera behar dituztenez, datuen tratamendua egingo dute. Gero, 
emaitzetatik ondorioak sortu eta ondo argudiatu beharko dituzte, 
erronkan planteatzen denari erantzuteko. 

 10. urratsa: emaitzak aurkeztea.  
Talde guztiek prozesu osoaren puntu garrantzitsuenak, erabili diren 
prozedurak eta emaitzak azalduko dituzte, 10 minutuan, gelako kideen 
aurrean. Ondorioak taula batean laburtuta jasoko dira. Formatua librea 
da: PowerPoint, Prezi… Amaieran, bai irakasleek eta bai ikaskideek 
galderak egin ditzakete 5 minutuan. 

Bestalde, ikasle bakoitzak talde-dokumentuaz gain, artefaktu digitala 
sortu behar du; blog bat izan daiteke, lan pertsonalaren eta talde-lanaren 
hausnarketarako egunerokoa jasotzeko. Honako puntu hauek jaso behar 
ditu: 

 Egindako lana (norberarena eta taldearena) 
 Erabilitako estrategiak eta erremintak 
 Parte-hartzea eta talde-lanari egindako ekarpena 
 Taldearen arauak 
 Zer ikasi duzu? 
 Zer kostatu zaizu gehien? Zergatik? 
 Zer gustatu zaizu gehien? Zergatik? 
 Zer aldatuko zenuke edo zer egingo zenuke beste era batera? 
 Zer dokumentu bilatu behar izan dituzu? Zer ikasi duzu haietatik? 

 11. urratsa: ebaluatzea.  
Aurreko atalean aipatutakoaz gain, autoebaluazioa eta koebaluazioa 
egingo dira (pertsonala eta taldekoa, hurrenez hurren). Taldeek lortutako 
emaitzak aztertuko dituzte. Talde bakoitzak erronkan bizi izandako 
esperientziari buruz hausnartuko du eta hobekuntza-konpromisoak bere 
gain hartuko ditu, hurrengo erronkan praktikan jartzeko helburuarekin. 
taldearen eboluzio orokorraren arabera, irakasleak gako diren ezagutzak 
indartuko ditu. 
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1. HELBURUAK 

• Espektrofotometriaren oinarriak ezagutzea. 

• Espektrofotometro baten osagaiak definitzea eta nola erabiltzen den 
ulertzea. 

• Biofotonika ezagutzea. 

• Analisirako diluzioak egiten jakitea. 

• Argi-xurgatzearen oinarrizko legeak gogoratzea konposatu koloreztatuak 
kuantitatiboki zehazteko. 

• Kalibratze-kurba irudikatzen jakitea. 

• Lagin naturaletatik abiatuta, proteinak kuantitatiboki zehaztea Bradford 
metodoaren bitartez. 

• Lagina, materialak eta erreaktiboak prestatzea, gauzatuko den 
kuantifikazioarekin bat etorrita. 

 

2. SARRERA 

Giza genomaren proiektuak bere egitekoa bete du eta giza geneen 
sekuentziazioa lortu du. Baina horrekin ez da lana bukatu, beste alor bat ireki 
baizik: proteomika, hain zuzen ere. Izan ere, genoma ezagutu eta gero, galdera 
hau sortzen da: zer egiten dute gure geneek? Jakin badakigu geneek proteinak 
kodifikatzen dituztela, eta horiek fenotipoaren forma eta funtzioa determinatzen 
dituztela. Proteomikak proteinak ikertzen ditu, batez ere haien kokapena, 
funtzioa, egitura, kantitatea, eta beren artean eta ingurunearekin duten 
interakzioa. 

Zenbait prozesu gauzatu aurretik, proteinen kontzentrazioa kuantifikatzea 
oinarrizko ohiko teknika da; esate baterako: laginak transformatzean, proteinak 
araztean, isolatzean, eta banaketa eta analisiak egitean —kromatografia, 
elektroforesia eta metodo immunokimikoa—. Entzimen ikerketan ere erabiltzen 
da teknika hori. Ez da ahaztu behar entzimak izaera proteikoa duten 
katalizatzaileak direla. Beraz, aktibitateaz gain, proteinaren kantitatea jakitea 
oso garrantzitsua da; izan ere, denboran zehar, balio horrek konstante irauten 
du, entzimen aktibitatea gutxitu arren. 
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Laborategiko praktika honetan lagin baten proteina-kantitate osoa 
kuantifikatuko da, proteina horrek edozein propietate duela ere (esate baterako, 
aktibitatea edo konformazioa). Horrela, ikasleek proteomikaren zati bat 
ezagutuko dute eta eskarmentu horrek balioko die geroko saiakuntzak 
garatzeko. 

Mikroskopioaren bidez, erraza da bolumen-unitate bakoitzean dagoen 
material biologiko baten zelula-kopurua kontatzea, baina bolumen-unitateko 
molekula-kopurua kontatzea, ordea, ezinezkoa da. Beraz, neurketa hori egiten 
ahalbideratuko duen zerbait aurkitu behar da, eta, gainera, substantziaren 
kontzentrazioarekin proportzionala izan beharko du. Arruntena, proteinen 
saiakuntzetan, argiaren absorbantzia neurtzea da. Lambert-Beeren legearen 
arabera, solutu batek uhin-luzera jakin bateko argia xurgatzen badu, 
absorbantzia solutu horren kontzentrazioarekin zuzenki proportzionala da. 
Espetrofotometroa absorbantzia unitate zenbakarrietan neurtzeko tresna da. 
Hala ere, sarritan, kuantifikatu nahi dugun substantziak ezin du besterik gabe 
entsegua egiteko behar adina argi xurgatu. Beraz, erreaktibo bat baino gehiago 
erabili beharko da konposatu koloredunak eratzeko, eta, gainera, 
kontzentrazioarekin proportzionalak izan beharko dute. 

Bradford saiakuntza proteinak kuantifikatzeko metodo kolorimetrikoa da. G-
250 Coomassie urdina koloratzailea proteinari lotzen zaionean, hura koloreztatu 
egiten da, eta, horren ondorioz, kolorearen intentsitatea neurtu ahal izango da 
espektrofotometroan. Horrez gain, metodo azkarra, erraza eta merkea da.  

Saiakuntza honetan ikasleek kalibratze-kurba osatu beharko dute, laginen 
proteinen absorbantziak eta haien kontzentrazio ezagunak (patroiak) 
irudikatuta. Gero, grafiko horretan irudikatuko dituzte lagin ezezagunen 
absorbantziak, eta, horrela, haiei dagozkien kontzentrazioak interpolatuko 
dituzte. 

3. BIOFOTONIKA 

Biofotonika, izenak berak adierazten duen bezala, biologia eta fotonika 
elkartzen dituen terminoa da. Biologia biziaren legeak ikertzen dituen zientzia 
da, eta fotonika fotoien teknologia da (sorkuntza, manipulazioa eta detekzioa). 
Eta, dakigunez, fotoiak argiaren unitate kuantikoak dira. Hortaz, biofotonikak 
material biologikoen eta argiaren edo beste energia erradiatzaile batzuen arteko 
interakzioa ikertzen du. 

Biofotonika-arloan lan egiteko, bi osagai behar dira: argi-iturri bat —
mikroskopioarena, laserrarena edo erradiazioarena— eta sistema biologiko bat 
—zelula, ehuna edo biomolekulak—. 



 
Elikagaien proteinak determinatzea   Proteinei buruzko erronka    

  
 Arantxa Zamora 16 

 
 
 

Biofotonika ezagutu aurretik, gogoratu behar da argia uhin 
elektromagnetikoz osatzen dela eta materialetan edo espazioan heda 
daitekeela. Energiaren arabera banatutako uhin elektromagnetiko multzoari 
espektro elektromagnetiko esaten zaio; 1. irudian dugu diagrama hori. Ikusten 
denez, erradiazioak uhin-luzeraren arabera ordenatuta azaltzen dira espektro 
elektromagnetikoan, uhin-luzera txikienetik handienera: gamma izpiak; X izpiak; 
argi ultramorea, UV (200-400 nm); argi ikusgaia, VIS (400-700 nm); uhin 
infragorriak (700-900 nm), eta irrati-uhinak. Nabarmena da argi ikusgaia 
espektro elektromagnetiko osoaren zatitxo bat baino ez dela, gure begiek ikus 
dezaketena, hain zuzen ere. Tarte horrek 400 eta 700 nm arteko uhin-luzerak 
hartzen ditu, gutxi gorabehera. Irudian argi ikusgaiaren uhin-luzerekin 
erlazionatuta dauden koloreak ere azaltzen dira. 

 

 
 

1. irudia. Argiaren espektro elektromagnetikoa 

 

3.1. Erradiazio ikusgaia xurgatzeko espektrofotometria (VIS 
espektrofotometria) 

Gizakiaren gorputza ehunez eta zelulaz osatuta dago. Aldi berean, ehun 
eta zelula horiek zenbait biomolekulaz osatuta daude (DNA, proteinak, lipidoak 
eta karbohidratoak). Argi erasotzailea biomolekulatara iristen denean, 
fenomeno hauek gerta daitezke: argia islatzea, xurgatzea, igortzea eta 
dispertsatzea. 
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VIS xurgatze-espektrofotometria oinarritzen da molekulek espektro 
ikusgaiaren barruko erradiazioak xurgatzeko duten ahalmenean. 1. irudian 
agertzen denez, eremu ikusgaian koloreak antzematen dira. Izan ere, argiak 
material bati erasotzen dionean, argi-energiaren zati bat xurgatzen du material 
horrek; eta material bakoitzak uhin-luzera jakin bateko energia xurgatzen du. 
Horrela, gorputz opaku batek, hau da, gardena ez denak, argi gehiena 
xurgatzen du eta zati txiki bat besterik ez du islatzen. Gorputzak erradiazio 
elektromagnetiko guztiak (kolore guztiak) xurgatzen baditu eta ez badu bakar 
bat ere islatzen, gorputza beltza da. Alderantziz, gorputz zuri batek 
espektroaren oinarrizko koloreak jaso eta islatzen ditu (gorria, berdea eta 
urdina); hau da, zuria hiru kolore horien nahasketa da. Adibidez, tomatea gorria 
dela ematen du begiek soilik argi gorria ikusten dutelako islatua, eta berdea eta 
urdina, berriz, xurgatu egiten ditu. Platano horiak, aldiz, kolore urdina xurgatzen 
du eta gorria eta berdea islatzen ditu; bien nahasketak kolore horia ematen du. 
Beraz, ikusten den kolorea espektro ikusgaiaren xurgapen selektiboaren 
emaitza da. Hau da, mekanismo fisiko-kimiko baten bidez, argiak erasotzean 
gorputzak ikusten dira haiek igortzen dituzten erradiazioen koloreez.  

Laburbilduz, disoluzio baten kolorea eremu ikusgaian atzematen da. Kolore 
hori disoluzioak igortzen dituen argi-uhinen luzerei dagokie eta ez xurgatzen 
dituenei. Xurgatzen den kolorea da igortzen denaren osagarria. Hortaz, 
xurgatze-neurketak egiteko, disoluzio koloreztatuak xurgatzen duen argiaren 
uhin-luzera erabili behar da.  

 

3.2. VIS espektrofotometroa 

Aplikazio biofotoniko gehienetan espektro ikusgaiaren xurgapena neurtu 
behar da. Erradiazioaren xurgapen hori neurtzeko tresnak espektrofotometro 
izena du. Bi osagai nagusi ditu: argi-iturria, materialari erasotzeko, eta 
sentsorea, igortzen den argiaren intentsitatea detektatzeko. 

Honako hau da neurketa egitean gertatzen den prozesua: 

• Argi-iturriak uhin-luzera espezifikoak sortzen ditu (400-700 nm), 
prismaren eta monokromatzailearen bidez. 

• Gero, argiak kubetan dagoen lagina zeharkatzen du eta laginak argiaren 
zati bat xurgatu eta osagarria igortzen du. 

• Azkenean, detektagailuak xurgatutako argia neurtzen du. 
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3.3. Lambert-Beeren legea 

VIS eta UV erradiazioen absortzioak Lambert-Beeren legea betetzen du. 
Legearen arabera, absorbantzia kontzentrazioarekiko zuzenki proportzionala 
da.  

A = ε•l•c 

Lambert-Beeren legeak dio disoluzio baten A absorbantzia c 
kontzentrazioarekiko zuzenki proportzionala dela (molekula-kopuru 
handiagoarekin argiak elkarrekintza handiago du molekula horiekin). Halaber 
dio argiak disoluzioa zeharkatzen duen l distantziarekin ere loturik dagoela 
(kontzentrazio berdinarekin, argiak laginean barrena distantzia luzeagoa egiten 
duen neurrian, molekula gehiagorekin egingo du topo). Azkenik, ε faktorearen 
mende dago. ε hori proportzionaltasun-konstantea da (iraungitze-koefiziente 
edo absortzio-koefiziente deritzo) eta espezifikoa da kromoforo bakoitzeko (hau 
da, eremu ikusgaiko erradiaziorik xurgatzen duen talde bakoitzeko). 

 

3.4. Kalibratze-kurbak 

Labert-Beeren legea baliatuz, kalibratze-kurba edo kurba estandarra egin 
daiteke. Horretarako, konposatu baten kontzentrazio desberdineko disoluzioak 
prestatzen dira, eta disoluzio bakoitzaren absorbantzia neurtzen da 
espektrofotometroan (uhin-luzera jakin batean). Ondoren, grafikoa egiten da. 
Absorbantziaren balioak irudikatzen dira ordenatu-ardatzean (y ardatza), eta 
kontzentrazioaren balioak, abzisa-ardatzean (x ardatza), 2. irudian bezala. 
Grafiko horretan ikusten denez, kontzentrazio baxuetan absorbantzia linealki 
handitzen da kontzentrazioa handitu ahala, eta marra zuzen bat lortzen da —
kalibratze-kurba teorikoa—. Kontzentrazio altuetan, ordea, balioak zuzenetik 
urrundu egiten dira eta kurba bat sortzen dute. 

Behin kurba estandarra marraztuta, lagin baten proteinaren kontzentrazioa 
determina daiteke absorbantzia neurtuta eta Lambert-Beeren legea betetzen 
den gunean. 
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2. irudia. Kalibratze-kurben adibideak 

4. PROTEINAK KUANTIFIKATZEKO METODOAK 

Proteina gehienek ez dute kolorerik; hau da, eremu ikusgaian ez dute 
kromofororik. Beraz, proteina-disoluzioaren kuantifikazioa era horretan egin 
nahi bada, kromofororen bat sortu behar da erreakzio kimiko edo fisikoen bidez.  

Hainbat metodo kolorimetriko daude: Biuret, Lowry, Bradford… Horietan 
guztietan, aminoazido jakinen albo-kateekin erreakzionatzen duten substantzia 
kimikoak erabiltzen dira disoluzioaren kolorea aldatzeko —normalean 
koloregaiak—. Horrela, disoluzioaren absorbantzia neurtu liteke VIS eremuan. 

Determinazio kolorimetriko horietan, aurreko atalean azaldutako Lambert-
Beeren legea betetzen da. Izan ere, proteina-kantitatea handitzean, 
koloreztatutako erreakzio-produktuaren kantitatea handitzen da eta, beraz, 
kolorea biziagoa izango da. Ondorioz, VIS espektrofotometroan proteina-
kontzentrazio ezagunen absorbantziak neurtuta eta kalibratze-kurba eginda, 
nahi den proteinaren kontzentrazioa determinatzen da interpolazioaren bidez.  

Biuret metodoa zaharrena da, eta proteinen presentzia detektatzeko 
erabiltzen da maiz. Bi erreakzio gertatzen dira entseguan: kelazioa eta erredox 
erreakzioa. Hiru metodoetatik, sentikortasun gutxienekoa da. 

Lowry metodoan bi erredox erreakzio gertatzen dira. Biuret entsegua baino 
sentikorragoa izan arren, interferentzia asko ditu, laborategian erabiltzen diren 
erreaktibo arruntek eragiten baitute (potasio eta magnesio ioiak, tiol eta 
karbohidrato taldeak dituzten erreaktiboak, Tris eta EDTA). 

Bradford saiakuntza hiru metodoen arteko sentikorrena da. Entsegua 
Marion Bradford-ek deskribatu zuen, 1976an, eta koloratzaile bat erabiltzen du, 
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hain zuzen ere, Coomassie brilliant blue G-250 koloregai hidrofobikoa. Metodoa 
oinarritzen da koloratzailearen propietate kimikoetan eta aminoazidoen alboko 
kateen arteko elkarrekintzan, alegia, R taldeen interakzioan. Metodoa merkea, 
ez-suntsitzailea, azkarra eta sinplea da. Gainera, sentikorra da (1-10 mg/mL 
mikroentseguan eta 0,5-1,4 mg/mL entsegu estandarrean), eta substantzia 
gutxik interferitzen dute determinazioan, esate baterako, detergenteek eta 
disoluzio basikoek. 

5. BRADFORD SAIAKUNTZA 

Proteinak kuantifikatzeko metodo hau eremu ikusgaiko erradiazioen 
xurgapenean datza eta Coomassie brilliant blue G-250 edo Coomassie urdina 
koloregaia erabiltzen du. 

Coomassie urdina zenbait eratan egon daiteke. Koloregai hutsaren ur-
disoluzioek, proteinarik gabekoek, kolore arrea dute eta 470 nm-an dute 
gehieneko xurgapena; egoera kationikoan egoten da koloregaia. Proteinaren 
aminoazidoei lotzen zaienean, berriz, koloregaia forma protonatu urdin egonkor 
bihurtzen da, eta xurgapenaren maximoa 595 nm-an gertatzen da (3. irudia). 
Lamber-Beeren legearen arabera, absorbantzia —uhin-luzera finkokoa— 
kontzentrazioarekiko zuzenki proportzionala da (A = ε·l·c ). Beraz, proteina-
kantitatearen eta kolore urdinaren intentsitatearen arteko korrelazioa dago. 
Zenbat eta proteina-kantitate handiagoa, orduan eta indartsuagoa da kolore 
urdina. Kolore-intentsitatea espektrofotometro batekin edo kolorimetro batekin 
neurtzen da.  

 

 
3. irudia. Coomassie brilliant blue G-250en absorbantzia-aldaketa 
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Bradford saiakuntzako Coomassie urdina koloregaia proteinei lotzen zaie 
hiru interakzioren bidez (4. irudia): 

• Interakzio bortitzak. Coomassie urdinak eta aminoazido basikoek 
(arginina, lisina eta histidina) elkarri eragiten diote. Izan ere, interakzio 
elektrostatikoak dituzte aminoazidoen alboko kateek (positiboki 
kargatuak) eta Coomassie urdinaren sulfato taldeak (negatiboki 
kargatua). 

• Interakzio ahulak. Coomassie urdinaren eraztun aromatikoen eta 
aminoazidoek dituzten eraztun aromatikoen artean gertatzen dira. 
Fenilanina, triptofanoa eta tirosina aminoazioek eraztun aromatikoak 
dituzte haien alboko kateetan, eta horiek Coomassieren eraztun 
aromatikoei lotzen zaizkie elektroien metaketaren interakzioaren bidez. 

• Interakzio ahulak. Coomassie urdinak eta aminoazido azido ez-polarrek 
(leuzina, isoleuzina, prolina…) elkarri eragiten diote interakzio 
hidrofobikoen bidez. 
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4. irudia. Coomassie brilliant blue G-250 koloregaiaren egitura kimikoa eta interakzioak aminoazidoen 
alboko kateekin 

 

Interakzio horiek direla eta, koloregaia proteinari lotzen zaio eta konplexu ez-
protonatu egonkorragoa bihurtzen da, kolore urdinekoa. Kolore horren 
intentsitatea proteinaren kantitatearen araberakoa da. Zenbat eta biziago kolore 
urdina, orduan eta handiagoa da proteinaren kantitatea laginean. 

Bradford saiakuntza egitea oso erraza da eta bost pausotan gauzatzen da: 
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• Laginak prestatzea, ezagunak diren proteina-patroien diluzioenak zein 
ezezagunenak. 

• Bradford koloregaia gehitzea (marroia, forma kationikoa) eta inkubatzea 
5 minutu baino gehiago. Ez da komeni 60 minututik pasatzea. 

• Koloregaia proteinari lotzea; hori dela eta, forma ez protonatu urdina 
bihurtu, eta kolore-aldaketa ikusten da. 

• A595 absortzioaren neurketa kuantitatiboa egitea espektrofotometroan. 

• Kalibratze-kurba marraztea datu ezagunekin, eta proteina 
ezezagunaren kontzentrazioa determinatzea. 

Lehen esan denez, Bradford saiakuntza erreza eta sentikorra da. Hala ere, 
Bradford erreaktiboak denborarekin proteina hauspeatzea eragiten duenez, 
erreakzioaren linealtasuna mugatuta dago, eta neurketak berehala egin behar 
dira. Horrez gain, desabantaila bat du: laginak purua izan behar du, beste 
molekula ez-proteiko batzuek ere uhin-luzera horretan xurgatzen baitute 
erradiazioa, adibidez, DNAk. 

 

5.1. Esne-proteinak kuantifikatzea Bradford metodoaren bidez 

Laborategiko saiakuntza honetan Bradford metodoa erabiltzen da hainbat 
esneren proteinen kantitatea kuantifikatzeko. Kaseina da esnearen proteina 
ugariena; 5. irudian ikus daiteke proteina horrek duen aminoazido-konposizioa. 
Kaseinaren masa molekularra 24.967 dalton da, eta 224 aminoazido ditu; 
haietatik, 13 aminoazido dira Coomassie urdinarekin interakzio gogorra 
dutenak: 4 arginina (R), 1 triptofano (W), 4 tirosina (Y) eta 4 histidina (H). 
Aminoazido horiek letra lodiz idatzita daude 5. irudiaren sekuentzian. 

 

 
5. irudia. Kaseinaren aminoazido-konposizioa 

 

Coomassie molekula aminoazido arrunt batena baino askoz handiagoa 
denez (Coomassierena 854 dalton eta aminoazidoena batez beste 110 dalton), 
koloregaiaren molekula gutxi batzuk lotzen zaizkio proteinari disoluzioan, eta 
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proteina estaltzen dute. Lotura edo estaldura horretan oinarritzen da, hain 
zuzen ere, Bradford saiakuntza.  

Praktika honetan, ikasleek kalibratze-kurba egingo dute proteinaren 
kontzentrazio ezagunen absorbantzia-datuekin. Ikusiko dute kontzentrazioa 
handitzean absorbantzia linealki handitzen dela (Lambert-Beeren legea 
betetzen den gunean). Gero, kurbaren puntuei ondoen egokitzen zaien zuzena 
aurkituko dute. Horretarako, karratu txikienen erregresioaren bidezko doikuntza-
metodoa erabiliko dute. Doiketaren kalitatea jakiteko, korrelazio-koefiziente 
lineala (r2) kalkulatuko dute. Zenbat eta 1etik hurbilago izan koefizientea, 
orduan eta lerrokatuagoak egongo dira puntuak zuzenarekin; aldiz, zeroren 
ingurukoa bada koefizientea, doiketa txartzat jo beharko da; hau da, ezingo da 
onartu absorbantziaren eta kontzentrazioen arteko erlazio lineala dagoenik. 
Azkenik, laginen absorbantzia neurtuko dute, eta grafikoarekin dagokien 
kontzentrazioa determinatuko dute interpolazioaren bidez, edo doitutako 
zuzenaren ekuazioaren bidez, baldin eta absorbantzia-balio horiek kurbaren 
gune linealean badaude. 

6. irudian praktikan sortuko denaren moduko kalibratze-kurba agertzen da; 
hau da, proteinen kontzentrazioaren eta absorbantziaren arteko erlazioa. 
Karratu txikienen zuzena edo erregresio-zuzena ere azaltzen da grafikoan. 
Normalean, doiketa horren korrelazio-koefizientea oso altua izaten da 
(irudikatutakoa 0,98 da). Kontuan hartu behar da korrelazio-koefizientea 0,9 
baino handiagoa bada, linealtasun-maila altua izango dela, eta zehaztasunez 
erabil ahal izango dela kontzentrazio ezezagunekin kalkuluak egiteko. 

 
6. irudia. Praktika honetako kalibratze-kurbaren eredu bat 
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6. LABORATEGIKO PRAKTIKA 

Talde bakoitzak bi laginen proteinak kuantifikatuko ditu laborategiko 
praktikan. Horretarako, honako hauek prestatuko dira: zenbait proteina-patroi, 
zuri bat eta bi esne-lagin (ezagunak edo itsu-probak ere izan daitezke). 

6.1. Materialak 

• 1 tutu 12 mL Bradford 1X koloregaiarekin 

• 7 mikrotutu proteina-patroiekin erabiltzeko 

• 2 tutu esne-laginekin 
• 1 mikrotutu 500 µL gatz-fosfato tanpoi 1X disoluzioarekin (PBS 

phosphate buffered saline) 
• 4 mikrotutu disoluzioak prestatzeko 
• 2-20 µL-ko eta 100-1.000 µL-ko mikropipetak 

• 10 espektrofotometro-kubeta 

 

6.2. Prozedura 

1. Prestatu patroiak: 

- Zenbakitu mikrotutuak 1etik 7ra. 

- Beheko taula gidatzat hartuta, gehitu patroi bakoitzetik 25 µL 
dagokien mikrotutuetan (erabili punta berri bat patroi bakoitzeko). 

Tutua 1 2 3 4 5 6 7 

Patroia 
(mg/mL) 0,125 0,250 0,500 0,750 1,000 1,500 2,000 

 

2. Prestatu 1:50 diluzioko esne-laginak PBS 1X 
disoluziotan: 

- Idatzi mikrotutu banatan “A lagina” eta “B 
lagina”. 

- Gehitu pipetarekin 196 µL PBS 1X A eta B 
mikrotutuetan. 

- Gehitu 4 µL esne bi mikrotutuetan eta irauli hiru aldiz 
nahasteko. 
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3. Idatzi “zuria” beste mikrotutu batean eta gehitu 20 µL PBS 1X 

4. Nahastu ondo Bradford koloregaia: 

- Gehitu 1 mL mikrotutu guztietan (patroiak, laginak eta zuria). 

- Estali mikrotutuak parafilmarekin eta, ondo nahasteko, buruz 
behera jarri hiru aldiz. 

- Inkubatu giro-tenperaturan 5 minutu baino gehiago, baina ez pasa 
ordubetetik. 

- Eraman mikrotutuetan dauden disoluzioak espektrofotometroaren 
kubetatara. 

 
5. Neurtu patroien absorbantziak 595 nm-an: 

- Piztu espektrofotometroa eta aukeratu Bradford programa. 

- Jarraitu tresnaren argibideei, eta heldu kubetei goiko aldetik eta 
optikoki gardenak ez diren aurpegietatik, hatz-aztarnak ez uzteko. 
Izan ere, eragina dute neurketan. 

 
- Neurtu patroien absorbantziak eta idatzi beheko taulan: 

 
Tutua zuria 1 2 3 4 5 6 7 

Patroia 
(mg/mL) 0 0,125 0,250 0,500 0,750 1,000 1,500 2,000 

Absorbantzia 
λ595 
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6. Sortu kalibratze-kurba: 

- Idatzi Excell taula batean absorbantzien eta kontzentrazioen 
balioak. 

- Egin grafikoa, y ardatzean absorbantziak eta x ardatzean 
kontzentrazioak jarrita. 

- Marraztu puntu horiekin karratu txikienen zuzena, Excell 
programaren bidez, eta zehaztu korrelazio-koefizientea (r2). 

 
  

7. Irakurri laginen absorbantziak 595 nm-an: 

- Idatzi laginen absorbantzia-datuak beheko taulan, eta kalkulatu 
kontzentrazioak zuzenaren ekuazioaren bidez. Korrelazio-
koefizientea 1etik hurbil izateak adierazten du patroi-puntuen 
doiketa ona dela; beraz, ekuazio horren bidez determinatutako 
kontzentrazioa ontzat hartuko da. Bestalde, diluzio-faktorea 
kontuan hartu behar da. Adibidez, esne-lagina 1:50 diluituta badago 
eta absorbantzia 0,22 bada, M mg/mL-ko kontzentrazio izango du 
lagin diluituak, baina esnearen azkeneko kontzentrazioa hauxe 
izango da:  M x 50 = … mg/mL 

 

Lagina A595 Kalibratze-kurbatik 
ateratako 

kontzentrazioa 
(mg/mL) 

Diluzio-
faktorea 

Azkeneko 
kontzentrazioa 

(mg/mL) 

A lagina     

B lagina     
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- Bisualki ere, espektrofotometrorik gabe, laginen gutxi gorabeherako 
kontzentrazioa determina daiteke patroien koloreekin alderatuta. 

 
6.3. Datuen interpretazioa 

1. Bilatu esnearen nutrizio-informazioa etiketa bakoitzean eta eman 
proteinaren datuak mg/mL unitateetan. 

2. Alderatu datu esperimentalak eta etiketatakoak, eta idatzi beheko 
taulan. 

Lagina 

Azkeneko 
kontzentrazio 

Bradford 
saiakuntzan 

Etiketako 
kontzentrazioa 

A lagina   

B lagina   

 

- Zergatik dira desberdinak? 
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7. SAKONTZEA 

Ikasleek beren esperimentuak diseinatu ahal izango dituzte Bradford 
saiakuntzaren bidez. Listuaren, malkoen edo elikagaien proteinak erabil 
ditzakete.  

Esate baterako, arrautzen proteinak erabili ahal izango dituzte (lehenengo 
zuringoa eta gorringoa bereizi eta bien masa neurtuta); kontuan hartu beharko 
dute 1 g arrautzak gutxi gorabehera 1 mL duela eta arrautzaren diluzioa egin 
behar dela PBS 100X disoluzioarekin. 

Bestalde, kuantifikazioa egin ondoren, zenbait esne-laginen proteinak 
analizatu ahal izango dituzte, SDS-PAGE elektroforesi-teknikaren bidez. 
Honako hauek izango dira pausoak: 

• Diluitu laginak 1 mg/mL-ko kontzentraziora Laemmli disoluzio 
indargetzailearekin, eta gelean ziztatu laginak 20 µg, 10 µg eta 5 µg 
proteina-kantitateekin. Ikusi laginen banda nagusiak. 7. irudian 4 esne-
laginekin egindako elektroforesi-gela azaltzen da (esne gaingabetua, 
erdigaingabetua, osoa eta soja-esnea). 

 

 
7. irudia. Esne-proteinen analisi elektroforetikoa 

• Kaseina da behi-esnearen proteina ugariena. Horrek ~ 25 eta 28 
dalton-eko pisua du eta izar batez markatuta dago irudian (*). Kaseina 
oso alergenoa denez, soja-esnea da aukeratako bat kaseinari alergia 
dioten pertsonentzat. Sojaren proteina landare-jatorrikoa da, eta, 
hortaz, ez du kaseina-banda; baina, horren ordez, sojarenak bakarrik 
diren proteinak ditu, irudian “S” batez markatutakoak, hain zuzen ere. 
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8. OHIKO GALDERAK 

1. Bradford 1X koloregaia argiarekiko sentikorra da? 
Ez, ez da sentikorra. 

2. Zenbat denboran inkubatu behar dira laginak espektrofotometroan 
irakurketa egin aurretik? 
Laginak 5 minutuz baino gehiago inkubatu behar dira, baina ordubetera 
iritsi gabe. 

3. Ba al du eraginik laginaren gainazalean burbuilak izateak? 
Ez, argiaren ibilbidea kubetaren beheko aldetik pasatzen da. 

4. Hatz-aztarnek eragina dute irakurketan? 
Bai; hori dela eta, goiko aldetik heldu behar da kubeta eta, gainera, 
optikoki gardenak ez diren kubetaren aurpegietatik. 

 

 
8. irudia. Kubeta sartzea espektrofotometroan 
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DNAri BURUZKO ERRONKA 

DNAri buruzko erronkaren bidez, heziketa-zikloko hainbat moduluren 
oinarrizko eduki asko lan daitezke. Lan honetan “Saiakuntza bioteknologikoak” 
moduluari dagozkionak soilik aipatuko dira: DNA erauzteko eta arazteko 
metodoak, anplifikazio-metodoa eta zati anplifikatuak elektroforesi bidez 
bereizteko sistemak, esate baterako. 

Flipped classroom metodologia erabilita, aurreko egunean ikasleei 
erronkaren fitxa bidaliko zaie posta elektronikoz: 

 
“Askotan entzuten dugu jaten dugun hura bera garela, baina ba al dakigu 

zer jaten ote dugun? Seguru asko ezin diogu zehatz-mehatz erantzun galdera 
horri, askotan gutxi ezagutzen baitugu kontsumitzen ditugun elikagaiei buruz. 
Guk jakin gabe, transgenikoak ere izan daitezke. 

Bestalde, batzuek diotenez, kontsumitzaileok inoiz ez bezalako informazio 
zehatza dugu jaten dugunaz; izan ere, elikagaien etiketa legez araututa dago 
eta gero eta eskakizun gehiago dago. Baina, informazio hori beti egiazkoa 
izaten da? 

Demagun OCUren laborategiko teknikariak zaretela, eta kontsumitzaile-
elkarte batek hainbat elikagai-lagin ekarri dizkizuetela transgenikoak diren 
susmoarekin. Hurrengo astean emaitzak jasotzera etorriko direla esan dutenez, 
aurkezpena eta txostena prestatu behar dituzue. Formatua librea da, baina 
honako puntu hauek agertu behar dute: erabilitako prozedurak, analisien 
emaitzak, ondorioak eta elikagai bakoitzaren etiketak legea betetzen duen ala 
ez”. 

Hurrengo egunean, proteinei buruzko erronkarekin egin den bezala, 
ETHAZI diagramaren 11 urratsak azalduko dira. Dagoeneko ezagunak direnez, 
hemen soilik aipatuko dira erronka honi dagozkion berariazko puntuak. 

 1. urratsa: arazoa planteatzea.  

- Arazoaren berezitasunak partekatuko dira, guztiok erabat ulertzeko 
eta une beretik hasteko. 

- Ikasle bakoitzak oharrak hartuko ditu eskatzen dena zer den argi 
izateko, hala nola DNA transgenikoen ezaugarriak, DNA erauzteko 
metodoak lagin motaren arabera, DNAren anplifikazio-teknikak eta 
bereizteko teknikak, eta abar.  
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- Erronka lantzeko eskuragarri izango duten ekipamenduari eta 
materialari buruzko informazioa emango da: 

° Material suntsikorra eta erreaktiboak 
° Ekipamendua: elektroforesi-ekipoa, transiluminadorea… 
° Norbera babesteko ekipamendua  

 3. urratsa: parametroak zehaztea.  

Taldeek bi galdera nagusi planteatu beharko dituzte: 

- Zer dakigu? Aurretiko ezagutzak erabiliko dituzte: taldea elkartuko 
da eta dakitena eta maneiatzen dutena partekatuko dute. 
Bakoitzak erronka ebazteko balio dezaketen aurretiko ezagutzak 
erakutsiko ditu: zer dakigu elikagai transgenikoei buruz?, nola 
detektatzen dira?, zein da arautzen dituen legea?, zer dakigu 
etiketari buruz?, iruzurrik izango da? 

- Zer ikasi behar dugu? Ezagutza gehigarriak:  

° Transgenikoak lortzeko teknikak eta etapak 
° Elikagai transgenikoen legedia 
° Etiketatzea eta trazabilitatea 
° Elikagai transgenikoak detektatzeko teknikak 
° DNA erauztea 
° Polimerasaren kate-erreakzioa (PCR polymerase chain reaction) 
° PCRaren produktuak identifikatzea: elektroforesia 
° Elektroforesi-gelak 
° Gelak lehortzea 
° Emaitzen analisiak eta ondorioak 

 
 4. urratsa: informazioa bilatzea eta antolatzea.  

Lanaren hurrengo atalean (Elikagai transgenikoak detektatzea), erronka 
honetarako behar den dokumentazio zehatza azalduko da  

 5. urratsa: proposamenak sortzea.  
Beharrezko informazio guztia lortu eta antolatu ondoren, planteatutako 
erronkaren ebazpenari dagozkion aukerak sortuko dituzte taldeek, 
pentsamendu dibergentea erabilita. Kasu honetan, bi aukera izango dira: 
transgenikoak detektatzeko metodoak hautatzea eta elektroforesi-gelak 
aukeratzea.  

 9. urratsa: jarduerak gauzatzea.  
Laborategian ikasleek laginen DNA erauzi, anplifikatu eta identifikatuko 
dute. Ikasleek, txosten batean, prozesu osoaren ebidentziak jaso 
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beharko dituzte, lagina hautatu dutenetik laborategian lana amaitu 
dutenera arte. Teknikak eta lan-metodoak zehatz-mehatz azaldu behar 
dituzte. Era berean, behaketak, egindako akatsak, sortutako arazoak eta 
gainditutako zailtasunak agertuko dira txostenean. Ondorioak ateratzeko 
gelen argazkiak atera behar dituztenez, horiek ere dokumentuetan 
agertuko dira. Halaber, dena ondo argudiatu beharko da erronkan 
planteatzen denari erantzuteko. 

 10. urratsa: emaitzak aurkeztea.  
Talde bakoitzak prozesu osoaren puntu garrantzitsuenak, erabili diren 
prozedurak eta emaitzak azalduko ditu, 10 minutuan, gelako kideen  
aurrean. Ondorioak taula batean laburtuta jasoko dira. Formatua librea 
da: PowerPoint, Prezi… Amaieran, bai irakasleek eta bai ikaskideek ere 
galderak egin ditzakete 5 minutuan. 

Bestalde, talde-dokumentuaz gain, ikasle bakoitzak artefaktu digitala 
sortu beharko du; blog bat izan daiteke, lan pertsonalaren eta talde-
lanaren hausnarketarako egunerokoa jasotzeko. Honako puntu hauek 
jaso beharko ditu: 

 Egindako lana (norberarena eta taldearena) 
 Erabilitako estrategiak eta erremintak 
 Parte-hartzea eta talde-lanari egindako ekarpena 
 Taldearen arauak 
 Zer ikasi duzu? 
 Zer kostatu zaizu gehien? Zergatik? 
 Zer gustatu zaizu gehien? Zergatik? 
 Zer aldatuko zenuke edo zer egingo zenuke beste era batera? 
 Zer dokumentu bilatu behar izan dituzu? Zer ikasi duzu haietatik? 
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1. HELBURUAK 

• Landare transgenikoak lortzeko metodoak ezagutzea, oinarri zientifikoa 
eta teknologikoa aplikatuta. 

• DNA erauzteko eta isolatzeko laginak, materialak eta erreaktiboak 
prestatzea. 

• Polimerasaren kate-erreakzioaren teknika (PCR) ulertzea.  

• Laginak eta erreaktiboak prestatzea, PCRen bidez DNA anplifikatzeko. 

• Azido nukleikoen elektroforesi-teknikaren oinarria ulertzea. 

• Gelak prestatzen, elektroforesia muntatzen eta laginak gelean aplikatzen 
trebetasuna eskuratzea. 

• Azalore-mosaikoaren birusaren 35S promotorearen eta Agrobacterium 
tumefaciens NOS genearen presentzia kualitatiboki aztertzea elikagaietan. 

• Material biologikoekin lotutako babes-neurriak hartzea: erabilera 
bakarreko material esterilizatuarekin lan egitea, eta nukleasarik gabeko 
erreaktiboak eta infekzioak eragin ditzaketen hondakin biologikoak 
desagerraraztea. 

2. SARRERA 

Elikagai transgenikoen gaiak eztabaida sutsuak piztu ditu gizartearen 
zenbait alorretan, baita zientzialarien artean ere. Batzuentzat egokiak diren 
bitartean, mehatxu larria dira besteentzat. Dena den, merkatuan eskura dauden 
transgenikoak ez dirudi arriskutsuak direnik osasunarentzat, eta, beraz, 
kontsumorako egokiak dira. Hala ere, ikertu beharko da zer eragin izan 
dezaketen epe luzera etorkizuneko belaunaldietan, nahiko berriak baitira. 

Legediari dagokionez, Europar Batasunean elikagaiaren etiketan azaldu 
behar du genetikoki eraldatutako organismo batetik eratorria dela, eraldatutako 
osagaien ehunekoa 1 baino handiagoa bada. 

Laborategi-praktika honen helburu nagusia da genetikoki eraldatutako 
organismoak detektatzea hainbat elikagai arruntetan. Gainera, ikasleek 
egiaztatuko dute elikagai transgenikoek legedia betetzen ote duten. 

Saiakuntza honetan teknika biomolekularrak erabiltzen direnez, 
bioteknologiaren arlo nagusiak landu eta sakonduko dira: DNAren erreplikazioa, 
transkripzioa eta itzulpena; geneen erregulazioa; eta ingeniaritza genetikoa. 
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3. BIOTEKNOLOGIA 

Bioteknologia ez da zehazki biologiaren adar bat; biologiaren hainbat adar 
ditu oinarrian: mikrobiologia, genetika tradizionala eta molekularra, biokimika, 
entzimologia, botanika, eta abar. 

Bioteknologiak organismoak erabiltzen ditu (mikroorganismoak, batez ere), 
gizakiarentzat onuragarriak diren produktuak edo zerbitzuak eskuratzeko. 
Aplikazioak ditu nekazaritzan, farmazia-industrian, elikagaien zientzietan, 
medikuntzan eta ingurumenean, besteak beste. Ingeniaritza genetikoa, berriz, 
bioteknologiaren adar bat da eta geneen manipulazioan datza. 

Elikagaien manipulazio genetikoa ez da berria: gizakia betidanik saiatu izan 
da uztak edo abereen arrazak hobetzen eta elikatzeko jaki hobeak eta 
sendoagoak lortzen. Hau da, 14.000 urte baino gehiagotan erabili ditu mutante 
espontaneoak (aldakortasun naturala) eta gurutzatze sexualak sagarraren, 
patataren edo artoaren barietate asko lortzeko. Sexualki bateragarriak diren 
espezieen arteko gurutzatzeak ere egin dira (hibridazioa); adibide ezagunenak 
mandoa, nektarina, klementina, pomeloa eta arbi-aza dira. Aldaketa genetikoen 
metodo zahar horiek gaur egun erabiltzen dira eta kontsumitzaileak gogo onez 
onartzen ditu. 

Ingeniaritza genetikoaren bidez, ordea, emaitzak denbora laburrean lortzen 
dira. Lehen, hamarkadak edo mendeak behar ziren emaitzak lortzeko; gaur, 
nahi dena urte gutxitan eskuratzen da eta, gainera, era kontrolatuan (1. irudian 
eskema agertzen da). Teknika horrek DNA molekularen zatiak (gene bat edo 
gehiago) konbinatzea ahalbidetzen du, bai genoma biren edo gehiagoren 
artean, bai genoma bereko eskualde desberdinen artean. Horren bidez, 
genetikoki eraldatutako organismoak lotzen dira (GEO aurrerantzean). 

 

 
1.irudia. Gurutzatze sexual tradizionala eta ingeniaritza genetikoari esker 
lortzen diren barietateak. Iturria:http://www2.uned.es/experto-biotecnologia-
alimentos/TrabajosSelecc/TrinidadSanchez.pdf 
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Hona GEO izenaren esanahia, 2001/18/CEE Europar Batasuneko 
Zuzentarauaren arabera: “Estalketa edo beste sistema naturala ez den modu 
baten bitartez, material genetikoa eraldatua daukan gizakia ez bestelako 
organismoa”. Material genetikoaren eraldaketa hori kanpokoko gene batzuk 
txertatu, kendu edo berezko gene batzuk eraldatu izanari esker gerta daiteke. 
Aldaketa hori belaunaldiz belaunaldi transmititzen da, jakina, organismoaren 
jatorrizko material genetikoa izango balitz bezala. 

GEOak bizidunak dira eta ugaltzeko gai dira; adibidez, genetikoki 
eraldatutako soja-haziek landare berriak sor ditzakete. Dena dela, GEOen 
produktu eratorriek badute eraldatutako material genetikoa, baina ez dira 
organismo bizidunak. Esate baterako, soja-olioa sojaren hazietatik ateratzen da 
eta ez da biziduna; beraz, ez da GEO, baizik eta genetikoki eraldatutako 
elikagaia (GE elikagaia, aurrerantzean). 

Bestalde, transgenikoak GEOen kasu partikularrak dira: organismo bati 
ezaugarri berriak emateko asmoarekin beste espezie baten DNA zati bat (gene 
bat edo gehiago) nahita eransten zaionean sortzen dira. Ingeniaritza genetikoaz 
baliatuz genoman txertatu den gene horri transgene deritzo. 

Ingeniaritza genetikoa industria-iraultza berritzat hartzen da, eta, esan 
bezala, alor ugaritan du aplikazioa: industria farmazeutikoan (intsulina, txertoak, 
antibiotikoak…), nekazaritzan (birus, bakterio, onddo edo intsektuekiko 
erresistentzia), abeltzaintzan (esne gehiago ematen duten behiak), elikadura-
alorrean (jogurtak edo gaztak lortzeko bakterioak, edo ardoa nahiz garagardoa 
osatzeko legamiak…), basogintzan (hazkunde azkarreko zuhaitzak edo 
zelulosa kopuru handiagoak ekoizten dituztenak), eta abar.   

4. ELIKAGAI TRANSGENIKOAK 

Elikagai transgenikoak ingeniaritza genetikoaren bidez eraldatu den 
organismo batetik eratorritako elikagaiak dira (GE elikagaia). Horrela, geneak 
zoriz nahastu beharrean, nahi den kanpoko genea isolatu eta beste espezie 
baten genoman txertatzen da, interesatzen diren ezaugarriak lortzeko. Hori dela 
eta, teknika horiei esker, tomate baten genea marrubi batean adieraz daiteke, 
eta arrain batena ilar batean. 

Printzipioz, badirudi ohiko teknika genetikoen bidez sortutako elikagai baten 
eta ingeniaritza genetikoaren bidez sortutako elikagai baten artean dagoen 
diferentzia bakarra erabilitako teknika dela. Baina beren diseinua zehaztean, 
hiru ezaugarri nagusi izan ohi dituzte transgenikoek (Ramón eta Calvo, 2001): 

• Helburu jakinen bat lortu nahi izatea, zoriaren menpe egon beharrean. 

• Elikagai egokia (lortu nahi zen konbinazio genetikoa) askoz denbora 
laburragoan lortu ahal izatea. 
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• Espezie-barrera igaro ahal izatea. 

Hirugarren ezaugarriak ondorio etiko nabarmenak ditu. Animalia baten 
genea daraman landare transgeniko hipotetiko bat arazo bihur daiteke, esate 
baterako, dieta zorrotza duen begetariano batentzat. Hori dela eta, berebiziko 
garrantzia du gai horiekin lan egiten duten zientzialariek euren ikerketetan 
ondorio horiek kontuan izatea. 

Nekazaritzan, 1983an lehenengo landare transgenikoa lortu zen, eta 
1994an janari horien merkaturatzea onartu zen lehen aldiz. Hasierako helburu 
nagusia zen lortutako landareak herbiziden aurrean eta intsektuen izurriteen 
aurrean gogorrak izatea. Gaur egun, ordea, landareen ezaugarriak aldatzen 
dituzten geneak txertatzen dira; adibidez, uzta ondoren itxura gordetzeko, 
nutrizio-balioa handitzeko, hazkuntza handia izateko, gehiago irauteko… Hona 
hemen adibide ezagun batzuk: 

• Flavr Savr tomatea. Komertzializatzeko baimena lortu zuen lehen 
elikagai transgenikoa izan zen, 1996an, AEBn. Tomate horrek mugatua 
du poligalakturonasa sortzeko gaitasuna. Poligalakturonasa da pektina 
degradatzen duen entzima bat, eta fruitua biguntzen du. Beraz, ezaugarri 
horri esker, tomatea beranduago bigundu ohi da eta denbora luzeagoz 
gordetzen ditu kolorea eta zaporea. Dena dela, bi urte geroago, 
merkatutik kanpo utzi behar izan zuten, azal biguna, zapore arraroa eta 
konposizioaren aldaketak baitzituen. 

• RR soja (Roundup Ready). Soja transgeniko horrek glifosato herbizida 
jasaten du.  

• BT-176 arto transgenikoa. Gai da zulakari deitutako zomorroaren gaitzari 
aurre egiteko. Genoman Bacillus thuringiensis (Bt) izeneko bakterioaren 
genea du; bakterio horrek Bt proteina toxikoaren sintesia eragiten du 
(delta-endotoxina). Hori dela eta, arto-landare transgenikoek berez 
sortzen dute harrarentzat hilgarria den proteina hori, eta nekazariek ez 
dute pestizidarik erabili behar laborantzan. 

• Urre-koloreko arroza. Betakarotenoak ditu arroz horrek, A bitaminaren 
aitzindariak, alegia. Hori oso garrantzitsua da; izan ere, herrialde askotan 
A bitaminaren gabeziak arazoak sortzen ditu eta arroza da elikaduraren 
oinarria herrialde horietan. 

• Koleraren kontra immunizatzen duten patatak. Koleraren toxinaren B 
azpiunitatearen genea dutenez, patata horiek gaixotasun horren aurka 
immunizatzeko gaitasuna dute. 

Abeltzaintzan aurrerapen gutxiago egin dira, sortzeko prozedurak zailagoak 
direlako eta efizientzia txikiagoa dutelako. Duela 20 urte lehen animalia 
transgenikoa sortu zen; gizakien hazkuntza-hormona txertatua zuen arratoi 
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erraldoi bat zen. Gaur egun, untxi, izokin, amuarrain eta karpa handiak ere lortu 
dira hormona hori sartuta, baina kontsumoa ez dago baimendua. Hala, animalia 
transgenikoen erabilera lau esparru nagusitara mugatzen da: farmakoen 
sorrera, gaixotasunen analisia (saguekin batez ere), organoen txertaketak edo 
xenotransplanteak, eta elikadura. 

Farmakoak sortzeko gehien erabiltzen diren animalia transgenikoak behiak, 
txerriak eta ardiak dira. Ugatz-guruinak zelula-lantegi gisa erabiltzen dira, 
animaliek ekoizten duten esnean txertatutako genea adierazteko (hau da, 
proteina sortzeko). Horrela, hainbat farmako lortzen dira.  

Elikadura-alorrean, animalia transgenikoen kontsumoa debekatua dago 
Europan, baina Amerikako Estatu Batuetan (AEB) eta Txinan, ez. 

5. LANDARE TRANSGENIKOAK LORTZEA 

Lehen landare transgenikoak 80ko hamarkadan lortu ziren ingeniaritza 
genetikoari esker. Ikertzaileak ohartu ziren Agrobacterium tumefaciens 
bakterioak oso erraz transferitzen duela material genetikoa, eta ahalmen 
horretaz baliatzen hasi ziren manipulazio genetikoak gauzatzeko. Izan ere, 
organismo transgeniko bat lortzeko bi organismok hartzen dute parte: emailea, 
nahi den genea ematen duena, eta hartzailea, ezaugarri berria adieraziko 
duena. Adibidez, intsektuekiko erresistentea den arto transgenikoaren kasuan, 
emailea Bacillus thuringiensis (Bt) da, lurrean bizi den bakterioa; bakterio 
horretatik erauzten den gene batek intsektuak hiltzen dituen proteina 
determinatzen du; arto-landarea izango da gene horren hartzailea. Gaur egun 
transferentzia hori egiteko Agrobacterium tumefaciens bakterioa erabiltzeaz 
gain, beste metodo batzuk erabiltzen dira. 

Orokorrean, landare transgenikoen produkzioan oinarrizko lau eragiketa 
egin behar dira: nahi den genea isolatu eta klonatu, aukeratutako organismoan 
sartu (transferitu), landare-zelulak ugaldu eta identifikatu, eta birsorkuntza 
burutu (landare osoa landare-zelula eraldatutik abiatuta). Jarraian ikusiko da 
xehetasunez zer urrats eman behar diren eragiketa horiek gauzatzeko. 

 

5.1. Interesatzen den ezaugarria kodifikatzen duen genea 
isolatzea 

DNA molekula batek milaka gene ditu, eta ez dago gene bakoitza 
besteetatik bereizteko teknikarik. Beraz, genea isolatzeko, DNAren 
produktuetatik abiatu behar da. Gene gehien adierazten dituzten zelulak 
aukeratzen dira eta haietatik isolatzen da dagokien RNA mezularia (mRNA). 
Hori egiteko hainbat metodo daude, eta erraza da. Gero, mRNA, bere baitan 
daraman informazioarekin, DNA bihurtuko da, birusen alderantzizko 
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transkriptasa eta DNA polimerasa entzimen laguntzarekin. Kodifikazio-
eskualdeak base-pare milaka batzuk dituen arren, genearen luzeran hamarka 
mila base-pare daude, intronak direla-eta (sekuentzia ez kodifikatzaileak).  

 

5.2. Genea diseinatzea eta kopia asko egitea (klonazio 
molekularra) 

Geneek, jatorrizko organismoan, zelulen adierazpena erregulatzen duten 
seinaleak dituzte. Baina, maiz, organismo hartzailearen zelulek ez dituzte 
seinale horiek ulertzen. Beraz, genea diseinatu behar da landare-zelulek hura 
ondo uler dezaten eta proteina interesgarria ekoitz dezaten. Hori egiteko, genea 
berregituratu behar da: behar ez diren intronak eliminatu, sekuentziak gehitu 
edo ezabatu, eta promotorea eta amaierako sekuentzia gehitu. 

2. irudian genearen egitura azaltzen da. Proteina kodetzen duen genearen 
mugak transkripzioaren hasiera- eta amaiera-puntuak dira. Promotorea eta 
beste edozein elementu erregulatzaile genetik kanpo daude.  

Promotorea ia unibertsala da gene askotan, eta genearen aktibitatea 
kontrolatzen du. Hau da, promotoreak leku bat eskaintzen du transkripzioaren 
makinaria ezagutu eta bertara lotzeko, transkripzioari edo genearen 
adierazpenari hasiera emanez. 

Amaiera-sekuentzia (Terminator) transkripzioa gelditzeko balio duen 
genearen sekuentzia da. Promotoreek eta amaiera-sekuentziek zelularen beste 
osagai batzuei eragiten diete, geneak aktibatzeko edo desaktibatzeko zelula 
motaren eta egoeraren arabera. Hala ere, adituek gene konkretu bat eraldatu 
dezakete, etengabe transkribatzeko eta proteina ekoizteko. 

Landare transgenikoetan gehien erabiltzen den promotorea azalore-
mosaikoaren birusaren 35S promotorea da (35S promotorea edo CaMV 
promotorea). Birus hori naturan dago, eta birusetik sortutako promotorea 
landareen zelula mota guztien transkripzioa aktibatzeko diseinatuta dago. 
Bestalde, transgenikoetan, amaiera-sekuentzia bezala Agrobacterium 
tumefaciens-en nopalina sintasa-ren amaiera erabiltzen da (NOS). 

Eraldaketa ez zelula bakarrean baizik eta askotan egiten denez, genearen 
kopia asko egin behar dira, PCR teknikaren bidez eta termozikladore izeneko 
tresna erabilita. Prozesu horri klonazio molekularra deitzen zaio. 
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2. irudia. Genearen egitura eta adierazpenaren eskema. P, promotorea (eskualde 
erregulatzailea); C, eskualde kodifikatzailea; T, amaiera-sekuentzia (Terminator, eskualde 
erregulatzailea); E, exonak, eta I, intronak 
 

 
 
3. irudian, landare transgenikoak lortzeko prozesuaren lehenengo bi etapak 

azaltzen dira. 
 



 
Elikagai transgenikoak detektatzea   DNAri buruzko erronka 

 
 Arantxa Zamora 43 
 

 

 
3. irudia. Landare transgenikoaren lehenengo etapak: genea identifikatzea eta 
isolatzea. Iturria: Sebiot 2000 plantas transgenicas. Preguntas y respuestas. 

 

5.3. Genea transferitzea (transformazioa) 
Behin genea diseinatuta, beste landare-zelulen DNAren barnean sartu 

behar da; hau da, pareta zelularra, mintz plasmatikoa eta mintz nuklearra 
zeharkatu behar dira, gero zelula ostalariaren genoman txertatzeko. Prozesu 
horri transformazio deritzo. Hiru transformazio-teknika nagusi daude: 
protoplastoak erabilita, metodo fisikoen bidez (biobalistika, edozein ehunetan 
edo zelulatan genea zuzenean sartuta) eta bektoreen bidezkoa (garraiobide 
gisa bakterio edo birus bat erabilita). 

• Protoplastoen bidezko transformazioa 
Protoplastoak pareta zelularrik gabeko landare-zelulak dira. Metodo 
mekanikoen eta entzimatikoen bidez, zelulei pareta kentzen zaie eta, 
modu errazean, milioika lortzen dira. Protoplastoak kultibo-ingurune 
batean gordetzen dira, eta transferitu nahi den genea gehitzen zaie. 
Transformazioa egiteko —hau da, genea zeluletan sartzeko—, mintza 
iragazkorra izatea lortu behar da, hainbat metodoren bidez 
(elektroporazioa, polietilenglikolarekin edo liposomekin egindako 
tratamendua).  

• Biobalistika edo Biolistikaren bidezko transformazioa 
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Zerealekin eta beste monokotiledoneoekin erabiltzen da batez ere. 
Gene-pistolaz (4. irudia) edo gene-kanoien bitartez, DNAz estalitako 
urre- edo tungsteno-bolatxoak jaurtitzen dira landare-zelulen kontra. 
Bolatxo horietako gehienek zeharkatu egiten dituzte zelulak, eta gutxi 
batzuk landare-zelulen barruan geratzen dira. Fluido zelularrek 
bolatxoen osagai metalikoa ikuzten dute, eta DNA nukleoan sartzen da 
eta zelularen genoman integratu. Prozesua ez da oso eraginkorra, 
tratatzen diren zelula guztien % 10ean bakarrik txertatzen baita DNA.  

 

 
4. irudia. Gene-pistola. 

Iturria: http://science.marshall.edu/harrison/resea
rch.html 

 

• Bektoreen bidezko transformazioa 
Metodo honetan, material genetikoaren transferentzia egiteko, klonazio-
bektore izeneko bitartekaria erabiltzen da; hau da, DNA zatiak 
transferitu eta erreplikatzen dituen molekula garraiatzailea. Horrela, 
bektore hori arazorik gabe erreplika daiteke zelula ostalarietan, eta nahi 
den proteina adieraz dezake. 

Bi motatako bektore daude: biologikoak (plasmidoak, bakteriofagoak…) 
eta laborategian sintetizatutakoak (kosmidoak, YAC bektoreak…). 
Guztiek hainbat ezaugarri bete behar dituzte: txikiak izatea, 
erreplikazio-jatorri izatea eta markatzaile genetikoak izatea (adibidez, 
antibiotikoekiko erresistenteak diren geneak). Bektorea hautatuko da 
diseinatutako DNAk dituen ezaugarrien eta tamainaren arabera. 

Plasmidoak dira gehien erabiltzen diren bektoreak. Bakterioek beren 
kromosoma nagusitik kanpo duten DNA molekula zirkularrei deritze 
plasmido. DNA zati horren erreplikazioa kromosomatik independentea 
da (5. irudia).  

 

 

http://science.marshall.edu/harrison/research.html
http://science.marshall.edu/harrison/research.html
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5. irudia. Bakterio baten informazio genetikoa: DNA kromosomikoa eta 
plasmidoak. Iturria: https://eu.wikipedia.org/wiki/Plasmido 

 

Bektorea hautatu ondoren eta DNA zatia anplifikatuta (nahi den 
proteina kodetzen duen genea), biak lotu behar dira. Horretarako, 
lehenbizi, elkartuko diren muturrak prestatu behar dira, bai DNAren 
zatiarena baita bektorearena ere, elkartzea eraginkorra izan dadin. Hori 
endonukleasen edo murrizte-entzimen bidez lortzen da. Entzima horiek 
DNAren sekuentzia jakin bat ezagutu eta moztu egiten dute puntu 
zehatz horretan. Horrela, puntu horretan intereseko genea duen DNA 
zatia txertatzeko aukera dago. Bukatzeko, bi DNA zatiak DNA ligasa 
izeneko entzimen bidez lotzen dira, eta DNAren molekula birkonbinatua 
lortzen da (6. irudia). 

 

 
6. irudia. DNA molekula birkonbinatua lortzea 

 
 

Behin DNA molekula birkonbinatua lortuta, bakterio batera transferitzen 
da ugaltzeko (transformazioa). Bakterioa zatitzen denean, plasmido 
birkonbinatua erreplikatzen da eta, ondorioz, aldi laburrean genea 
duten milioika bakterio sortzen dira. Hau da, intereseko genea klonatu 
egiten da. Orain arte azaldu diren etapen eskema 7. irudian agertzen 
da. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Plasmido
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7. irudia. Transformazioaren etapak plasmidoak erabilita. 

 
 

Hori guztia egin eta gero, bakterioan dagoen DNA birkonbinatua 
organismo hartzailera transferitu behar da, genetikoki eraldatu nahi den 
organismoaren zelulara, alegia. Landareen kasuan, bakterioak eta 
landare-zelulak (hostoak edo kotiledoiak) kontaktuan jartzen dira, 
bakterioek landareak infektatzeko. Era horretara, landarearen material 
genetikoan DNA birkonbinatua txertatzen da.  

Transgenea txertatzeko, Agrobacterium tumefaciens bakteriotik 
erauzitako plasmidoa erabiltzen da askotan, Ti izenekoa (Tumor 
inducing). Aipatutako bakterioa lurrean bizi da, landareen bizkarroia da 
eta tumoreak eragiten ditu landareen zaurietan. Infekzioa gertatzen 
denean, plasmidoaren DNAren zati bat —hau da, transferentziaren 
DNA edo T-DNA— landare ostalariaren genoman txertatzen da, eta 
gene normal bezala adierazten da (8. irudia). Ondorioz, landare-zelula 
eraldatuak ugaltzen dira eta tumorea eratzen da. Ezaugarri ez-ohiko 
horretaz baliatzen da ingeniaritza genetikoa nahi den genea 
transferitzeko. Horretarako, lehenbizi, plasmidoaren T-DNA zatian 
intereseko genea txertatzen da eta, gero, plasmidoa duten bakterioak 
eta landare-zelulak elkarrekin inkubatzen dira. Bakterioak landarea 
infektatzen duenean, intereseko genea —T-DNAn dagoena— landare-
zelulen kromosometan integratua geratuko da. 
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8. irudia.Ti plasmidoaren egitura  

 

5.4. Landare-zelulak laborategian ugaltzea eta identifikatzea  
Transformazio-metodo bat zein bestea erabili, landare-zelulak in vitro 

tekniken bidez hazi, eta haiekin aukeratutako geneak dituzten kopiak sortzen 
dira. 

Transformazioa ez da erabat eraginkorra izaten, eta genea ez da txertatzen 
era egokian landare-zelula guzti-guztiek berezkoa duten DNAn. Eraldatutako 
zelulak eta eraldatu gabeak begi bistan bereizezinak direnez, eraldatukoei gene 
markatzaileak txertatu behar zaizkio. Markatzaile ohikoenak antibiotikoen edo 
herbiziden aurrean erresistentzia ematen duten geneak dira. Era horretan, 
zelulak hazten badira antibiotikoa edo herbizida duen kultibo-ingurunean, genea 
ongi txertatua ez duten zelulek ez dute erresistentziarik agertuko, eta, 
horrenbestez, hil egingo dira. Horrela hautatuko dira eraldaketa genetiko 
arrakastatsua izan duten zelulak. 

 

5.5. Landareak birsortzea 
Birsorkuntza-prozesuan, DNA birkonbinatua duten zelulek landare oso 

bihurtu behar dute. Landare-zelulak totipotenteak dira; horrek esan nahi du 
landarearen edozein parteren zelula bat ugaldu daitekeela eta landare osoa 
birsor daitekeela. Hori dela eta, zelula transformatu horiek in vitro ugaltzen dira, 
nutriente egokienak dituen kultibo-ingurunean eta hormonekin lagunduta.   

Landareen birsorkuntza-prozesu horretan, kultibo-inguruneaz aparte, 
genotipoa eta zelula mota ere kontuan hartu behar dira. Dena den, zelula 
transformatu gutxik dute birsorkuntzarako ahalmena, eta soilik horietatik lortuko 
dira landare transgeniko osoak. Duela gutxi arte, pauso horrek duen zailtasuna 
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eragozpen izan da landare transgenikoak erdiestean, baina gaur egun posible 
da kultibo gehienen barietate espezifikoak birsortzea. 

Laborategian birsorkuntza egin ondoren, lurrean landatzen dira, landare 
normalak izango balira bezala, baina genetikoki eraldatutako landareak 
erdietsiko dira.  

Bukatzeko, hazi den landare transgeniko berriari zenbait analisi zehatz 
egiten zaizkio: fenotipoa (ezaugarri fisikoak), karakterizazio molekularra eta 
karakterizazio kimikoa. 

 
Landare transgenikoak ekoizteko prozesuak urteak irauten du: 10-20 mila 

zelulatatik abiatzen den arren, nahi ziren ezaugarriak betetzen dituen landare 
bakarra erdiesten da. Hala ere, metodo tradizionaleko prozesuak baino 
azkarragoa da. 

 
9. irudian landare baten eraldaketa genetikoaren eskema agertzen da. 
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9. irudia. Landare transgenikoen transformazioaren eskema: Agrobacterium tumefaciensen 

bidez eta biobalistikaren bidez. 
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6. ELIKAGAI TRANSGENIKOEN ONURAK ETA DESABANTAILAK 

Elikagai transgenikoak merkaturatzeak eztabaida sozial eta zientifiko latza 
piztu du, horrelakoek ekartzen dituzten mesede eta kalteekin. Orokorrean, alde 
eta kontra daudenek aitortzen dute badutela eragina ingurumenean zein 
osasunean. Jarraian, alderdi bateko zein bestekoen argudioen laburpena 
azalduko da. 

 
6.1. Onurak 

Transgenikoek nekazaritzari eskaintzen dizkioten abantailak landare-
ekoizpeneko kostuak murriztea eta kalitatea hobetzea dira, batik bat. Landare 
transgenikoek produktu konbentzionalen kalitatea areagotzen dute: ezaugarri 
organoleptikoak hobetzea (kolorea, zaporea edo ukitzea), heltze-prozesua 
geroratzea, elikagaien samurtzea atzeratzea edo gantz azidoen edukia 
eraldatzea. 

Ingurumenari dagokionez ere, elikagai transgenikoen defendatzaileek 
abantailak ikusten dituzte. Alde baterik, herbiziden eta pestiziden erabilera 
murrizten dute; izan ere, landare transgenikoek bakterio, onddo, intsektu eta 
birusen kontrako erresistentzia handiagoa eta herbiziden aurreko tolerantzia 
handiagoa dituzte. Bestetik, lehortearen aurreko erresistentzia handiagoa dute, 
eta, ondorioz, ur-premia txikiagoa. 

Horrez gain, muturreko tenperaturen aurrean erresistenteak diren landareak 
daudenez, orain arte antzu izan diren lurzoruak emankor bihur daitezke.  

Irizpide sozialen ikuspegitik, hobekuntza horiek mesedegarriak izan dira 
gizakiontzat, transgenikoen ekoizpena eta kalitatea handituz gero munduko 
gose-arazoak konpon daitezkeelako.  

 
6.2. Desabantailak 

Askoren iritziz, transgenikoei buruzko ikerkuntza gutxi egin dira oraingoz, 
eta denbora gutxi igaro da haien eragina erabat ezagutzeko. Beraz, 
zuhurtasunez erabili behar dira, ondorio larriak ekar baititzakete ingurumenean 
eta osasunean. Ingurumenari dagokionez, landare transgenikoak erabiltzeak 
eragin ditzakeen hainbat alde kaltegarri aipatu behar dira.  

Hasteko, GEOak kontrolik gabe hedatzea dakar; izan ere, landare 
konbentzionalek ez bezalako geneak izaki, haien aurrean abantailak izateko eta 
lehia desorekatuan aritzeko aukera dute. Horrela, landare-dibertsitatearen 
murrizketa jazoko litzateke eta, horrenbestez, herbiziden aurrean erresistenteak 
diren landareak sortu eta ugalduko lirateke. 
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Laborantzan kutsadura gurutzatuak ere gerta daitezke ereitean eta uzta 
biltzean, nekazaritzako makineria dela eta. Hortaz, ohiko landareekin erabili 
baino lehen, genetikoki eraldatutako landareak landutako soroetan erabili den 
tresneria sakon eta arreta handiz garbitu behar da.  

Kutsatzeko beste modu bat da polinizazioa, intsektuen bidez ez ezik 
haizearen bitartez ere gertatzen dena. Labore transgenikoen eta ez-
transgenikoen artean dagoen polinizazio gurutzatua murrizteko modu bakarra 
isolamendu fisiko edo biologikoa erabiltzea da. Adibidez, 200 edo 400 metrotik 
gorako distantzia errespetatzea komeni da GEOak lantzen diren soroen eta ez 
direnen artean; eta batzuen eta besteen loraldien artean, berriz, 4 eguneko 
tartea uztea aholkatzen da. 

Gainera, GEOen kutsadura lehengaia lantegietara garraiatzean gerta 
daiteke. Haziak andel handietan eramaten dira leku batetik bestera, eta 
garbiketa sakona egin behar da karga hustu eta berriz bete bitartean. 

Bukatzeko, produktuak prozesatzean ere kutsadura gerta daiteke, nahi 
gabe bada ere. Enpresa batzuek GEO duten lehengaiak zein GEO gabekoak 
baliatzen dituzte elikagaiak ekoizteko, tresneria bera erabiliz lehengai 
desberdinak lantzeko. GEO duten eta GEO gabeko lehengaien arteko 
kontaktua saihesteko, makineria hori kontu handiz garbitu behar da, batez ere 
ikusten zailak diren hodiak eta zuloak. 

Ondorioz, kutsadura gurutzatua saihestea bereziki nekeza gertatzen da, are 
GE gabeko elikagaiak eskaintzeko konpromisoa hartu duten fabrikatzaileentzat 
ere. 

Osasunari dagokionez, elikagai transgenikoek gizakien elikaduran dituzten 
balizko alde kaltegarriek ez dute oinarrian zientifikoki frogaturiko egiaztapenik: 
egindako ikerlan ugariak kezka-iturri izan balira, ez zen baimenduko elikagai 
horiek lantzea eta ekoiztea.  

Nolanahi ere, transgenikoei uko egiten dietenek azaltzen dituzten arrazoiak 
haiek eragin ditzaketen hiru ondorio nagusitan oinarritzen dira.  

Lehen ondorioa antibiotikoekiko erresistentzia garatzea da. Landare 
transgenikoa lortzeko prozesuan, intereseko geneaz gain, beste gene 
markatzaile bat sartzen dute, txertaketak arrakasta izan duen jakiteko. 
Batzuetan, markatzaile horietako batzuk antibiotikoekiko erresistentzia ematen 
duten geneak dira. Horrela, zelulak antibiotikoz tratatzen dira, eta bizirik irauten 
duten horiexek dira gene markatzailea eta bestea ere badituztenak. Gene 
markatzaile hori landare-zelulan geratzen denez, elikagaia jateak 
antibiotikoekiko erresistentzia sor lezake gure gorputzean. Dena den, 
markatzaile bakar batzuk daude baimenduta, eta pertsonei eta animaliei ez 
diete antibiotikoekiko erresistentziarik ematen. Orain, gainera, markatzaile 
horiek ken daitezke. 
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Bigarrena da gaixotasun berriak agertzea. Birusak, bakterioak eta plasmido 
bakterianoak zein horien arteko konbinazioak erabiltzen dira ingeniaritza 
genetikoan, baina haien eragina ez da oraindik ezagutzen, eta posible da 
gaixotasun berriak sortzea. Horrez gain, toxikotasun-arazoak ere ager daitezke. 
Landareek defentsa-mekanismo naturalak erabiltzen dituzte gaixotasunetatik 
eta belarjaleetatik babesteko, eta mekanismo horietako bat toxinak ekoiztea da. 
Baina, bestalde, manipulazio genetikoak eragin dezake substantzia toxiko 
horiek dosi handiagotan ekoiztea, eta, ondorioz, substantzia toxikoak lehen 
agertzen ez ziren landarearen ataletan agertzea.  

Hirugarrena, berriz, alergia-arazoak sortzea da. Proteinak dira alergia-
sortzaile eta -eragile nagusiak. Adituen aburuz, oso litekeena da bakterioetatik 
deribatutako proteinak elikagaien bidez transferitzea eta, ondorioz, proteina 
berri horiei alergia izatea. Gainera, denbora asko pasa daiteke konposatu 
berrien eraginez sortutako alergiak agertzerako, eta, hortaz, zaila da 
substantzia alergenoak detektatzea. Bestalde, pertsona batzuek elikagai jakinei 
alergia diete, eta orain gene batzuk espezie batetik bestera aldatzen direnez, 
alergia-kasuak ugaritu egin daitezkeela uste da. Adibidez, inork sojari alergia 
badio, badaki ezin duela soja duen elikagairik jan, baina tomateak, esaterako, 
bai. Tomate transgenikoak sojaren geneak balitu —sojarekiko alergia eragiten 
dion genea sartu izan baliote tomateari (proteina, azken finean)—, erreakzio 
alergikoren bat garatzeko arriskua izango luke  

Azkenik, landare transgenikoek sortzen dituzten kalte ekonomiko eta 
sozialen artean, aipatzekoa da nekazarien mendekotasuna GEOak patentatuak 
dituzten multinazionalekiko. Haiek hazi eraldatuak eta berariazko produktu 
fitosanitarioak saltzen dituztenez, elikagaien produkzio-sistema osoa 
kontrolatzen dute, geneetatik hasita hipermerkatuko saltokiraino. Hortaz, 
nekazariak multinazional gutxi batzuen oligopolioaren esku geratzen dira, eta 
laborantzaren autonomia galtzeko arriskuan egon daitezke. 

 
7. ELIKAGAI TRANSGENIKOEN LEGEDIA 

Munduko ekoizle nagusia izan arren, Amerikako Estatu Batuetako janari 
transgenikoei buruzko legedia Europar Batasunekoa baino ahulagoa da. 

Europan, elikagai transgenikoek kontrol zorrotzak gainditu behar dituzte 
merkaturatu aurretik, eta osasunerako inongo eraginik ez dutenak baimentzen 
dira soilik. Dena den, produktu transgenikoek 1997ko Europako 
Zuzentarauaren irizpide hauek bete behar dituzte: “Beharrezko eta baliagarri 
izan behar dute, gizakiaren osasunarentzat eta ingurumenarentzat seguru, 
adierazitako ezaugarri horiek berak izan behar dituzte eta, gainera, aldaezin 
iraun behar dute luzera”. 
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Gaur egun, Europar Batasuneko GE elikagai eta pentsu baimenduen 
zerrendan 75 produktu daude, guztiak artoaren, kotoiaren, sojaren, olio-
landareen hazien eta azukre-erremolatxaren barietateak. GEOak merkaturatu 
daitezke, baina haietatik sortutako edozein produktuk EBko etiketei eta 
trazabilitateari buruzko araua bete beharko du (1830/2003 Erregelamendua). 
Helburua da kontsumitzailearen aukeratzeko eskubidea bermatzea, eta, 
horrekin batera, osasunean dituen ondorioen jarraipena egitea. Arauak dioenez, 
edukiaren % 1 gainditzen duten GE osagai guzti-guztiak etiketatu behar dira 
(gehigarriak eta aromak barne), eta honen moduko esaldia agertuko da: 
"Genetikoki eraldatutako soja-artoa oinarri harturik fabrikatua".  

Erregelamenduak hau ere definitzen du: “Trazabilitatea da GEO eta 
eratorritako produktuen jatorria, erabilera eta kokapena erregistroen bidez 
zehazteko gaitasuna. Zehazki, GE produktu baten trazabilitatearen helburua da 
lehengaien eta osagaien identifikazioa, haiekin egindako prozesuak, 
eraldaketak, loteak, ontziraketa, kokapena eta banaketa, baldintza fisikoak eta 
abarren erregistroa jasotzea”. 

Ehunekotan ezarritako muga horren helburua da elikagai konbentzionaletan 
(nahi gabeko kutsaduraren ondorioz) ustekabean ager litezkeen osagai 
transgenikoak arautik at uztea. Animaliak elikatzeko produktuek oraingoz ez 
dute zertan esaldi hori ezarri etiketan, konposizioan material genetikoaren 
presentzia eduki osoaren % 1 baino handiagoa bada ere. 

Bestalde, AEBn legeak ez du behartzen baimendutako GE osagaien 
informazioa etiketan azaltzerik, horien presentzia eduki osoaren % 1 baino 
handiagoa den arren. 

Egoera horrek zailtasun latzak sortzen ditu Europar Batasunean, kopurua 
edukiaren % 1 baino handiagoa denean berariazko etiketa ezartzea xedatuta 
baitago bertan. Areago, inportatzeko, elementu transgenikoen eta ez-
transgenikoen produkzioa elkarrengandik bereizita egin behar da. Egoera hori 
are eta larriago da soja eta antzeko produktuei dagokiela. Hazi horren 
gabeziaren eraginez, gehien bat soja transgenikoa ekoizten duten AEBko 
herrialdeetatik eginiko inportazioaren mendeko da Europa, egun. 
 

8. ELIKAGAI TRANSGENIKOAK DETEKTATZEA 

GEOen etiketatzearen eta trazabilitatearen 1830/2003 Erregelamendua 
indarrean jarri zenetik, elikadura-matrize batean GEOen presentzia 
detektatzeko beharra sortu zen. Are gehiago, zenbait elikagairen eta pentsuren 
osagaietan GEOak identifikatzeko eta kantitatea zehazteko metodoak ezarri 
behar izan dira. 
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Elikagai transgenikoak hautemateko bi metodo daude: genetikoki 
eraldatutako DNA sekuentziak detektatzen dituztenak eta adierazitako proteina 
berriaren presentzia detektatzen dutenak. Metodo bakoitzak berariazko teknika 
erabiltzen du: 

• Proteinak detektatzeko, teknika immunokimikoak erabiltzen dira: ELISA 
izeneko teknika, tresna immunokromatografikoak eta aglutinazio-
saiakuntzak partikulekin.  

• DNA sekuentzia eraldatuak detektatzeko, polimerasaren kate 
erreakzioaren teknika (PCR, polymerase chain reaction) eta haren 
aldaerak erabiltzen dira.  

Kasu batzuetan teknika horiek kit komertzial errazen bidez gauzatzen dira 
eta emaitzak azkar lortzen dira. Gainera, eramangarriak direnez, edozein 
lekutan egin daiteke saiakuntza. 

Europar Batasuneko laborategiak detekzio-metodoak balioztatzen ari dira. 
Teknika kualitatiboa aintzat hartuta dago Europar Batasun osoan; GEOen 
presentzia teknika berarekin (PCR kualitatiboa) eta irizpide berekin hautematen 
da. Teknika kuantitatiboari dagokiola, metodologian eta irizpideak bateratzen 
kontsensurik ez dagoenez, emaitzetan desadostasunak sor daitezke. GEOen 
detekzioan atzemandako arazoek hainbat alderdi dituzte, landaketatik beretik 
hasi eta arestian aipatu den kutsadura gurutzatuarekin jarraituta. Horrez gain, 
legeen garapena mantsoa da eta, sarri, eguneroko ekoizpen-praktikarako arrotz 
samarra. 

Bestalde, ezin da ahaztu makina bat GEO sar daitezkeela merkatuan 
kontrolik gabe; beraz, nekez hauteman ahal izango dira, haien sekuentzia 
eraldatuak ez baitira ezagutzen. 
 

8.1. Adierazitako proteina transgenikoa detektatzea. ELISA 

Proteinak detektatzeko metodo ohikoena entzimei lotutako 
immunoabsortzioko saiakuntza da, ELISA izenekoa (ingelesetik, Enzyme-
Linned ImmunoSorbent Assay). ELISA teknika antigorputz bati lotutako entzima 
baten jardueran oinarritzen da, eta proteina espezifikoak hautemateko 
erabiltzen da, hau da, antigenoak hautemateko. Elikagai transgenikoen kasuan, 
adierazitako proteina transgenikoak bere antigorputz espezifikoarekin 
erreakzionatzen du; lotua duen entzimari kolorea aldatzen zaio eta, horrela, 
erraz detektatzen da laborategian. 

Metodo azkarra, zehatza eta merkea da. Gainera, PCRak baino 
sentikortasun txikiagoa duenez, entsegu honetan zailagoa da emaitza positibo 
faltsuak agertzea, kutsadura-arriskua txikiagoa baita. Hala ere, bi eragozpen 
ditu. Alde batetik, saiakuntza produktu freskoekin soilik egin daiteke, eta ez 
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prozesatuekin, proteinak beroarekin degradatu egiten baitira. Bestetik, ELISAk 
proteina espezifikoak detektatzen dituenez, haiei dagozkien antigorputz 
espezifikoak diseinatu behar dira; hau da, entsegu desberdinak egin behar dira 
elikagaiaren arabera. Adibidez, ELISA Bt saiakuntzak Bt artoa detektatzen du 
bakarrik eta ez beste GE artorik, esate baterako, herbizida erresistentea dena. 

 

8.2. Genetikoki eraldatutako DNA sekuentziak detektatzea. PCR 

Europar Batasunak GEOak hautemateko balioztatu zuen lehenengo 
metodoa PCRa izan zen. 1997an Pietsch-ek garatu zuen teknika kualitatibo hau 
—GEOrik dagoen ala ez detektatzen du—, eta baimenduak dauden GEO 
gehienak detektatzen ditu. Metodoa oinarritzen da txertatuta dagoen genearen 
muturreko sekuentzia erregulatzaileen detekzioan: azalore-mosaikoaren 
birusaren 35S promotorea eta nopalina sintasa-ren amaiera-sekuentzia, hain 
zuzen ere. 

ELISA teknikarekin ez bezala (transgeniko espezifiko baterako soilik balio 
duena), PCRarekin transgenikoen % 85 detekta daitezke. Izan ere, 
nekazaritzan, ingeniaritza genetikoak sekuentzia erregulatzaile gutxi erabiltzen 
ditu txertatutako geneen adierazpena kontrolatzeko (promotore-sekuentzia eta 
amaiera-sekuentzia), eta sekuentzia horiek berdinak dira labore transgeniko 
gehienetan. Dena den, PCR teknikaren bidez GEO bat detektatzeko, aldez 
aurretik aldaketa genetikoak ezagutu behar dira —hau da, sartutako genearen 
sekuentziaz gain, elementu erregulatzailearenak—; eta horien arabera, 
hasarazleak diseinatuko dira. 

Esan den bezala, PCRarekin DNA identifikatzen da, proteinak baino 
molekula egonkorragoa. Beraz, elikagaia prozesatua izan arren eta eskura 
kantitate txikia izan arren, hondatu gabeko DNA zatiak isola daitezke, PCR 
bidez anplifikatzeko.  

Elikagai batean dagoen genetikoki eraldatutako materiaren kantitatea 
ezagutzeko —hau da, kuantifikazioa egiteko—, denbora errealeko PCRa erabili 
behar da. PCRaren bertsio bat da: erreaktibo eta DNA lagin berdinak erabiltzen 
dira, eta berezitasun bakarra da erreaktiboei fluoreszentzia-adierazleak gehitu 
behar zaizkiela. DNA zatia anplifikatzen den bakoitzean, adierazleek 
fluoreszentzia igortzen dute eta ordenagailuak erregistratu egiten du.  

10. irudian azaltzen da landare batek edo elikagai batek genetikoki 
eraldatutako geneak badituen jakiteko erabiltzen den eskema. 
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10. irudia. Nola detektatzen diren GEOak elikagaietan eta landareetan. 

 

Ezin da ondoriorik atera. 
Saiakuntza errepikatu behar da 

 
   

 
 

DNA GE da? 
35 S promotorea eta NOS 

amaiera-sekuentziak detektatzea  
 

   
 
 

Ez. Landarearen DNA ez da 
bideragarria  

 

Elikagai-lagin birrindua 

PCR-ren bidez GEO detektatzea  
 

DNA erauztea 

ELISAren bidez GEO detektatzea  
 

DNA erauzi da? 
II kloroplastoa detektatzea 

 
 

Bai. Landarearen DNA 
bideragarria da. 

GE edukia kuantifikatzea denbora errealeko PCR bidez 
 

Bai. GE DNA da. Ez da GE elikagaia  
 

Ez. Ez da GE DNA 

 

Bai. GE DNA da 
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9. LABORATEGIKO PRAKTIKA 

Laborategiko praktika honetan elaboratutako hainbat elikagai aztertuko dira, 
genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) edo horien deribatuak dauzkatenak 
identifikatzeko. Era berean, material transgenikoa daukaten produktuek etiketei 
buruzko araua betetzen ote duten egiaztatuko da. Lan hau burutzeko, 4 
laborategi-saio behar dira: 

• 1. saioa: elikagai-laginen DNA erauztea. 

•  2. saioa: polimerasaren kate-erreakzioak prestatzea (PCR, 
polymerase chain reaction). 

• 3. saioa: PCRaren produktuak bistaratzea. Elektroforesia eta gela 
tindatzea. 

• 4. saioa: gelak lehortzea eta emaitzen analisia egitea. 

Esperimentuaren baliotasuna egiaztatzeko, zientzialariek ikerkuntzan egiten 
duten bezala, zenbait kontrol-proba egin behar dira. Horrela, akatsak gertatzen 
badira, kontrol horiek antzeman egingo dituzte eta esperimentuak berriro egin 
beharko dira. Honako hauek dira kontrol-probak: 

 

• DNAren erauzketa ondo egin dela ziurtatzea 

PCRan bi hasarazle (primers) erabiltzen dira: landareen DNA detektatzen 
dutenak (landare-hasarazleak, berdeak) eta transgenikoen berariazko 
sekuentziak detektatzen dituztenak (GEO hasarazleak, gorriak). GEOen 
identifikazioaren emaitza negatiboa ateratzen bada, lehenengo hasarazleek 
ziurtatzen dute elikagaia ez dela genetikoki eraldatua, eta ez DNAren 
erauzketa gaizki egin denik. 

Hasarazle horiek kloroplastoen II fotosistemako genearen 455 bp-ko 
eskualdea anplifikatzen dute (PS II). Landare gehienek badute gene hori; 
beraz, eskualde horri dagokion banda ikusi behar da elektroforesian, eta 
horrek adieraziko du DNA ondo erauzi dela. 

• Kutsadura saihestea 

Emaitza positibo faltsuak kontrolatzeko, GEO ez den elikagai-lagina 
erabiltzen da (ez-GEO), Bio-Rad ziurtagiria duena. Lagin horrek GEOen 
analisian positiboa ematen badu, PCRan kutsadura izan dela adieraziko du. 
Ondorioz, elikagai-laginak ere positiboa ematen badu, emaitza ez 
fidagarritzat hartzen da; hau da: esperimentuak ez du balio. Kutsadura-
arazoak ohikoak dira PCRan, oso sentikorra baita. Beraz, ezinbestekoa da 
kutsadura saihesteko neurriak hartzea. 
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• PCRa ondo burutu dela ziurtatzea 

Emaitza negatibo faltsuak kontrolatzeko, genetikoki eraldatutako 
sekuentziak dituen landare baten DNA moldea erabiltzen da (GE DNAren 
moldea). Sekuentzia-kontrol hori anplifikatzen ez bada, PCRan arazoren 
bat izan dela adierazten du, eta, ondorioz, laginen emaitza negatiboak ere 
ez dira fidagarriak. Molde horrek elektroforesian ematen dituen bandak 
baliagarriak izango dira elikagai-laginek sortzen dituzten banden 
erreferentzia gisa. 

Laborategiko praktika honetan PCR bikoitza burutzen da. Hau da, bi 
hasarazle pare erabiltzen direnez, txertatu den genea erregulatzen duten bi itu-
sekuentzia aldi berean anplifikatzen dira, hain zuzen ere, hasierakoa eta 
amaierakoa. Lehenengoa, sekuentzia sustatzailea, 35S promotorea edo CaMV 
promotorea da (azalore-mosaikoaren birusaren 35S promotorearen zatia) eta 
203 bp ditu. Bigarrena, amaiera-sekuentzia, NOS da (Agrobacterium 
tumefaciens-en nopalina sintasa-ren amaiera) eta 225 bp ditu. 

Bi hasarazle horiekin genetikoki eraldatutako elikagai asko detektatzen dira 
(GE elikagaiak). Batzuek CaMV promotorea besterik ez dute, beste batzuek 
NOS soilik, eta biak dituztenak ere badaude. Beraz, bi sekuentzia horiek 
erabilita, gutxi gorabehera GE elikagaien % 85 detektatzen dira. CaMV 
promotorearen hasarazleak soilik erabilita, ordea, GE elikagaien ~ % 70 
besterik ez dira detektatzen. 
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9.1. Elikagai-laginen DNA erauztea 

Elikagaitik erauzitako DNAren kalitatean eta kantitatean dago praktika 
honen gakoa. Hori dela eta, lehenengo saio honetan ondo aukeratu behar da 
elikagaia, eta gero, DNAren erauzketa gogotik egin behar da. 

Elikagaiak aukeratzeko orduan, komeni da kontuan hartzea GE elikagai 
izateko probabilitate handia dutenak: papaia, artoa eta soja freskoak, zein 
beren deribatuak, adibidez, irina, olioa, margarina, artozko gosegarriak eta 
gosaltzeko bolak, soja-lezitina, landarezko saltxitxak eta hanburgesak, eta edari 
proteikoak. Arrozak, gariak, fruta freskoak eta beren deribatuek, ordea, emaitza 
negatiboa emango dute, ez baitira GE elikagaiak. 

Saio honetan bi elikagai-laginen DNA genomikoa erauziko da (nukleoan 
dagoena, alegia): alde batetik, Bio-Rad ziurtagiria duen ez-GEO elikagaia, 
kontrol negatibotzat erabiltzeko, eta bestetik, dendan erositako bat (ustezko 
GEO). 

Erauztearen helburua da DNA bereiztea gainontzeko osagai zelularretatik, 
DNA garbia eta ukigabea lortzeko. DNA nukleoan dagoenez, haraino iristeko, 
landareen zelula-pareta, kanpoko mintz zelularra eta mintz nuklearra hautsi 
behar dira. Lan honetan haustura edo lisi hori baliabide fisiko-kimikoen bidez 
gauzatzen da.  

Behin oztopoak gaindituta, zelulen osagai guztiak aske geratzen dira 
DNArekin batera. Haien artean DNA bera suntsi dezaketen entzimak daude: 
DNAsak. Horregatik, erauzketarekin batera, entzima horiek jarduerarik gabe 
utzi behar dira, DNA babesteko eta osorik gordetzeko. Funtzio hori betetzen 
duten erreaktibo asko daude eta, normalean, lisi-indargetzaile batean 
disolbatuak erabiltzen dira. Esperimentu honetan, “InstaGene matrizea” 
erreaktibo komertziala erabiltzen da. Horrek zelulen lisia egiten laguntzeaz gain, 
DNAsen lana eragozten du. Izan ere, InstaGene matrizeak negatiboki 
kargatuak dauden perla mikroskopiko asko dituenez, positiboki kargatuak 
dauden metalak harrapatzen ditu, kelatoak eratuta. Beraz, perla negatiboek 
Mg2+ ioiak inguratuko dituzte, DNAsen jarduerarako ezinbesteko kofaktore 
entzimatikoak, eta, hortaz, ez dira erabilgarri izango DNAsentzat. 

Laburbilduz, hainbat urrats eman beharko dira erauzketa gauzatzeko: 

- Elikagaia urarekin almaizean txikitu, pareta zelularra hausteko eta 
ohe bat edo suspentsio bat egiteko. 

- Suspentsio horren zati txiki bat gehitu InstaGene matrizea duen tutu 
batean. Lisi zelularra eta DNAsen indargabetzea gertatuko da.  

- Irakin 5 minutuz, DNAsa entzimak suntsitzeko.  
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- Laginak zentrifugatu. Hondakinak eta InstaGene matrizea behean 
geratuko dira (jalkina), eta goian, gainjalkinean, erauzitako DNA 
ukigabea geratuko da. 

 

9.1.1. Materialak eta erreaktiboak 

• 2 tutu, tapoi hariztatua dutenak, 500 µL InstaGene matrizearekin 
• 1 hauspeakin-ontzi 
• 1 edo 2 elikagai-lagin 
• Bio-Rad ziurtagiria duen ez-GEO elikagaia (kontrol negatiboa) 
• 2 pipeta, plastikozkoak eta erabilera bakarrekoak  
• 1 mikropipeta 2-20 µL-koa eta dagozkion iragazkidun puntak 

(babeserako aerosola) 
• 1 almaiz eta 1 almaiz-esku 
• 1 balantza 
• 95-100 ºC-ko bainua 
• 1 mikrozentrifugagailu 

 

9.1.2. Prozedura 

Oharra: kutsadura gurutzatua ekiditeko, beti prozesatu behar da lehenbizi 
ez-GEO elikagaia. 

1. Birrindu ziurtagiria duen ez-GEO elikagaia: 

- Idatzi 500 µL InstaGene matrizea duten tapadun tutu banatan “ez-
GEO” eta “lagina”. 

- Pisatu 0,5-2 g ez-GEO elikagai, ziurtagiria duena, eta pasatu 
almaizera. 

 
- Gehitu elikagai gramo bakoitzeko 5 mL ur plastikozko pipetarekin. 

Behar den ur-bolumena kalkulatzeko, biderkatu 5ez elikagaiaren 
masa, gramotan, eta gehitu zifra hori mililitrotan.  
(elikagaiaren masa ------ g x 5  >  ------ mL) 
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- Xehatu almaizarekin, 2 minutuz gutxienez, ohe bat eratu arte. 

- Gehitu elikagai gramo bakoitzeko beste 5 mL ur gehiago 
plastikozko pipetarekin. Birrindu eta nahastu ondo almaiz-
eskuarekin, suspentsio homogeneo bat lortu arte. 

-  Gehitu plastikozko pipetarekin aurreko suspentsioaren 50 µL ez-
GEO idatzita duen tutuan (InstaGene matrizea duena). 

 
- Itxi tutua, eta nahastu behatzarekin kolpe txikiak emanez. 

 
- Garbitu almaiza xaboiarekin, gero % 10eko  lixibarekin, pasatu 

uretan, eta lehortu. 

 

2. Birrindu elikagai-lagina: 

- Pisatu 0,5-2 g  elikagai-lagin eta pasatu almaizera. 

- Gehitu elikagai gramo bakoitzeko 5 mL ur plastikozko pipetarekin. 
Behar den ur-bolumena kalkulatzeko, biderkatu 5ez elikagaiaren 
masa, gramotan, eta gehitu zifra hori mililitrotan. 
(elikagaiaren masa  ------ g x 5  >  ------ mL) 

- Xehatu almaizarekin 2 minutuz gutxienez, ohe bat eratu arte. 
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- Gehitu elikagai gramo bakoitzeko beste 5 mL ur gehiago 
plastikozko pipetarekin. Birrindu eta nahastu ondo almaiz-
eskuarekin, suspentsio homogeneo bat lortu arte. 

-  Gehitu plastikozko pipetarekin aurreko suspentsioaren 50 µL, 
“lagina” idatzita duen tutuan (InstaGene matrizea duena). 

- Itxi tutua, eta nahastu behatzarekin kolpatuz. 

3. Erauzi DNA: 

- Jarri 95 ºC-tan dagoen bainuan “ez-GEO” eta “lagina” idatzita duten 
tutuak, eta eduki 5 minutuz. 

 
- Sartu tutuak mikrozentrifugagailuan, era orekatuan, eta eduki 5 

minutuz abiadura maximoan (~ 12.000 rpm). 

 

- Gorde hozkailuan hurrengo saiora arte. 
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9.2. Polimerasaren kate-erreakzioak  egitea 

Laborategiko saio honetan, lehendik erauzitako DNA erabiliko da GEOaren 
DNA sekuentzien presentzia hautemateko: bai ez-GEO ziurtagiria duen 
laginetik, baita  elikagai-laginetik ateratakoa ere. Horretarako, polimerasaren 
kate-erreakzioak (PCR) egingo dira bi lagin horiekin eta kontrol positibo batekin 
(GE DNAren moldea). 

PCR teknika naturan gertatzen den DNAren erreplikazioan datza, baina 
kasu honetan, saio-hodi batean egiten da. PCRen bidez DNAren eskualde 
espezifikoen kopia ugari egiten dira, milioika (anplifikazioa). Hori dela eta, 
aurreko saioan DNA erauzi zaion elikagaia genetikoki eraldatutakoa den ala ez 
jakin ahal izango dugu; hau da, GE elikagai ohikoenek dituzten sekuentzia 
espezifikoak badituen ala ez dituen. 

 

PCR teknikaren gainbegiratua 

PCRa teknika sinplea eta espezifikoa da, eta DNA polimerasa entzimen 
jardueran oinarritzen da. Entzima horren bitartez, jadanik badagoen DNAren 
kate bat (moldea) beste kate osagarri bat sortzeko gai izango da. Horretarako, 
DNA moldeaz eta DNA polimerasaz gain, beste osagai batzuk behar dira: bi 
DNA hasarazle, DNAren lau base-pare (adeninaren, guaninaren, timinaren eta 
zitosinaren deoxirribonukleotido trifosfatoak) eta indargetzaileak. 

PCRan erabiltzen den polimerasa entzimak termikoki egonkorra izan behar 
du, prozesuan 95 ºC-rainoko beroketa egiten baita. Tenperatura altu horretan 
entzima gehienen jarduera biologikoa suntsitzen da. Askotan Taq polimerasa 
erabiltzen da, DNA polimerasa termoegonkorra. Entzima hori bakterio termofilo 
batetik isolatu zen (Thermus aquaticus, Taq), zeina Yellowstone National 
Parkeko ur berotan bizi den. 

PCRa biologia molekularraren tresna baliagarrienetakoa bihurtu da, 
aplikazio itzela baitu. Ikertzaileek geneen klonazioan erabiltzen dute, DNAren 
zati bat genoma batetik beste batera fisikoki transferitzeko prozesuan. 
Laborategiko saio hau baliatzen da DNAren sekuentzia espezifikoak 
identifikatzeko PCRak duen propietateaz. Hau da, DNAren molekulak dituen 
milaka milioi base-pareen artean, base-pare gutxi batzuk dituen sekuentzia 
aurkitzen du eta, gainera, horren milioika kopia egiten ditu, jatorrizko DNA 
moldearen kantitate txikitatik abiatuta ere. 

PCRak DNAren sekuentzia espezifikoen edo itu-sekuentzien (target 
sequence) kokalekuak aurkitzen ditu hasarazleen bidez. Sekuentzia horiek 
DNAren hari motzak dira —normalean, 6-30 base-pare bitartean—, eta 
oligonukleotido dute izena. Bi hasarazle behar dira DNAren sekuentzia bat 
anplifikatu ahal izateko: bata, zuzeneko hasarazlea (forward) eta, bestea, 
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alderantzizko hasarazlea (revers). Hasarazleak laborategian sintetizatzen dira, 
eta bi baldintza bete behar dituzte. Alde batetik, DNA moldearen itu-
sekuentziaren helize bikoitzaren harizpi bakoitzarekiko osagarriak izan behar 
dute. Eta, bestetik, anplifikatu nahi den eskualdearen bi muturren inguruan 
ezartzen edo hibridatzen dira. Modu horretan, DNAren itu-sekuentzia kopiatzen 
da Taq polimerasari esker, nukleotidoak gehituz hasarazleen 3’ muturretik (11. 
irudia).  

 

 

11. irudia. PCR ziklo bat eta osagaiak 

 
PCRan hiru urrats errepikatzen dira: desnaturalizazioa, lerrokatzea edo 

hibridazioa eta elongazioa. 

• Desnaturalizazioa. Berotze-tratamendu laburra da: tenperatura 
azkar igotzen da 95 ºC ingurura, eta minutu batez mantentzen da. 
Horrela, DNA moldearen helize bikoitza desegin egiten da; hau da, 
helize bikoitzean biribildua dagoen DNA zabaldu egiten da eta bi 
harizpiak bananduak geratzen dira. 

• Hibridazioa. Hozte-tratamendu laburra da: tenperatura azkar jaisten 
da 60 ºC ingurura, eta minutu batez edukitzen da. Bi hasarazleek itu-
sekuentzien kokapena aurkitzen dute, eta hasarazle bakoitza harizpi 
osagarriarekin lotzen da. Horrela, anplifikatu nahi den itu-sekuentzia 
mugatuta geratzen da, hasierako muturra eta bukaerako muturra 
finkatzeko balio baitute hasarazleek. 

• Elongazioa. Berotze-tratamendu laburra da: tenperatura azkar igo 
72 ºC ingurura eta 2 minutuz edukitzen da, Taq polimerasaren 
tenperatura optimoa baita. Etapa honetan harizpi osagarriak 
sintetizatzen dira eta hasarazleak nahitaezkoak dira. Izan ere, Taq 
polimerasak ezin du hasieratik, besterik gabe, DNAren kate bat 
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sintetizatu: hasteko, nukleotido-kate txikia behar du; gero, handik 
abiatzen da, hasarazlearen 3’ muturretik, eta, jarraian, harizpi 
moldearekiko deoxirribonukleosido trifosfato osagarriak gehitzen dira 
(A, T, G edo C-ren dNTPak). Bi harizpiekin aldi berean gertatzen da 
elongazioa, eta beti dNTPak 5’→ 3’ noranzkoan eransten dira (12. 
irudia).  

 

 
 

12.irudia. DNAren elongazioa PCRan 

 
Hiru etapa horiek PCRaren ziklo bat osatzen dute. Baina PCR batean 

elkarren segidan ziklo ugari egiten dira, 35 eta 45 bitartean, orokorrean. Ziklo 
bakoitzean bi kate berri sortzen dira jatorrizko katearen moldetik abiatuta. Hau 
da, lehenengo zikloan itu-sekuentzia bikoiztu egiten da, eta DNAren jatorrizko 
kantitatea halako bi egongo da eskuragarri (2 kopia, alegia); bigarren zikloan, 
kopia horietako bakoitzetik beste kopia bat sortzen da, eta guztira 4 kopia 
izango dira ziklo horren amaieran; hirugarren zikloaren bukaeran, 8 kopia 
izango dira. Hortaz, elkarren segidako ziklo ugari aplikatu ondoren, itu-
sekuentziak esponentzialki anplifikatzen dira. Adibidez, 35 ziklo egin ondoren, 
itu-sekuentziaren 235 kopia izango dira, hots, kantitate nahikoa geleko 
elektroforesian bistaratzeko (13. irudian). 
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13. irudia. PCR bidezko anplifikazio esponentziala 

 

Erreakzio osoaren ziklo guztiak mikrotutu batean gertatzen dira, PCRaren 
tresnan: termozikladorean. Tresna horrek azkar berotzen eta hozten den 
aluminiozko bloke bat dauka, zikloak egin ahal izateko. 

 
Praktikaren PCRa: prozeduraren argibideak 

Arestian aipatu denez, laborategiko saio honetan PCRa egingo da lehendik 
erauzitako DNA laginekin. Baina hori egin baino lehen, ziurtatu behar da lisian 
erabilitako InstaGene matrizearen perlak tutuaren hondoan daudela. Izan ere, 
magnesio katioiak perlei lotzen zaizkie eta ioi horiek ezinbestekoak dira Taq 
polimerasaren funtzionamendurako. Hori dela eta, gainjalkinaren 20 µL soilik 
hartu behar da PCRaren tutuan sartzeko, DNA han baitago, hain zuzen ere.  

Bestalde, praktika honetan PCR-rako osagaien nahasketa komertzial bat 
erabiliko da. Disoluzioaren osagaiak honako hauek dira: dNTPak (dATP, dTTP, 
dCTP eta dGTP), magnesio ioiak, Taq polimerasa eta indargetzailea. 
Esperimentua egin aurreko unean, PCR-rako nahasketa horri hasarazleak 
gehitzen zaizkio nahaste nagusi izenekoa osatzeko (master mix). Normalean, 
master mix bakarra egiten da PCRaren tutu guztietan erabiltzeko. Horrela, 
akatsen bat eginez gero osagai baten kontzentrazioan, denek akats berdina 
izango dute. Erreakzioa gauzatzeko, tutu bakoitzean master mix-aren 20 µL eta 
DNA moldearen 20 µL egongo dira. Gainera, behin master mix-a osatua, 
izotzean gorde behar da eta 30 minutu baino lehenago erabili behar da, 
erreaktibo horiek oso sentikorrak baitira. 

PCR bikoitza egingo denez, bi hasarazle-pare erabiliko dira. Gainera, 
hasarazleek PCRarekin bateragarria den koloratzaile bana dute (gorria eta 
berdea), master mix-ak hobeto bereizteko. Horrez gain, koloratzaileek gelean 
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migratzen dutenez, gero, elektroforesiaren segimenduan, erreferentzia bezala 
balioko dute. 

 

9.2.1. Materialak eta erreaktiboak 

• 6 tutu taparik gabekoak (PCR-rako tutuen egokitzaileak) 
• 6 PCR-rako tutu 
• Izotz-bainua honako tutu hauekin: 

- 2 tutu tapoi hariztatua dutenak, 550 µL PCR-rako nahasketarekin  
- 1 tutu landareen PSIIrako hasarazleekin (berdeak) 
- 1 tutu GEO hasarazleekin (gorriak) 
- 1 tutu kontrol positiboarekin (GE DNAren moldea) 
- 1 tutu kontrol negatiboarekin (ez-GEO baten DNA, aurreko 

saioan erauzitakoa) 
- 1 tutu elikagai-laginaren DNArekin (aurreko saioan erauzitakoa) 

• 1 mikropipeta 2-20 µL-koa, eta dagozkion punta iragazkidunak 
(babeserako aerosola) 

• 1 termozikladore 

9.2.2. Prozedura 

Oharrak. Erreakzioak prestatzen diren bitartean, tutuak izotz-bainuan eduki 
behar dira; ezin da pasatu 30 minutu baino gehiago master mix disoluzioa 
gehitzen denetik tutuak termozikladorean sartu arte. Horretaz gain, 
iragazkidun punta berria erabili behar da pipeta erabiltzen den bakoitzean. 
 
Honako urrats hauek eman behar dira: 

1. Atera izozkailutik honako edukia duten tutuak: PCR-rako nahasketa, 
GEOaren DNA moldea eta hasarazleak. Sartu tutuak 
zentrifugagailuan eta eman 12.000 rpm, 1 minutuz (pulso-spin), tutuen 
edukia hondora jaitsi dadin. Sartu tutuak izotz-bainuan. 

2. Prestatu bi master mix: LMM (berdea) eta GMM (gorria): 

- Idatzi PCR-rako nahasketa duen tutu banatan “LMM” eta “GMM”, 
landarearen master mix-a eta GEOaren master mix-a adierazteko, 
hurrenez hurren. 

- Gehitu iragazkia duen pipetarekin 11 µL landare-hasarazle (berdea) 
LMM idatzia duen tutuan. Gorde izotz-bainuan. 

- Gehitu iragazkia duen pipetarekin 11 µL GEO hasarazle (gorria) 
GMM idatzia duen tutuan. Gorde izotz-bainuan. 
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3. Zenbakitu PCR-rako tutuak 1etik 6ra. Tutu bakoitzari eduki jakin bat 
dagokio, beheko taulan adierazten den bezala. 

 

Tutua Master mix-a (osagaiak + hasarazleak) DNA 

1 20 µL LMM (landare-hasarazleak + PCR-
rako nahasketa, berdea) 

20 µL kontrol negatibo      
(ez-GEO) 

2 20 µL GMM (GEO hasarazleak + PCR-
rako nahasketa, gorria) 

20 µL kontrol negatibo       
(ez-GEO) 

3 20 µL LMM (landare-hasarazleak + PCR-
rako nahasketa, berdea) 20 µL elikagai-laginaren DNA 

4 20 µL GMM (GEO hasarazleak + PCR-
rako nahasketa, gorria) 20 µL elikagai-laginaren DNA 

5 20 µL LMM (landare-hasarazleak + PCR-
rako nahasketa, berdea) 

20 µL kontrol positibo       
(GE DNAren moldea) 

6 20 µL GMM (GEO hasarazleak + PCR-
rako nahasketa, gorria) 

20 µL kontrol positibo       
(GE DNAren moldea) 

 

4. Egokitu PCR-rako tutu bakoitza tutu-egokitzailean, eta gorde izotz-
bainuan. 

 
5. Taula gida moduan hartuta, gehitu adierazitako master mix bakoitzetik 

20 µL dagokion PCR-rako tutuan (erabili punta berri bat aldioro). 
Adibidez, gehitu 20 µL LMM (landarearen PSIIrako hasarazleak dituen 
PCR nahasketa berdea) 1, 3 eta 5 zenbakidun tutuetan. Ondoren, 
gehitu 20 µL GMM (GEO hasarazleak dituen PCR-rako nahasketa 
gorria) 2, 4 eta 6 zenbakidun tutuetan. Hori bukatu bezain laster, itxi 
mikrotutuak eta sartu izotz-bainuan. 
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6.  Ondoren, gehitu tutu bakoitzari dagokion DNAren 20 µL, taulari 
jarraituz. Aldi bakoitzean punta berri bat erabilita, pipeteatu gora eta 
behera likidoa nahas dadin. Aurreko saioan erauzitako DNAren kasuan 
(1-4 tutuak), DNA pipeteatzen denean, saihestu InstaGene matrizearen 
perlak hartzea. Perlek tutuaren hondoan egon beharko dute. Horrela ez 
bada, DNA lagin horiek zentrifugatu beharko dira berriro perlak 
hondoan gelditzeko.  

 

 
7. Sartu PCR-rako tutuak termozikladorean eta programatu zikloak 

beheko taula kontuan hartuta. 

 

Urratsa Funtzioa Tenperatura Iraupena Zikloak 

Hasierako 
desnaturalizazioa Desnaturalizazioa 94 ºC  2 min 1 

PCR bidezko 
anplifikazioa 

Desnaturalizazioa 
Hibridazioa 
Elongazioa 

94 ºC 
59 ºC 

72 ºC 

 1 min 
 1 min 

 2 min 
40 

Amaierako 
hedapena Elongazioa 72 ºC 10 min 1 

Mantentzea Mantentzea  4 ºC Zehaztugabea - 

 

8.  Anplifikazioa amaituta, gorde tutuak izozkailuan. 
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9.3. PCRaren produktuak bistaratzea. Elektroforesia eta gela 
tindatzea  

Aurreko laborategiko saioan PCRaren anplifikazioa burutu da. Hala ere, 
ezin da jakin nahi ziren DNAren produktuak (sekuentzia espezifikoak) lortu 
diren ala ez. Hori egiaztatzeko, lehenbizi, PCR produktuak bereizi behar dira 
gel-elektroforesiaren bidez, eta, gero, gela tindatu beharko da DNA zatiak 
nabarmentzeko. 

Elektroforesia  

Elektroforesi hitzak esan nahi du korronte elektrikoaren bidez eramatea. 
Teknika honen oinarria da partikula kargatuen mugimendua eremu elektriko 
batek eraginda. DNAren molekulek, negatiboki kargatuak daudenez, 
anodorantz (polo positiborantz) migratzen dute eremu elektrikoan. Euskarri 
gisa, agarosa-gela edo poliakrilamida-gela erabiltzen da. Gelek bahe molekular 
moduan dihardute, eta molekula kargatuak tamainaren eta formaren arabera 
bereiztea ahalbidetzen dute. Gelaren poroen tamaina agarosa edo 
poliakrilamida polimeroen kontzentrazioaren araberakoa da; zenbat eta 
handiagoa izan kontzentrazioa, orduan eta txikiagoak dira poroak, eta molekula 
handiei gehiago kostatuko zaie mugitzea. Ezaugarri horretaz baliatzen da 
elektroforesi-teknika, eta, horrela, lagin batean dauden tamaina askotariko 
DNAren molekulak bereiz daitezke. Izan ere, molekula txikiak handiak baino 
errazago mugituko dira gelaren poroen artean, eta urrunago iritsiko dira 
elektroforesiak irauten duen denbora-tartean; hau da, DNAren molekulak 
bananduak geratuko dira. 

Aurreko esperimentuan, PCRarekin hiru DNA zati anplifikatu sortu dira: 

- Azalore-mosaikoaren birusaren 35S promotoretik anplifikatutako zatia 
(CaMV), 203 bp-koa 

- Nopalina sintetasaren amaieratik anplifikatutako zatia (NOS), 225 bp-
koa 

-  Kloroplastoen II fotosistemako genearen anplifikazioa (PS II), 455 bp-
koa 

Tamaina horietako DNA zatiak bereizteko, % 3ko agarosa-gela edo % 
10eko poliakrilamida-gela (polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE) erabili 
behar dira. Biek emaitza onak ematen dituzte. Dena den, poliakrilamida-gelak 
agarosarenak baino hauskorragoak diren arren, kontzentrazio horretan 
erresoluzio-maila altuagoa dute. Hau da, gel horiek ahalbidetzen dute antzeko 
tamaina duten DNAren zatiak hobeki bereiztea, eta, hortaz, aproposagoak dira 
CaMV 35S promotorea (203 bp) eta NOS amaiera (225 bp) dituzten elikagaien 
PCR produktuak bereizteko. Erabili behar den elektroforesi-tresna eta 
indargetzaileak desberdinak dira gel mota bakoitzerako. 
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Bestalde, elektroforesia egin aurretik, PCR-rako tutu guztiei karga-
indargetzailea gehitu behar zaie. Praktika honetan Orange G koloratzaile 
komertziala erabiltzen da. Horrek, tindagaia izateaz aparte, glizerola dauka, 
laginaren dentsitatea igotzeko eta agarosaren putzuan hondoratzen 
behartzeko. Koloratzaileak ~ 50 bp-ko DNAk bezala migratzen du % 3ko 
agarosa-gelean edo ~ 20 bp-ko DNAk bezala % 10eko poliakrilamidarenean. 
Hori dela eta, elektroforesia aurreratzen edo frontea migratzen ikusten da, eta 
hura bukatutzat emateko balio du. Hau da, koloratzailea ez da inoiz atera behar 
geletik; bestela, DNAren zatiak ere ateratzeko arriskua dago. 

Gela edozein izanda ere, PCR produktuez gain, pisu molekularren 
markatzailea ere jartzen da gel berean. Patroi horrek tamaina ezaguna duten 
DNAren zatiak ditu, eta erreferentziatzat hartzen da. PCRan sortutako zati 
bakoitzaren migrazio-distantzia patroiarekin alderatzen bada, haien tamaina 
atzeman daiteke.  

 
Gela tindatzea 

Elektroforesia bukatu ondoren, anplifikatutako zatiak bananduta daude, 
baina kolorgeak direnez, ezin dira ikusi. Etidio bromuroa (EtBr) da DNA 
bistaratzeko erabiltzen den tindatzaile ohikoena. Erreaktibo hori DNAn 
tartekatzen da, eta argi ultramorean jartzean argi gorri-laranja igortzen du. 
Baina agente tartekatzailea denez, efektu mutageno indartsua dauka eta 
baliteke kantzerigenoa eta teratogenikoa ere izatea. Esperimentu honetan 
erreaktibo komertzial bat erabiliko da tindatzeko, Fast Blast izenekoa, tiazina 
familiaren konposatu kationikoa. Tindatzaile hori EtBr-aren ordezko aukera 
komenigarria da, seguruagoa eta toxikotasun gutxiagokoa baita. 
Koloratzailearen molekulek, positiboki kargatuta daudenez, DNAn negatiboki 
kargatuak dauden fosfato taldeak erakartzen dituzte, eta haiei lotzen zaizkie. 
Tindatzailearen formula patentatuak urdinez tindatzen du DNAren molekula. 

Aholkua: Fast Blasta toxikoa eta kantzerigenoa ez izan arren, eskularruak 
eta mantala jarri behar dira tindaketa egiten eta gelak manipulatzen diren 
bitartean. Bukatu ondoren, % 10eko lixibaren edo % 70eko alkohol-
disoluzioarekin garbitu behar dira materialak eta lan-azalerak.  

Laburbilduz, honako urrats hauek egin behar dira saio praktiko honetan: 
- Agarosa edo poliakrilamida-gela prestatu. 
- Laginei karga-tanpoia gehitu (Orange G koloratzailea). 
- Laginak gelaren putzuetan kargatu. 
- Elektroforesia egin. 
- Gela tindatu. 
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Gel motaren arabera elektroforesiaren prozedura desberdina denez, 
jarraian biak aurkeztuko dira. 

 
9.3.1. Elektroforesia agarosa-gelarekin 

Materialak eta erreaktiboak 

• 10,5 g agarosa 
• 60 mL TAE 50X disoluzio indargetzaile (TAE, TrisAcetatoEDTA)  
• laginak (aurreko saioan sortutako PCRaren produktuak) 
• 1 tutu Orange G karga-indargetzailearekin 
• 1 tutu pisu molekularren markatzailearekin 
• 1 tutu DNAren Fast Blast tindatzailearekin 
• 1 mikropipeta 2-20 µL-koa eta dagozkion iragazkidun puntak 

(babeserako aerosola) 
• 2 probeta, 3 L-koa eta 500 mL-koa 
• 1 mikrouhin-labe edo plaka bero-emailea, agitazio magnetikoarekin 
• 1 botila 1 L-koa, TAE 1X indargetzailea gordetzeko 
• 1 elektroforesi-kubeta horizontal (Bio-Rad-aren Mini-Sub Cell GT) eta 

osagarriak 
• 1 elikatze-iturri 
• 1 botila 500 mL-koa Fast Blast tindatzailea gordetzeko 
• 3,5 L ur destilatu 
• 1 tindatzeko erretilu 

Agarosa-gela eta TAE indargetzailea prestatzea 
1. Prestatu elektroforesiaren TAE indargetzailea (TrisAcetatoEDTA). 

Erreaktiboak 50X-ko kontzentrazioa dauka eta, bai gela egiteko, bai 
elektroforesia gauzatzeko, TAE disoluzio indargetzaile 1X behar da; 
beraz, disoluzio horren 3 L egiteko, gehitu kontzentratuaren 60 mL ur 
destilatuaren 2,94 L-an. 

2. Prestatu % 3ko agarosa-disoluzioa. Tapadun botila batean gehitu 3 g 
agarosa-hauts TAE indargetzaile 1X 100 mL-an. Jarri botila, erabat 
tapatu gabe mikrouhin-labean potentzia ertainean, 3 minutuz gutxi 
gorabehera. Gelditu mikrouhin-labean 30 segundoan behin, atera botila 
eta nahastu, disoluzioa gardena izan arte. Plaka bero-emailea 
erabiltzen bada, egin disoluzioa erlenmeyer batean, sartu irabiagailua 
eta piztu agitazio magnetikoa. 

3. Hoztu agarosaren disoluzioa 60 ºC-raino. 

4. Muntatu azpila eta gelaren moldea, jarraibideak irakurrita. 

5. Bota moldean agarosa-disoluzioaren 30-50 mL. Ipini orrazia —putzuak 
sorraraziko dituena— elektrodo negatiboan. 
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6. Solidotu ondoren, kendu orrazia. Gela gorde daiteke 1 edo 2 astez, 
TAE 1X disoluzioan, plastikozko poltsa batean eta 4 ºC-an. 

 

  

 

Disolbatu agarosa tanpoian 
eta berotu irakin arte. 

Muntatu gelaren moldea. 
 

Isuri agarosaren disoluzioa 
moldean. 

 

Agarosa-gela kargatzea eta elektroforesia gauzatzea 
1. Muntatu elektroforesi-kubeta horizontala, jarraibideak irakurrita (Bio-

Rad-aren Mini-Sub Cell GT). 

2. Jarri agarosa-gela elektroforesi-kubetan, putzuak elektrodo negatibotik 
hurbil kokatuta. 

3. Isuri TAE 1X indargetzailea elektroforesi-kubetara, eta estali gela, 
gainetik gutxienez 2 mm utzita. 

4. Gehitu 10 µL Orange G koloratzailea laginen tutu bakoitzean, eta 
pipeteatu gora eta behera ondo nahasteko. Erabili punta berria gehitze 
bakoitzean. 

5. Kargatu laginak gelean, honako taula honetan agertzen den ordenari 
jarraituta. 

 

Lerroa Lagina Bolumena 
1 ez-GE elikagaia, landare-hasarazleekin 20 µL 
2 ez-GE elikagaia, GEO hasarazleekin 20 µL 
3 elikagai-lagina, landare-hasarazleekin 20 µL 
4 elikagai-lagina, GMO hasarazleekin 20 µL 
5 GE DNAren moldea, landare-hasarazleekin 20 µL 
6  GE DNAren moldea, GEO hasarazleekin 20 µL 
7  Pisu molekularren markatzailea 20 µL 

 

6. Putzu guztiak kargatu ondoren, itxi elektroforesi-kubeta eta konektatu 
elektrodoak, gorria gorriarekin eta beltza beltzarekin. Konektatu 



 
Elikagai transgenikoak detektatzea   DNAri buruzko erronka 

 
 Arantxa Zamora 74 
 

 

elikatze-iturria, eta egin elektroforesia 100 V-ean 30 minutu inguru, edo 
Orange G koloratzailearen migrazio-frontea gelaren beste alderaino 
iritsi arte, baina geletik atera gabe. 

7. Elektroforesia bukatu ondoren, itzali elikatze-iturria. Atera 
indargetzeailea kubetatik eta gorde botila batean. 

 

  
Muntatu elektroforesi-kubeta horizontala, jarraibideak irakurrita (Bio-Rad-aren Mini-Sub Cell GT), eta 
jarri gela kubeta barruan. 

  
Gehitu elektroforesi-indargetzailea azpilean. Kargatu laginak putzutxoetan. 

  
Itxi azpila eta egin elektroforesia. Elektroforesia bukatu ondoren, atera gela 

azpiletik. 
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Agarosa-gela tindatzea 

1. Atera gela kubetatik arreta handiz, labainkorra baita. Sartu tindatzeko 
erretiluan. 

 
2. Agarosa-gelak tindatzeko bi prozedura daude: 

• Tindaketa motela (gau osoa) 

a. Isuri 120 mL Fast Bast 1X tindagai-erretiluan eta murgildu gela. 

b. Kulunkatu leunki erretilua gau osoan. Ez da tindagaia kendu behar. 

 
• Tindaketa azkarra (20 min) 

Protokolo honekin bandak laster ikusten dira. Baina kontraste 
hoberena lortu nahi bada banden intentsitatean, soberako tindagaia 
kendu behar da, ur epela erabilita (40-50 ºC). 

a. Isuri 120 mL Fast Bast 100X tindagai-erretiluan eta murgildu gela. 

 
b. Kulunkatu leunki erretilua 5 minutuz. Gorde tindagaia hurrengo 

erabilerarako. 

 

c. Pasatu gela ur epela duen beste erretilu batera eta ikuzi 10 
segundoz, gutxi gorabehera.  

d. Errepikatu aurreko pausoa 5 minutuan, edo nahi den kontrastea 
lortu arte. 
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9.3.2. Elektroforesia poliakrilamida-gelarekin (PAGE) 

% 10eko poliakrilamida-gelak erosi egiten dira, baina egokitu behar izaten 
dira erabili aurretik, TBE (TrisBoratoEDTA) disoluzio indargetzailearekin 
garbituta. 

 
Materialak eta erreaktiboak 

• 1 poliakrikamida-gel 
• 300 mL TBE 10X 
• laginak (aurreko saioan sortutako PCRaren produktuak) 
• 1 tutu Orange G karga-indargetzailearekin 
• 1 tutu pisu molekularren markatzailearekin 
• 1 tutu DNAren Fast Blast tindatzailearekin 
• 1 mikropipeta 2-20 µL-koa eta dagozkion iragazkidun puntak 

(babeserako aerosola) 
• 2 probeta, 3 L-koa eta 500 mL-koa 
• 1 botila 1 L-koa TBE 1X indargetzailea gordetzeko 
• 1 elektroforesi-kubeta bertikal (Bio-Rad-aren Mini-PROTEAN Tetra cell) 

eta osagarriak 
• 1 elikatze-iturri 
• 1 botila 500 mL-koa Fast Blast tindatzailea gordetzeko 
• 3,5 L ur destilatu 
• 1 tindatzeko erretilu 

 
TBE indargetzailea prestatzea 

Prestatu elektroforesiaren TBE indargetzailea. Erreaktiboak 10X-ko 
kontzentrazioa dauka, baina TBE 1X disoluzioa behar da, bai gela 
egiteko, bai elektroforesia gauzatzeko; beraz, disoluzio horren 3 L 
prestatzeko, gehitu kontzentratuaren 300 mL ur destilatuaren 2,70 L-an. 

 

Poliakrilamida-gela kargatzea eta elektroforesia gauzatzea 
1. Muntatu elektroforesi-kubeta bertikala, jarraibideak irakurrita (Bio-Rad-

aren Mini-PROTEAN Tetra cell). 

2. Isuri TBE 1X indargetzailea elektroforesi-kubetara, gela guztiz estali 
arte. 

3. Ipini kargatzeko gida elektroforesi-kubetaren goiko aldean.  

4. Gehitu 10 µL Orange G koloratzailea laginen tutu bakoitzean, eta 
pipeteatu gora eta behera ondo nahasteko. Erabili punta berria gehitze 
bakoitzean. 
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5. Kargatu laginak gelean gidaren laguntzearekin, honako taula honetan 
agertzen den ordenari jarraituta: 

 

 

Lerroa Lagina Bolumena 
1 ez-GE elikagaia, landare-hasarazleekin 20 µL 
2 ez-GE elikagaia, GEO hasarazleekin 20 µL 
3 elikagai-lagina, landare-hasarazleekin 20 µL 
4 elikagai-lagina, GMO hasarazleekin 20 µL 
5 GEDNAren moldea, landare-hasarazleekin 20 µL 
6  GEDNAren moldea, GEO hasarazleekin 20 µL 
7  Pisu molekularren markatzailea 20 µL 

  

 

6. Putzu guztiak kargatu ondoren, itxi elektroforesi-kubeta eta konektatu 
elektrodoak, gorria gorriarekin eta beltza beltzarekin. Konektatu 
elikatze-iturria, eta egin elektroforesia 200 V-ean 30 minutu inguru. 
Orange G koloratzailearen frontea geletik atera daiteke, baina 
elektroforesia gelditu behar da koloratzaile gorria gelaren beheko 
aldetik 2 cm-ra iristen denean. 

7. Elektroforesia bukatu ondoren, itzali elikatze-iturria. Igo tapa, atera 
indargetzailea kubetatik eta gorde botila batean. 
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Ireki kubetako kristalen euskarria. Ipini gelak dituzten kristalak. 

  
Ipini bi euskarriak kubetan. Isuri elektroferesi-tanpoia kubetara. 

  
Ipini gidaria putzuen gainean. Kargatu laginak eta koloratzailea putzuetan. 

  
Itxi kubeta eta gauzatu elektroferesia. Koloratzailearen frontea. 
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Poliakrilamida-gela tindatzea 

1. Isuri 120 mL Fast Bast 1X tindagai-erretiluan. 

2. Atera markoa kubetatik. Bereizi kristalak, eta utzi gela kristal baten 
gainean.  

3. Eraman gela eta kristala tindatzeko erretiluraino, eta sartu biak barruan. 

4. Kulunkatu leunki erretilua. Bandak 10 minuturen buruan agertuko dira, 
eta tindaketa ordubetean gauzatuko da. Dena den, gela gau osoan utz 
daiteke. Ez da tindagaia kendu behar. 
 

9.4. Gelak lehortzea eta emaitzen analisia 

9.4.1. Gelak lehortzea 

Gelak era iraunkorrean kontserbatu nahi badira, lehenbizi zelofanezko 
orrien artean lehortu behar dira, gero estututa gordetzeko liburu baten orrien 
artean. 

Dena den, gel hezeak hobeto analizatzeko, argazkiak atera edo 
eskanerretik pasa daitezke (azpian paper horia jarrita ematen zaie kontraste 
optimoa). 

Prozedura 
1. Busti zelofanezko bi orri ura duen erretilu batean 15-20 segundoz. 

2. Jarri zelofanezko orri busti bat plastikozko azalera lau batean, eta haren 
gainean, gela urarekin bustita. Ekidin burbuilak. 

3. Jarri gainean zelofanezko bigarren orria, sandwich bat osatuta. 
Zelofanaren eta gelaren arteko burbuilak ekidin behar dira, dauden 
lekuan gela hautsiko baita. Burbuilak kentzeko, behatzarekin herrestan 
eraman behar dira ertzerantz, emeki-emeki. Agarosa-geletan, haien 
loditasuna dela eta, ezin dira saihestu ertzetan sortzen diren burbuilak, 
baina gelaren aurpegiaren eta zelofanen artean daudenak bai. 

4. Jarri gainean plastikozko markoa eta finkatu sandwicha 8 klipekin, 2 
alde bakoitzean. Utzi muntaia leku aireztatuan 12-48 orduz (14. irudia). 

5. Gela lehortu ondoren, kendu klipak, markoa eta azala. Gela laua izango 
da. Moztu gelaren inguruan sobera geratu den zelofana. Agarosa-
geletan zelofana ken daiteke behin lehortu eta gero, baina hori ezin da 
poliakrilamida-gelekin egin, itsatsita geratzen baitira (15. irudia). 
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14. irudia. Gela lehortzeko muntaia (sandwicha) 

 

 
 

15. irudia. Gela lehortzeko muntaia eta sobera geratu den zelofana moztea 

 
9.4.2. Emaitzen analisia 

Gelak tindatu ondoren, bandak lerroetan ikusten dira. Beheko taulan 
agertzen da zein den lerro bakoitzean kargatutako lagina eta, bandak agertuz 
gero, bakoitzaren tamaina. 

Hauen modukoak izango lirateke emaitzak: 

 

Lerroa Lagina  Tamaina (bp)  

1 Kontrol negatiboa (ez-GE elikagaia, landare-hasarazleekin) 455 bp 
2 Kontrol negatiboa (ez-GE elikagaia, GEO hasarazleekin) bandarik gabe 
3 Elikagai-lagina, landare-hasarazleekin 455 bp 
4 Elikagai-lagina, GEO hasarazleekin 203 bp edo bandarik gabe 
5 Kontrol positiboa (GE DNAren moldea, landare-hasarazleekin) 455 bp 
6 Kontrol positiboa (GE DNAren moldea, GEO hasarazleekin) 203bp 
7 Masa molekularren markatzailea 1.000, 700, 500, 200, 100 bp 

 



 
Elikagai transgenikoak detektatzea   DNAri buruzko erronka 

 
 Arantxa Zamora 81 
 

 

 
16. irudia. Gelen analisiak. Ezkerrekoa GE elikagai bati dagokio (emaitza positiboa). 

Eskuinekoa ez-GE elikagai bati dagokio (emaitza negatiboa). 
 

4. lerroan 203 bp-ko banda bat agertzeak edo ez agertzeak adieraziko du 
GE elikagaia den ala ez (emaitza positiboa edo negatiboa). Hala ere, emaitza 
horren balioa beste PCRaren produktuen emaitzekin lotuta dago, kontrol 
positiboak eta negatiboak barne. Hortaz, lehendabizi horiek aztertu behar dira 
ondorioak ateratzeko. 

Hasteko, DNAren erauzketa egiaztatu behar da. Horretarako, landare-
hasarazleak daude, eta 1. lerroan banda bat nahitaez agertuko da, landare-
hasarazleekin egindako ez-GE elikagaiaren PCRaren produktuena. Banda hori 
ez izateak adieraziko luke DNA ez dela ondo erauzi laginetik; beraz, elikagai-
laginaren emaitza, edozein izanda ere, ez da fidagarri izango. 

Bigarren pausoa da anplifikazio-etapa gauzatu dela egiaztatzea. Hori 
ziurtatzeko kontrol positiboak daude —GE DNAren moldearekin egindako 
PCRaren produktuak—, eta emaitza negatibo faltsuak antzemateko balio dute. 
Horrela, DNA molde hori anplifikatzen ez bada —hau da, 5. eta 6. lerroetan 
banda bana ikusten ez badira—, PCRan arazo bat gertatu dela adierazten du. 
Hortaz, 4. lerroan elikagai-laginaren banda ez agertzeak ere ez du esan nahiko 
lagina GE elikagaia ez denik. Ez da fidatu behar emaitza negatibo horretaz, 
ezta DNAren lagin horrekin ere, PCRan arazo bera gertatu ahal izan baita; ez 
da anplifikazioa gertatu izan, besterik ez. 

Hirugarren pausoa da kutsadurarik ez dela izan ziurtatzea. Kontrol 
negatiboen bidez egiten da, eta emaitza positibo faltsuak antzemateko balio du. 
Izan ere, ez-GE elikagaiaren DNA anplifikatzen bada GEO hasarazleekin —hau 
da, 2. lerroan banda bat ikusten bada—, PCRaren prestaketan kutsadura izan 
den seinalea da. Ondorioz, elikagai-laginaren emaitza ez fidagarritzat hartzen 
da. Hau da, 4. lerroan, banda bat ikusteak ez du adierazten GE elikagaia denik, 
PCRan lagin hori ere kutsatua egon baitaiteke. 
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17. irudian organigramaren bidez irudikatzen da nola ebaluatu kontrol 
horiek urratsez urrats. 

Aipatzekoa da saiakuntza honen bidez GE elikagaien % 85 detektatzen 
direla. Beraz, emaitza negatiboa ateratzen bada ere, ezin da ziurtasun osoz 
ondorioztatu genetikoki eraldatutako elikagaia ez denik, eta, hortaz, beste proba 
batzuk egin behar dira. 
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17. irudia. Emaitzak urratsez urrats ikertzeko organigrama  

GE elikagaia da. 

 

Bai 

5. urratsa. Egiaztatu elikagai-laginetik  DNA 
erauzi ote den. 

3. karrilean, badago 455 bp-ko bandarik?  
(elikagai-laginaren DNA landare-hasarazleekin 
anplifikatua). 

Ez-GEO elikagaiaren kontrola 
kutsatuta dago. Ondorioz, ezin da 
ezer esan elikagai-laginari buruz. 

 

4. urratsa. Egiaztatu kutsadurarik gertatu 
ote den PCRaren prozesuan. 

2. karrilean, badago 203 bp-ko bandarik?  (ez-GE 
elikagaiaren DNA GEO hasarazleekin anplifikatua). 

 

Bai 

Ez 

Bai 
 

 

Joan 4. urratsera. Hainbat ondorio 
atera daiteke, baina ez behin 
betikoak (DNA ez da erauzi). 

 

Ez 
 

3. urratsa. Aztertu ez-GE elikagaitik erauzi 
den DNA. 

1. karrilean, badago 455 bp-ko bandarik? 
(ez-GE elikagaiaren DNA landare-hasarazleekin 
anplifikatua).  

Joan 6. urratsera. Hainbat ondorio 
atera daiteke, baina ez behin 
betikoak (DNA ez da erauzi). 

 

Ez 

Bai
   

Ez da GE elikagaia, seguruenik. Ez 

6. urratsa. Elikagai-lagina GE da? 

4. karrilean, badago 200 bp-ko bandarik?      
(elikagai-laginaren DNA GEO hasarazleekin   
anplifikatua). 

 

1. urratsa. Aztertu landare-hasarazleekin 
egindako PCRa. 

5. karrilean, badago 450 bp-ko bandarik? (GE 
DNA moldea landare-hasarazleekin  
anplifikatua). 

Joan 2. urratsera. Hainbat ondorio 
atera daiteke, baina ez behin 
betikoak (PCRa ez da ondo gauzatu). 

   
  

 

Ez 

Bai 

PCRa ez da ondo gauzatu; beraz, 
ezin da esan elikagai-lagina GE den 
ala ez. 

 

Ez 
2. urratsa. Aztertu GEO hasarazleekin 
egindako PCRa. 

6. karrilean, badago 203 bp-ko bandarik? 
(GE DNA moldea GEO hasarazleekin 
anplifikatua). 
 Bai 
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