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Hitzaurrea

Irakurle adiskidea, liburu hau neurozientzietan ikertzeko baliagarriak izan daitezkeen
teknikak deskribatzen dituen liburua da. Laborategiko lanerako oinarrizko kontzeptuak
eta neurozientzietan ikerkuntzan aritzeko tresnak azaltzen dituena. Laborategiko
lanetan aritzeko baliagarriak diren teknika orokorren azalpenez gain, egunerokotasunean aurki daitezkeen arazo teknikoak aurkezten ditugu, hau da, disoluzioak
nola prestatu, bioinformatika nola erabili, datuak nola landu… beti abiapuntutzat
hartuz graduondoko ikasle, ikertzaile zein irakasleei zuzendutako liburua dela.
Hasteko nerbio-sistema zentralaren (NSZ) azalpen laburtua dago; zer den, zer
osagai dituen eta osagai bakoitzaren funtzioa, azken horien azterketa baita neurozientzia-arloko ikerkuntzaren helburu nagusia. Nerbio-sistemaren ezagutza sakonak
lagunduko digu egiturak eta funtzioak ulertzen, maila makroskopikoan zein
mikroskopikoan.
Neurozientzia biologiaren atal dinamikoenetariko bat da gaur egun. Azken
hamarkadetan ezagutzaren bilakaera handia izan da, laborategietan egiten diren teknikei esker. Nerbio-sistemaren konplexutasunak metodo ugarirekin jardutera behartzen
gaitu, hala nola elektrofisiologiarekin, teknika molekularrekin, garunaren anatomia
aztertzeko teknikekin… Biologiaren beste arlo batzuekin konparatuta neurozientzia
oso gai diziplinartekoa da.
Garapen teknikoak eta ezagutzaren abiadurak ikerkuntza kontzeptuen aldaketa
ekarri dute. Nahiz eta nerbio-sistema guztiz ezagutzea zaila den, gure asmoa prozedura-protokoloak azaltzea da, ikertzaile edo laborategiko teknikariek gida bat izan
dezaten esperimentu edo proba berri bat egin behar dutenerako. Metodoak protokolo
gisa aurkezten dira laborategian egin behar diren neurri eta moduan, betiere kontuan
hartuz teknika bakoitzak izan ditzakeen aldaera desberdinak.
Aurkezten diren prozedurak ikertzaileak lehen aldiz egiteko egokituta daude.
Noski, laborategian dauden baldintza teknikoek esperimentuaren bilakaera
baldintzatzen dute.
AURREKARIAK
Liburu honen hasiera 1996. urtean koka dezakegu, urte horretako udan UEUko Osasun
Sailak ikastaro monografiko bat antolatu zuelako Mina gaiaren inguruan. Minaren
azalpen anatomiko, fisiologiko eta farmakologikoez gain, haren tratamendu klinikoak
eta psikologikoak aztertu genituen. 1997. urtean, aldiz, neurozientzietako lehen
mintegiak antolatu ziren berriro udako aste batean. Ikastaroan zehar neurozientzietako
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alor ezberdinetako ikertzaileek beren esparruko ikerketa eta aurkikuntzak azaldu zituzten. Lau gai nagusi aztertu ziren sakonean: neuromorfologia, neurotransmisoreak,
adreno-hartzaileak eta depresioa. Horrez gain, garuneko tumoreak eta neuroimmunologia gaiak jorratu ziren, mintegi interesgarriak suertatuz irakasleen eta ikasleen arteko
eztabaida eta galderekin.
Udako bi ikastaroetatik bi emaitza lortu genituen, batetik 1998. urtean UEUk
argitaratutako liburu mardul bat (300 orrialdekoa), Mina eta neurozientzietako mintegiak izenburuarekin, eta bestetik 1998ko apirilaren 24 eta 25ean Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeak antolatutako jardunaldia prestatzea, Neurozientziak izenburupean. Kongresu hori Bilboko Ingeniarien Eskolan egin zen eta orduko UPV/EHUko
errektore jaunak hasiera eman zion. Han bildutako 120 lagunek txosten, komunikazio
eta mahai-inguruetan parte hartu zuten eta han ere beste liburu bat osatu zen.
Handik 8 urtera, 2006ko udan berriro bigarren neurozientzietako mintegiak antolatu genituen UEUko udako ikastaroen barruan Iruñean. Bertan ikertzaile-belaunaldi
berri batek ikerkuntzaren emaitzak azaldu zituen eta bertakoen artean eskuliburu hau
egitea adostu genuen, beharrezkoa iruditzen zaigulako euskararen eta ikerkuntzaren
arteko lotura laborategietan bizi mantentzea.
NOLA ERABILI ESKULIBURU HAU?
Aurkibidean zuri interesatzen zaizun teknika bilatu behar duzu; sarrera, metodo
neuroanatomikoak, irudi-teknikak, garapena eta biologia zelularra, teknika
molekularrak, neurofisiologia/neurokimika eta portaeraren azterketa. Atal bakoitzak
sarrera bat du irakurlea teknikaren helburuetan eta orokortasunetan murgiltzeko.
Ondoren, teknika beraren xehetasunak azaltzen dira. Orrialdearen eskuineko marjina
handia da beharrezko iruzkinak idazteko. Kapitulu bakoitzaren bukaeran erabilitako
iturrien bibliografia dago, jakintza-arloan gehiago sakondu nahi duenarentzat.
Liburu hau egile ugarien emaitza da, gehienak UPV/EHUko Medikuntza eta
Odontologia Fakultateko ikertzaile gazteak eta doktoreak, eta neurozientzietako
esparru desberdinetan adituak.

Itsaso Buesa, Aitziber Mendiguren eta Angel Bidaurrazaga editoreak

I. Sarrera

I.1. Nerbio-sistemaren orokortasunak
Inmaculada Gerrikagoitia, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Nerbio-sistema da garenaren arduraduna. Nortasuna, ikuspuntuak, adimena,
koordinazioa, edo pertsona bakoitzak egiten duen guztia, nerbio-sisteman
gertatzen diren elkarrekintza konplexuen ondorioak dira. Hartzaile sentsitiboek inguruko informazioa hartuta orno-muinera edo entzefalora bidaltzen
dute, non prozesatu eta bateratu ondoren erantzun egokiaren agindua sorrarazten den.
Nerbio-sistema, gero eta egitura-konplexutasun handiagoko osagaiez
eratutako sistematzat har dezakegu. Maila mikroskopikoan, unitate estruktural eta funtzionala neurona da eta beraien artean tartekatuta glia-zelulak
(oligodendrozitoak, astrozitoak eta mikroglia) aurkituko ditugu. Bestalde,
gorengo maila makroskopikoan, nerbio-sistemaren atal nagusiak daude,
zentrala eta periferikoa. Bi mutur horien artean etengabeko sistema luzatzen
da, funtzionalki erlazionatuta dauden atal txikiak gero eta handiagoak eratzeko batuz.
Kapitulu honetan, batez ere nerbio-sistemaren sailkapenei, babes-egiturei eta odol-fluxuari buruzko oinarri txiki batzuk emango dira. Azkenik,
nerbio-sistema zentralaren banaketa anatomikoa eta, neuroanatomian
erabiltzen diren erlazio terminoak eta puntu kraniometrikoak azalduko dira,
zeinak beharrezkoak baitira egitura ezberdinen kokapen zehatza emateko
edo kirurgian teknika estereotaxikoak erabiltzeko.
NEUROANATOMIARI BURUZKO OROKORTASUNAK
Nerbio-sistemaren sailkapenak
Nerbio-sistemaren behaketa bi ikuspuntu nagusitatik egin daiteke: anatomikotik eta funtzionaletik.
1. Nerbio-sistemaren banaketa anatomikoa
Anatomikoki, nerbio-sistema zentrala (NSZ) eta nerbio-sistema
periferikoa (NSP) bereiz ditzakegu. Lehenengoa, garezur barnean dagoen
entzefaloak eta bizkarrezurraren orno-hodian kokatuta dagoen orno-muinak
osatzen dute. Bigarrena, toki horietatik kanpo dauden nerbio-egiturek osatzen dute. Erretinaren kasua salbuespena da, kokapen periferikoa izan arren
hodi neuralaren eratorri zuzena denez, NSZren osagaitzat hartzen delako.
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2. Nerbio-sistemaren banaketa funtzionala
Fisiologikoki, nerbio-sistema somatikoa, nerbio-sistema autonomoa
eta nerbio-sistema enterikoa bereiz ditzakegu. Hiru sistema hauek duten
informazioaren prozesamendurako egitura zentralak nahiz periferikoak
behar dira.
2.1. Nerbio-sistema somatikoa
Bere funtzioak dira:
a. hartzaile periferiko somatiko (ukimena) eta bereziek (usaimena, dastamena, ikusmena eta entzumena) jasotzen dituzten estimuluak
prozesatu eta
b. muskulu somatikoek mugimendua eragiteko agindu motorrak sortu.
Erreflexuen kasuan izan ezik, nerbio-sistemaren atal honek sortutako
mugimenduak borondatezkoak dira.
2.2. Nerbio-sistema autonomoa
Bere funtzioak dira:
a. hartzaile sentsorial autonomoek jasotako informazioa prozesatu eta,
b. muskulu leuna (adib., digestio-hodiarena, guruin-muskulua)
kontrolatuz oharkabeko mugimenduak (adibidez, bihotz-maiztasuna)
eragin.
Nerbio-sistema autonomoa, kontrako ekintzak gauzatzen dituzten bi
ataletan banatzen da: nerbio-sistema sinpatikoa eta nerbio-sistema parasinpatikoa. Lehenengoak, adibidez, bihotz-maiztasuna azkartu eta bronkodilatazioa eragiten ditu; bigarrenak, aldiz, bihotz-maiztasuna geldotu eta
bronkokonstrikzioa eragiten du.
2.3. Nerbio-sistema enterikoa
Honek ere oharkabean funtzionatzen du eta lehen nerbio-sistema autonomoaren ataltzat har-tzen zen. Digestio-aparatuaren muskulu leuna, guruinjariaketak eta muko-sako zelula endokrinoen ekintza kontrolatzen ditu
NSZk parte hartu gabe, hori dela-eta, digestio-hodiaren garuna deitzen zaio.
Nerbio-sistema zentraleko meningeak
Nahiz eta NSZ hezurrez babestuta egon, kranio eta bizkarrezurraren
bidez, entzefaloak eta orno-muinak ehun konektibozko estalkiak dituzte:
meningeak. Kanpokoa eta gogorrena, ehun konektibo trinko eta irregularrez
osaturiko duramaterra da. Tarteko meningea, dura materrari estuki lotuta
dagoen geruza abaskularra da eta araknoide deitzen da bere kolageno-zuntz
finak armiarma-sarea bezala kokatzen direlako. Meninge sakona piamaterra
da eta nerbio-ehunari lotuta dagoen ehun konektibozko geruza fina da.
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Bertan kolageno-zuntzak eta zuntz elastikoak gurutzatzen dira eta nerbiosistema elikatzeko eta oxigenatzeko odol-hodiak ditu.
Piamaterraren eta araknoidearen artean eremu subaraknoideoa dago,
eta bertatik likido zefalorrakideoa zabaltzen da.
Likido zefalorrakideoa
Likido zefalorrakideoa (OBI) gardena eta kolore gabea da. Bere funtzioen artean, NSZren babesa eta, glukosa, oxigeno eta beste elikagai batzuen
neuronentzako iturri izatea daude. Bentrikuluen hormetan dauden sare koroideek odol-plasma iragazi ondoren ekoizten dute eta eremu subaraknoideotik, bentrikulu eta hodietatik zabaltzen da. Azkenean, zain-sistemara
drainatzen da pikortadura araknoideen1 bitartez. Pertsona nagusiengan OBIren
batez besteko bolumena 80-150 ml-koa da, konstante mantenduz ekoitzitako
bolumena eta xurgatutakoa berdinak direlako (20 ml/h edo 480 ml/egun).
Alboko bentrikuluak (I eta II)
Bentrikulu arteko zuloak
III. bentrikulua
Garun-akueduktua
IV. bentrikulua
Alboko zuloa

Erdiko zuloa

Alboko zuloa

Hodi ependimarioa eta eremu subaraknoideoa

Odol-fluxua eta barrera hematoentzefalikoa
1. Odol-fluxua
Entzefaloa odoleztatzen duten odol-hodi gehienak bi sistema nagusiren
adarrak dira: garuneko arteria-zirkulua (Willis poligonoa) eta arteria basilarra. Biak entzefaloaren oinaldean kokatuta, barneko arteria karotidatik (eskuin eta ezkerra) eta orno-arterietatik (eskuin eta ezkerra) heltzen zaie odola.

1. Duramaterrak egiten dituen zain-sinuetarantz hedatzen diren araknoidearen luzapenak,
gehienbat goiko sinu sagitalerantz.
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Zain-itzulera duramaterrak eratzen dituen zaku antzeko zain-sinuetatik
jasotzen da. Azkenean, entzefaloko odola barneko zain jugularretatik
(eskuin eta ezker) eta orno-zainetatik (eskuin eta ezker) drainatzen da.
Nahiz eta soilik gorputzaren pisuaren % 2 izan, entzefaloak, geldialdian oxigeno eta glukosaren % 20 gastatzen du eta horniketa jarraitua behar
du biltzeko ahalmenik ez duelako. Bestalde, neuronak oso zelula selektiboak
dira energia-iturriak aukeratzeko, hau da, ATPa lortzeko glukosa da onartzen
duten iturri bakarra. Entzefaloko odol-fluxua, metabolismo-aktibitate aldaketa arinen aurrean birbanatzeko sistema finaren kontrolpean dago, eremu
mugatu bateko fluxua jaitsiko balitz funtzio garrantzitsuak estutasunean jarri
eta kontzientziaren galera ere gerta daitekeelarik. Bi minutuko etenaldiak
neuronen funtzioak aldatuko lituzke eta 4 minutu baino gehiagokoak lesio
iraunkorrak sorraraziko lituzke.
2. Barrera hematoentzefalikoa
Barrera hematoentzefalikoak entzefalo-zelulak substantzia kaltegarri eta
mikroorganismo patogenoetatik babesten ditu, agente horiek odoletik entzefalora pasatzea galaraziz. Barrera hematoentzefalikoak osagai ezberdinak ditu;
alde batetik, endotelio-zelularen eta odol-kapilarren arteko tarteak etengabeko mintz basalez inguratuta dauden lotura estuz itxita daude; bestetik, astrozitoen (neuroglia mota bat) luzapenak odol-kapilarrei itsatsita daude odoletik
heltzen diren substantziei sartze selektiboa uzteko. Uretan disolbagarriak
diren molekulen artean, batzuek geldoki zeharkatzen dute barrera hematoentzefalikoa (adib.: kreatinina, urea, ioiak…), batzuek garraio aktiboz zeharkatzen dute (adib.: glukosa), eta beste batzuek ezin dute zeharkatu (adib.:
proteinak eta antibiotikoak). Bestalde, mugak ez du galarazten substantzia
liposoluble dezenteren zeharkatzea (adib.: oxigenoa, karbono dioxidoa,
alkohola edo anestesikoak).
NSZren banaketa anatomikoa
1. Orno-muina
Orno-hodiaren barnean dago eta kranialki entzefaloko erraboilarekin
jarraitzen du. Garunaren eta NSPren arteko oinarrizko kate-maila da; informazio sentsitiboa entzefalorantz eta erantzun motorrak gorputz-enbor,
gorputz-adar eta erraietarantz eramanez. Bertan gai zuria kanpotik eta gai
grisa barnean aurkituko ditugu eta lau ataletan banatzen da: zerbikala,
torazikoa, lunbarra eta sakrokokzigeoa. Nerbio-bulkadak nerbio espinalen
31 bikoteren bidez sartu eta ateratzen dira orno-muinetik. Nerbio espinalak
mistoak dira, hau da, osagai sentsitiboa eta motorra daukate, baina ornomuinetik hurbil aurreko eta atzeko sustraietan banatzen dira, aurrekoak
soilik motorrak eta atzekoak soilik sentsitiboak izanik.
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2. Entzefaloa
Entzefaloan, aldiz, gai grisa kanpotik eta gai zuria barnean kokatzen
dira. Hurrengo eskeman adierazten denez atal ezberdinetan banatzen da.
Telentzefaloa
Prosentzefaloa
Dientzefaloa
Mesentzefaloa
Zubia
Metentzefaloa
Erronbentzefaloa

Zerebeloa
Mielentzefaloa

Erraboila

Askotan, alderdi fisiologikoagoak kontuan izanda, mesentzefaloa, zubia
eta erraboila entzefalo-enborra kontzeptuaren barnean hartzen dira. Horrela,
entzefalo-enborra garun-hemisferioen atzeko aldean eta zerebeloaren aurrean
kokatzen da, prosentzefaloaren eta orno-muinaren arteko komunikabide nagusia izanez. Bizitzarako oinarrizkoak diren funtzioak kontrolatzen ditu:
arnasketa, bihotz-erritmoa eta loaldi eta esna-aldi zikloak.
Planoak eta erlazio-terminoak
Neuroanatomia baliabide ikonografiko asko erabiltzen den gaia da,
askotan, irudietan plano ezagun batean egindako mozketak erakusten diraeta. Oinarrizko planoak hiru dira:
– Zeharkakoa (horizontala).
– Frontala (koronala).
– Sagitala.
NSZko egitura ezberdinen kokapenaren planoekin erlazionatuz, plano
bakoitzetik hitz-bikote ezberdina datorkigu:
– Zeharkako planoa
– Plano frontala
– Plano sagitala

kraniala (goikoa)/kaudala (behekoa)
bentrala (aurrekoa)/dortsala (atzekoa)
laterala (albokoa)/mediala (erdikoa)

Hitz-bikote hauek erlazio-terminoak dira, hau da, bi egituren kokapenak
erlazionatzen dituzte. Egitura bat soilik, beste batekin konparatu gabe, ez da
kraniala edo kaudala, beste batekin konparatu behar dugu, bata kraniala eta
bestea kaudala direla esateko.
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Kraniala
(goikoa)

1. irudia. Garunari dagozkion planoak eta bakoitzarekin erlazionatutako kokapen-terminoak, pertsona (A) baten eta arratoi (B) baten irudi
eskematikoetan adierazita. C, pertsonak zutitzearen ondorioz, nerbiosistema zentraleko orno-muinaren eta garunaren arteko kokapenterminoen ezberdintasunak erakusten dituen irudi eskematikoa.

Atlas estereotaxikoak eta puntu kraniometrikoak
The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates (Paxinos eta Watson, 1982)
izan zen erreferentzia-puntu zehatzak erabili zituen karraskarien lehenengoetariko garun-atlas estereotaxikoa. Puntu horiek bregma, lambda eta lerro
interaurala ziren. Puntu kraniometrikoak, kranioan neurri linealak eta angeluarrak zehazteko erabilitako puntuak dira. Ugari dira baina kokapenaren
arabera bi taldetan sailkatzen dira: erdikoak (bakoitiak) eta albokoak (bikoitiak). Oro har, gehien erabilitakoak erdiko taldeko bi dira:
– Lambda puntua: sutura sagitalaren (hezur parietalen arteko lotura)
eta lambdoideoaren (hezur okzipitalaren eta parietalen arteko lotura)
arteko ebaketa-puntua.
– Bregma puntua: sutura sagitalaren (hezur parietalen arteko lotura)
eta hezur frontalaren arteko ebaketa-puntua.
Garun-atlas gehienetan mozketa koronal, sagital eta horizontalen irudiak agertzen dira, zenbait teknikaz tindatutako benetako mozketen argazkiak eta marraztutako irudi eskematikoak tartekatuz. Irudi honetan garuneko
nukleo eta eremuak mugatzen dira. Atlasetan, estereotaxia zuzena egiteko
irudi bakoitzaren ondoan agertzen dira erreferentzia-puntu eta planoen kokapena.

Nerbio-sistemaren orokortasunak

2. irudia. Lerro interaurala eta bi puntu kraniometriko (bregma eta
lambda) irudikatzen dituen Wistar arratoiaren (300 g inguru) kranioaren ikuspegi dortsalaren marrazki eskematikoa.
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I.2. Animaliak neurozientzietan
Garikoitz Azkona, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Gaixotasun baten zergatia edo tratamendu posibleak ikertzeko animaliaereduen erabilera beharrezkoa izan daiteke. Arrazoi etiko, praktiko eta legezkoengatik, animalia kopuru gutxienekoa erabiltzen saiatu behar da. Horrela, ahal bada, animalien erabilera beharrezkoa ez duen eta informazio berbera eman dezakeen beste teknika alternatibo bat badago, hori aukeratuko
dugu.
Europa Hitzarmeneko 1986ko 5. artikuluan, Espainiako legengitzako
223/1988 eta 1201/2005 errege-dekretuetan, noiz dagoen justifikatua
animalien erabilera ezartzen da. SECALen (Sociedad Española de la Ciencia
del Animal de Laboratorio) barruan, laborategiko animaliak erabiltzen dituzten zentro pribatu eta publikoak daude. Elkarte horrek ikastaroak antolatzen
ditu animalia hauen erabiltzaileak trebatzeko. Gaur egun, beharrezkoa da
horrelako ikastaro bat eginda edukitzea laborategiko animaliekin lan egiteko.
Russell eta Burch-ek, The principles of humane experimental technique
liburuan, 3 R-en (hiru erreen) kontzeptua bultzatu zuten: Replacement,
Reduction, Refinement, euskaraz, Ordeztu, Murriztu eta Findu bezala itzul
daitezkeelarik. Ordeztu; animalien ordez material ez-sentikorren erabilera:
bakterioak, organoak, zelula-hazkuntzak, eredu matematikoak. Murriztu;
esperimentu bakoitzean informazio bera eman dezakeen gutxieneko
animalia kopurua erabiltzea. Findu; prozedura bakoitzeko gogortasuna
murriztea, anestesia eta analgesia erabiliz eta esperimentazioko animalien
bizilekuak hobetuz.
Laborategiko animalien erabilerak aldagai asko kontrolpean edukitzen
laguntzen du. Esaterako, posible da homogeneotasun mikrobiologikoa,
genetikoa eta somatikoa mantentzea (adin eta sexu bera, adibidez). Gainera,
guk nahi dugun ingurumenean haz ditzakegu.
Nerbio-sistemaren ikerkuntzan funtsezkoa da aukeratzea ikertu nahi
dugun gaixotasunerako animalia-espezie egokiena. Horretarako, lehenbizi,
gure bibliografian lehenagotik idatzia dagoena, honako ezaugarri hauek
aztertuko ditugu: ikerkuntzarako espezieak daukan abantaila biologikoa,
ikuspegi bioetikoak, emaitzak beste animalia ezberdin batean errepikatzeko
posibilitatea eta egin nahi ditugun esperimentu motak.
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Karraskariak dira laborategian gehien erabiltzen diren animaliak. Karraskarien ordena, ugaztunen familia ugariena da, ugaztun-espezie guztien
erdia suposatzen baitu. Ordena horren barruan, muridoen familia nabarmentzen da handiena delako eta familia horretako saguak (M. musculus) eta
arratoiak (R. norvegicus) oso erabiliak direlako ikerkuntzan.
Lehen adierazi den bezala, ikerkuntza biomedikoan animaliekin lan
egiteko, beharrezkoa da espeziearen ezaugarri biologikoen eta honen erabilera egokiaren ezagutza sakona. Animalia-espezie edo eta andui baten aukeraketa ezaugarri anatomiko, fisiologiko eta portaeran oinarrituta dago eta
ikerkuntza aurrera eramaten lagundu behar du.
Horregatik, kapitulu honen helburua da azaltzea neurozientzietan oso
erabiliak diren karraskarien biologia eta erabilera.
FROGA ESPERIMENTALETARAKO ANIMALIAK
Sagua
Ikerkuntza medikoan gehien erabiltzen den ornodun-espeziea da. Mila
sortzetiko andui ezberdin daude eta beraien artean ezberdintasun anatomiko
eta fisiologikoak daude. Andui batzuk animalia-eredu espezifiko gisa erabiltzen dira, sagu biluzi atimikoa adibidez. Saguak gehienbat erabiltzen dira
prozesu biologikoen eta gaixotasunen arrazoiak ikertzeko, farmakoak testatzeko, txertoak egiteko eta substantzia batzuen segurtasuna ikertzeko. Bioteknologia modernoaren etorrerak sagu transgenikoen sorrera ekarri du. Sagu
horiek aukeratutako gizakien gene bat edo gehiago dauzkate beren genoman,
era horretan gaixotasun genetiko bat ikertzeko ahalmena ematen digute.
Saguak 20-40 gramoko pisua eta 7-10 cm-ko luzera du. Gorputza bezain luzea den ile gutxiko buztana eta mutur zorrotza du. Belarri mintzakara
handi eta biribilak ditu eta goiko barailan, heltzeko egokitutako betortzak.
Aurreko hanketan 4 hatz dituzte, atzekoetan 5, eta 12-14 mm-ko arrastoak
uzten dituzte. Karraskari gehienak bezala, omniboroak eta gautarrak dira.
Parametro fisiologiko orokorrak eta odol-parametroak taulan ikus daitezke
(1. taula).
Animalia bakoitzaren sexua uzkiaren eta sexu-organoen arteko tartea
neurtuz ezberdintzen da. Tarte hori arretan emeetan baino handiagoa da (1.
irudia). Gainera emeek ez dute ilerik sexu-organoen inguruan eta uretrak
baginaren pareta zeharkatzen du kanpoko irekidurara iritsi baino lehenago.
Arren barrabilak eskrotoan egon daitezke edota sabelean uzkurturik.

Animaliak neurozientzietan

1. taula. Saguaren parametro fisiologiko orokorrak.

1. irudia. Arra eta emea ezberdintzeko uzkiaren eta sexu-organoen
arteko tartea neurtu behar da.
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Antolaketa aldetik aipagarria da animalia hauek duten portaera soziala.
Basa-bizitzan klan edo talde ezberdinetan banatzen dira eta talde hauetan
hierarkia ikus daiteke. Talde bakoitzak usain ezberdina duenez, kide guztiek
elkar ezagutu dezakete. Ar indartsuena izaten da taldeko buru eta bere postua defendatuko du lehiakideen aurrean. Ar horrek estaltzen ditu eme gehienak. Era batean laborategiko saguak gatibu bizitzera moldatu dira, baina,
hala ere, basa-saguek duten portaera aurkezten dute askotan.
Erabiltzen diren kutxak alde higienikoak eta ekonomikoak kontuan
hartuz diseinatu dira, baina animalien behar etologikoak kontuan hartu gabe.
Adibidez, kutxak gardenak izaten dira gehienetan. Hala ere, zolua txirbilez
estali behar da eta komeni da papera edo kotoia jartzea habia egin dezaten.
1986an EEEk neurri minimoen gidalerroak argitaratu zituen. Horrela, hiru
neurritakoak izan behar dira: 200 cm2, eme bat bere kumeekin edota umeketarako bikote bat bizi daiteke; 450 cm2 eta 900 cm2, animalia gehiago ostatu
daitezke. Kontuan izan behar da, nahiz eta andui bakoitzak portaera ezberdina izan, arrak batera bizi direnean oldarkor jokatzen dutela euren artean
eta zauriak edo/eta heriotzak egon daitezkeela (2. taula).
Ingurumen-balditzen (makroklima) balio egokienak taula berean aurki
daitezke. Tenperatura-aldaketa bortitzak saihestu behar dira, bai eta airekorronteak. Mikroklima (kutxa barrukoa) faktore askok baldintzaten dute.
Adibidez, kutxa mota, apalean dagokion postua, aireztapeneko instalazioa,
animalia kopurua, iragazki-tapen erabilera eta garbitasuna. Beharrezkoa da
egun/gau ziklo zorrotza mantentzea animaliek beren portaera normala gauza dezaten, bai eta prozesu fisiologikoak eta ugalketa-aldiak era normalean
gara daitezen. Argi-intentsitateak eta soinuak eragin sakona izan dezakete
ugalketan.

2. taula. Saguen inguruak eta kutxek bete behar dituzten baldintza minimoak.

Janariari dagokionez, sagu guztiei dieta berbera ad libitum ematen zaie
adina, haurdunaldia edo edozkitzaroa kontuan hartu gabe. Eduki energetikoaren arabera, saguek 3-4 g pentsu jaten dute eguneko. Jantokiak pentsuz
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betea egon behar du beti, oso zaila egiten baitzaie pentsua jatea jantokia erdi
hutsik badago. Normalean ura biberoietan ematen da, hala ere, sistema
automatikoak ere badaude. Tratamendu farmakologiko kronikoak askotan
biberoien bidez ematen dira.
Saguak sexu-heldutasunera garaiz iristen dira. Emeak araldi ugarikoak
dira eta bakarka ostatzen badira, zikloa erregularra izaten dute. Eme taldeek
arrik gabe anestroan egoteko joera dute eta ar bat sartzen bada, araldizikloak sinkronitzaren dira (Whitten efektua). May-Grünwald eta Giemsa
tindaketei esker araldi-zikloaren aldi bakoitza iker daiteke (2. irudia). Estalia
izan den eme bat, 24 ordu baino lehenago, bigarren ar batekin harremanetan
jartzen bada ernaldutako obuluak ez dira ezartuko eta haurdunaldia ez da
gertatuko (Bruce efektua). Whitten eta Bruce efektuak arren gernuan dauden
feromonek eragiten dituzte. Estalketa burutu eta 24 orduren buruan, baginan
koagulazio-tapoia ikus daiteke (arraren ugatz-aparatuan dauden guruin erantsien jariaketa). Nahiz eta oso fidagarria ez izan, estalketa gertatu den ala ez
jakiteko oso erraza denez, askotan erabiltzen da. Hala ere, fidagarriagoa da
emearen baginan serum fisiologikoa (NaCl; % 0,9) sartu eta mikroskopio
baten laguntzaz espermatozoideen presentzia aztertzea.

2. irudia. Arratoi baten frotis baginala. Bertan araldi-zikloaren aldi
bakoitza agertzen da. 1. pro-estroa, nukleoa duten zelula asko ikusten
dira eta keratinizatuak dauden zelula epitelial batzuk; 2. estroa, zelula
epitelial keratinizatu asko; 3. proestroa, zelula epitelial keratinizatu
batzuk eta leukozitoak, eta 4. diestroa, leukozito asko ikusten dira.

Hemeretzi eguneko haurdunaldia izan eta gero, kumeak itsu eta ile
gabe jaiotzen dira. Immunitate pasiboa plazenta (plazenta hemokoriala) eta
oritzari esker jasotzen dute. Jaio eta 3 astera titia kentzen zaie. Erdiondoko
estroan estaltze bat bada, haurdunaldia eta esnealdia batera gerta daitezke.
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Hala ere, esnealdiak zigotoaren ezarpena atzera dezake eta, horrela, haurdunaldia 3-5 egunetan luza daiteke.
Parekatze era desberdinak daude. Ar bat eme batekin kutxa batean jar
daitezke (bikote monogamoa) edo arra bi emeekin (hirukotea). Arra beti
emeekin badago, erdiondoko estaldiak gerta daitezke. Umeei beste umealdia
izan baino lehenago titia kendu behar zaie. Haren sisteman (parekatze poligamoa) ar bat 3-6 emeekin jartzen da. Sistema horrekin komeni da erditzea
gertatu baino egun batzuk lehenago eme bakoitza kutxa batean jartzea. Animaliak beti batera badaude, ugalketa murrizten da eta, gainera, erregistroak
ondo egitea zailtzen du, emeek berenak ez diren umeak adoptatzeko joera
dutelako.
Sagu bat kutxatik ateratzeko, isatsetik tinko eutsi behar zaio. Animalia
urduri jar ez dadin airean ahal den denbora gutxien egon behar da. Horregatik, heldu bezain laster gure besoan jarriko dugu. Farmako bat injektatu
nahi badiogu, sagua immobilizatu egin behar da. Horretarako kutxatik atera,
honen estalkian jarri eta lepoko azala hatz lodi eta erakuslearekin hartu
behar da, horrela sagua ez da mugituko eta ez digu kosk egingo.
Belarrietan zuloak edota tatuajeak eginaz saguak marka daitezke. Koloretako markak ere egin daitezke ilean zein isatsean, baina animalia gutxirekin eta denbora laburrean lan egiten bada. Azken aldian lepoan mikrotxipak
jartzen hasi dira, hala ere, oso garestiak direnez, ez dago oso hedatua haien
erabilera.
Garraiatzeko garaian, saguak lekuz aldatzeko, kutxak sendoak izan
behar dira eta aireztapen egokia izan behar dute. Kutxaren barnean tela
metaliko baten azpian jartzen dira saguak, ihes egin ez dezaten. Garraio
luzeetarako janaria eta ura jarri behar zaizkie, kotoi hezea, agarrezko gela
edota barazkiak ipiniz. Kontuan izan behar da, garraioa berez animaliarentzat oso estresantea dela, ondorioz pisua gal dezaketela. Posiblea da
animaliak leku berrira girotzeko aste bat edo bi aste behar izatea.
Arratoia
Laborategiko arratoia, arratoi arruntaren (Rattus norvegicus) ondorengoa da. Ikerkuntza biomedikoan erabiliak izan ziren lehen arratoi anduiak
Filadelfiako Wistar Institutoan garatuak izan ziren. Gaur egun erabiltzen
diren anduiak, lehen arratoi albino horien andui odolkideak dira (Wistar).
Arratoia da saguaren ondoren gehien erabiltzen den ornoduna eta asko
erabiltzen da medikuntza, elikadura, toxikologia eta portaeraren ikerkuntzan. Egun, 400 andui odolkide eta 500 ez-odolkide genetikoki definituta
daude.
Arratoiaren eta saguaren fisiologia eta anatomia oso antzekoak dira (3.
taula), nahiz eta arratoien pisua 10-15 aldiz handiagoa izan.
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3. taula. Arratoiaren parametro fisiologiko orokorrak.

Giltzurrun-azaleko nefronak gainazaletik oso gertu daude eta nahiko
erraza da hauetara heltzea. Guruin suprarrenala odol-hodi nagusitik urrun
dagoenez, adrenalektomia egitea ez da hain arriskutsua.
Begiko albeoloan Harder glandula aurkitzen da, porfirina duen jariakin
marroi gorrixka kolorez betea. Jariakin hori apaintzearen ondorioz isurtzen
da eta begien eta sudurraren inguruan jariakinaren presentziak animaliaren
ongizatearen urritasuna adierazten du (apaintzearen murriztasuna edo goi
arnas traktuetan infekzioa). Begiaren eta belarriaren tartean malko-guruin
bat dute. Saguek ez bezala, arratoiek behazun-maskuririk ez dute.
Antzekotasun asko daude sagu eta arratoien bizitokian (4. taula). Arratoiak makroloneko edo sareta-zolua duten altzairu herdoilgaitzezko kutxetan
bizi daitezke. Hala ere, kutxa horiek ingurumeneko estimulu gutxi dituzte
eta horregatik ez da oso komenigarria haien erabilera.
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4. taula. Arratoien inguruak eta kutxek bete behar dituzten baldintza minimoak.

Arrak batera osta daitezke, oldarkorrak ez direlako, hala ere hobe da
kutxa berean talde ezberdinetako animaliak ez jartzea, portaera oldarkorra
erakusten dutelako. Taldetan ostatuta dauden arratoiek bakarka ostatuta
daudenek baino kortikosteroide-kontzentrazio altuagoa dute odolean.
Taldeka ostatzen direnean, kutxaren tenperatura kontuan izan behar da.
Horregatik titia kendu eta gero, kutxa bakoitzean animalia asko batera ezin
dira eduki, erraz iritsi daitezkeelako hipertermiara. Ingurumeneko tenperatura
oso altua bada, arratoiek beren gorputza listuaz bustitzen dute. Hanketako
izerdi-guruinei eta isatseko basodilatazioari esker saguak eta arratoiak
gorputzeko tenperatura kontrolatzen dute.
Denbora luzez hezetasun erlatiboa % 45 baino baxuagoa bada, «eraztundun isatsa» (konstrikzio lokalizatuak isatsean) erakuts dezakete, animalia
gazteek gehienbat.
Arratoiak arnas traktuko gaixotasun infekziosoetara oso sentikorrak
dira eta, horregatik, aire-berritzea ondo kontrolatu behar da, aire-korronteak
eta amoniako maila altuak saihestuz.
Elikadura eta ura ad libitum ematen zaie, baina arratoiek ilunaldian
jaten dute normalean.
Ugalketari dagokionez, arratoietan Bruce efektua ez da gertatzen eta
arren feromonei esker gertatzen den araldi-zikloen sinkronizazioa ez da hain
nabaria. Estroaren eta haurdunaldiaren sinkronizazioa, 4 egunetan progesterona emanez (anestroaren indukzioa) eta gero EBSG (ernalduta dagoen
behor baten serumeko gonadotrofinak) injekzio batekin lor daiteke. Argizikloen luzerak eragina du araldi-zikloan. Ugalketarako 12-16 orduko argiziklo bat oso egokia da. Nahikoa da hiru egunetan argi-ziklo luzeetan ostatzea ernalketa-arazoak izateko.
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Estalketa burutu eta gero, 12-24 orduz baginan koagulazio-tapoia ikus
daiteke. Arratoien ugalketa-sistema saguenenaren antzekoa da.
Arratoi gehienak etxekotuak daudenez, oso errazak dira maneiatzen.
Arratoia maneiatzeko bularretik hartu behar da, hatz lodia kokotsaren azpitik eta hatz erakuslea lepoaren inguruan. Era horretan, burua tinko mantenduko dugu.
Anestesia
Analgesia: aldi baterako min-sentsazioa ezeztatzea.
Anestesia: kontrolpean eta itzulgarria den egoera, non pertzepzioa eta
mugimenduaren erantzuna deprimituta dauden. Anestesia, orokorra edo
lokala izan daiteke.
Anestesiaren helburuak honako hauek dira: animalia geldi egotea, era
horretan segurtasunez manipula dezakegu; mina kentzea, eta muskuluespasmo erreflexuak gutxitzea edo ezabatzea.
Administrazio-bidea larruazalpekoa, gihar barnekoa, peritoneo barnekoa, bena barnekoa edo arnastekoa izan daiteke. Goi-mailako ornodunetan
administrazio-bide nagusiak gihar barnekoa eta peritoneo barnekoak dira.
Nerbio-ehuna oso sentikorra da anestesikoen efektura:
1. Oso baskularizatua dagoen ehuna denez, oso azkar aldatzen delako
oxigeno-murriztasuna dagoenean.
2. Mintz zelularraren hartzaileak anestesiaren efektura oso sensibleak
direnez, deskarga-patroiak alda daitezke elektrofisiologiako entseguetan.
Anestesiaren faseak:
1. Baraua, anestesia baino 12 ordu lehenago.
2. Ebaluazioa, animaliaren egoera aztertu behar da.
3. Kirurgia aurrekoa, animalia handietan erabiltzen da, karraskarietan
ez da beharrezkoa.
4. Anestesia, administrazio-bidea eta anestesiko mota aukeratu behar
da.
5. Mantentze-denbora, anestesia denbora luzez mantendu behar bada.
6. Suspertze-garaia, pixkanakakoa izan behar du eta hipoterminarekin
kontu asko eduki behar da.
7. Ebakuntza osteko garaia, animaliaren egoera aztertu behar da eta
zauria garbi mantendu.
Gehien erabiltzen diren anestesikoak hurrengo taulan agertzen dira (5.
taula). Oso komenigarria da, kirurgia aurreko denboran, atropina (sistema
kolinergikoaren aurkako botika) (0,05 mg/kg) ematea.
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Animaliak neurozientzietan

5. taula. Gehien erabiltzen diren anestesikoak. *A: arratoia, S: sagua, U: untxia,
L: larruazalpekoa, GB: gihar barnekoa, PB: peritoneo barnekoa, ZB: zain barnekoa.

Normalean, anestesiko guztiek era berean lan egiten dute animaliaespezie guztietan. Hala ere, mg/kg handiagoa izaten da animalia txikiagoa
denean. Gantz-ehun asko duten animalietan anestesiko batzuekin kontu izan
behar da, anestesikoa gantzean akumulatzen delako eta nahiz eta hasieran
efekturik ez somatu, gero sobredosia eta heriotza gerta daiteke.
BIBLIOGRAFIA
Russell, W. M. eta Burch, R.L. (1992): The Principles of Humane Experimental Technique, Hyperion Books, New Ed edition, USA.
Sukow, A. M.; Danneman, P. eta Brayton, C. (2001): The Laboratory
Mouse, CRG Press.
Van Zutphen, L. F. M.; Baumans, V. eta Beynen, A. C. (1999): Biología y
Manejo de los animales de laboratorio. Principios de la Ciencia del
Animal de Laboratorio, Arnilla, Granada.
WEB ORRI INTERESGARRIAK:
http://www.geneticmodels.com
The Whole Mouse Catalog. http://www.rodentia.com/wmc/
http://www.jax.org
http://www.taconic.com
TEKNIKA ALTERNATIBOAK BULTZATZEN DITUZTEN ERAKUNDE
BATZUK:
FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments)
e-mail: frame@frame-uk.demon.co.uk
http://www.frame-uk.demon.co.uk

29

30

Neurozientzien laborategiko eskuliburua

CAAT (Johns Hopkins Centre for Alternative to animals Testing)
info@caat.jhsph.edu
http://altweb.jhsph.edu/~caat/
ZEBET (1989): Centro Para la Documentación y Evaluación de Métodos
Alternativos en los Experimentos con Animales
zebet@bgvv.de
NCA (Centro Holandés para las Alternativas y el uso de Animales)
http://www.pdk.dgk.ruu.nl/nca/
ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods)
http://www.jrc.it/ei/ecvam/index.asp
http://www.ei.jrc.it/ecvam
EURCA (European Research Center of Alternatives in Higher Education)
http://www.eurca.org
INTERNICHE (The International Network for Humane Education)
http://www.interniche.org
AVAR Alteratives in Education Database
http://arrs.envirolink.org/avar/alted_db.htm
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II. Metodo
neuroanatomikoak

II.1. Immunohistokimika (I)
Inmaculada Gerrikagoitia, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Immunohistokimika teknika bat da ehun-ebaketetan antigorputz espezifikoak erabiliz antigenoak aurkitzeko; azkenean, antigeno-antigorputz elkarrekintza markatzaileen bitartez (entzimak, fluoreszenteak, erradioaktibitatea
eta urre koloidala) ikusaraziz.
Alber H. Coons eta bere laguntzaileak (Coons, A. H. et al. 1941, 1955;
Coons A. H. eta Kaplan, M. H. 1950) izan ziren fluoreszentez markatutako
antigorputzak lehenengoz erabili zituztenak ehun-ebaketetan antigenoak
identifikatzeko. Immunohistokimika teknika zabaldu zenean, peroxidasa
(Nakane, P. K. eta Pierce, G. B. Jr. 1966; Avrameas, S. eta Uriel, J. 1966) edo
fosfatasa alkalinoa (Mason, D. Y. eta Sammons, R. 1978) bezalako entzima
markatzaileak erabiltzen hasi ziren. Horietaz gain, hirurogeita hamarreko
hamarkadan, urre koloidalaren erabilera ere hedatu zen (Faulk, W. P. eta
Taylor, G. M. 1971), bai argi-mikroskopian bai mikroskopia elektronikoan.
Batez ere aurretiaz erabiltzen ziren teknikekin konparatuz, immunohistokimikak abantaila nagusi bat ekarri zuen, molekula gehiago eta espezifikotasun handiagoz aurkitzeko ahalmena. Hori dela-eta, azaldu zenetik osasunarloko ikerkuntzan eta diagnostiko klinikoetan erabilitakoena da.
Immunohistokimikan erabil daitezkeen metodoak ugariak direnez,
kapitulu honetan teknikaren alde ezberdinei dagozkien gehien erabilitako
ereduak azalduko dira.
METODOLOGIA
Ehunaren finkapena
Immunohistokimikan ehunaren prestaketa da kantoi-harria. Ehunarkitektura eta zelula-morfologia onak gordetzeko finkapena arina eta egokia izan behar da, finkapen desegokiak edota luzeegiak antigorputzaren
lotura-ahalmena gutxitzen duelako.
Ez dago antigeno guztiak aurkitzeko balio duen finkatzailerik, baina, oro
har, paraformaldehidoak emaitza onak ematen ditu, hori dela-eta, arruntena
dela esan dezakegu. Hurrengo zerrendan agertzen dira soluzio erabilienak:
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– Paraformaldehido % 4, 0,1 M pH 7,4 fosfato tanpoian (PB).
– Paraformaldehido % 4 + azido pikriko % 2, PBan.
– Paraformaldehido % 4 + periodatoa % 2 + lisina % 1,2, PBan (PLP
finkatzailea).
– Paraformaldehido % 4 + glutaraldehido % 0,05, PBan (mikroskopia
elektronikorako erabilia).
Hala ere, antigeno batzuek ez dute onartzen aldehido bidezko finkapena,
orduan, ehuna disekatu eta berehala izozten da, adibidez nitrogeno likidoa
erabiliz, gero kriostatoan mozteko sakarosan sartu gabe; edo aldehidorik ez
duen soluzioa erabiltzen da, adibidez alkohola edo azetona daramaten
finkatzaileak, oro har, –20 ºC-tan.
Ornodunen ehunak fijatzeko, eta bereziki nerbio-sistema, ahal bada
perfusio transkardiakoaren bidez sartzen zaio soluzio finkatzailea esperimentazio-animaliari.
Ehunaren mozketa
1. Bibratomoa
Parafina izan da betidanik gehien erabili den murgiltze-euskarria histologiako laborategietan, baina antigeno batzuek ez dute jasaten, parafinizazio- edo desparafinizazio-prozedurak lehorgarriegiak direlako.
Parafinan murgildu ondoren bibratomoz mozten da ehuna eta zenbait
abantaila eta eragozpen ditu:
ABANTAILAK
Ehunak oso morfologia ona mantentzen du.

ERAGOZPENAK
Bibratomoz moztea prozesu geldoa eta zaila
da, bereziki ehuna gutxi fijatuta dagoenean.

Denbora luzez (urteak) gorde daitezke
mozketak giro-tenperaturan.

Bibratomoak mozketetan utz ditzakeen
hortz-markak.

Ezin da ahaztu immunohistokimika egiteko, prozedura hasi baino lehen
mozketak desparafinizatu egin behar direla.
Askotan, nahiz eta parafinan murgildutako ehuna ez erabili, antigenoa
zelula-mintzean kokatzen den hartzailea denean ere bibratomoz mozten da,
ehuna izoztean mintza ezegonkortu eta antigenizitatea galdu egiten delako.
2. Kriotomoa
Ehuna parafinan murgildu ezin bada, izoztu egiten da hurrengo
puntuak kontuan izanik arazorik ez izateko eta morfologia ona lortzeko:
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– Ehunaren kriobabesa: izozketa arinez edo sakarosa-soluzio kontzentratuan (% 10-% 30) sartuz.
– Ehunaren biltegiratzea: izoztu ondoren horrela mantendu behar da
beti, kontuz desizoztu ez dadin.
Kasu bietan, hau da, bai bibratomoz bai kriotomoz ateratako mozketak
era bitara prozesa daitezke: flotazioan, antigorputza gehiago barneratzen da
eta mozketak lodiagoak izaten dira, edo porta gainean jarrita mozketak finak
eta maneiatzeko zailak direnean.
Bloke osoko gertakinak
Batzuetan laginak ehun-bloke osoak dira, orduan, antigorputzen barneraketa askoz ere txikiagoa denez, ehun-iragazkortasuna handitzen duten
eragileak erabili behar dira; adibidez, Tritoia-X100, saponina, proteinasa K,
tripsina edo pepsina.
Ehunaren prozesaketa immunohistokimikoa
1. Erak
Bibratomoz edo kriotomoz ateratako mozketak era bitara prozesa
daitezke:
– Flotazioan: mozketa lodiagoak izaten dira baina antigorputza errazago barneratzen da.
– Porta gainean jarrita: mozketak finak edo txikiak izateagatik maneiatzea zaila denean.
2. Blokeoa
Mozketa lodietan edo finkapen ezegokiaren ondorioz, immunopositibitate faltsua atera daiteke antigorputzak ehunarekiko duen inespezifikotasuna
blokeatzen ez bada. Antigorputz mota eta errebelatzeko eraren arabera
blokeo-soluzio ezberdinak erabili beharko dira:
ERREBELATZEKO ERA
Guztiak (gehienbat antigorputz
poliklonalekin).

Peroxidasa

BLOKEO-SOLUZIOA
BSA % 5, 0,1 M pH 7,4 gatz-fosfato
tanpoian (PBS), edo bigarren
antigorputzaren animalia iturriaren seruma
% 4 PBSan.
Ur oxigenatua % 0,1 PBSan.

Fosfatasa alkalina

Lebamisola 2 mM.

Biotina (ehuna biotinan aberatsa bada:
gibela edo giltzurrunak)

Konjugatu gabeko abidina.

Fluoreszentzia (autofluoreszentziadun
ehunetan)

Ez dago blokeatzeko erarik, hobe beste
errebelatzeko metodoren bat aukeratzea.
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3. Antigorputzak
Antigorputzak poliklonalak edo monoklonalak izan daitezke. Antigenoantigorputz lotura egokia ez bada, markaketa eskasa aterako da, orduan,
antigorputza ondo sartzeko ehuna iragazkortu beharra dago. Gainera, beste
batzuetan eta gehienbat finkapen moduaren arabera, ehunaren antigenizitatea gutxitu daiteke eta berreskuratu behar da, hau da, antigenoak agerian
geratu behar dira.
3.1. Iragazkortze-metodoak
– Detergenteen erabilera: gehien erabilitakoa Triton X-100. Ehuna
detergentedun soluzioan inkubatzen da. Antigenoa mintz barnekoa
bada, metodo hau ez da erabiltzen, detergenteek mintzak desegin eta
ehunaren antigenizitatea galdu egiten delako.
– Izozketa-desizozketa zikloak: prozedura honi jarraitzeko aurretiaz
ehuna kriobabestu behar da, sakarosan edo dimetilsulfatoan (DMSO)
murgilduz.
3.2. Antigenizitatea berreskuratzeko metodoak
– Ehuna berotzea: mozketak zitrato tanpoian (9,5 ml azido zitrikoa
0,1 M+41,5 ml sodio zitratoa 0,1 M, pH 6,0) sartu ondoren mikrouhinlabean edo presio-eltzean berotzen dira ia irakin egin arte.
– Entzima proteolitikoak: gehien erabilitako entzimak proteinasa K,
tripsina, kimiotripsina, pepsina edo pronasa dira. Kasu bakoitzean
kontzentrazio egokia aukeratu beharra dago bestela epitopo batzuk
eta ehun-morfologia suntsitzeko arriskua sortzen delako.
– Sodio borohidratoa (% 1 fosfato tanpoian): bereziki glutaraldehidoz
finkatutako ehunean bere eta antigenoen artean eratzen diren loturak
desegiteko.
3.3. Kontrolak
Kontrol ezberdinak egin daitezke protokoloa (kontrol positiboak)
edo/eta antigorputzen espezifikotasuna (kontrol negatiboak) aztertzeko.
– Kontrol positiboak: immunoarekiko positiboa den ehuna hartuko
dugu kontrol positibotzat, eta markaketarik eza bilatzeak adieraziko
digu protokoloari jarraitzean errakuntzaren bat egin dela.
– Kontrol negatiboak: era ezberdinetakoak daude baina kasu guztietan
antigorputza gaitasunik gabe utzi behar dugu markaketa negatiboa
lortzeko:
· Lehenengo antigorputzik ez erabiltzea: epe horretan ehuna tanpoian edo blokeo-soluzioan (testatu nahi dugun antigorputza
eginda dagoen animaliaren seruma) edukitzen da.
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·

Lehenengo antigorputzaren aurreabsortzioa: erabili aurretik antigorputza purifikatutako bere antigeno espezifikoarekin absorbatzen da, horrela ehunarekin jartzen denean antigenoari lotuta eta
gaitasun gabe doa.

4. Markaketa-metodoak
4.1. Metodo zuzena
Pauso bakarreko metodoa da. Lehenengo antigorputza markatuta dago
(adibidez: fluorokromo bidez) eta laginean antigenoarekin batzen denean,
zuzenean agertzen da markaketa. Nahiz eta prozedura laburra eta arina izan,
gehienetan seinale ahula eta askotan inespezifikoa ematen du, hori dela-eta,
gutxitan erabiltzen da.
4.2. Metodo ez-zuzena
Lehenengo antigorputza markatu gabe eta bigarrena markatuta, fluorokromoz (FITC, errodamina edo Texas gorria) edo entzimaz (peroxidasa,
fosfatasa alkalinoa edo glukosa oxidasa) erabiltzen da. Metodo hau zuzena
baino erabiliagoa da seinalea gehiago zabalduz markaketa handiagoa lortzen
delako.
4.3. Peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) metodoa
PAP metodoak hiru pauso ditu. Peroxidasaz markatuta dagoen bigarren antigorputzaren aurkako hirugarren antigorputza erabiltzen da.
Azkenean, peroxidasa-antiperoxidasa konplexuarekin errebelatzen da.
Hirugarren pausoa sartuz, bai PAP metodoarekin bai jarraian azaltzen
den ABC metodoarekin, metodoaren sentsibilitatea 100-1.000 bider gehitzen
da markaketa oraindik gehiago zabalduz. Hori dela-eta, lehenengo antigorputza diluituago erabil daiteke, fondoa gutxituz eta dirua aurreztuz.
4.4. Abidin-biotina konplexuaren (ABC) metodoa
Egun gehien erabiltzen den metodoa da eta estandartzat hartu da. Metodo
honetan bigarren antigorputza biotinaz markatuta dago eta hirugarren pausoan ABC konplexua gehitzen zaio. Biotina pisu molekular baxuko bitamina
da eta abidina, biotina-afinitate handia duen glikoproteina. ABC konplexua
peroxidasaz markatuta egoten da eta azkenean diaminobentzidinaz errebelatzen da emaitza kolorimetrikoa emanez.
4.5. Biotinaz markatutako estreptabidinaren (LSAB) metodoa
ABC metodoaren antzekoa da, berdin errebelatzen da, baina metodo
honen hirugarren pausoan abidina erabili beharrean estreptabidinadun
konplexuak erabiltzen dira. Duela gutxiko artikuluetan LSAB metodoa ABC
metodoa baino 5-10 bider sentikorragoa dela atera da.
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4.6. Markaketa askotarikoa
Ehun-mozketa bakarrean antigeno bat baino gehiago markatzeko metodoa da. Oro har, fluorokromo ezberdinekin markatutako bigarren antigorputzak erabiltzen dira, nahiz eta batzuetan peroxidasaz konjugatuak erabili
ostean kromogeno ezberdinekin errebelatzeko. Honelako markaketetan
antigeno bakoitzeko kolore ezberdina erabili behar da.
Arazoak
1. Markaketa gutxi edo markaketarik eza
ZERGATIAK
Desparafinizazio ezegokia.

IRTENBIDEA
Desparafinizazio luzeagoa edo xileno freskoa erabili.

Finkapen ezegokia.

Finkatzaile egokia aukeratu, edo postfinkapen
denbora egokia aukeratu (luzatu edo laburtu).

Lehenengo antigorputza txarto.
Antigorputzaren biltegiratzea.

Berria erabili.
Bolumen txikiko alikuotak eginda eta izozkailuan
(–20 ºC / –70 ºC) gorde, edo glizerinan diluituta (1:1)
eta izozkailuan (–20 ºC / –70 ºC) gorde.
Dena dela izozte-desizoztean alperrik galtzen dira.
Kasu bakoitzean diluzio egokiena lortu, diluzio
seriatuak testatuz.

Antigorputzaren kontzentrazioa.
Antigorputzen inkubazio-denbora
ezegokia.

Inkubazio-denbora luzatu.

Bigarren antigorputza ezegokia.

Ziurtatu bigarren antigorputza eta lehenengoa
osagarriak direla, hau da, bigarrenaren antigenoak
lehenengoaren animalia-iturriaren proteinak izan
behar dira.
Berria erabili.
Berria erabili edo ziurtatu gutxienez erabili baino
ordu-erdi arinago prestatu dela.

Bigarren antigorputza txarto.
ABC soluzioa txarto.
Entzima-substratua txarto dago
edo elkarrezina da.

Berria edo egokia erabili.

Inkubazio-denbora ezegokia.

Inkubazio-denbora luzatu.

Soluzio-ordenaren errakuntza edo
pausoren bat ahaztea.

Prozedura eta jarraitutako notak berrikusi.
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2. Markaketa larregi
ZERGATIAK
Lehenengo edo/eta bigarren
antigorputzak kontzentratuegi.

IRTENBIDEA
Kontzentrazioak jaitsi eta frogak egin egokiena
aukeratzeko.

Inkubazio-denbora luzeegia.

Inkubazio-denbora laburtu.

Inkubazio-tenperatura altuegia.

Inkubazio-tenperatura jaitsi.

Mozketen lehorketa.

Mozketak lehortzeari ez utzi.

3. Fondo larregi
ZERGATIAK
Garbiketa ezegokiak.

IRTENBIDEA
Gutxienez 5 minutuko 3 garbiketa pausoen artean.

Peroxidasa endogenoa agortu
gabe.

Ur oxigenatuzko blokeo-soluzioa erabili.

Fosfatasa alkalino endogenoa
agortu gabe.

Metanola edo lebamisola 2 mM erabili blokeo
modura.

Biotina aktibitate endogenoa
agortu gabe.

Abidina/biotinazko blokeo-soluzioa erabili.

Lehenengo antigorputzaren
inespezifikotasuna edo
kontzentrazio altuegia.

Lehenengo antigorputzaren kontzentrazioa jaitsi.

Bigarren antigorputzaren
inespezifikotasuna.

Blokeo-soluzioak erabili:
– BSA % 5, 0,1 M pH 7,4 gatz-fosfato tanpoian
(PBS), edo
– bigarren antigorputzaren animalia-iturriaren
seruma % 4 PBSan.
Aurretiaz xurgatutako 2. antigorputza erabili.
Postfinkapen-denbora luzatu.

Finkapen ezegokiaren ondorioz
antigenoaren difusioa.
Mozketak eta lehenengo
antigorputzaren jatorrizko
animaliak berdinak izatea.
Mozketen lehorketa.

Lehenengo antigorputzaren inkubazioaren aurretik
blokeo-erreaktibo espezifikoak erabili; adibidez,
arratoia-arratoian edo untzia-untzian.
Mozketak lehortzeari ez utzi.

Protokolo-pausoak:
1. Parafinizazio-protokoloa:
1. Bi garbiketa, 10 minutukoa bakoitza, % 70eko alkoholetan.
2. Bainuak, % 70, % 80, % 90, % 96, % 100 eta berriro % 100eko
alkoholetan, ordu 1 bakoitzean.
3. Metilo bentzoatotan, 2 ordutik 24 ordura.
4. Bi bainu bentzoletan, bakoitza 10 minutukoa.
5. Parafinatan sartu 12 ordutik 24 ordura.
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6. Berriro parafinatan sartu 12 ordutik 24 ordura.
7. Parafina-blokea egin.
Finkatzaileak alkohola badarama, zuzenean % 100eko alkohol-bainuetatik has daiteke.
2. Desparafinizazio-protokoloa:
1. Bi bainu, 10 minutukoa bakoitza, xiloletan.
2. Hidratazioa, lagina alkoholetik pasatuz (100º, 96º, 80º, 70º, 50º) gutxi
gorabehera 15 segundo pauso bakoitzean.
3. Ur destilatuan 5 minutu.
4. Desparafinizatu:
– 5 minutuko 2 bainu xiloletan.
– 5 minutuko 2 bainu azetonatan.
– 20 minutuko bainua, ur oxigenatua % 4 metanoletan.
3. Immunohistokimika-protokolo estandarra ABC metodoarekin:
1. Ur oxigenatua % 0,1, PBSan 0,1 M pH 7,4, 30 minutu ingurunetenperaturan.
2. Bigarren antigorputzaren animalia-iturriaren seruma % 4, PBSan
0,1 M pH 7,4, 1 ordu ingurune-tenperaturan.
3. Lehenengo antigorputza, 24 ordu 4 ºC-tan, PBSan 0,1 M pH 7,4
diluitua.
4. Hiru garbiketa, 5 minutukoa bakoitza, PBSan 0,1 M pH 7,4.
5. Bigarren antigorputza, 1 ordu ingurune-tenperaturan, PBSan 0,1 M
pH 7,4 diluitua.
6. Hiru garbiketa, 5 minutukoa bakoitza, PBSan 0,1 M pH 7,4.
7. ABC konplexua PBSan 0,1 M pH 7,4, 1:200 diluituta, 45 minutu
ingurune-tenperaturan.
8. Bi garbiketa, 5 minutukoa bakoitza, PBSan 0,1 M pH 7,4.
9. Azken garbiketa, 5 minutukoa, Tris-HClan 0,1 M pH 7,4.
10. Errebelatu, DAB + ur oxigenatua % 0,1, Tris-HClan 0,1 M pH 7,4.
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II.2. Immunohistokimika (II):
transmisio-mikroskopia elektronikorako
teknika immunohistokimikoak
Naroa Anabitarte eta Izaskun Elezgarai, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Mikroskopio elektronikorako teknika immunozitokimikoek lehentasunezko
helburutzat izan behar dute: ultraegituraren kontserbazioa, antigenizitatea
mantentzea eta identifikatu nahi dugun proteinaren aurkako antigorputz
markatua ehunean sartzea bideratzea.
METODOLOGIA
Neurozientzien arloan mikroskopio elektronikoaren erabilera azaltzen den
atalean aipatuko dugunez, mikroskopio elektronikora eramaten dugun ehunean immunozitokimika burutzea oso ohikoa izaten da. Horretarako bi
metodo erabiltzen dira: erretxinan murgildu aurreko teknikak (preembedding),
eta murgildu ondorengo teknikak (postembedding). Haien arteko ezberdintasun nagusia, izenek adierazten duten bezala, hauxe da: lehenengoan,
immunomarkaketa ehuna inklusio-medioan murgildu aurretik egiten da, eta
bigarrenean, berriz, ehuna lehenengo medioan murgiltzen da eta ondoren
egiten da immunomarkaketa.
Bi metodo horietatik bata edo bestea erabiltzea ondoren gauzatu beharreko azterketaren araberakoa izango da. Murgildu aurreko teknikan argimikroskopia erabiliz aukera dezakezu konkretuki eta zehaztasun osoz elektronikora eraman nahi dugun eremua. Murgildu ondorengo metodoan, berriz,
lagin bloke bat murgildu, ultrakutean ebaki eta ebakiak nikelezko saretxoan
jarri ondoren egiten da esperimentu immunozitokimikoa. Noski, era honetan
mikroskopio elektronikora heldu arte, ez dugu gure markaketa ikusiko.
Bestelako desberdintasun batzuk ere badaude, adibidez, ehunaren antigenizitateari dagokionez, murgildu ondorengo teknikarekin antigorputz batzuentzat ehunaren antigenizitatea kaltetua suertatzen da. Oso baliagarria da,
berriz, kuantifikazioak egiteko, epitopo guztiek markatuak izateko probabilitate berbera baitaukate. Oso erabilgarria da, orobat, segidako ebaketa egiteko.
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Erretxinan murgildu aurreko teknika
ABANTAILAK
Sentsibilitate handia du.
Argi-mikroskopio eta mikroskopio
elektronikoko teknikak konbinagarriak dira.

ERAGOZPENAK
Immunoerreaktiboak ehunean difunditzen
dira.
Ez da kuantitatiboa.

Ez da aparatu berezirik behar.

Urrez markatutako immunomarkaketa
bikoitzak ezinezkoak dira.

Ehuna MEko irudi konbentzionalen
moduan ikusten da: ondo bereizten dira
zelulen elementu ezberdinak.

Ez du ahalbidetzen kokapen zehatz
batzuetako proteinak ikustea (postsinapsiko
proteina batzuk, adib.).

Erretxinan murgildu ondorengo teknikak
ABANTAILAK
Proteinen epitopoak eskuragarri ikusi ahal
izatea (sinapsian adibidez).
Immunoerreaktiboak ez dira ehunean
difunditzen.

ERAGOZPENAK
Murgildu aurreko teknikak baino
sentsibilitate txikiagoa du.
Aparatu berezi eta garestien beharra.

Metodo kuantitatiboa da.

Antigorputz askok ez dute ondo
funtzionatzen.

Tamaina ezberdinetako urreak erabiliz,
markaketa aniztunak egin daitezke (3
markaketa ezberdin immuno batean).
Ehunaren ultraegitura ez da murgildu
aurrekoa bezain argia, jasan duen
murgiltze-prozesua gogorragoa baita.

Ezin da argi-mikroskopiarekin konbinatu.

Erretxinan murgildu aurreko immunozitokimika: nanourrearen protokoloa
Metodo honetan immunomarkaketa egiten da murgilketa egin baino
lehen. Diaminobentzidina erabil daiteke markatzaile moduan (kokatzen den
profilean zabaltzen dena), baina aztertzen ari garen proteinaren kokapena
zehaztasun handiagoz ezagutzeko immunourrearen metodoa erabiltzen da:
Ultraegitura mantentzeko perfusioari ekin aurretik, animaliak anestesiatuko ditugu.
1. Perfusioa:
– Garbiketa-disoluzioa: PBS pH 7,4
– Finkapen-diosoluzioa: arratoi heldu bakoitzeko litro bat kalkulatuko dugu, % 4 paraformaldehido, % 0,2 azido pikriko eta
% 0,025-0,1 glutaraldehido fostato tanpoian (BP) disolbatua
(pH 7,4). Bai garbiketa-disoluzioa bai finkatzailea bihotzean
zehar pasarazten dira. Burezurretik garuna atera, eta garbitu
0,1 M BPan bizpahiru orduz eta mugimenduan mantenduz.
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Ehuna bibratomoan mozteari ekin diezaiokegu jarraian. Nahi badugu,
ehuna likido finkatzailean 1:10 BPan gorde dezakegu 4 ºC-tan beste egun
batean mozteko.
2. Bibratomoan ebaki: 50 µm-ko ebakiak aterako ditugu.
Immunozitokimika gauzatzeko, ebaki hauek erabiliko ditugu. Flotazioan burutzen dira inkubazio guztiak, antigorputza bi aldeetatik sar dadin.
Mugimenduan mantenduko ditugu inkubazioetan.
3. Preinkubazioa % 20 serumean gatz-fosfato tanpoian (PBS 1X) burutzen da. Seruma erabiliko dugun antigorputzaren araberakoa izango da
(NGSan (ahuntz-seruma), NHSan (zaldi-seruma) etab…).
4. Inkubazioa 1. antigorputzarekin: erabiltzen dugun antigorputzaren
arabera, bere kontzentrazioa ezberdina izango da, bakoitzera egokituko dugu.
Antigorputza, % 1,5 seruma PBSan duen disoluzioan diluituko dugu dagokion kontzentrazioan. Inkubazio-denbora ere aldakorra izango da antigorputzaren arabera, baina 2 egunetan 4 ºC-tan eta mugimenduan mantentzea
izango da, oro har, jarraituko dugun araua.
5. Garbiketak PBSan: 5-10 minuturik behin likido garbitzailea aldatzen
diogularik, 1-2 ordutan zehar egingo ditugu garbiketak.
6. Inkubazioa bigarren antigorputzarekin: bigarren antigorputza, % 1,5
seruma PBSan duen disoluzioan diluituko dugu, 1:100 kontzentrazioan.
Antigorputza 1. antigorputzarekin lotuko da, eta 1,4 nm-ko urre partikula bat
darama itsatsita. 3-4 orduko inkubazioa egingo dugu, giro-tenperaturan eta
mugimenduan.
7. Garbiketa: PBSan garbiketak egin. Gau osoan utziko dugu PBSan,
4 ºC-tan eta mugimenduan.
8. Postfinkapena: ebakiak % 1 glutaraldehido PBSan duen disoluzioan
inkubatuko ditugu 10 minutuz.
9. Garbiketa: ur ultrapuruaz garbitu 30 minututan zehar, 5 minuturik
behin ura aldatuko diogu.
10. Zilarrez areagotu: zilar areagotzailea erabiliko dugu, 8-12 minututan zehar. Hori gela ilunean egingo dugu, argi gorriaren laguntzaz.
11. Ur ultrapuruaz garbiketak egingo ditugu oraindik ere gela ilunean,
bizpahiru alditan.
12. Egun argitara atera, eta garbiketa gehiago egingo ditugu 30 minututan zehar 5-10 minuturik behin ur ultrapurua aldatuz.
13. Garbiketak fosfato tanpoi 0,1 M-ekin, 30 minututan zehar, eta mugimenduan mantenduz.

45

46

Neurozientzien laborategiko eskuliburua

14. Osmifikatu: osmifikatzeko, 20 minututan inkubatuko ditugu ebakinak fosfato tanpoian disolbatutako % 1 osmio tetroxidorekin (detaile gehiagoz azaltzen da mikroskopia elektronikorako teknika orokorrak azaltzean).
Honekin, zelulen mintzak kontrastatzeaz gain, zilar eta urrearen markaketa
finkatuta geratuko zaigu.
15. Garbiketak fosfato tanpoi 0,1 M-etan 30 minututan zehar.
*Orain alkoholen bidezko deshidratazioa hasiko dugunez, eta bukaeran
propileno oxidotan jarriko ditugunez, ebakiak beirazko hodietan sartzea
beharrezkoa da, propileno oxidoak plastikoa jaten baitu.
Hemendik aurrera mikroskopia elektronikoaren teknika orokorretan
azaldu bezala (3.2.2. atalean) deshidratatu, propileno oxidotan aklaratu eta
erretxinan murgilduko dira.
Erretxinan murgildutako ehuna xaflatan jarri eta estufan sartzen da
60 ºC-tara.
Markaketa argi-mikroskopioan aztertu, intereseko eremua aukeratu eta
erretxina-blokeetan itsatsiko ditugu. Horrela, ehuna prest gelditzen da ultramikrotomoan ebakitzeko (teknika orokorretan azaldua; III.2 atalean). Lortzen ditugun 50-80 nm bitarteko ebakitxoak nikel-saretxoetan jarri eta azetato uranilo edo berun zitratoan kontrastatu eta lehortu ondoren, transmisiomikroskopio elektronikoan ikusteko prest egongo dira.
Erretxinan murgildu ondorengo immunozitokimika
Teknika honetan ehunaren murgilketa gauzatzen da eta jadanik nikelsaretxoetan egiten da immunomarkaketa.
1. Ehunaren finkapena murgildu aurreko teknikan bezala egingo da.
Kasu honetan likido finkatzaileak glutaraldehido gehiago izaten du (% 0,1
glutaraldehido). Kasu honetan ere perfusioa bihotzean zehar egingo da.
Behin ehuna finkatuta dugularik, animaliaren garuna aterako dugu, eta
ehuna bibratomoan mozteari ekin diezaiokegu jarraian.
2. Bibratomoan 400 µm-ko ebakiak moztuko ditugu, eta, ondoren, guri
interesatzen zaigun zatia moztuko dugu (1 mm x 1 mm), karratu itxurako
zatitxo bat lortuz. Horixe izango da erretxinan murgilduko dugun zatia.
Murgildu aurretik egun batzuk itxaron behar baditu, erabilitako likido
finkatzailearen (NaPi) 1:10 disoluzioan sartuko dugu.
3. Kasu honetan erretxina hidrofilikoak erabiltzen dira, immunomarkaketa murgildu ostean egiten delako. Erabiltzen den metodo hoberena
«tenperatura baxuan erretxinan murgildu eta izozte bidezko ordezkapena»
da, jadanik mikroskopia elektronikorako metodo orokorretan azaldu dena.
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4. Behin ehuna erretxinan murgilduta dugularik, orain, ehun horren
mozketa ultrafinak egin behar ditugu, ultramikrotomoa erabiliz (begiratu
III.2 atalean). 60-80 nm bitarteko zatiak moztuko ditugu, eta formvar deritzon pelikula duten nikelezko saretxoetan bilduko ditugu ebakiak, ondoren
bertan immunomarkaketa burutu dezagun.
5. Ebaki ultrafinen immunomarkaketa
Tantatxoetan egiten da immunomarkaketa, 30 µl-ko tantak gutxi
gorabehera.
5.1. Mintzaren garbiketa
1. Mintza hartu, eta % 10 HNO3 ur ultrapuruan sartuko dugu, 30
minututan zehar eta giro-tenperaturan. Horrela, saretxoak sartuko ditugun
zulotxoak garbituko ditugu.
2. Ur ultrapuruan sartuko dugu mintza, minutu bat prezipitatu-ontzi
batean, eta beste minutu bat beste prezipitatu-ontzi batean.
3. % 70 etanol disoluzioan sartu-irten bat egingo dugu.
5.2. Immunomarkaketa
Saretxoak mintzean kokatuko ditugu kontu handiz, pintzekin formvar
filma puskatu ez dezagun. Pauso honetan garrantzitsua da ehuna zein
aldetan dugun jakitea, eta inkubazioak egitean, tantak alde horretan jartzea.
1. % 0,1 NaBH4 eta 50 mM glizina dituen TBST soluzioaz garbitu
ehunak 10 minututan (10 ml TBSTan, 0,0375 g glizina eta 0,01 g NaBH4
jarriko ditugu. NaBH4 pisatzeko orduan, beirazko platertxoak erabiliko ditugu, bestela itsatsita geratzen da).
2. Garbitu 3 x 1 minutu TBSTan, hau da, murgildu minutu bat mintza
TBSTan, ondoren beste minutu bat beste plaka batean, eta hirugarren aldiz
errepikatu beste minutu bat beste plaka batean. Minutu bat baino gehiago
ere eduki dezakegu azken honetan, 5-10 minutuz adibidez.
3. Blokeoa: 10 minututan, blokeatu gure ehunak antigorputzaren lotura
ez-zehatzak ekiditeko, blokeo-soluziozko tantatxoetan. Blokeo-soluzioa,
% 3 BSA (Bovine Serum Albumin) edo HSA (Human Serum Albumin)
TBSTan izango da. Ondoren, soluzio hori 4 ºC-tan gordeko dugu, hurrengo
egunean erabiltzeko.
4. Antigorputz primarioa: antigorputz bakoitza, dagokion kontzentrazioan diluituko dugu erabilitako blokeo-soluzioan (% 3 BSA edo HSA).
Inkubazioa tantatxoetan egingo dugu, eta inkubazio-denbora antigorputz
bakoitzarentzat zehaztu behar den arren, gutxi gorabehera orokorrean esan
daiteke, gau osoan giro-tenperaturan eduki behar dugula inkubazio hori. Hezetasuna mantentzeko, mintzaren azpian ur distilatuz bustitako iragazpapera
jarriko dugu, eta parafilmez tapatuko dugu plaka.
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5. Garbiketak TBSTan. 3 x 1 minutuz, eta aurreko garbiketan bezala,
azkeneko minutuaren ordez, 5-10 minutura ere luza dezakegu garbiketa.
Esan bezala, mintza murgilduko dugu TBSTan, tantatxoetan egin beharrean.
6. Blokeoa: 4 ºC-tan gorde genuen blokeo-disoluzioa erabiliko dugu,
eta 10 minututan egingo dugu inkubazioa, tantatxoetan.
7. Bigarren antigorputza: blokeo-soluzioan (% 3 BSA edo HSA
TBSTan) 1:20 kontzentrazioan diluituko dugu urrez markatutako antigorputza. Bi ordutan edukiko dugu inkubazioa tantatxoetan eta giro-tenperaturan. Bigarren antigorputza aukeratzeko, kontuan izan behar dugu, lehenengoa zein animaliatan egina zegoen.
8. Garbiketak egingo ditugu, 3 x 1 minututan ur ultrapuruan, eta berriro
ere hirugarren minutua 5-10 minutura luza dezakegu. Mintza uretan murgilduko dugu, ez tantatxoetan.
9. Kontrastea: 10 mg/ml-ko kontzentrazioan 4 ºC-tan prestatatuta dugun azetato uranilo disoluzioa erabiliz, tantatxoetan inkubazioa egingo dugu
20 minututan zehar.
10. Garbiketak egingo ditugu, 3 x 1 minututan ur ultrapuruan, eta berriro ere hirugarren minutua 5-10 minutura luza dezakegu. Mintza uretan
murgilduko dugu, ez tantatxoetan.
11. Kontrastea: 4 ºC-tan gordeta dugun berun zitratozko disoluzioaz
inkubazioa egingo dugu tantatxoetan 15 minututan zehar.
12. Garbiketak tantatxoetan egingo ditugu, minutu bat lehenengo, 5
minutu bigarren tantan, 10 minutu hirugarrenean, eta 30 minutu gutxienez
laugarrenean. Ondoren, saretxoak sartu bere kaxan, eta hezetasunik ez dagoen kanpaian utziko ditugu lehortzen gau bat gutxienez, mikroskopioan
begiratu aurretik.

1. irudia. Erretxinan murgildu aurreko eta ondorengo immunozitokimika. A argazkian erretxinan murgildu aurreko teknikarekin
eginiko immunomarkaketa ikusten dugu. Zilarrez intentsifikaturiko
1,4 nm-ko urreak seinalatzen digu gure intereseko proteina (gezi finak).
Metalezko markaketa perisinaptikoki kokatzen da. B irudian erretxinan
murgildu ondorengo teknikarekin lortutakoa dugu. Urrea 10 nm-koa da
eta honek ere sinapsi barneko proteina bat aurkitzen du.
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II.3. In situ hibridazioa
Amaya Alonso-Cabria, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Immunohistokimikak immunologia erabiltzen duen moduan, teknika
histokimiko honek biologia molekularra erabiltzen du. In situ hibridazioaren
zehaztasunak oligonukleotidoen (zunda) eta laginaren ehunean RNA edo
DNAren molekuletan dagoen sekuentzia-osagarriaren loturan dautza.
Teknika honen abantailak dira, besteak beste, erresoluzio handia edukitzea, geneen sekuentziak kromosomen eskaletan kokatzea (horrela translokazioak eta beste desberdintasun batzuk daudela konturatzen gara) eta
zelula-eskaletan geneen azalpenaren ikerketa egitea. Gainera, teknika hau
material finkatuan edo parafinan sartutakoan egin daiteke. Are gehiago, Biologia Molekularrean erabiltzen diren beste teknika batzuekin konparatuta, in
situ hibridaziorako behar den material kopurua askoz txikiagoa da.
Amaitzeko, erabiltzen den zunda azido nukleiko bat da (azido desoxirribonukleiko/DNA edo azido erribonukleiko/RNA) eta bere sekuentzia
interesatzen zaigun sekuentziaren sekuentzia osagarria da. Beraz, teknika
luzea da eta osatzen dituen pausoak desberdinak.
PROTOKOLOA
1. Mikrodisekzioa
Ikertu nahi dugun garun-ehunak izozturik egon behar du eta kriostatoarekin (Jung Frigocut 2800E, Leica) 5-10 mikretan moztuko da. Ebakiak,
mikrodisekzio motaren arabera, porta berezietan jarriko dira. Porta horiek
(PALM E1440-1000) mintza daukate ebakiak han itsatsita geratzeko eta
gero mikrodisekzioa arazo barik egiteko. Moztu ondoren, ebakiei hiru minutuko etanol % 70 DPC uretan (dietil pirokarbonatoa) bainua emango
diegu, ondoren –80 ºC-ko tenperaturako hozkailu batean gordetzeko. Han
luzaro egon daitezke ezaugarriak galdu barik.
Mikrodisekzioa egin baino lehen, ehuna desizoztu egingo da eta mikrodisektorean (Microbeam-PALM) porta jarriko da. Gure kasuan ehunak ahoz
gora egon behar du, aparatuak daukan laserrak laginaren saio-hodiko tapoia
(PALM E111440-1000) katapultatzen duelako.
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Zunda ateratzeko, garunean interesatzen zaigun proteina non dagoen
jakin behar dugu. Hori jakinda, mikrodisektorearekin eremua aukeratu, moztu
eta tapoira eramango dugu (tapoiak silikona dauka eta han itsatsirik geratuko da). Laserraren indarra eta potentzia ehunaren araberakoak izango dira,
emaitza onak lortzeko proba batzuk egingo dira egora onena aukeratzeko.
2. RNA erauzketa
RNA erauzketa inguru garbian egin behar da, hau da, kanpai baten
barruan edo aurretik etanolarekin garbitutako tokiren batean. Gaur egun,
erauzketa egiteko kit desberdinak daude. Gure kasuan Absolutely RNA
Nanoprep Kit (Stratagene) erabiliko dugu, lan egiten dugun ehunarentzat
oso aproposa delako. Oro har, kit honekin pausoz pauso egiten dena hurrengoa da: hasteko, tapoian dauden mikroebakiak lisis disoluzio indargetzailearekin edo lisis-buffer-arekin (100 µl) saio-hodian sartzen dira eta ß-merkaptoetanola (0,7 µl) gehitzen da disulfuro zubiak apurtzeko. Bortexarekin
pixka batean irabiatuta % 70 etanol DPC (100 µl) gehitzen da proteinak,
DNA eta gainerako osagarri zelularrak disolbatzeko eta, beraz, RNA hauspeaturik geratzeko. Apur batean irabiatu ondoren, nahasketa erretxinazutabe batetik pasatuko dugu zentrifugagailuaren laguntzarekin. RNAk
karga negatiboa dauka eta erretxinan itsatsirik geratuko da. Gero, gatzbuffer-arekin garbitzen da (300 µl) eta DNAsarekin (12 µl) 37 graduko tenperaturan inkubatzen da. Entzima horrekin DNA hondakinak guztiz kenduko ditugu. Inkubazioa amaitu ondoren, berriro zutabea gatz-buffer-arekin
garbitzen (hiru aldiz 300 µl) da eta bukatzeko eluzio-disoluzio indargetzailean (12 µl) zentrifugatzen da. Saio-hodian geratzen dena RNA da. Hau
luzaro mantentzeko –80 ºC-ko tenperaturan gordetzen da.
3. Alderantzizko transkripzioa
Entzima baten bidez daukagun RNA DNA osagarrira (cDNA) pasatuko
dugu. Hau egiteko bi pauso egin behar ditugu: desnaturalizazioa eta alderantzizko transkripzioa.
Desnaturalizazioa RNAk osatzen dituen loturak desegiteko egiten da,
eta horrela alderantzizko transkripzioa egin ahal izango da, hexameroak
lotuko direlako. Horretarako, RNA (10 µl) DPC urarekin (0,5 µl) 0,2 ml-ko
saio-hodi batean nahastuko dugu eta 70 graduko tenperaturan termoziklagailuan inkubatuko dugu (10 minutu).
Alderantzizko transkripzioa egiteko beste kit batzuk daude, adibidez
First Strand cDNA Synthesis Kit (GE Healthcare) baina erreaktiboak banaka
eros daitezke. Orduan, hurrengo protokoloari jarraituko genioke lagin
bakoitzarekin:
Saio-hodi batean nahasketa egiten dugu: buffer 5X (4 µl) (hexameroekin dator), DTT (0,75 µl) (DL-Dithiothreitol, disulfuro-zubiak apurtzen
ditu espezifikoak ez diren loturak saihesteko), dNTPs (2 µl) (deoxynucleotide
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triphosphates), hexameroak (1 µl) (6 nukleotidoko ausazko kateak RNAra
lotzen dira eta pitzarazgailu edo zebadore moduan erabiltzen dira), RNAsin
(0,75 µl) (entzima honek RNAsak inhibitzen ditu) eta MMLV (1 µl)
(alderantzizko transkriptasa entzima). MIX hau (9,5 µl) RNArekin (10,5 µl)
gehitzen da eta termoziklagailuan 37 ºC-tan ordubetez inkubatuko dugu.
Amaitzeko cDNA laginak –20 ºC-ko tenperaturan gordeko ditugu.
4. Polimerasaren kate-erreakzioa (PCR)
cDNA anplifikatzeko PCR bat egingo dugu. Horretarako interesatzen
zaizkigun proteinen zebadoreak (primers) diseinatu edo bilatu beharko dira.
Interneten hainbat programa daude. Primer·3, BLAST… Dena den,
normalean gaiarekin harremana daukan artikuluren batean aurki daiteke.
Primer sense (zentzuzkoa) eta antisense (ez-zentzuzkoa) izatean, hurrengo
protokoloari jarraitu behar diogu lagin bakoitzarekin:
Nahasketa saio-hodi batean: cDNA (3 µl), buffer 10X eta Cl2Mg (biak
entzimarekin datoz), dNTPs (2µl), primer sense (1µl) eta primer antisense
(1 µl), TAQ-DNA polimerasa (1 µl (Invitrogen)) eta ur destilatua (35 µl).
Guztira 50 µl izan behar dira. Termoziklagailuan sartzen da eta hurrengo
programa erabiliko da: 1-94 ºC (5 min); 2-94 ºC (30 s); 3-58 ºC (30 s); 472 ºC (1 min); 5-2 ºC-tik 4 ºC-ra 35 aldiz; 6-72 ºC (10 min); 7-4 ºC (∞).
Gero laginak –20 ºC-tan gordeko dira.
Laginarekin elektroforesia egiten da PCRn anplifikatzen den produktua
ote den jakiteko. Hasteko % 2 agarosako gela prestatzen dugu. Horretarako,
2 g agarosa 100 ml ur destilatuan disolbatuko dugu. Mikrouhinean sartuko
dugu kontu handiz urak irakin ez dezan. Disolbaturik dagoenean TAE 50X
(2 ml) eta etidio bromuroa (2 µl) gehituko diogu. Dena ondo nahastuta bota
gelen moldean orraziekin jarrita. Itxaron gelifikatu arte.
Laginak kargatzeko, gela hartu eta jarri elektroforesi-karkasan. Laginak
beltza dagoen aldean kargatuko dira (polo negatiboan), DNAk karga negatiboa duenez, alde positiborantz (alde gorria) joango delako. Kubetak TAE
1X-z beterik egon behar du. Kale bakoitzean lagin bat sartuko da kargabuffer-arekin (bromofenol urdina). Kale batean markatzailea (ladder) jarriko
dugu anplifikazio-produktuaren pisu molekularra egiaztatzeko. Lagin guztiak
kargaturik daudenean, tentsio-iturria piztuko dugu 70-90 V-etan. Laginak
% 75eko ibilia egin ondoren, gelatik aterako dira eta UVA izpietako transiluminagailuan jarriko dira nahi dugun produktua den frogatzeko. Laginak
marra baten moduan agertuko dira eta ladderrekin ikusiko da horien pisu
molekularra.
(TAE 50X = tris azetato-EDTA disoluzio indargetzailea: 121 g tris
(trizma), 28,5 ml azido azetiko glazial, 50 ml EDTA 0,5 M pH = 8; guztira
500 ml izan behar dira eta pH = 8,5.
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EDTA 0,5 M pH = 8: 200 ml ur destilatua 37,22 g EDTA; guztira 200 ml
izan behar dira eta pH = 8).
5. Marra araztu
Nahi dugun produktua ziurtatu ondoren, marra araztuko dugu. Horretarako kit bat erabiliko dugu: QIAquick kit (Qiagen). Gutxi gorabehera
guztietan protokolo berberari jarraitzen zaio:
Hasi baino lehen eppendorf saio-hodi huts bat pisatuko dugu. Gero
bisturi baten laguntzaz marra dagoen gela moztuko dugu eta eppendorfean
sartuko dugu. Pisatu saio-hodia eta gelen bolumen bakoitzagatik buffer QG
hiru bolumen gehitu. Inkubatu 10 minutuz 50 ºC-tan eta disolbaturik dagoenean gehitu isopropanol gelen bolumen bat. Ondoren, pasatu gela erretxinazutabe batean zehar eta zutabea hartuko dugu. Jarraian zutabean bota 0,75 ml
buffer PE eta zentrifugatu, jarri zutabea beste eppendorf batean, zentrifugatu
eta jarri berriro beste eppendorf batean. Erantsi 50 µl ur destilatu mintzaren
erdian, utzi minutu batez eta hartu eppendorfean geratu den eluzioa. Bertan
DNA egongo da.
Orain bi gauza egin daitezke: beste PCR bat nahi dugun produktua laginean dagoela ziurtatzeko edo pauso hori ez badugu egin nahi, transformazioa.
6. Transformazioa
Pauso honetan bakterioetan plasmido bat sartuko dugu. Horretarako,
TOPO TA PCR-II Cloning kita (Invitrogen) erabiliko dugu, kit horretan TOP
10 (bakterioak), SOC (hazkuntza-medioa), bektore eta gatz-soluzioa izango
ditugulako. Transformazioa egiteko hurrengo protokoloari jarraituko zaio:
Hasteko eppendorf batean nahastu behar dira: bektorea (1 µl) (entzimak
dauzka eta kontu handiz tratatu behar dugu), PCRko cDNA garbia (4 µl) (hau
da plasmidoan sartu nahi duguna) eta gatz-soluzioa (1 µl). Gero eppendorfa
giro-tenperaturan 5 minutuz utziko dugu, tarte horretan PCR produktua
plasmidoan sartzen ari da. 5 minutu pasatu ondoren, izotzetan jarriko da. TOP
10 bakterioek –80 ºC-tan gordeta egon behar dute, orduan izozkailutik atera
behar dugu eta izotzetan jarriko dugu (bakterioekin 50 µl-ko alikuotak egin
daitezke, batzuetan izozten eta urtzen badira hondoratu daitezke). Nahastearen
eppendorfetik 2 µl hartuko ditugu eta bakterioei (50 µl) erantsiko dizkiegu.
Gero 30 minutuz izotzetan inkubatuko dira. Denbora pasatu ondoren, 30
segundoz 45 ºC ur-bainuan egongo dira (kontu handiz egin behar da pauso
hau, justu 30 segundo izan behar dira-eta). Bainuaren ondoren, SOC
(hazkuntza-medioa) 450 ml erantsiko ditugu eta lagina 15 ml-ko Falcon
saio-hodi batera eramango dugu, tapa jarriko diogu (apur bat zabalik egongo
da) eta 37 ºC-tan inkubagailuan irabiatzen egongo da (ordubete).
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Hurrengo pausoa, LB-Agar (LB-BROTH-Lennox)+Anpizilina (Sigma)
plaketan ereitea izango da (Bunsen metxeroaren ondoan egin behar da
plakak ez kutsatzeko, Anpizilinak 50 mg/ml-ko kontzentrazioa izango du eta
handik 5 µl LB 5 ml-ra erantsiko dugu, dena 25 ml-ko Agarrekin (% 2)
nahastuko da). Hiru plaka erabiliko ditugu eta plaka bakoitzean bakterio
kopuru desberdinak ereingo ditugu (adibidez: 25 µl, 50 µl, 100 µl). Agarplakak ahoz gora jarri, bakterio-bolumenak gehitu eta ereintza-kirten esteril
batekin zabaldu. Amaitzeko utzi agar-plakak hazkuntza-labean (37 ºC)
hurrengo egunera arte (denbora pasatu ondoren plakak 4 ºC-tan manten
daitezke, horretarako itxi parafilmekin eta utzi buruz behera hozkailuan).
7. Hazkuntza-likidoa
Agar-plaketan anpizilinarekiko erresistenteak diren bakterioak interesatuko zaizkigu, horiek bektore-PCR produktua sartu dutenak direlako. Horretarako plaketan dauden kolonia onenak aukeratuko ditugu hazkuntza-likidoa
egiteko.
Prozesu hau Bunsen metxeroren ondoan egin behar da. 50 ml-ko Falcon
saio-hodi bakoitzean LB (5 ml), anplizilina (5 µl) eta aukeratu dugun kolonia bat jarriko ditugu. Saio-hodi bakoitzean kolonia bat bakarrik egongo da,
modu honetan kolonia bakoitza KLON bat izango da eta horrela deituko
diogu (atera diren kolonien arabera nahi ditugun KLONak egin ditzakegu).
Saio-hodiak hazkuntza-labean (37 ºC) utziko ditugu hurrengo egunera arte.
Hurrengo egunean, arre dauden hazkuntza-likidoak (KLON) aukeratuko ditugu Mini-prep egiteko. Gainera, KLON horiek izoztu daitezke
erreserbak izateko eta behar duzunean erabiltzeko. Horretarako, eppendof
batean jarri glizerol (150 µl) eta KLONa (850 µl). Garrantzitsua da saiohodi bakoitza ondo izendatzea.
8. Miniprep
Aukeratu ditugun KLONei plasmidoa aterako diegu. KIT QI Appep
Spin Miniprep (QIAGEN) oso aproposa da hau lortzeko (merkatuan beste
batzuk egongo dira ere bai).
Protokoloa hurrengoa izango da (KLON bakoitzarentzat):
3 saio-hoditan (3 eppendorf 2 ml) bota KLONa (900 µl) eta zentrifugatu
(12 g-10 min, 4 ºC) eta gero kitari jarraitzen zaio. Hartu pelleta eta bota buffer
1 (250 µl) (dena lehengo eppendorfera, hartu dena eta bota dena bigarrenera,
hartu dena eta hirugarren eppendorfean KLON osoa izango dugu). Ondoren,
bota buffer 2 (250 µl) eta pipetarekin nahastu 5 minutuz, kontuz egin. Pauso
honetan zelulak lisatzen dira eta dena nahasturik egongo da: DNA, RNA,
proteinak… Gero erantsi buffer N3 (250 µl). Horrekin proteinak hauspeatzen dira, baina ez azido nukleikoak. 10 minutuz zentrifugatu. Sobera geratzen
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den likidoa, pipeta baten laguntzarekin kenduko dugu eta erretxina-zutabe
batera botako dugu. Erretxinan plasmidoa itsatsita geratuko da. Zentrifugatu
(90 segundo) eta garbitu zutabea Buffer Perekin (0,75 ml). Hustu sobera
dagoen likidoa eta berriro zentrifugatu (minutu bat). Gero pasatu zutabea
1,5 ml-ko eppendorf batera eta eluzioa urarekin egingo dugu (50 µl). Itxaron
6 minutuz (azido nukleikoak uretan disolbatzen dira eta eluzioan geratuko
dira). Horrekin plasmidoa izango dugu. Gordetzeko –20 ºC-tan.
OHARRA: plasmidoen kopurua neurtzeko espektrofotometro bat
erabiliko dugu. Horretarako, absorbantzia neurtzeko kubeta batean (100 µlkoa) 98 µl ur eta 2 µl (1:50) plasmido jarriko dugu. Kubeta bat bakarrik
urarekin jarriko da eta hori «zuria» izango da.
Amaitzeko, kontzentrazioa ateratzeko ekuazio hau erabili behar da:
Abs x 50 x 50 =
1000

µl/µl

Miniprep amaitu ondoren, plasmidoa biluzik geratzen da eta zunda
ateratzeko errestrikzio-entzima aproposena aurkitu behar dugu. Hau
lortzeko, hamaika programa daude, baina adibide moduan, hurrengoak
erabil daitezke:
NEBcutter V2.0 (Biolabs)
edo www.vivo.colostate.edu
Programa hauetan zundaren cds sartu behar da. Han zundaren errestrikzio-entzimak agertuko dira. Entzima horiek konparatu behar dira bektorearenekin (TOP10) eta aproposenak aukeratuko ditugu nahi dugun lekutik
mozteko.
9. Digestioa
Miniprep ondoren digestioa egin behar dugu. Pauso honetan Miniprepei
esker zeluletatik atera ditugun plasmidoak linealki jarri behar ditugu.
Orduan, Miniprepetik atera den kontzentrazioaren arabera bolumen desberdina hartuko dugu. 13 µg plasmido izan nahi ditugu, beraz, kalkulatuko
dugu Miniprepetik zenbat µl behar dugun kopuru hori lortzeko. Orduan, X µl
plasmido, 3 µl BSA (Bovine Serum Albumin-Sigma), 3 µl entzimaren
buffer, 1 µl entzima (Bam HI, XHO I, Eco RI… edo dena delakoa, aukeratu
duzuna) eta DPC ur (behar dituzun µl-ak guztira 30 µl izateko) eppendorf
batean nahastuko dira. Bainuan inkubatuko da (37 ºC, 4 orduz). Tarte
horretan plasmidoa puntu batetik moztuko da. Inkubazioa amaitzean, gel bat
egin daiteke eta marra araztuko da (mantentzeko –20 ºC-tan utz daiteke).
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10. In vitro transkripzioa (IVT)
Pauso honetan RNA polimerasari esker RNAtik DNA ateratzen dugu.
Horretarako hurrengoa behar dugu: IVT Buffer 10X (2 µl) (Roche), DIGlabeling mix 10X (2 µl) (Roche), Rnase inhibitor 20 U/µl (1 µl) (Invitrogen),
DNA lineala (Miniprepekoa) (1 µg, bolumena Minipreparen arabera), RNA
polimerasa (2 µl) (zer behar duzun, sense edo antisense desberdinak
aukeratuko dituzu; adibidez: T3, T7 edo SP6 (Roche), hori ikusi behar da).
Guztira 30 µl izan behar dira, beraz, 30era heltzeko DPC urarekin osatuko
da. Hau guzti hau, bi ordutan inkubatzen utziko da (37 ºC).
Gero plasmidoaren digestioa egin behar dugu, hau da, DNA moztea.
Horretarako, gehitu Dnasa 10 U/µl (1 µl) (Roche), homogeneo jarri pipetarekin eta inkubatu 30 ºC-tan (30 minutu). Gero, proteinak eta gehitu ditugun
entzimak kentzeko, proteasarekin tratatu beharko ditugu (Proteinasa K
1 µg/µl, bota 0,5 µl; Roche). Inkubatu 15 minutuz 55 ºC-tan eta gero 5 minutuz 90 ºC-tan. RNA hauspeatzeko, eppendorf izotzetan (4 ºC) mantenduko
da eta gehituko dira: TE-DPC (20 µl), NH4 Azetato 4M (40 µl), etanol
absolutu (200 µl) (RNA ezin da disolbatu etanolean). Irabiatu bortexarekin
eta inkubatu –20 ºC-tan (ordubete). Gero zentrifugatu 30 minutuz (4 ºC) eta
bota sobera dagoen likidoa, pelletean dagoena interesatzen zaigulako.
Pelletean dagoena zunda da eta –80 ºC-tan gorde daiteke. Erabiltzeko
disolbatu behar da (30 µl) % 70 etanolean (DPC urarekin) eta etekinari
dagokionez, DNA mikrogramo batetik RNA 5-10 µg aterako dira.
11. Hibridazio aurrekoa
Hasi baino lehen, hurrengo pausoak nahitaez eskularruekin egin behar
dira. Hibridazioaren ehuna aukeratu eta DPC urarekin garbitu (3 aldiz 5
minutuko garbiketak). Gero, azken garbiketa 10 minutukoa izango da eta
5XSSCrekin egingo da. 5XSSC egiteko 20XSSC prestatuko dugu eta handik
behar den bolumena diluituko da nahi dugun kontzentrazioa lortzeko. Horretarako, NaCl (17,5 g) eta sodio-zitrato berridratatua (8,8 g) autoklabatu barik
DPC uretan (100 ml) jarriko dugu. pH-a 6,8ra doituko da eta jarraian autoklabatuko da.
Gero ehuna bi ordutan 58 ºC-tan hibridazio aurreko soluzioan mantenduko da. Soluzioa honakoaz osatuta dago: % 50 ioirik gabeko formamida
(2,5 ml), 20XSSC-DPC autoklabatuarekin (1,25 ml), izokin DNA (20 µl),
DPC ura autoklabatua (1,24 ml).
12. Hibridazioa
Hibridazio-soluzioa hurrengoaz osatuta dago: % 50 ioirik gabeko formamida, 20XSSC-DPC auoklabatuarekin, 40 µg/ml izokin DNA, 0,4 µg/ml
RNAm zunda. Guztira, 249 µl izango dira eta han zundaren bolumena gehituko da, hau da, 1 µl. Soluzioa 75 ºC-tan 5 minutuz, eta gero ehunarekin gau
osoan utz daiteke (zundaren kalitatearen arabera).
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13. Hibridazio ondorengo garbiketa
Lehenengo garbiketa 5 minutukoa da eta 2XSSCrekin egiten da.
Hurrengoan, 2XSSCn 30 minutuz giroko tenperaturan uzten da (irabiatze
leunarekin). Gero ordubetez 2XSSCn (65 ºC, labean) eta azken garbiketa,
ordubetekoa da eta 0,1 XSSCrekin (soluzioa 65 ºC-tan egongo da) egin
behar da.
Ehuna orekatzeko TN medioa erabiltzen da (Tris HCl 100 mM-pH 7,5;
150 mM NaCl). Medio honetan 10 minutuz giroko tenperaturan mantenduko
da.
Anti-DIG anti-serum APrekin (fostatasa alkalinoarekin) 1:5000, blokeatzeko-TN % 0,5ean (hau da 0,5 blokeatzeko BM, TN 100 ml-tan) giroko
tenperaturan irabiatze leunean inkubatu behar da (2 ordu). Bi ordu pasatu
ondoren, 15 minutuko bi garbiketa egingo dira eta azkena TNM (100 mM
Tris-HCl, pH 9,5, 100 mM NaCl, 50 mM MgCl2) medioarekin orekatuko da
(10 minutu). Ehuna AP substratuarekin tindatzeko, NBT/BCIP (20 µl)
TNMan (1 ml) diluituko da, edo kopuru handiagoa eginez gero, proportzio
honi jarraituko zaio. Ehuna substratuarekin gau osoan (zundaren arabera)
irabiatze leunaz eta ilunpean mantenduko da.
Erreakzioa mozteko, PBSko 5 minutuko hiru garbiketa egingo dira.
Amaitzeko, ehunaren laginak portetan jarriko dira, lehortu arte eta gero
gradu desberdinetako etanoletan (% 80, % 90, % 96, % 100) deshidratatuko
dira. Entellanekin estaltzen dira eta 4 ºC-tan gorde daitezke.
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II.4. Erradioligandoen bidezko
hartzaileen finkapen-teknika
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Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CIBERSAM

1Farmakologia

SARRERA
Orain dela 70 urte frogatu zen lehen aldiz ezen hormonak, farmakoak eta
neurotransmisoreak masa-akzio legeari jarraituz atxikiko diren mintza
hartzaileak ondo zehazturiko entitate molekularrak direla. Hala ere, garai
horietan ez zen existitzen farmako-hartzaile elkarrekintzak neurtzeko nahiko
sentikorra zen teknikarik. Hau dugu, binding-eko teknikak neurozientzietako
arloaren ikerkuntzan aurrerapen garrantzitsua erakarri duen arrazoia. Erradioligandoen bidezko finkapen-teknika honen bidez, neurotransmisoreentzako hartzaileen ezaugarri, azpimota eta garunean duten eskualde-banaketari buruzko informazioa lor daiteke.
Gizaki edo animalien hormonek, neurotransmisoreek, farmakoek,
etab… efektua sorraraz dezaten, zeluletan dauden makromolekula berezi
batzuekiko elkarrekintza behar dute. Elkarrekintza horien ondorioz, zelulan
hainbat prozesu kimiko suertatuko dira, zelulan efektua sortuko dutelarik.
Neurotransmisoreekin elkarrekintzan diharduten makromolekula horiek,
hartzaile izenez ezagunak ditugu. Nerbio-sistema osatzen duten neuronek
ere badituzte beren funtzioak betetzeko beharrezkoak dituzten hartzaileak.
Hartzaile mota ugari daude zeluletan, hauen artean honako hauek ditugu:
1. Mintz plasmatikoan kokatzen diren hartzaileak (α2-adrenozeptorea,
adibidez), egitura proteikoa, glukoproteikoa edo glukolipoproteikoa
dutenak, alegia.
2. Zelula barneko zitoplasman murgilduta dauden hartzaileak (molekula esteroideen hartzaileak), zeinek egitura proteikoa ohi duten.
3. Zelularen nukleoan dauden hartzaileak ere badira. Triiodotironinarentzako hartzailea, adibidez, mota honetakoa da. Mota honetako
hartzaileek ere egitura proteikoa dute.
Atal honetan mintz plasmatikoan dauden hartzaileei buruz arituko gara
konkretuki. Hartzaileak azpiunitatez osaturik egon daitezke, eta azpiunitate
bakoitzak bere funtzio bereziak eduki ditzake. Mintz plasmatikoan kokaturik
dauden hartzaileek adibidez (nerbio-sistema zentralean (NSZ) ugarienak di-
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renak), normalean azpiunitate desberdinak dituzte. Lehenengoak ligandoarekin bat egiteko funtzioa lukeena eta bigarrena edo besteak prozesu kimiko
guztiak aurrera eramango dituzten azpiunitateak izango lirateke. Gaur egun
arte, hartzaileek eragiten zituzten efektuen neurketaren bidez egiten ziren
saio farmakologiko guztiak. Gaur egun, aldiz, joan den mendeko 70eko hamarkadan garatu zen teknika baten bidez, hartzaileekin lan egitea posible da.
Teknika horren izena, erradioligandoen bidezko finkapen-teknika da. Teknika horrekin hartzaileak zenbatu eta identifika daitezke. Hartzaileen ezaugarrien ezagumendua posible eginez, hartzaile hauen eskualde-banaketa ere
lor daiteke eta hartzaile hauek pairatzen duten erregulazioa azter daiteke ere.
Horrela, hartzaileak ehunetan non dauden jakin daiteke.
Erradioligandoen bidezko finkapen-teknika hiru ataletan bana daiteke.
Lehendabizi, ehuna edo mintzak erradioligandoarekin batera inkubazioan
jartzen dira. Bigarren, sobera dagoen erradioligandoa (hartzaileekin batu ez
den erradioligandoa) laginetatik banatu behar dugu, erreakzioa geldiaraziz.
Azkenik, laginean dagoen erradioaktibitatea zenbatuko dugu.
Hartzaileek ligandoa ezagutzea eta berarekin elkarrekintzan jardutea
dute ezaugarri nagusia. Elkarrekintza hori ligandoarekiko eta egitura aldetik
berdintsuak diren beste molekulekiko espezifikoa izan behar da. Horrela,
ligandoaren kontzentrazio baxuekin hartzailearekin lotzea lortzen da. Prozesua era itzulgarrian jazoko da. Erradioligandoa aldi berean hartzailearekin
batu eta bananduko da. Hartzaile kopurua mugatua denez prozesua asegarria
edo betegarria izan beharko da. Teknika horren bidez ikertzen ditugun
hartzaileak efektu farmakologikoa erabiltzen dituzten tekniken bidez ere
aztertu beharko dira.
Molekula berberak hartzaile desberdinekin jardun dezake elkarrekintzan
hainbat kasutan. Noradrenalinak, adibidez α1, α2, β1, β2-adrenozeptor hartzaileekin dihardu elkarrekintzan. Beraz, noradrenalina hartzaile desberdinekiko ez da batere selektiboa. Ligandoa selektiboagoa izan dadin, ahalik
eta hartzaile gutxienekin elkarrekintzan egon beharko du. Garrantzitsua dugu
oso teknika horretan gure ligandoa selektiboa izatea, bestela ezin izango da
jakin hartzaile konkretu bat markatzen ari den edo hartzaile askorekiko loturaren fruitua den markaketa hori.
ERRADIOLIGANDOEN BIDEZKO FINKAPEN-TEKNIKAREN
EZAUGARRIAK
Hartzaile-populazioetan lortzen den ligandoaren finkapena segurua izan
dadin, prozesuak zenbait ezaugarri bete behar ditu.
1. Finkapena hartzaile mota batekin espezifikoa izan dadin
erradioligandoak bete behar dituen baldintzak:
1.1. Ligandoak agonista edo antagonista moduan aktibitate biologikoa
eduki behar du.
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1.2. Erradioligandoak aktibitate espezifiko altua eduki behar du. Hartzaile kopurua txikia denez, molekula edo ligandoak erradioaktibitate altua,
5 Ci/mmol gutxienez, eduki beharko du.
1.3. Ligandoak afinitate altua izan beharko du. Horrela, ligandokontzentrazio baxuarekin hartzailearekin bat egingo du.
1.4. Ligandoak hartzaile mota horrekiko selektiboa izan behar du, ez
du beste hartzaileekin elkarrekintzan jardun behar.
1.5. Ligandoaren banaketa-konstanteak baxua izan behar du.
1.6. Erradioligandoak egonkorra izan behar du.
2. Finkapenaren prozesua espezifikoa izan dadin bete behar diren
baldintzak:
2.1. Hartzaile kopuru konkretua dagoenez, finkapen-prozesuak asegarria edo betegarria izan behar du. .
2.2. Afinitate altuko prozesua izango da.
2.3. Erabiltzen diren ligandoaren kontzentrazioek biologikoki erantzunak sorrarazten dituztenen modukoak izan behar dute.
ESPERIMENTUAREN DISEINUA
Atal honetan erradioligandoen finkapenezko teknikan erabiltzen den metodologiari buruz arituko gara.
Erradioligandoaren hautaketa
Lehenik, ikertu nahi dugun hartzailearekiko ligando egokiena aukeratu
beharko da. Ligandoa aukeratzeko erabiltzen diren irizpideak aurreko atalean
azaldu dira. Ligandoa aukeratu eta gero, erradioaktibo bihurtu beharko da.
Normalean, sintesi zuzen edo ordezte-prozesuaren bidez ligandoaren egitura
molekularrean dauden hidrogenoen tritiatzeaz bat ([3H]) lortzen da ligandoa
erradioaktibo bihurtzea. Tritioa erabiltzeak dituen abantailen artean, honako
hauek ditugu:
a. Markatutako ligandoa eta tritiorik ez duena (ligando hotza) aktibitate
biologiko aldetik berdinak dira, tritiatze-prozesuak ez baitu kalte
handirik egiten ligando hotzean.
b. Lor dezakegun erradioaktibitatea, normalean, altua izaten da (30-100
Ci/mmol ).
d. Ligando tritiatuak hilabete askotan zehar egonkorrak mantentzen
dira.
e. Tritioren bizi-erdia oso luzea da ( 12 urte gutxi gorabehera ).
Tritioa erabiltzeak, aldiz, ekoizpen-prozesuan espezializaturiko etxe
komertzialetan erradioligandoa erostea suposatzen du. [3H]-a daramaten
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erradioligandoak ekoiztea ez baita gauza erraza. Horrela, esperimentuak
garestitu egiten dira oso.
Tritioaz aparte, badira ligandoak erradioaktibo bihurtzeko beste atomo
batzuk ere, [125I] adibidez. [125I]-ak tritioarekiko dituen abantailen artean,
iodinazio-prozesua laborategian bertan egin daitekeela (iodinazio-prozesua
merkea delarik) eta erradioaktibitate maila tritioarena baino askoz altuagoa
dela (2.000 Ci/mmol) aipa daitezke. Desabantailen artean, aldiz, aipa daiteke
iodinazio-prozesuak ligandoaren egitura molekularra kaltetu edo apur dezakeela. Egitura molekularraren eraldaketa honek ligandoak duen aktibitate
biologikoa alda dezake. Bestalde, [125I]-aren bizi-erdia laburra da (2 hilabete
inguru). Beraz, iodinazio-prozesua maiz burutu beharko da erradioligandoa
iodinatua erabili nahi baldin bada.
Buffer-aren hautaketa
Buffer-a, erradioligando eta hartzaileen arteko erreakzioa ematen
deneko inguru likidoa besterik ez da. Inguru horrek konposizio kimiko zehatza eduki beharko du, zeren buffer horren konposizio kimikoak erabateko
garrantzia baitauka erreakzioaren martxa onerako. Buffer-a konposatzen duten ioi edo nukleotido bakoitza eta euren kontzentrazioak erreakzioa baldintza egokienetan gerta dadin pentsatuak izan dira. Konposizio horren edozein
aldaketa esperimentuaren bukaeran lortuko ditugun datuetan nabarmenduko
da. Adibide gisa, gure buffer-ean GTPa ezartzen bada, normalean agonistak
hartzailearekiko duen afinitatea jaitsaraziko du. Hartzaile guztiek afinitate
baxuagoa erakutsiko dutenez, bifasikoa litzatekeen lehiaketa kurba (afinitate
altu eta baxuko bi faseak dakusana) monofasiko bihurtuko litzateke. Dena
den, buffer-aren konposizio kimikoa aldatzea ez da komenigarria aldaketaren efektu espezifikoa bilatzen ez badugu behintzat.
Mintzen prestakuntza
Ikertu nahi diren hartzaileak zelularen leku konkretuan kokaturik daudenez, esperimentua burutzeko zelularen atal hori besterik ez da beharko.
Beraz, atal zelular hori isolatu egin beharko da.
1. Ehuna (neurozientzietan normalean, garuna) txikituko da, osatzen
duten zelulak apurtuko direlarik. Txikitze-prozesu honetarako, ehuna
sakarosa-gradiente batean sartuko da eta ultraturrax moduko aparatu
baten bidez txikituko da.
2. Txikitze-prozesua burutu eta gero, ehuna sakarosa buffer honetan
homogeneizatuta dagoelarik, zentrifugatu egingo da. Lehenengo
zentrifugazio azkar baten bidez (3.000 x g) interesatzen zaigun atal
zelularrarekin geldituko gara, nahi ez ditugun beste atal zelular
guztiak ezeztatuz. Hau da, lehenengo zentrifugazioan pellet-ean
gelditu diren nukleo edo antzeko tamaina duten organulu zelularrak
ezeztatuko ditugu.
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3. Goiko fasea (sobrenadante), abiadura altuagoarekin (40.000 x g)
zentrifugatuko da. Bigarren zentrifugazio honetan hartzailea dagoen
mintza eta tamaina antzeko entitateak hondoratuko dira.
4. Pellet hau buffer-ean homogeneizatu eta berriro zentrifugatuko da.
Pauso honen bidez, esperimentua oztopa dezaketen neurotransmisore
eta nukleotido endogenoak (GTPa, adibidez) ezeztatuko dira, goiko
fasean geldituko baitira. Pauso hau beste behin errepikatuko da, mintza garbi dagoela ziurtatu arte eta orduan pellet hau izango da erradioligandoarekin inkubatuko dena.
Inkubazioa
Erradioligandoa, prestaturik dauden mintz zelularrekin batera jartzen
da, baldintza eta denbora egokietan utziko direlarik. Inkubazio-denbora
izango da erradioligando eta hartzaileen arteko finkapen- eta banaketa-prozesuen erlazio-oreka bat lortzeko behar den denbora. Hartzaile eta erradioligando mota bakoitzak pH-a, tenperatura eta inkubazio denbora ezberdinak
behar izaten dituzte oreka horretara iristeko. Baldintza esperimental horiek
zehazteko helburuarekin zinetika motako esperimentuak gauzatuko dira.
Inkubazio-denbora horretan zehar erradioligandoa hartzaile eta hartzaileak ez diren lekuekin ere lotu egingo da. Finkapen espezifikoa hartzaileekin
lotuko den erradioligando kantitatea izango da. Finkapen ez-espezifikoa,
aldiz, beste egituretara lotuko den beste erradioligando guztia izango da.
Esperimentuaren finkapen ez-espezifikoa zehazteko, erradioligandoa baino
1.000-10.000 aldiz kontzentratuago dagoen ligando hotza (erradioaktibitaterik ez duena) gehituko da (ikusi 1. irudia). Modu honetan, hartzaile
guztiak ligando hotzez beteta egongo dira eta saio-hodian gelditzen zaigun
erradiaktibitatea, hartzaileetara izan ezik, beste egituretara lotu den erradioligandoak emanda izango da. Beste egituretara finkatzen den erradiaktibitatea
finkapen ez-espezifikoa dugu.
Ligando hotza jarri ez dugun saio-hodietan finkapen totalaren erradiaktibitate maila izango dugu. Finkapen total horri finkapen ez-ezpezifikoa
kendu beharko zaio, interesatzen zaigun finkapen espezifikoa lortzeko.

Ez-espezifikoa

[Erradioligandoa]

Espezifikoa

Finkapena

Finkapena

Totala

[Erradioligandoa]

1. irudia. Finkapen ez-espezifikoaren kontzeptua. Zenbat eta erradioligando-kontzentrazio altuagoa, saio-hodiari finkatzen zaion erradiaktibitate maila handiagoa da. Baina, finkapen totalari ez-espezifikoa
kentzen bazaio, finkapen espezifikoa ematen digu, zeina asegarria den.
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Erreakzioa geldiarazteko prozesua
Inkubazioa burutu eta gero, prozesua geldiarazteko eta laginean aske
dirauen erradioligandoa ezabatzeko asmoz, zenbait teknika erabili ohi dira:
iragazketa, zentrifugazioa, dialisi-oreka, gelaren bidezko iragazketa kromatografikoa, etab. Hauetatik, lehenengo biak aztertuko ditugu. Teknika hauek
ahalik eta azkarren burutu behar dira. Prozesua azkarra ez bada, hartzaileerradioligando konplexua prozesua geldiarazteko prozesu horretan banandu
egingo baita, eta laginean dauden hartzaile kopuruaren neurketak baliogabetuko ditu.
1. Iragazketa
Teknika honetan, erradioligandoaren eta hartzaileen arteko erreakzioa
geldiarazteko asmoz laginak dauden saio-hodietara hotza dagoen homogeneizazio-buffer-a kantitate handitan gehituko zaie. Modu honetan, saio-hodian
dagoen erradioligando-konzentrazioa diluitu egingo da, finkapen-erreakzioa
geldiaraziz. Gero saio-hodian dagoen bolumen guztia iragaz-paperatik pasaraziko da. Prozesu hau burutu ondoren saio-hodi bakoitzari dagokion iragazpaperan gelditu den erradioaktibitatea neurtzeko beharrezkoa den izarniadura likidoa gehituko diogu. Lagin bakoitzak duen erradioaktibitate maila
neurtzeko zenbatzaile edo erradioaktibitatea neurtzeko balio duen aparatuan
sartuko da.
Iragazketa-teknika honek dituen abantailen artean azkartasuna aipa
dezakegu. Bestalde, iragaz-paperean ere finkapen ez-espezifikoa eduki dezakegunez, hori ekiditeko, iragazpapera erabili baino lehenago ez-xurgatzailea
den polietileniminazko bainuan hezetu egiten da. Horrela, erradioligandoak
beirazko zuntzeekiko duen finkapen ez-espezifikoa murriztua izango da.
2. Zentrifugazio-teknika
Hartzaile-erradioligando konplexuaren banatze-prozesua oso azkarra
denean edota erradioligandoa iragaz-paperaren osagaiekiko duen finkapen
ez-espezifikoa oso altua eta murriztu ezina bada, zentrifugazioa erabil genezake iragazketa-teknikaren alternatiba moduan.
Teknika honek duen akats garrantzitsuena hauxe da: zentrifugazioaren
ondoren hartzaileei atxikita ez dagoen erradioligandoa bahituta gera daitekeela. Atxikitze horrek finkapen ez-espezifikoa gehituko luke.
Datuen prozesaketa
Teknika honen bidez lortuko diren parametro garrantzitsuenak KD-a eta
Bmax-a dira. Hauek kalkulatzeko beharrezkoa da datuen zenbait eraldaketa
matematiko egitea. Orain arte, eraldaketa matematiko hauek eskuz eginak
izan dira. Gaur egun, aldiz, ordenagailuen aurrerapena dela-eta, badira datu
hauek prozesatzeko programa informatikoak.
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1. Eskuz eginiko datu-prozesaketa
Datuak eskuz edo kalkulagailuz prozesatzeko beharrezkoak diren formula matematikoak.
Ligandoa eta hartzailea orekan daudenean, orokorki formula honi jarraitzen diote.

L= Ligandoa
H= Hartzailea
LH= Ligando-Hartzaile konplexua.
K1 eta K2 konplexuaren eraketa eta deuseztapenaren abiadura-konstanteak
dira.
| L | | H | K1 = | LH | K2
f(| L | | H | : | LH |) = f(K2 : K1) = KD
KD-a orekan dagoen disoziazio konstantea da.
Hartzaile kopuruaren erdia erradioligandoz beterik dagoenean | H | = | LH |
Beraz, KD = | L |
| Ht | = | H | + | LH |
goiko formulan aplikatuz gero.
| Ht | | L | - | LH | | L | = KD | LH |
| Ht | | L | = | LH | [ KD+ | L | ]
Beraz: f (| LH | : | Ht |) = f(| L | : | L | + KD)
Formula hauetatik lor dezakegun informazioa honako hauxe da: hartzaileen
erdia betetzeko behar den erradioligando kontzentrazioa eta KD-a berdinak
dira. KD-aren aurkakoa afinitatea denez, afinitatea ezagutu dezakegu.
| LH | = B eta | LH | + | H | = Bmax deitzen baditugu, aurreko formula horrela
gelditzen zaigu:
| F | = Estandarra - Totala (ingelesez free edo askea deitzen da. Beraz batu ez
den erradioligandoa).
| B | = f (Bmax | L | : KD + | L |)
K D-a eta B max-a kalkulatzea errazagoa izan dadin, Scatchard izeneko
aurkezpen grafikora jotzen da.
f (| B | : | F |) = f (-| B | : | KD |) + f (Bmax : | KD |)
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2. irudia. Scatchard izeneko datuen eraldapena. Eskumako zuzenaren
maldatik KD-a atera dezakegu eta X-ren ardatza mozten duen puntutik,
finkapen maximoa edo Bmax.

2. Datuen analisi informatikoa
Merkatuan dauden programa informatikoetatik GraphPad® deritzon
programa erabiltzen dugu gure laborategian. Programa informatiko horren
bidez, goian azaldutako kalkuluak era ez-lineal batean egiten dira.
ESPERIMENTU MOTAK
1. Asetasun-esperimentua
Asetasun-esperimentua egiteko ligando erradioaktiboaren kontzentrazio desberdinak hartzailea dagoen laginarekin bat jartzen dira. Horrela,
ligando-kontzentrazio baxuarekin hartzaile gutxi markatuak izango dira.
Ligandoaren kontzentrazioak gora doazen neurrian, hartzaile kopuru altuagoa markatua izango da. Hala ere, ligando-kontzentrazio batetik aurrera ezin
izango da hartzaile gehiago markatu. Esperimentu honekin, beraz, hartzaile
kopuru maximoa (Bmax) eta ligandoaren afinitatea ezagutu ditzakegu. Afinitatea KD parametroaren aurkakoaren bidez ezaguna dugu. Konstante horiek
«Scatchard» izeneko eraldaketa matematikoaren bidez jakin ditzakegu,
nahiz eta gaur egun programa informatikoen bidez kalkula ditzakegun (ikusi
2. irudia).
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3. irudia. Asetasun-esperimentu baten adibidea. [3H]MK912-ren konzentrazioa igotzean, finkapen espezifikoa (kasu honetan, hartzailearen
fmol-ak ehun mg proteinarekiko bezala azaltzen dena) igotzen da,
erreakzioa asetu arte.

2. Zinetika-esperimentua
Zinetikazko esperimentuak oso erabilgarriak dira farmakoa hartzaileari
finkatzeko behar dituen baldintza egokienak ezagutu nahi direnean.
3. Lehiaketa-esperimentua
Lehiaketa-esperimentuan, erradioaktibitatez markatutako ligandoaren
kontzentrazio bakarra erabiltzen da. Erradioligando honekin batera, erradioligandoaren kontra lehiatuko den beste farmako baten konzentrazio gehigarriak jartzen dira, ligando hotza (erradioaktibitaterik ez duena) beroarekin
(erradioaktibitatea duena) lehiatzen delarik. Hotzaren kontzentrazioa igotzen den neurrian, gero eta ligando bero gutxiago aurkituko dugu hartzaileei
atxikita. Datu hauen aurkezpen grafikoa eginez gero, 4. irudiaren moduko
grafikoa lortuko dugu. Lehiaketa-esperimentu hauen bidez, hartzaile batekiko farmako berrien finkapena espezifikoa den ala ez jakin daiteke. Esperimentu horietan lortzen den afinitateaz baliatuz farmakoaren potentzia ezagutu daiteke. Hartzaile desberdinen mota berri ezezagunak identifikatzea ere
lor daiteke, farmako desberdinen potentzia ikusiz.
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4. irudia. Lehiaketa-esperimentu baten adibide bat. Esperimentu
honetan, BRL44408 farmakoaren konzentrazio gehikorrak jartzen dira,
[3H]MK912-ren finkapena gutxitzeko. Modu honetan, ikus daiteke
lehenengo BRL44408-rekiko afinitate altuagoa daukaten hartzaileen
finkapena galtzen dela. BRL44408-ren konzentrazio altuagoekin,
azkenik, [3H]MK912-rekiko afinitate altuagoa daukaten hartzaileen
finkapena galtzen da.

TEKNIKA HONEK DITUEN APLIKAZIOAK
Alde batetik, lehen aipatu dugun asetasun-esperimentuen bidez hartzaileak
zenbatu daitezke, bai egoera normalean bai eta egoera patologikoetan ere.
Honekin lotuta, hainbat gaixotasunetan egoera normalarekiko dauden eraldaketak ikusiz, medikuek tratamendu farmakologikoak erabili ahal dituzte,
adibidez, hartzaile baten kopurua aldatzeko asmoz. Horrela, hainbat gaixotasunetan, nahiz eta sendapen osoa ez lortu, gaixotasunak eragiten dituen
sintomen murrizpena lortu izan da. Bestetik, hartzaileek gorputzeko eremu
desberdinetan dauzkaten banaketa eta kopuruaren arteko erlazioa desberdina
da. Hori dela-eta, gorputzeko funtzioak hartzaileekin erlaziona daitezke. Zenbait kasutan, funtzio konkretu bat hartzaile mota baten bidez azal daiteke.
Hirugarren aplikazio moduan, lehiaketa-teknika horren bidez hartzaileen
azpimota berriak identifika daitezke. Adibidez, farmako batekiko afinitate
altuagoa daukatelako beste batekiko baino. Azkenik, sintetizaturiko farmako
berrien screening edo bere ezaugarri farmakologikoen azterketa egiteko
teknika hau guztiz aproposa dugu.
[35S]GTPγS teknika
Erradioligandoen bidezko hartzaileen finkapena neurtzeaz gain, heuren
aktibitatea ere neurtu daiteke. Horretarako, zelula barneko bigarren mezularien efektua neurtu daiteke baina era zuzenago bat [35S]GTPγS finkapenteknikan datza. Teknika honen bidez, hartzaileak aktibatzen dituen G proteinen aktibitatea neurtzen da.
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Behin hartzailea aktibatzen denean, G proteina aktibatzen du. Honek
lotuta daukan GDPa askatu egiten du eta GTPa lotzen du. Behin GTPa lotuta daukala, G proteina banatzen da Gα azpiunitateak eta Gβγ
azpiunitateak beren efektua egin dezaten. Gα azpiunitatea da, GTPa lotzen
duena eta aktibitate GTPasikoa daukana. Aktibitate GTPasiko horren bidez,
GTPa GDP bihurtzen da eta G proteina osoa berriro batzen da, hartzaileak
aktibatua izateko.

5. irudia. [35S]GTPγS esperimentu baten adibidea. Kasu honetan, fentaniloa, hartzaile µ-opioideen agonista bat erabili zen, hartzaile hauek
aktibatzeko eta beraz G proteina aktibatzeko. Zenbat eta agonista
konzentrazio altuagoa erabili, [35S]GTPγS finkapen handiagoa. Emax
(efektu maximoa) eta EC50 (farmakoak eragiten duen efektu maximoaren % 50 eragiteko behar den konzentrazioa) bezalako parametroak lor
daitezke. Zenbat eta EC50 baxuagoa, farmakoa potenteagoa izango da.

Hartzailearen aktibazioaren ondoren (farmako, neurotransmisore edo
hormona batek lotu duelako), G proteinak GTPa lotu beharrean [35S]GTPγS
lotu dezake. [35S]GTPγS hau ezin da GTPasa aktibitatearen bidez hidrolizatu eta, beraz, Gα azpiunitateari lotuta mantenduko da. Zenbat G proteina
aktibatu den ideia emanez.
1. Teknika hau gauzatzeko hartzailea dagoen mintza lehenago azaldu
den bezala isolatzen da.
2. Saio-hodian, mintza bere buffer-ean homogenizatua, [35S]GTPγS, eta
hartzailea kitzikatzeko erabiliko dugun farmakoa jarriko ditugu. Esan
beharra dago, horretaz gain, esperimentua ondo irteteko buffer egokia
gehitu behar dela. Buffer horren osagaien artean GDPa jarriko da
konzentrazio oso altuetan. Gure hartzailearen aktibitate basala jaitsi
dadin eta aktibazio-kurba bat ikusteko gai izan gaitezen. Baina buffer
horren osagai bereziak, animalia-espezie eta hartzaileen arabera oso
aldakorrak izango dira.
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3. Saio-hodiak tenperatura, pH eta denbora egokian inkubatuko dira.
4. Erreakzioa, normalean, iragazketa bidez gelditu egingo da.
5. Atxiki den erradiaktibitatea, zenbatzaile batean neurtuko da izarniadura-likido bidez.
Teknika honen bidez farmako batek eragiten duen efektu maximoa
(Emax) eta potentzia (EC50) ezagutu daitezke. Teknika hau oso erabilgarria
da farmako berrien azterketan. Farmako agonista batek efektua eragingo luke
(potentzia maila ezberdinekin); antagonista batek, aldiz, ez luke [35S]GTPγS
finkapen basala igoko.
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III. Irudi-teknikak

III.1. Mikroskopiaren orokortasunak
Naroa Anabitarte eta Izaskun Elezgarai, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Mikroskopioa definitu beharko bagenu, gure ikusmenaren mugak gaindituz,
txikiegiak izateagatik gure begientzat ikusezinak diren objektuak ikusgai
bihur ditzakeen tresna dela esango genuke.
Badirudi 1595ean Hans eta Zacharias Janssen-ek asmatu zutela, baina
XIX. mendearen hasiera arte, jostailu gisa erabili zen. Denbora-pasan eta
zaletasunez erabilia izanik mikrokosmos handia ezagutu izan bazen ere, ez
zuten teoria zelularraren eraikuntzari zegokionez aurrerapauso tekniko edo
teorikorik ekarri.
XIX. mendearen 30eko hamarkadaren bukaeran, teoria zelularra
plazaratu zen. Schleiden eta Schwann-en teoria zelularra dela esaten den
arren, horien aurretik jende askoren lana garrantzitsua izan zen teoria horren
kaleratzea posible izan zedin (Hen Dutrochet, Francois-Vincent Raspail,
Oken, Ludolf eta Gottfried Treviranus eta Felix Dujardin besteak beste).
XX. mendean, martxan jarri ziren hainbat teknikari esker (kromatografiak, elektroforesiak, ultrazentrifugazioak, frakzionamendu zelularrak, in
vitro analisiak eta mikroskopia elektronikoak), zelulen ultraegitura eta osaketa biokimiko zehatzak ezagutzeko gai izan gara. Teknika horiek zelularen
biziaren gakoak eskaini dizkigute.
Neurozientzien kasuan zehazki mikroskopio optikoaren erabileraz eta
tindaketa mota desberdinen sorreraz, teoria neuronala abian jarri zen. 1873an
Golgik reazione nera izeneko tindaketa garatu zuen, eta nerbio-ehunaren
egitura aztertzeko aukera eman zuen teknika berria izan zen. Golgiren teoria
erretikularra plazaratzera eraman zuen teknika honek Ramón y Cajal teoria
neuronala proposatzera bideratu zuen. Hala ere, urte askotan zehar teoria
honek bere jarraitzaile eta aurkakoak izan zituen. 50 urte pasatu behar izan
ziren, mikroskopia elektronikoaren bitartez, neurona bakoitza unitate isolatu
bat dela eta mintz zitoplasmatikoz inguratuta dagoela frogatzeko. Mikroskopio elektronikoa Ernst Ruska eta bere lankideek garatu zuten 1931-33
bitartean. Lehenengo mikroskopio elektroniko komertziala 1939an Siemensek kaleratu zuen. 1954-55 bitartean, bi taldek ia batera, lehen aldiz sinapsiaren ultraegitura ikusi eta deskribatu zuten (Palade and Palay, 1954; De
Robertis and Bennet, 1955). Hots, besikula txikiz beterik zegoen neuronaren
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muturrean mintzaren protuberantzia bat ikusi zuten, zeina ondoko neuronaren mintzarekiko paralekoki kokatzen baitzen bien artean 20 nm inguruko
zabalgunetxoa utziz. Hori izan zen, seinaleen transmisio eta integratzea
gertatzen zelako lehenengo begi-bistako ebidentzia.
MIKROSKOPIAREN OINARRIAK
Mikroskopio mota batzuk dauden arren, bi talde handitan bana ditzakegu:
mikroskopio fotonikoak (argi-mikroskopioak) eta mikroskopio elektronikoak. Lehenengoek fotoiak erabiltzen dituzte eta, bigarrenek, berriz, elektroiak. Oinarrian gertatzen dena hau da: fotoien edo elektroien eta ikusi nahi
dugun objektuaren atomoen arteko elkarrekintza elektromagnetikoa. Elkarrekintza horren ondorioz, objektua ikusgai bihurtzen da. Milaka partikulen
arteko elkarrekintzak direnez, oso konplexuak dira, eta faktore askok eragiten dituzte. Faktore horien artean, izpien uhin-luzerak eragina du (1. irudia).

ikusgaia

mikrouhinak

irrati-uhinak

1. irudia. Argi ikusgaiak beste uhin motekiko duen uhin-luzera
adierazten duen eskema.

Nolabait azaltzeko, «uhin-luzerarekiko» handiak diren objektuak dira
ikusgai bihurtzen direnak. Hori dela-eta, eta izpi elektronikoaren uhin-luzera
argi-izpiarena baino 100.000 aldiz laburragoa denez, mikroskopio elektroni-
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koaren bereizmen-muga (material biologikoetan) 1 nm-tan dago gutxi
gorabehera, hots, mikroskopio fotonikoarena baino 200 aldiz txikiagoa. Hori
dela-eta, mikroskopio elektronikoan handipen eraginkorra 200.000 baino
handiagoak diren balioetara irits daiteke; fotonikoan, berriz, 1.000ko baliora
zailtasunez baino ezin da heldu.
Uhin elektromagnetikoen portaera
λ=C/µ
λ: uhin-luzera
C: argiaren abiadura
µ: frekuentzia

Adibide konparagarri bat:
Argi berdea µ: 580-530 THz inguru
λ=299·106 ms-1/580·1012 s–1
λ= 515 nm

Elektroi-uhinen portaera
λ=h (Plank-en konstantea) /mv
λ: uhin-luzera
h: Plank-en konstantea
v: abiadura
m: e– -en masa

Elektroi-uhin baten λ= 0,5 nm
da; hau da, argi berdearena
baino 100.000 aldiz txikiagoa.

Ondorioz, bi mikroskopio mota nagusi hauek, helburu ezberdinekin
erabiliko ditugu, eta zenbaitetan batak eta besteak informazio osagarria
emango digute. Material bat zehaztasun ezberdinarekin azter dezakegu bi
mikroskopio motak erabiliz, lehenengo argi-mikroskopiaz ikusi ondoren,
mikroskopio elektronikora joko dugu zehaztasun handiagoz ikusteko. Hala
ere, mikroskopio mota asko daude bakoitza bere berezitasunekin eta aproposak izango direnak teknika desberdinetarako. Mikroskopio fotonikoan laginari begiratu ahal izateko materialak ez du elektronikoak bezain prestakuntza maila altua behar, prozesua arinagoa bihurtzen delarik, baina informazio
zehatzagoa lortuko dugu elektronikoa erabiliz gero.
Mikroskopio fotonikoen artean, mikroskopio sinplea edo lupa, mikroskopio konposatua edo arrunta, alderantzizko mikroskopioak, mikroskopio
fase-kontrasteduna eta interferentziadunak, polarizazio-mikroskopioa,
fluoreszentziazko mikroskopioa eta mikroskopio fokukidea ditugu. Mikroskopio elektronikoen artean berriz, transmisio-mikroskopio elektronikoa
(TEM), ekortze-mikroskopio elektronikoa (SEM), boltaje altuko mikroskopio elektronikoa (HVEM), STEM, ioi-emisio mikroskopioa (FIM), tunelefektuko mikroskopioa (STM) eta mikroskopio krioelektronikoa ditugu.
Jarraian neurozientzien arloan erabilienak diren mikroskopioen ezaugarri orokorrak aipatuko ditugu
1. Argi-mikroskopia
Mikroskopio fotoniko ezberdinak dauden arren, guztien ezaugarria da argi
ikusgaia erabiltzea. Oro har, guztietan betetzen dena hauxe da: alde batetik
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argi-iturriaz baliatzen direla, eta hiru lente-jokoz osatuta daudela: kondentsadorea, objektiboa eta okularra. Kondentsadorearen funtzioa argia objektuan fokuratzea da. Objektibo eta okularrari esker, berriz, bereizmena hobetu
daiteke, horrela objektuaren irudi handituak ikus ditzakegu. Eremu argiko
eta eremu iluneko argi-mikroskopiak ditugu.
Eremu iluneko mikroskopioek, kondentsadore berezi bat izaten dute,
eta argia objektibora zuzenean iristea ekiditen dute. Argia modu kontzentratuan iristen da laginera, eta laginak islatu edo difraktatzen duen argia bakarrik iristen da objektibora atzealde ilun batean, gure espezimena distiratsu
ikustea lortzen dugularik. Horrelako mikroskopioak baliagarriak izaten dira
tindaketarik gabeko in vivo zelulak eta mikroorganismoak ikusteko.
Lehenago aipatu dugun bezala, argi-uhinaren eta ikusi nahi dugun
objektuaren arteko elkarrekintzei esker, objektua ikusgai bihurtzen da.
Objektua zeharkatzean, argi-uhinen desbideratzea gerta daiteke, hau da,
difrakzioa. Objektua eta argi-uhinen arteko elkarrekintzarik gertatzen ez
bada, uhin horiek ez dira difraktatzen. Hau dela-eta, nolabait esateko, «uhinluzerarekiko» handiak diren objektuak bakarrik izango dira difrakzioa eragingo dutenak. Uhin-luzeraz gain beste faktore batzuek ere eragina duten
arren, zenbat eta uhin-luzera motzagoa, orduan eta txikiagoa izango da ikus
dezakegun objektua; bereizmen hobea lortuko dugu. Guztia kontuan hartuta,
mikroskopio fotonikoekin lor daitekeen bereizmenik onena 0,2 µm-koa da.
1.1. Mikroskopio sinplea edo lupa
Mikroskopio guztien artean sinpleena dugu. Handipenerako beirazkoa
ala plastikozkoa izan daitekeen lente bakar bat besterik ez du.
Argi-iturriaren eta lentearen artean kokatzen da objektua, eta orokorrean horrelako mikroskopioekin lor daitekeen handipenik gorena 5ekoa da,
eta X5 bezala adieraziko dugu.
1.2. Mikroskopio konposatua edo mikroskopio arrunta
Hauek konplexuagoak izaten dira, lente bat baino gehiago izaten dituzte (2. irudia). Irudian ikus dezakegu horrelako mikroskopioen oinarrizko
egitura, baina gaur egun gehienbat erabiltzen diren mikroskopioek lente bat
baino gehiago izaten dituzte, bai objektiboarentzat, baita okularrarentzat ere.
Horren helburua aberrazioak murriztea da. Mikroskopio modernoetan,
ispiluaren ordez lanpara egonkor eta kontrolagarri bat izaten dugu. Aurrerago aipatu bezala, eta eragiten duten faktore guztiak kontuan hartuta, horrelako mikroskopio batekin lor dezakegun bereizmenik onena, 0,2 µm-koa da
(7. irudia A).

Mikroskopiaren orokortasunak

77

Leiar okularra

Leiar objektiboa

Lagina

Leiar
kondentsadorea

Argi-iturria

Ispilua
Kolektorea

1. Okularra
2. Objektiboa
3. Errebolberra
4. Platina-Lagina
5. Fokuratzeko aparatua
6. Fokuratzeko aparatu fina
7. Kondentsadorea
8. Ispilua
9. Kolektorea
10. Argi-iturria (tungstenozko
lanpara edo lanpara halogenoa)

2. irudia. Argi-mikroskopio konposatuaren osagaiak.

1.3. Alderantzizko mikroskopioak
Alderantzizko mikroskopioak argi-mikroskopioen artean ditugun
aldaera bat besterik ez dira. Haien berezitasuna, sistema optikoa alderantziz
kokatua izatea da, hau da, argi-iturria goialdean dago, eta okularrak, berriz,
behealdean. Sistema hauek platina finkoak dituzte, eta objektiboak dira
mugi daitezkeenak, fokuratu ahal izateko.
Mikroskopio mota hauek erabiliz, eremu-sakonera handiagoa lor
daiteke, baina bereizmena, berriz, ez da aurrekoetan bezain ona izaten.
1.4. Mikroskopio fase-kontrasteduna eta interferentziadunak
Argiak errefrakzio-indize ezberdina duten egitura ezberdinak zeharkatzean, argi-uhinaren fasea aldatu egiten da. Horretan oinarritzen dira fasekontrastedun eta interferentziadun mikroskopioak. Sistema optiko baten
bidez, fase-ezberdintasunak uhinen anplitudearen aldaketa bihurtzen zaizkigu, eta gure begientzat, azken finean, argi-intentsitatearen aldaketak izango
dira (7. irudia C).
Mikroskopio hauetan, objektibo eta kondentsadore bereziak erabiltzen
dira.
Fase-kontrastedun mikroskopioak, zelulen hazkuntzak eta tindatu
gabeko ebaki histologikoak behatzeko erabilgarriak dira.
Interferentziadun mikroskopioak, polarizazioaren teknika eta prisma
birrefringenteen konbinazio baten bidez, erliebezko irudiak ematen dizkigu.
Mikroskopio hauekin in vivo behaketak egin daitezke, eta zelulen
higidurari buruzko ikerketak egitea ahalbidetzen dute.
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1.5. Polarizazio-mikroskopioa
Mikroskopio hauek iragazki-joko berezi batez hornituta daude: polarizatzailea eta analizatzailea. Polarizatzailea izeneko polarizazio-iragazki honek, bertatik igarotzen den argia argi polarizatu bihurtzen du, hau da, norabide bakarrean hedatuko den argia. Polarizatzailea, kondentsadorea eta espezimenaren artean kokatzen da, eta bertatik pasatzean, plano bakar batean
hedatuko dira uhinak, eta laginarekin elkarrekintzak izango dituzte. Bigarren
polarizazio-iragazkia, analizatzailea, laginaren eta okularraren artean kokatzen da. Horrek argi polarizatuaren bidea oztopatzen du. Bi iragazkien ardatzak perpendikularki kokatzen direlarik, analizatzaileak polarizatzailetik
jasotzen duen argia ezabatzen du nolabait esateko. Baina, laginak substantzia
anisotropikoak baditu bere baitan (hau da, argiak substantzia hauek zeharkatzean ez badu abiadura berdina mantentzen norabide guztietan), birrefrigerantzia sortzen da, eta hori detektatu daiteke.
1.6. Fluoreszentziako mikroskopioa
Mikroskopio hauek, fluoreszentziaren fenomenoaz baliatuz, material
organiko edota inorganikoak aztertzeko erabiltzen diren argi-mikroskopioak
dira.
Mikroskopio hauetan, molekula fluoreszente (fluoroforoak) deritzenak
erabiltzen dira. Molekula horiek dagokien uhin-luzeraz argitzen baditugu,
argia xurgatuko dute, eta beste uhin-luzera bateko argia igorriko dute. Igortzen duten argia jasotzeko iragazki bat izango dugu, eta horrela, atzealde
ilunaren gainean distiratsu ikus daitezke molekula horiek.
Oro har, espezimenean interesatzen zaigun konposatu bat fluoroforo
deritzon molekula fluoreszenteaz markatuko dugu, eta ondoren, uhin-luzera
jakin batez argitzen dugu espezimena, fluoroforoak argi hori xurgatuko du,
beste uhin-luzera bateko argia igorriz (3. irudia).
Mikroskopio fotonikoek baino argi-iturri indartsuagoa behar izaten
dute fluoreszentziako mikroskopioek, eta horregatik izaten dituzte argi ultramorezko lanparak, merkurio-lanparak, edota lanpara halogenoak. Bestalde,
bi elementu nagusiz osatutako iragazki-joko berezi bat izaten dute; kitzikapen-iragazkia eta igorpen-iragazkia. Izenek ongi adierazten duten bezala,
lehenengo iragazkiaren bidez, fluoroforo ezberdinak kitzikatzeko uhin-luzera ezberdinak aukera daitezke, eta bigarren iragazkiari esker, markatzaile
fluoreszenteak igorriko duen uhin-luzera jasoko dugu (7. irudia D).
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3. irudia. Grafiko honetan fluoreszeina (FITC) kromogenoaren portaera adierazten da. Lehenengo pikoak uhin-luzera ezberdinak xurgatzeko modua adierazten du. Horren araberakoa izango da igortzen duen
fluoreszentzia-intentsitatea.

Azken urteotan, garrantzi handia hartu dute mikroskopio hauek biologian, eta beraietan oinarritutako baina konplexutasun maila altuagoko mikroskopio mota berriak sortzea ahalbidetu dute, hala nola mikroskopio
fokukideak, eta «total internal reflection fluorescente microscope» (TIRF).
1.7. Mikroskopio fokukidea
Mikroskopio hauek, fluoreszentziazko mikroskopioen oinarri antzekoa
duten arren, espezimena argiztatzean, sakonera jakin bateko puntu bakar
batera zuzentzen da argia (4. irudia). Horretarako, argi-iturri distiratsua
erabiltzen da, laser argia izan ohi dena, eta gainera, argi hori, bi diafragma
fokukidetatik barna iragaten da (bata, laginaren aurretik kokatua dagoena
eta, bestea, berriz, laginaren ondoren), eta hauei esker, argia laginaren puntu
zehatz batean bakarrik fokuratzen da, eta argiztaturiko puntu horren materialak igorritako fluoreszentzia ere, bigarren puntu-zulo formako irekigunetik
pasarazten da, argi-detektagailuak jasotzen duelarik (5. irudia). Modu honetan, puntuz puntuko ekortzearen bidez bi dimentsioko irudia lor dezakegu
(7. irudia B), eta sakonera ezberdin jarraituen ebaketak behatuz, hiru dimentsioko irudiak lor ditzakegu ordenagailuan (6. irudia).
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EKORTZE-MIKROSKOPIO LASER
FOKUKIDEEN KONFIGURAZIO OPTIKOA

Detektagailuaren
puntu-zulo irekigunea

Fluoreszentzialanga iragazkia
Fokuratuak dauden
izpiak

Fotomultiplikatzailearen detektagailua

Fokutik kanpo dauden izpiak
Kitzikapen-iragazkia

Kitzikapen laser iturria

izpilu dikromatikoa

Objektiboa

Kitzikapen argi-izpiak

Argi-iturriaren
puntu-zulo irekigunea
Planu fokalak
Espezimena

4. irudia. Mikroskopio fokukide baten eskema. Ikusi laser izpiak lehenengo
puntu-zulo irekigunetik pasatzean desbideratzearen ondorioz laginaren maila
desberdinetan inziditzen dutela. Bestalde, laginetik igortzen den fluoreszentzia ere beste puntu-zulo irekigune batetik pasatzen da fokutik kanpo dauden izpien sarrera galarazten duelarik (irudia http://www.olympusmicro.com/
web gunetik hartua izan da).

5. irudia. OLYMPUS FLUOVIEW FV500 mikroskopio fokukidea. Irudiaren ezkerretara erabiltzen dituen laser desberdinak ikus daitezke (ArgonIoi, Helium-Neon Neon eta Diodo ultramorea). Mikroskopia analitiko eta
bereizmen handiko mikroskopiako Sgiker zerbitzu orokorrak; EHU.
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1. laserra

2. laserra

6. irudia. Laser izpien portaera. Kitzikapena uhin-luzera konkretu
batean gertatzen denez, interesatzen zaigun fluorokromoa efizientzia
handiz kitzikatuko dugu. Grafiko honetan ikusi dezakegunez, FITCren
kasuan lehenengo laserrak xurgapen maximoko uhin-luzeran kitzikatzen du fluorokromoa. Uhin-luzera horrek, berriz, ez du beste fluorokromo batzuetan eraginik. AF546 fluorokromoarentzat agertzen denez,
bigarren laserrak edukiko du uhin-luzera aproposagoa.

7. irudia. Mikroskopia mota desberdinetan lortzen diren irudi motak.
A. Argi-mikroskopio arrunta. B. Ekortze-mikroskopio laser fokukidea.
C. Fase-kontrastedun mikroskopioa. D. Fluoreszentzia-mikroskopioa.
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2. Mikroskopio elektronikoak
Mikroskopio elektronikoen eta mikroskopio fotonikoen arteko oinarrizko
ezberdintasuna argi-iturria da. Mikroskopio fotonikoetan argi ikusgaia erabiltzen den bitartean, mikroskopio elektronikoetan elektroi-azauak emandako energia erabiltzen da. Ezaguna da izpi elektronikoaren uhin-luzera
argi-izpiarena baino 100.000 aldiz laburragoa dela, eta ondorioz, mikroskopio
hauen bereizmen-ahalmena, argi-mikroskopioena baino askozaz ere handiagoa da.
Horrelako mikroskopioen oinarriak hauek dira: batetik, elektroien uhinpartikularen izaera (esan bezala haien uhin-luzera argi ikusgaiarena baino
askozaz txikiagoa da), eta bestetik, partikula kargatuak izanik, lente elektrostatiko eta magnetikoen bidez desbideratuak izan daitezkeela.
Elektroiek laginarekin topo egitean, elkarrekintza ezberdinak sortuko
dira. Elkarrekintza horien ondorio dira neurri batean ikusten ditugun irudien
kontrasteak, eta bestalde, espezimenak elektroi sekundario batzuk ere
igorriko ditu. Elektroi horiek informazio osagarria emango digute.
Gaur egun mikroskopio elektronikoez ari garenean, mikroskopio familia batez ari gara, eta ondorengo sailkapen orokorra egin dezakegu dauden
mota ezberdinak ikusteko: transmisio-mikroskopio elektronikoa (TEM), boltaje altuko mikroskopio elektronikoa (HVEM), ekortze-mikroskopio elektronikoa (SEM), transmisio-ekortze mikroskopio elektronikoa (STEM), ioiemisio mikroskopioa (FIM), tunel-efektuko mikroskopioa (STM) eta mikroskopio krioelektronikoa .
Zientzia biologikoen arloan gehienbat erabiltzen diren mikroskopio
elektroniko motak, batez ere, transmisio-mikroskopio elektronikoa (TEM),
ekortze-mikroskopio elektronikoa (SEM) eta horien aldakiak diren
Transmisio-ekortze mikroskopio elektronikoa (STEM) eta mikroskopio
krioelektronikoa ditugu.
2.1. Transmisiozko mikroskopio elektronikoa (TEM edo CTEM)
Elektroien iturria, kanoi elektronikoa, piru (katodoa) deritzon alanbre
batez, eta erdian zulo bana duten metalezko bi plaka biribilez (anodoa)
osaturik dago.
Piruak efektu termoionikoz elektroiak igortzen ditu, eta elektroi horiek
azeleratu egiten dira potentzial diferentzial baten ondorioz; 40-100 kV bitartekoa, eta boltaje altuko mikroskopio elektronikoan, 3.000 kV-eko tentsiora ere irits daiteke.
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Katodoa
Anodoa

Okularraren leiarra

Lagina
Objektiboaren leiarra

Proiekzio-leiarra

Behaketa-leihoa

Irudia

8. irudia. Transmisio-mikroskopio elektronikoaren eskema.

Lagina, metal eroalez osatutako euskarri batean kokatzen da. Euskarri
horrek saretxo itxura izaten du, eta beste ezer gehitu gabe erabil daitezkeen
arren, batzuetan, polimero batez estalirik egoten dira. Polimero hori ezin da
elektroien biderako oztopoa izan, eta horietako bat formvar deiturikoa dugu.
Gaur egungo mikroskopio elektronikoetan, lente-sistema, bi lente
kondentsatzailez eta objektiboaren eta okularraren arteko leiar gehiagoz
osaturik egoten da.
Kondentsatzaileei esker, argi-azau estuagoa lor dezakegu, tarteko lenteek handipenak aldatzeko balio dute, eta okularraren funtzioa, berriz, irudia
proiektatzea da; gure begiek elektroiak detektatu ezin dituztenez, elektroiizpien azaua ikusketa-pantaila fluoreszentean edota argazki-plaka batean
proiektatzen da (8. irudia).
Elektroi-azau bat lortzeko era bakarra hutsean lan egitea da. Hutsean
lan-egite honek, aztertu nahi den espezimenaren gertakuntza-prozedura bereziak eskatzen ditu. Gainera, zutabeari loturiko huts-bonbak behar ditugu,
baita boltaje altua sorraraziko duen iturria ere.
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Transmisiozko mikroskopio elektroniko batean, elektroientzat «gardena»
izango den lagin fina behar dugu, eta korronte uniformez iritsiko zaio elektroi-azaua. Horien energia, 40-400 keV bitartekoa izaten da, eta 500 keV-3
MeV-ekoa boltaje altukoen kasuan.
Argi-mikroskopioen kasuan bezala, irudia sortzeko hainbat modu
daude; mikroskopio elektroniko batzuetan eremu diztiratsuan sortzen den
irudi iluna izaten da, eta bestetan eremu ilunean sortzen den irudi diztiratsua. Lehenengo kasuan, irudia, espezimenarekin elkarrekintzak izan ondoren transmititu diren elektroiek sortzen dute (elektroi elastikoak). Elektroi
inelastikoek ez dute irudirik sortuko. Bigarren kasuan, berriz, dispertsatutako
elektroiak izango dira irudian diztiratsu agertzen direnak. Espezimen bakoitzaren ezaugarriak direla-eta, elektroi elastiko eta inelastikoen proportzio
ezberdinak lortuko dira, horrela, zuri-beltzezko irudian gris-maila ezberdinak ikusiko ditugu (9. irudia).

9. irudia. Philips PHILIPS EM208S. Transmisio-mikroskopio elektronikoa. Mikroskopia analitiko eta bereizmen handiko mikroskopiako
Sgiker zerbitzu orokorrak; EHU.

Transmisiozko mikroskopio elektronikoak erabilera ugari ditu, eta
ikerketa mota ezberdinetan arazo asko gainditzeko erabili den tresna izan da,
bai materialeen zientzian, baita zientzia biologikoan ere. Metalak, erdieroaleak, aleazioak, isolatzaileak, polimeroak, zeramikak, mineralak, bakteriak,
birusak, makromolekulak, ehun biologikoak, pigmentuak... hamaika gauza
aztertzeko erabilgarria da mikroskopio elektronikoa.
Biologiari dagokionez, zelularen egitura ezberdinen gehiengoa argimikroskopio baten bereizmen-mugatik kanpo geratzen denez, mikroskopio
elektronikoak ekarpen handia egin du zelulak ezagutzeko orduan. Zelularen
nukleoa, azido nukleikoak, proteinak, zelula barneko piruak… aztertu izan
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dira mikroskopio mota honen laguntzaz. Gainera, ehunetan kanpoko zenbait
faktorek eragiten dituzten aldaketak aztertzeko ere tresna baliagarria da.
Zelulen morfologiarako ere ezinbestekoa dugu.
Aipatutako guztiak transmisiozko mikroskopio elektronikoak dituen
gaitasunen adibide batzuk besterik ez dira. Gainera, teknika analitikoen
barneratzeak izugarri handitzen du potentzial hori.
2.2. Ekortze-mikroskopio elektronikoa (SEM)
Mikroskopio hauen osagaiak, transmisiozko mikroskopio elektronikoen antzekoak dira gehienak (kanoi elektronikoa, lente elektronikoak,
pantaila-sistema), baina beren berezitasuna, lente kondentsatzaileen azpian
bobina desbideratzaileak edukitzea da. Hauei esker, elektroi-azauak espezimena ekortzen du. Elektroi-azaua alde batetik bestera mugitzen da espezimena bonbardatzen ari den bitartean.
Ekortze-mikroskopioen oinarrizko osagaiak beraz:
1. Argiztatzeko sistema (elektroien kanoia, kondentsatzaileak eta
bobina desbideratzaileak).
2. Euskarria (portaobjektua).
3. Elektroien igorpen ezberdinak detektatzeko sistema.
4. Irudia ikusteko sistema.
Mikroskopio mota honetan, elektroi-azaua, 1-50 keV-eko energiaz
igortzen da espezimen opaku baten gain, eta elektroi horiek laginarekin
duten elkarrekintzaren ondorioz zenbait fenomeno gertatzen dira. Horien
artean eta kasu honetan aipagarrienak, elektronvolt gutxi batzuetako elektroi
sekundarioen igorpena eta islatutako elektroi primarioak dira.
Igortzen diren elektroiak detektatzeko detektatzailea espezimenaren
ondoren kokatuta dago. Elektroi batzuk bere barnean sartu eta azeleratu
egiten ditu. Azeleratutako elektroi sekundarioek igorpen-intentsitate ezberdinak izango dituzte; horren arabera, pantailan distira ezberdinak ikusiko
ditugu. Irudia puntuz puntu eta lerroz lerro eratzen da. Helburua ahalik eta
elektroi sekundario gehien igortzea denez, laginak opakua izan behar du, ez
dugu xafla mehetan ebaki behar TEMaren kasuan gertatzen zen bezala.
Horrelako mikroskopioekin lor dezakegun bereizmena, TEMaren kasuan baina baxuagoa da, 25 nm-koa 1 kV-etan, eta 3,5 nm-koa 30 kV-etan.
Erabilera askotarikoa eman diezaiokegu ekortze-mikroskopio elektronikoari, hala nola material ez-organiko eta organikoen behaketak ahalbidetzen ditu.
Ikusten ari garen espezimenaren hiru dimentsioko egitura erreala
eskaintzen digute mikroskopio hauek (10. irudia).
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10. irudia. Hitachi S-4800 ekortze-mikroskopio elektronikoa. Mikroskopia analitiko eta bereizmen handiko mikroskopiako Sgiker zerbitzu
orokorrak; EHU.

2.3. Transmisio-ekortze mikroskopio elektronikoa (STEM)
Transmisio-ekortze mikroskopio elektronikoak, ekortze-sistema bat
gehitu zaien transmisiozko mikroskopio elektronikoak dira. Modu horretan,
transmisiozko mikroskopio elektroniko baten bereizmen altua ekortzemikroskopio elektronikoen abantailekin lotzen da.
Mikroskopio hauek elektroi elastiko eta inelastikoetarako detektatzaileak dituzte, eta bestalde, elektroi-azauak ekorketa ere egiten du. Horrela,
SEMaren eremu-sakonera eta TEMaren bereizmenaren konbinazioa lortzen
da. Elektroi gutxi batzuekin irudia lor daitekeenez, espezimenak ez du kalte
askorik jasaten.
2.4. Mikroskopio krioelektronikoa
Transmisio-mikroskopio elektroniko arrunt bat bezalakoa da, baina,
lagin-euskarri berezi bat izaten du. Bertan 100 nm-ko lodierako espezimenak –160 ºC-tan eta hidrataturik manten daitezke hutsean.
Beraz, espezimenak finkapen-, deshidratatze- eta kontrastatze-prozesuak jasan gabe ere bereizmen handiz ikus ditzakegu.
Egitura biologiko txikien (birusak, bilbe zitoeskeletikoak, etb.) barneezaugarriak hiru dimentsiotan ikusteko aukera ematen digu mikroskopio
mota honek.
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III.2. Mikroskopio elektronikoa neurozientzietan
Izaskun Elezgarai eta Naroa Anabitarte, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Neurozientzien munduan, mikroskopio elektronikoetatik erabiliena transmisiozko mikroskopio elektronikoa da. Batez ere, ultraegitura aztertzeaz gain,
laginetan immunozitokimika ere aplikatu daitekeelako. Horrela, molekula
desberdinen kokapena azter dezakegu ultraegitura mailan.
Zenbait aplikazio azaltzearren:
– Alde batetik azterketa ultraegitural hutsa edukiko genuke:
· Egoera fisiologikoetan.
· Egoera patologikoetan.
· Lesioen ondoriozko azterketak.
· Tratamendu kimikoen osteko aldaketen azterketa.
– Tindaketa ondoren eginikoa (neuroanatomian erabilitako tindaketen
atalean azalduko da).
– Azterketa ultraegiturala, esan dugunez, immunozitokimikarekin konbina daiteke informazio gehigarria lortuz. Aurreko aplikazio guztietan, adibidez, molekula konkretuak markatuz (atal hau immunozitokimikaren kapituluan azalduko da).
Zentzu horretan:
· Hartzaile, entzima edo beste edozein molekularen kokapena azter
daiteke.
· Trazadoreen bitartez konexioen azterketa egin dezakegu.
Aipaturiko aplikazio guztiek laginaren gertakuntzan pauso komun
batzuk dituzte.
TRANSMISIO-MIKROSKOPIO ELEKTRONIKOAN (TEM)
LAGINAREN GERTAKUNTZARAKO OROKORTASUNAK
Mikroskopio elektronikorako guztiz beharrezkoa da ehun desberdinak aztertzeko kalitate nahikoa duen ultraegitura lortzea. Kalitate hori lortzeko, laginek gertakuntza-prozesu konplexua jasan behar dute. Prozesu hori egingo
dugun esperimentuaren araberakoa izango da. Hala ere, badira TEMerako
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edozein esperimentu motatan ehuna prestatzeko bete beharreko pauso komunak eta beharrezkoak.
Transmisiozko mikroskopioaz laginak ikusi ahal izateko, ebaki egonkor xamarrak, meheak eta kontrastatuak behar ditugunez, ezin ditugu zuzenean zelulak edota ehunak mikroskopiora eraman. Modu orokor batean esateko, hiru prozesu nagusi dira aplikatzen zaizkienak:
1. Finkapena
2. Mikrotomia
3. Kontrastatzea
1. Finkapena. Prozesu honekin zelulak mantendu ditzakegu, ezaugarri
biokimikoak eta egitura-ezaugarriak mantenduz. Horretarako, mikroskopia
elektronikoan, «finkatzaile aldehidikoak» erabiltzen dira (paraformaldehidoa eta glutaraldehidoa); izan ere, horiek dira ultraegitura hobekien mantentzen duten disoluzioak.
Aldehidoek izango dituzten erreakzio ezberdinen bidez (amino, amido
primario, sulfidrilo... etab.), bereziki proteinak dira finkatuko direnak. Lipidoen finkapena oso eskasa da, eta gluzidoak ez dituzte inolaz ere finkatzen.
Badaude aldehidikoak ez diren bestelako finkatzaileak; osmio tetroxidoa (OsO4-) adibidez finkatzaile kimiko bat da. Finkatzeaz gain, laginak
kontrastatzeko funtzioa ere betetzen du horrek. Erreakzio desberdinetan
hartzen du parte, eta horien artean, mintzen bigeruza lipidikoak finkatzeko
balio du.
Gaur egun, finkatzaile ugari ezagutzen dira, eta bakoitza noiz eta nola
erabili, izango ditugun helburuen araberakoa izango da.
– Osmifikazioa: osmifikazioa tradizionalki mikroskopia elektronikoan finkatzeko eta kontrastea lortzeko oso erabilia den substantzia dugu. Badaude,
hala ere, osmiorik erabiltzen ez duten teknikak ere, aurrerago aipatuko
dugun murgildu ondorengo teknika besteak beste. Osmifikazio-prozesua
ehuna murgildu aurretik gauzatzen da. Osmio tetroxidoa % 1ean buffer
fosfatotan (PB) disolbatzen da. Beti kanpai barruan eta eskularru aproposak erabiliz 20-40 minutu inguru uzten da ehuna osmifikatzen. Horrekin,
zelulen mintzak kontrastatzeaz gain, zilar eta urrearen markaketa finkatua
geratuko zaigu. Garbiketak fosfato tanpoi 0,1 M-ean 30 minututan zehar
egingo dira.
– Murgilketa: materiala finkatu ondoren, gure lagina ingurune egoki batean
murgildu behar da, ingurune horrek euskarri-lanak egingo ditu, eta mikroskopia mota honetarako beharrezkoak diren ebaki meheak lortzeko gogortasun nahikoa izan behar du. Erretxina sintetikoak dira mikroskopio elek-
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tronikoaren kasuan gehien erabiltzen diren murgiltze-medioak. Horien
artean, Araldit, Epon, Durcupan ACM eta Lowicryl aipa ditzakegu adibidez. Erretxina horiek, Lowicryla izan ezik, urarekin nahastezinak dira.
– Erretxina hidrofobikoen erabilera: urarekin nahastezinak direnez, lagina
deshidratatu egiten dugu lehenago, laginak duen ura erretxinarekin
nahasgarri izango den disolbatzaile organiko batez ordeztua izan dadin.
Disolbatzaile erabilienak etanola eta azetona izaten dira. Hau guztia,
likido deshidratatzailezko bainu jarraituen bitartez lortu ohi da eta azken
pauso bezala, likido aklaratzailea jartzen zaie. Horrek, erretxinari ehunean
sartzen lagunduko dio. Horietako likido bat propileno oxidoa da.
· Deshidratazioa: gero eta gradu altuagoa duten alkoholetan sartuko
ditugu ebakiak ehunaren bat-bateko uzkurketa ekiditeko. % 50eko
alkoholetik hasiko gara, ondoren % 70ekoa, % 96koa, eta % 100ekoa.
Bakoitzean 5-15 minutu artean mantenduko ditugu, laginaren loditasunaren arabera eta % 100 alkohol eta propileno oxidotan 3 alditan
baita ere 5-15 minutuz aldi bakoitzean. Propileno oxidoarekin argi
ibili behar da arnasterako orduan toxikoa delako.
· Murgilketa: erretxina eta propileno oxidozko nahastea prestatu 1:1
proportzioan. Aldi berean, zilarrezko papera erabiliz ontzitxoak prestatuko ditugu prezipitatu-ontzi txikiak moldetzat hartuz. Zilar-paperezko ontzitxoetan erretxina-propileno oxido nahastea jarri, eta ebakinak bertan sartzen dira erretxinan murgil daitezen. Mugimendu ez oso
arinean utziko ditugu gau osoan zehar eta giro-tenperaturan, propileno
oxido guztia lurrundu dadin. Gau guztiaren ondoren, aurreko eguneko
erretxina kendu, erretxina purua gehitu eta, beste bizpahiru ordutan
utziko ditugu mugimenduan.
· Ehun-xaflak (Flat): portak hartu eta zilarrezko paperaz forratuko ditugu. Bertan jarriko ditugu ebakiak ondo zabalduta, eta zilarrez forratutako beste porta bat jarriko diegu gainean. Ondoren, porta bikotea,
ebakiak barruan dituelarik zilar-paperaz inguratuko dugu, eta estufan
sartuko dugu gainean pisua jartzen diogularik, ondo zapalduta gera
dadin, gutxienez 2 egunetan 60 ºC-tara. Ez dago arazorik egun gehiago egoten bada. Horrela, likido-egoeran zegoen erretxina polimerizatzen zaigu.
Estufatik atera eta zilarrezko papera kenduko diegu portei labantxo
baten laguntzaz. Horrela, erretxina eta bertan murgildutako laginak
isolatzea lortuko dugu.
Mikroskopio fotonikoa (argi ikusgaikoa) erabiliz, gure intereseko eremua aukeratuko dugu erretxinan murgilduta ditugun ebakietan, eta
zatitxo hori moztuko dugu kontu haundiz, labana batekin. Zatitxoa
erretxinazko kapsula baten puntan itsatsiko dugu loctite kola erabiliz.
Behin horrela, ehunaren zati ultrafinak moztuko ditugu ultramikrotomoan.
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– Erretxina hidrofilikoen erabilera: badaude urarekin nahas daitezkeen
erretxinak, aipatu dugun bezala Lowicryla adibidez. Erretxina hori gainera tenperatura baxuetan polimeriza daiteke argi ultramorea erabiliz. Ehunak erretxina horietan antigenizitatea mantentzen du eta immunozitokimika gauza daiteke ehuna erretxinan murgildu ondoren.
Murgilketa egiteko tresna bereziak behar dira eta hainbat marka komertzial daude merkatuan. Murgilketa mota horretan ematen diren pausoak
honakoak dira:
Tenperatura baxuetan erretxinan murgildu eta izozte bidezko ordezkapena:
· Lehenik eta behin, ehuna kriobabestu behar dugu modu honetan:
% 10 (w/v)glizerol NaPi-tan 30 minutu.
% 20 (w/v)glizerol NaPi-tan 30 minutu.
% 30 (w/v)glizerol NaPi-tan gau guztia 4 ºC-tan.
· KF80 Sistema Criofijación Universal erabiliz, eta –190 ºC-tan dagoen
nitrogeno likidoa erabiliz hoztutako propanol likido hotzean murgildu
ehuna.
· AFS (Automatic freeze substitution) aparatura eraman behar dugu
ehuna. Lehenengo aparatu hori hoztu behar dugu. Ehuna aparatura
eramateko hoztutako pintzak erabiliko ditugu.
· Izozte bidezko ordezkapenerako, ehuna metanol anhidroa eta % 0,5
azetato uraniloa duen soluzio batean murgildu behar da gau guztian
zehar. Hasieran –90 ºC-tan egongo da, eta orduro 4 ºC-ko igoera bat
egongo da, azkenean 45 ºC-taraino iristen da.
· Ehuna zenbait alditan metanol anhidroz garbituko dugu, ur-soberakina
eta uranilo azetatoa kentzeko.
· Lowicryl HM20an murgiltzeko pausoa pixkanaka egiten da, pausoz
pauso, Lowicryl proportzioa handitzen dugun bitartean, metanolarena
jaisten dugu. Azkenean, Lowicryl purua izatera iritsiko gara:
Lowicryl:Metanol 1:2 proportzioan ordubetez.
Lowicryl:Metanol 1:1 proportzioan ordubetez.
Lowicryl:Metanol 2:1 proportzioan ordubetez.
Lowicryl puruan gau guztian zehar.
· Polimerizazioa 360 nm-ko uhin-luzera duen argi ultrabioletaz
katalizatuko dugu eta –45 ºC-tan bi egun egongo da. Jarraian, girotenperaturan egun bat.
Behin ehuna erretxinan murgilduta dugularik, orain, ehun horren
mozketa ultrafinak egin behar ditugu, ultramikrotomoa erabiliz. 50-80 nm
bitarteko ebakiak moztuko ditugu, eta formvar deritzon pelikula duten
nikelezko saretxoetan bilduko ditugu.
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*Transmisio-mikroskopio elektronikora eramango diren ehunetan sarri
immunozitokimika gauzatzen da. Uretan nahastezinak diren erretxinak
erabiliz immunozitokimika saioa murgildu aurretik egin behar da; uretan
nahas daitezkeen erretxinak erabiliz, berriz, antigenizitatea mantentzen
dutenez, murgildu ondoren egin daiteke, teknika immunozitokimikoen
atalean ikusiko dugun bezala.
2. Mikrotomia. Transmisio-mikroskopio elektronikoan ehun-ebakiek
25-100 nm arteko lodiera izan behar dute, eta horiei ebaki ultrafinak deritze.
Horretarako, diamantezko aihotzak erabiliko ditugu. Ebakiak 2,5 mm-ko
diametroa gutxi gorabehera izaten duten kobre, nikel edo beste metal
eroalezko saretxoetan jasotzen dira.
– Erretxinan murgilduta dugun ehunera iristeko, lehenengo inguruko
erretxina moztu behar dugu, arkatz bati punta ateratzen diogun moduan
(1. irudia). Horretarako kristalezko aihotza erabiliko dugu.

1. irudia. Erretailatzea.

– Aurreko aurpegian ere kendu beharreko erretxina hutsezko aurpegi bat
dago, horregatik behin ehunaren mugak erretxina-blokearen muturrean ondo mugatuta, zati semifinak mozten hasiko gara eta horretarako diamantezko labanatxoa erabiliko dugu (semifinetarako erabiltzen den labanatxoa
eta ultrafinetarako erabiltzen dena desberdinak dira). Ebaki semifinak
1µm-koak dira. Zati semifinak moztean, ehuna mozten ari garela ziurtatzeko, eta zein angelutan mozten ari garen ikusteko, zenbait tindaketa erabil ditzakegu (Richarson, Nissl). Horretarako, gelatinizatutako porta batean,
ur ultrapuruzko tanta batean bilduko dugu mozten ari garen ehun-ebakia
zotz batean itsatsirik dugun ile baten laguntzaz, eta ondoren berotzen jarriko dugu estufan ur-tanta erabat lehortzen den arte. Ondoren, tindatzeko
erabiliko dugun soluzioaren tanta bat jarriko diogu gainean ehunari, eta
berriro ere berotzen edukiko dugu estufan 5 minututan gutxi gorabehera.
Ondoren, ur distilatuaz tintea kendu, eta argi-mikroskopioan begiratuko
dugu.
· Gardena ikusten badugu: erretxina mozten ari gara.
· Urdina ikusten badugu: ehuna mozten ari gara.
· Urdina zati marroixkekin ikusten badugu: immunomarkaketa duen
ehuna ikusten ari gara.
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– Behin immunomarkaketa guk mikroskopio elektronikoan ikusi nahi
dugun zatian ikusten dugunean, zati ultrafinak mozteari ekingo diogu.
– Ultrafinak mozteko diamantezko labanatxoa hartu, eta 50-80 nm bitarteko
mozketak egingo ditugu. Ilearen laguntzaz ehun zatiak bilduko ditugu
saretxoetan (2. irudiko c marrazkian ikusten den moduan).
– Saretxoak gordetzeko kaxan sartuko ditugu, eta hezetasuna kentzeko
kanpaian gordeko dugu kaxa hori, gau batez gutxienez.

Erretxinazko kapsula
Erretxinan murgildutako
ehuna
50-80 nm-ko ebakiak

Kontrastatu

3 mm

Euskarri elektronikora

2. irudia. Ultramikotomoa. Transmisio-mikroskopia elektronikorako
erretxinan murgildutako ehunaren ebaketa. A. Reichert-Jung ultramikotomoa. B. Aihotza eta erretxinazko kapsularen xehetasuna. C. Eskeman
ehunaren gertakuntzaren pausoak irudikatzen dira. Azkenean lagina
saretxoan jartzen da.

Mikroskopio elektronikoa neurozientzietan

3. Kontrastea. Lagin biologikoen kontrastea areagotu behar da; izan
ere, ez dute haien kabuz kontraste handirik, eta are gutxiago xafla mehetan
ebakita daudenean. Hori guztia, tindatzaileen bidez, edota inpregnazio
metalikoaren bidez lortuko dugu. Argi-mikroskopian tindaketa erabili behar
da, baina mikroskopio elektronikoaren kasuan inpregnazio metalikoa da
erabiliko duguna.
Gehien erabiltzen diren inpregnatzaileak, jadanik aipatu dugun osmioa
(OsO4), uranioa (uranilo azetatoa), beruna (berun zitratoa), eta azido fosfotungstikoa dira. Zelulen osagai ezberdinek, gatzezko inpregnazio-maila
ezberdina izango dute, eta beraz, kontraste-maila ezberdinak aurkeztuko
dituzte.
Berun zitratoa eta uranilo azetatoaren kontrastatze-moduak azalduko
ditugu, berauek baitira erabilienak.
– Beirazko xafla bat hartu, eta parafilmez inguratuko dugu, tolesturarik
gabe ondo zabalduta jarri behar da.
– Petri plaka batean sartuko dugu beirazko xafla hori, eta NaOH-zko «dilistatxoz» inguratuko dugu. Petri plaka ixten dugu. Pauso hori beharrezkoa
da berun zitratoarentzat. NaOH-zko dilistatxo horiek CO2-rekin erreakzionatzeko jartzen dira, horrela berun zitratoarekin erreakzionatzea eta
hauspeatzea ekidingo dugu. Hala ere, ez da bere gainean arnastu behar eta
maskara erabiliko dugu prozesu osoan zehar. Berun zitratoa beti iragazi
behar da erabili aurretik.
– 4 ºC-tan gordeta dugun berun zitratoaren tantak edota uranilo azetatoarenak, petri plakaren barruan dugun kristaltxo horren parafilmaren gainean
kokatuko ditugu poliki. Azetato uraniloa argiaz hauspeatzen denez, estaltzea komeni da. Ez dugu petri plakaren tapa erabat kenduko, airearekin
ahalik eta kontaktu gutxien izan dezaten.
– Tanten gainean gure lagina duten saretxoak kokatuko ditugu pintzarekin,
berriro ere petri plakaren tapa pixka bat bakarrik altxatuz. Tapa itxi eta
tantetan izango ditugu 15-30 minututan zehar.
– Ur ultrapuruzko garbiketak egingo ditugu tanten sistemari jarraituz.
Lehenengo tantatxoan minutu bat, hurrengoan 5 minutu, hurrengoan 10
minutu, eta azkenekoan 30 minutu gutxienez.
– Gure saretxoak pintzaz hartu, izkinatik eta kontuz iragazpaperarekin kontaktu txiki batez pixka bat lehortu, eta gordetzeko kaxan sartuko ditugu.
Hezetasuna kentzeko kanpaian sartuko ditugu gau batean gutxienez mikroskopioan begiratu aurretik.
Prozesu honen guztiaren ondoren, ehuna lehortzen utzi eta prest egongo
da transmisio-mikroskopio elektronikora eramateko.
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*Uranilo azetatoaren kontrastea deshidratazio-prozesuan ere % 70eko
alkoholetan egin daiteke. Hala ere, uraniloa nekez disolbatzen da alkoholetan, beraz, indarrez irabiatu behar da eta ordu-erdi aurretiaz prestatzea
gomendatzen da. Nahastea iluntasunean egin beharra dago eta erabili
aurretik iragazi. Ultrasoinu-gailua eskuragarri badugu, komeni da erabiltzea.
Nahastea ondo egina ez badago, prezipitatu pikortxua sorrarazten du.
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III.3. Ondoz ondoko ebakien
mikroskopia elektronikoa
José María Mateos, Zurich Unibertsitateko neurozientzietako ikertzailea
SARRERA
Ondoz ondoko ebakien mikroskopia elektronikoak (SSEM: ingelesez serial
section electron microscopy) bi dimentsioko ebaki ultrafinaren bereizmena
hobetzen du, hirugarren dimentsioari buruzko informazioa gehituz. SSEM
teknikak egitura konplexuak espazialki ikusten laguntzeaz gain, egitura horiek sare baten barruan beste elementuekin daukaten erlazioa erakusten du.
Gainera, metodo honi esker, ebaki bakarrak erabiltzeak dakartzan interpretazio-akatsak murrizten ditu eta egituren neurri zehatzagoak lortzen dira,
adibidez: dendritenak, arantzenak, axoienak edo prozesu astrozitikoenak.
Horretaz gain, zelula barruko atal txikiak (xixku sinaptikoak edo konpartimendu endosomikoak) egitura bete baten barruan (botoi sinaptikoetan edo
arantza dendritikoetan) iker daitezke. Dena den, teknika honek desabantailak ere baditu. Desabantailarik handiena prozesuaren zailtasuna bera da,
ordu asko behar baitira azkenean detaile txiki bati buruzko informazioa
lortzeko. Gune txiki horietan, normalean, sinapsi batzuk besterik ez dira
sartzen. Bestalde, ebaketa fisikoa erabiltzen duten teknika guztiei gertatzen
zaien bezala, ebaketak berak distortsio-akatsak sartzen ditu.
Mikroskopio elektronikorako argazki-kamera digitalak sortu dira azken
urteotan. Gero eta ordenagailu-programa gehiago ere idazten dira irudiak
automatikoki lerrokatzeko, egiturak trazatzeko eta hiru dimentsiotan ikusteko asmoz. Garapen hauen ondorioz SSEM teknika berpizkunde bat izaten
ari da. Burmuineko bolumen zatien berreraiketaren bidez adar dendritikoak,
egitura presinaptikoak zein astrozitikoak elkarrekin duten erlazio estua
erakutsi zaigu (Fiala et al., 2002; Ostroff et al., 2002; Park et al., 2006;
Witcher et al., 2007). Antzeko ahaleginak egin dira mikroskopio elektronikoaren bereizmenaz zelula oso bat bere kontaktu presinaptiko guztiekin
berreraikitzeko (Satzler et al., 2002). Gaur egun, bi-fotoi mikroskopiarekin
batera SSEM teknika oso baliagarri bihurtzen ari da, adibidez: oroimenean
eta ikasketa-prozesuan gertatutako aldaketa plastikoak ikertzerakoan
(Holtmaat et al., 2006; Knott et al., 2006; Trachtenberg et al., 2002).
Liburuaren atal hau, batez ere, gure esperientzian zein bi artikulu teknikotan (Harris et al., 2006; Hoffpauir et al., 2007) oinarriturik dago.
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PROTOKOLOA
1. Ehunaren prestaketa
– Perfusioa (ikusi erretxinan murgildu aurreko immunozitokimikako atala).
Ehunaren egitura egokia izateko glutaraldehido kontzentrazio handiak
(% 2,5etik 6ra) erabiltzea gomendatzen da. Animaliekiko esperimentu
guztiek herrialdeko bulego ofizial baten baimena behar dute.
– Bibratomo ebaketa (ikusi erretxinan murgildu aurreko immunozitokimikako atala).
– Osmifikazioa (ikusi erretxinan murgildu aurreko immunozitokimikako
atala). Osmio soluzioari potasio hexaferrozianato (% 1) erantsiz kontrastea hobetzen da.
– Epoxi erretxinetan murgiltzea (ikusi erretxinan murgildu aurreko
immunozitokimikako atala).
2. Ondoz ondoko ebaketa
– Lehenengo mozketa (ikusi mikroskopio elektronikoa neurozientzietan
atala).
– Ebaki semifinak lortzea (ikusi mikroskopio elektronikoa neurozientzietan atala).
– Ebaki ultrafinak lortzeko ebaketa (ikusi mikroskopio elektronikoa neurozientzietan atala). Aholku berezi bat: une honetan kontuan hartu behar da
zer den gero mikroskopioz aztertu nahi izango dena, blokearen tamaina bi
eratara txikitu baitaiteke.

A

B

1. irudia. A era: azalera luzeko trapezoideak. Halako blokeetan interesatzen zaizkigun azalerez gain, beste azalera batzuk erreferentzia
moduan erabil daitezke. Hipokanpoko CA1 gunean, adibidez, askotan
zelula piramidalen geruza hasierako puntu bezala erabiltzen da.
Erreferentzia honekin zehatz-mehatz jakin daiteke stratum radiatum-en
barruan non dauden kokatuta ikertutako elementuak. Ebaki luze hauek
bi azalera alderatzeko ere erabiltzen dira askotan.
B era: azalera txikiko trapezoideak. Halako bloke txikiek elementuen
bilaketa errazten dute mikroskopioan.
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Ondoz ondoko ebaketa zuzena egiteko beti ebakien lodiera berdina
izatea oso garrantzitsua da. Horretarako, mota guztietako bibrazioak eta aire
mugimenduak ere saihestu beharko dira. Ebakien lodiera 50 eta 60
nanometroen artean izatea gomendatzen da. Lodiera egiaztatzeko ebakien
kolorean oinarritu gaitezke: argi-urrezko eta argi-zilarrezko koloreen artean
izan behar dira. Argi-urrezko ebakiak lodiagoak izango dira eta argizilarrezkoak finagoak. Lerro bereko ebaki guztiek kolore berbera eduki
behar dute, horrek ebakiak homogeneoak direla adieraziko digu. Ebaki lerro
homogeneo eta luze bat lortu ondoren, ebaki hauek kristalezko pipeta baten
puntan itsatsiriko betile batez ebaki-lerro txikietan banatuko ditugu. Ebakilerroen tamaina mikroskopiorako sarea baino txikiagoa izan behar da, sare
hauek erdian zulo bakar bat daukatelako. Ebakiak sarean eusteko mintz fin
batez estalita daude, horretarako «pioloformoa» edo «formwar» izeneko
mintzak erabiltzen dira. Pintzez baliatuz ebakiak sareetan bilduko dira eta
ordu batzuetan lehortzen utziko dira.
3. Pioloformo sareen prestaketa
Lehenik eta behin, pioloformo sareak prestatzeko erabiliko ditugun sareek zein kristalezko portek oso ondo garbituta egon behar dute, hauts edo
koipe tanta barik. Hori dela-eta, kristalezko portak xaboi kontzentratuz garbitu eta ur destilatuan eragin ondoren lehortzen dira. Mikroskopio elektronikorako sareak (Agar scientific LTD, Erresuma Batua), ordea, hiru aldiz
1,2-dikloroetanoan (Sigma-Aldrich, Buchs, Suitza) sartu ondoren, azetonan
garbitzen dira. Bai portak eta baita sareak ere ondo lehortuta erabiliko dira.
Pioloformoa % 0,3tik 1,2ra 1,2-dikloroetanoan disolbatzen da pioloformo
mintzak prestatzeko. Mintzaren lodiera pioloformo kontzentrazioarekin
kontrola daiteke. Prestatutako disoluzioa kristalezko ontzi egoki batean
jarriko da bere bolumena kontuan hartuz; izan ere, porta bakoitzaren bi
heren barruan sartu beharko baitira. Banaka, portak pioloformo disoluzioan
sartzen dira segundo batzuetan eta poliki-poliki kanporatzen dira. Portak
lehortzen utziko ditugu minutu batez beste kristalezko ontzi batekin estalita.
Pioloformo mintza hurrengo moduan askatzen da: portaren ertzak diamantezko arkatz edo hortz baten bidez arraspatzen dira. Kristalezko ontzi bat ur
destilatuz bete eta 30-45° graduko inklinazioa mantenduz portak ur-ontzian
sartzen dira banan-banan, eta pixkanaka, denboraren poderioz, pioloformo
mintza portatik bereizten da. Behin pioloformo mintza ur gainean dagoenean, pintzekin, sareak mintzaren gainean kokatuko ditugu. Sareak biltzeko
eta uretatik ateratzeko parafilma erabiltzen da. Amaitzeko, pioloformo
sareak plastikozko petri batean gordeko ditugu.
4. Uranil azetatoz ebakiak kontrastatzea (ikusi erretxinan murgildu aurreko
immunozitokimikako atala).
5. Berun zitratoz ebakiak kontrastatzea (ikusi erretxinan murgildu aurreko
immunozitokimikako atala).
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6. Ondoz ondoko argazkiak ateratzea
Lehenengoz, erreferentzia bezala, handipen gutxiko argazkiak aterako
ditugu. Odol-hodiak edo zelulen gorputzak erreferentzia onak izan ohi dira.
Ikertu nahi dugun egitura, ebaki aurretik, markatuta dagoenean ebaki batean
atal hauei argazkiak aterako dizkiegu, eta gero ebaki-lerroan zehar gora eta
behera mugituko gara markaturiko egitura aurkitzeko. Ikertzen ari garen
egitura markaturik ez dagoenean, ikertzaileak berak bilatu eta identifikatu
behar ditu interes-egiturak. Kasu horretan, handipen gutxiko argazkiak egin
ondoren, handipen handiko argazkiak atera beharko dira. Hurrengo ebakira
mugitu baino lehen, irudiak beti zenbatuta eta gordeta utziko ditugu.
Prozedura hau errepikatuko dugu ebaki guztiekin ebaki-lerroa bukatu arte.
7. Hiru dimentsioko (3D) elementuen sorrera
Gaur egun, mikroskopio elektronikorako 3D egiturak eraikitzeko programa batzuk erabil daitezke: Autoaligner (Bitplane, AG, Zurich, Suitza);
Contour-Alignment-Reconstruction (CAR; Sätzler K. MaxPlanck Institute,
Heidelberg, Alemania); Neurolucida software (Microbrightfield, Williston,
Vermont, AEB); etab. Hemen aipatuko diren metodoak zein adibideak
«Reconstruct» izeneko programarekin eginda daude. Programa hori helburu
hauetarako sortu zen eta beraren egileak J. Fiala eta K.M. Harris doktoreak
izan dira. Softwarea doakoa denez, edonork eskura dezake helbide honetatik:
http://synapses.clm.utexas.edu/. Helbide horretan eskuliburu erraza eta osoa
ere aurki daiteke. Gure liburuaren atal honetan, erabiltzeko urrats baliagarrienak besterik ez ditugu aipatuko, horrexegatik irakurlea gonbidatzen dugu
urrats zehatzetan gidaliburuaren bidez zuzenean lan egitera.

2. irudia. Ondoz ondoko ebakien bidez 3D informazioa eskura daiteke.
Fiala eta Harris 2001 artikuluan oinarrituriko irudia aldatua.
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7.1. Ondoz ondoko ebaki-argazkien konposizioa eta kalibrazioa
«Reconstruct» programak hurrengo argazki-formatuekin lan egiten du:
Windows Bitmaps, GIF, TIFF eta JPEG.
Lehenengo pausoa, mikroskopio elektronikoan egindako irudiak
«Reconstruct» programak uler ditzan, «serie» fitxategi berri bat sortzea da
eta horra argazkiak inportatzea. Irudien izenetan ondoz ondoko ebakien
kokapenak zenbaki baten bidez adierazita egon behar du.

3. irudia. Argazki bakoitzari zenbaki bat dagokio eta era berean
programak espazioan argazkiak kokatzen ditu.

Bolumenaren neurriak kalibratzeko bi faktore hartu behar dira kontuan:
irudien eskala eta ebakien lodiera.
Irudien pixel-tamaina kalibratzeko, mikroskopio elektronikoko argazkiek
duten eskala berbera erabiltzen da. Argazki batean eskalaren gainean tresnaleihoko lerro tresnaz
marraztuko dugu. «Trace» menuan «calibrate»
aukeratu ondoren, eskalaren balioa sartzen da. OK sakatzean beste leihoa
irekitzen da, non bigarren aukera hartu behar den: «set pixel size to…».
Berriro OK sakatuz gero, ebakien lehenengo eta azken zenbakiak sartuko
ditugu, eta berriz OK sakatuz kalibrazioa eginda legoke.
Ebakien lodiera kalkulatzeko hainbat metodo daude baina, gure
esperientziaren arabera zehatzena mitokondrien diametrokoa da. Horretarako, ehunean luzetara moztutako mitokondriak aurkitu behar ditugu (20 mitokondria inguru). Ebakien lodieraren balio zehatza lortuko dugu moztutako
mitokondria baten diametroa zati zenbat ebakietan agertzen den kalkulatzean (Fiala eta Harris, 2001). Lodiera zuzentzeko «section» leihoan «list
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sections» irekiko dugu, hortxe ebaki guztiak aukeratuko ditugu eta «Modify»
sartzean balio zuzena emango diogu.
7.2. Irudiak lerrokatzea
Normalean irudiak lerrokatzeko ebaki garrantzitsuena erreferentziatzat
hartzen da. Erreferentziatzat hartutako ebakia blokeatuko dugu «Section»
leihotik menuan «modify» aukeratuz, nahigabe ez mugitzeko. Beste ebakiak,
goikoak zein behekoak, irudi aldakor bezala erabiliko dira. Teklatuko
gorako eta beherako gezien bidez bi ondoko ebaki konparatzen dira. Gutxien
aldatzen diren egiturak (mitokondriak, odol-hodiak, mielina…) baliagarriak dira eta espazioan erreferentzia-puntu bezala erabiliko ditugu. Erreferentzia-egitura aukeratzeko, irudian leihoko tanpoi tresna erabiliz
markatuko dugu; gero, ondoko irudian egitura berbera aurkitu eta
modu berean markaturik utziko dugu. Erreferentzia-egiturari ebaki desberdinetan zehar jarraituko diogu desagertzen den arte. Beste erreferentziaegitura bat aukeratzeko, tanpoien tresnaren kolorea aldatzea beharrezkoa
izango da. Gutxienez hiruzpalau erreferentzia-puntu behar izango ditugu.
Aukeratutako erreferentzia-puntuak nahikoak direnean, programaren
«trace» leihoan «align sections» aukeratu eta hor, irudiak lerrokatzeko,
programak modu ezberdinak emango dizkigu. Guk gehien erabiltzen duguna
aldaketa lineala da, berau baita ehunari distortsio gutxien ematen diona.
Bolumenaren irudi guztietan prozesu hau erabiliko dugu.
7.3. 3D-rako profilak marraztea
«Reconstruct» programak tresna batzuk dauzka profilak marrazteko.
Guk gehien erabiltzen duguna puntuz puntuko marrazketa
modu zehatzena dela uste dugulako.

itxia da,

Marrazketa, aztertu nahi den egituraren ertzeko puntu baten gainean,
ordenagailuko saguaren ezkerreko klik batekin hasiko da. Ertzetik, beti erlojuen orratzen noranzkoan, elementuari jarraituko diogu klik desberdinak bidean eginez egituraren profila osatzeko. Programak segmentuak sortuko ditu
eta gure egitura barneraturik geratuko da. Irudi horretan egituraren marrazkia
bukatzeko, hasiera-puntura hurbiltzean, saguaren eskuineko botoia behin
sakatuko dugu eta marra itxi egingo da. Goiko eta beheko irudietan urrats
berberei jarraituko diegu. Egitura bakoitzari buruzko marrazki guztiei izen
berbera eman behar diegu. Izenak baliagarriak izango zaizkigu egituren marrazkiak ebaki ezberdinetan aurkitzeko, eta programak marrazketak espazioan kokatzeko. Informazio honekin gure egiturak 3D-tan ikusteko gai
izango gara.

Ondoz ondoko ebakien mikroskopia elektronikoa

4. irudia. Elementu bakoitzaren mintza marrazten da 3D-rako profilak
lortzeko.

7.4. 3D egiturak eraikitzea
Behin elementuak marrazturik dauzkagunean, «object» leihora mugitu
behar dugu eta «list of object» sakatuz, leiho bat irekiko zaigu marraztutako
elementuekin. Zerrenda horretan izen berberarekin agertzen diren marrazketa guztiak objektu bakar bat balira bezala ulertuko ditu hemendik aurrera
programak. Espazioan objektuaren toki egokiaren kokapena automatikoki
lortzen da lehen emandako informazioari esker.
Orain objektua 3D-tan ikusteko «Scene» leihoan lan egingo dugu:
zerrendaturiko objektua edo objektuak aukeratu behar ditugu eta «add to
scene» sakatu. Hiru dimentsioko eszena batean agertuko da gure egitura.
Programa gauza da egitura eszenan modu ezberdinetan azaltzeko. Hori delaeta, ikertu nahi dugunaren arabera ikusteko modua hautatuko dugu. Guretzat
trazuak, xaflak, eta «Boissonnat» gainazalak dira modu baliagarrienak:
trazuek eta xaflek egituraren berreraiketen aldamioak erakusten dizkigute;
eta «Boissonnat» azalak, hirukietan oinarriturik, gure objektuen irudikapen
zehatza sortzen digu.
Hau izango da gure ikerketaren abiapuntua, egituraren itxura argitzeko
ez ezik, egituraren datu zehatzak eskuratzeko ere balioko diguna.
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5. irudia. «Reconstruct» programak egindako 3D berreraiketa. Behin
gure ondoz ondoko ebakiak irudietan gordeta dauzkagunean, programa honek irudiak lerrokatzea, profilak marraztea zein hiru dimentsioko
berreraiketak sortzea baimenduko digu.
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III.4. Bi-fotoi mikroskopia
José María Mateos, Zurich Unibertsitateko neurozientzietako ikertzailea
SARRERA
Gizakien kortexa oso egitura konplexua da. Haren barruan 21,5 bilioi inguru neurona aurkitzen dira (Pakkenberg eta Gundersen, 1997) eta neurona
bakoitzak hamaika lotura sinaptiko jasotzen ditu. Guztira, zenbaketa
estereologikoak egin ondoren, gure kortexan 150 trilioi sinapsi dauzkagula
kalkulatu da (Pakkenberg et al., 2003).
Neurozientzialariak gure nerbio-sistemaren egitura aztertzen saiatzen
ari dira. Erronka hau betetzea ez da erraza baina, era berean, hau baino askoz zailagoa zein interesgarriagoa da gure burmuinean gertatzen diren
aldaketa plastikoak ulertzea. Edozein gauza berri ikasterakoan gure buruan
lotura sinaptikoak sortzen edo/eta aldatzen dira, aldaketa horietariko batzuk
iraunkorrak izango dira eta haiei esker hurrengo beste batean gogoratzeko
gaitasuna izango omen dugu. Hau da, segur aski, minutu gutxietan gertatutako neuronen arteko loturen aldaketak urtetan zehar gordeta geratuko dira.
Azaldutako mugimenduak irudikatzea da, gaur egun, mikroskopiaren
asmo erraldoia. Hori lortzeko beharrezko ezaugarriak betetzen ditu fluoreszentziako mikroskopiak, zeren objektu fluoreszenteak selektiboki kitzika
baitaitezke. Hori dela-eta, teknika honek animalia edo ehun bizi batean fluoreszentzia igorria ikusteko aukera ematen digu. Baldintza onenetan, fluoreszentzia-seinalea argia eta indartsua izango dugu; berriz, argi-zarata ahalik
eta gutxiena izan beharko da (Conchello eta Lichtman, 2005). Fluoreszentzia-molekula ezberdin asko eskuragarri daude eta beraiek zelulak zein
konpartimentu zelularrak markatzeko erabiltzen dira. Fluoreszentziaproteinen kodigo genetikoa aztertu ondoren, edozein proteinak fluoreszentzia-markatzailea eraman dezake. Horretaz baliatuz, proteina baten jokaera
bizirik dagoen zelula batean ikusi ahal da (Tsien, 1998). Zelulak ezberdintzeko kolore konbinazioa erabili da (90 inguru kolore ezberdin lortu dira),
eta oraindik orain, proteina fluoreszenteen konbinazio anitz adierazten dituzten sagu batzuk sortu dira. Sagu hauen burmuinari «brainbow» deritzote
(Livet et al., 2007).
Mikroskopia fluoreszenteen helbururik nagusiak hauek dira: alde
batetik, intentsitate eta bereizmen handiko mikroskopioak sortzea eta,
bestetik, ehunean fototoxizitatea ez sortzea. Mikroskopia mota honen muga
ehunaren barruan argi fluoreszenteen barreiaketan datza (Denk eta Svoboda,
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1997). Arazo hau gainditzeko mikroskopio fokukideek diafragma bat erabiltzen dute. «Pinhole» deritzon diafragmak, plano fokalaren kanpoko argi
fluoreszenteak baztertzen ditu (Conchello eta Lichtman, 2005; Denk eta
Svoboda, 1997). Horrela, kalitate handiko mikroskopia lor daiteke eta, kasu
gehienetan, metodo egokiena da. Hala ere, ehun lodi edo bizi batean
ikertzerakoan mikroskopio fokukidea ez da nahikoa, intentsitate handiko
laserrak erabili behar direlako, eta laser indartsu horiek fototoxikoak dira.
Zailtasun hori gainditzeko bi-fotoi mikroskopia garatu zen. Orain dela ia 80
urte argitaratu zen bi-fotoien mikroskopiaren kontzeptua (Göppert-Mayer,
1931). Ideia horren arabera, bi-fotoiek molekula bati une berean heltzean
(edo soilik fentosegundo gutxi batzuetan banaturik) beren energiak elkartuko
dituzte eta molekulak kitzikapen-egoera lortuko du (1. eskema). Dena den,
pultsu arinen laserrak asmatu arte, orain dela 20 urte, teoria hau ezin izan da
praktikan jarri (Denk et al., 1990).

900 nm
450 nm
525 nm

525 nm

900 nm

1. eskema. Jablonski diagramak azaltzen du molekula batek fotoi urdin
bat (450 nm) xurgatzen duenean molekulak kitzikapen-egoera lortzen
duela. Erantzun berbera (525 nm) lortzen da bi fotoi gorriek (900 nm)
une berean molekula jotzen dutenean.

INSTRUMENTAZIOA
Mikroskopioa: nahiz eta irudi-enpresa handiek bi-fotoi mikroskopioak
saltzen dituzten, salneurriengatik eta esperimentu bakoitzerako beharrezko
berezitasunengatik, gehienak laborategietan prestatuta daude mikroskopio
fokukide batez oinarriturik. Printzipioz, laserra puntu txiki batera fokuratuta
egon behar da. Mikroskopio fokukideetan bezala, laserrak ehuna eskaneatuko du 3 dimentsioko informazioa eskuratuz, baina, horrek ez du diafragmarik beharko, zeren igorritako fluoreszentzia-argi guztiak puntu fokaletik
baitator eta ez du irazi behar.
Laserra: «titanio:zafiro»ko laserra da gehienetan erabiltzen dena.
Honek pultsu txikiko multzo arinak sorrarazten ditu. Hain zuzen, laser mota
honek 100 MHz-eko pultsuen errepikaketak egiten ditu, 100 fentosegundoko
pultsuen iraupena lortzen du eta kitzikapenaren uhin-luzera 700 nm-tik

Bi-fotoi mikroskopia

109

1.000 nm-ra egokitu daiteke (2. eskema). Uhin-luzera hauekin biologian
erabiltzen diren molekula fluoreszente gehienak kitzika daitezke (Helmchen
eta Denk, 2005; Nimmerjahn et al., 2008; Rocheleau eta Piston, 2003;
Svoboda eta Yasuda, 2006).

Objektiboa

100 fs
10 ns

2. eskema. Bi-fotoi mikroskopioaren eskema. Bi-fotoien indarrak gehitzeko une eta leku berean elkartu behar dira. Laserra puntu batean fokuratzen da eta pultsu oso arinak (fentosegundoko mailan) une berean
heltzeko erabiltzen dira.

MURRIZKETAK
Bi-fotoi mikroskopian ehunaren sakoneran lehenengo 1 mm besterik ez
dugu ikusi ahal. Distantzia hori ez da nahikoa burmuineko zati gehienak
irudikatzeko. Barreiaketa sakontasunarekin handitzen da eta fotoi gutxiago
heltzen dira puntu fokaleraino. Sakontasunaren arazoa orekatzeko laserren
indarra igo behar da baina, horrek fototoxizitatea handitzen du.
ERABILERAK
Mikroskopia-teknika hau, batez ere, fluoreszentzia bizirik dauden laginak
aztertzeko erabiltzen da. Lehen esan dugunez, ehunean sakoneran 1 mm-ean
zehar kalitate oneko irudiak atera daitezke (Theer et al., 2003). Nolako
iraunkorrak dira gure lotura sinaptikoak? Zenbat denbora behar du sinapsi
berri batek funtzionala izateko? Galdera interesgarri hauek ulertzeko eta
horretaz gain, zein motatako aldaketak jasotzen dituen gure burmuinak ikasprozesuaren barruan jakiteko bi-fotoi mikroskopia erabiltzen ari da
(Grutzendler et al., 2002; Knott et al., 2006; Trachtenberg et al., 2002; Zito
et al., 2009).
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Kaltzio-metaketak iraupen luzeko bultzatzea (LTP) edo beheraldia
(LTD) sortzeko beharrezkoak dira. Mekanismo hauek ikasketa eta memoriaren oinarriak omen dira (Cummings et al., 1996; Malenka eta Nicoll, 1999).
Kaltzio-sentikorrak diren fluoreszente adierazleak oso interesgarriak dira,
kaltzioen maila erakusten dutelako. Emaitza hauek bi-fotoi mikroskopia
erabiliz lortu ziren (Yasuda et al., 2004).
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III.5.1. GOLGI TEKNIKAK NEURONAK TINDATZEKO
Rafael Sarria eta Juan Luis Mendizabal, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Urte askotan zehar, neuronen morfologia aztertzeko erabiliak izan diren prozeduren artean, Golgi metodoa garrantzitsuenetariko bat izan da. Inpregnazio arrakastatsua lortzen denean, neuronen morfologia-ikuspegi osoa lortzen
da. Metodo honekin, neuronen proportzio txiki bat bakarrik tindatzen da eta
horrela burmuineko lagin lodietan neurona hauen luzapenak, tindatuta ez
dagoen ondoko ehunean nabarmenki ikus daitezke. Baina metodo hau,
ikertzaileek dakiten moduan, oso apetatsua da. Neuronen talde eta bala batzuk guztiz tindatuta agertzen diren bitartean, aldameneko egiturak tindaketa
gabe agertzen dira.
Azken urte hauetan, Golgi metodoak gero eta gutxiago erabiliak izan
dira zelula barruko markaketa lortzeko, nahiz eta metodo berriekin ez den
burmuinaren eskualde zehatzen ikuspegi orokorra lortzen. Arrazoi horiengatik, teknika horien erabilera gora joan da, azken urte hauetan, bai histologia
kualitatiboan, neurobiologia kuantitatiboan, neurologia esperimentalean,
neuropatologian eta, baita funtsezko tresna bezala mikroskopio elektronikorako ere.
Teknika honen sendotasunik garrantzitsuena, erdiko nerbio-sistemaren
osagai guztien, hau da neurona, glia eta odol-hodien, identifikazio-ahalmenean datza. Lagin bakoitzean, eskualde bateko % 1-10 arteko neurona kopurua soilik tindatzen da. Neurona horietako ia-ia atal guztiak ikusten dira:
zelula gorputzak, dendritak, dendriten azpiegiturak (arantzak), baita axoien
zatitxo bat ere. Neuronen osagaiak, beltzez, horiz edo laranja argiz ikus
daitezke.
Camilo Golgi hasi zen metodo honekin 1873an. Burmuineko laginak
dikromatoan jartzen dira, ondoren zilar edo merkurioko inpregnazioan sartzeko. Hasierako Golgi metodoa oso luzea zen, potasio dikromatoan murgiltzeprozesuak hilabete batzuk behar zituelako eta ondorengo zilar edo merkurioko inpregnazioak egun batzuk gehiago. Santiago Ramon y Cajalek 1887an
hobetu zuen aurreko Golgi metodoa eta lortutako neurohistologia-metodo
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berri horri «Golgi tindaketa-metodo arina» deitu zitzaion. Coxek 1891n
beste Golgi metodo berri bat deskribatu zuen, Cox-Golgi metodoa hain
zuzen ere. Metodo hori oso erabilgarria da neurona-dendriten zuhaitzak ikus
ahal izateko.
Hortega del Riok 1928an, dikromato gatzarekin batera formalina eta
kloral hidratoa erabili zituen metodoa egiteko. Golgi tindaketa arinaren
aldaera honek, batez ere, neuroglia, pikor-zelulak eta zerebeloa ikusteko
balio du.
Fox eta lankideek 1951n, Golgi tindaketa arinaren beste aldaera bat
deskribatu zuten, formalinaz finkatutako burmuin-ehunetan erabiltzeko.
Metodo hau, ehunean erabil daiteke. Harrezkero, Golgi tindaketa arinaren
aldaki asko proposatu izan dira, adin desberdinetako ehunetan erabiltzeko.
Golgi teknikekin sortzen diren akatsik ohikoenak, kromato kristal laranja
leunen eta tamaina handiko masa marroi edo beltzen metaketak dira.
Golgi metodoak egiteko, metalezko inpregnazio-teknika desberdinak
erabiltzen dira. Teknika horietan, metalezko gatzek zelularen zitoplasma
inpregnatzen dute. Horren ondorioz, zelularen profila eta haren luzapenak
ikusgai bihurtzen dira mikroskopio optiko zein elektronirako prestatutako
lagin histologikoetan.
PROTOKOLOA
1. Golgi metodoen oinarri orokorrak
Jatorrizko Golgi metodoa eta ondorengo aldakiak bi taldetan sailka daitezke, prozedura-iraupenaren arabera eta erabilitako metalezko gatz motaren
arabera:
1. Zilar kromatoa metatzen den metodoei, Golgi metodo arinak esaten
zaie. Metaketa, zelula-mintzak mugatutako, zilarrez eta lipoproteinez
osatutako konplexu desegonkorra da.
2. Metalezko merkurioa eta merkurio oxidoak pilatzen diren metodoei,
Golgi-Cox metodoak deitzen zaie.
Bi motatako Golgi metodoek lau ezaugarri nagusi dituzte:
1. Zelula bakar batzuk tindatzen dira ehun jakin batean.
2. Tindatzen diren zeluletan, tindaketa masiboa da eta zelulen gorputza
eta bertatik ateratzen diren luzapenak guztiz betetzen dira.
3. Tindatzen ez diren egiturek plano garden bat osatzen dute, non
tindatutako egiturak oso nabarmenak baitira.
4. Ez dago tindaketaren graduaziorik. Egiturak, opakuak edo guztiz
gardenak dira.
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Erdiko nerbio-sistemaren neurona batzuen tindaketa selektiboa zaila
izan da ulertzeko Golgi metodoak erabiliak izan direnean. Ikertzaile batzuen
ustez, tindaketa selektiboa, zelulen jarduera fisiologikoaren maila desberdinengatik gertatzen da eta horren ondorioz zelulek suszeptibilitate desberdina
daukate gatzekiko. Horrekin batera, nerbio-sistemaren pH-ak eta egoera
metabolikoak garrantzi handia dute nerbio-sistemaren ehuna finkatzeko
orduan eta metalezko gatzen arteko interakzioak gertatzen diren uneetan.
2. Golgiren tindaketa arina
2.1. Golgi arinaren finkagarriaren osaketa
–
–
–
–
–

Potasio dikromatoa, 5 g.
Kloral hidratoa, 5 g.
Glutaraldehidoa, 8 ml.
Formaldehidoa, 6 ml.
Dimetil sulfoxidoa, 10 tanta.

Substantzia kimiko hauek disolbatzen dira 100 mililitro ur-destilatuan.
2.2. Inpregnatzeko soluzioa (% 0,75 zilar nitratoa)
750 mg zilar nitratoa (Ag NO3) 100 ml ur-destilatuan disolbaturik.
2.3. Prozesamendua
Saguak anestesiatu eta dekapitatzen dira. Ondoren, burezurra zabaltzen
da erdiko luzetarako ebaketa baten bidez, burmuina ikusi ahal izateko.
Berehala, finkatzaile kantitate apur bat isurtzen da agerian gelditzen den
burmuineko eskualdean. Jarraian, interesgarriak diren burmuineko eskualdeak disekatzen dira. Lortutako ehunak, anbar koloreko botila batean 25 ml
finkatzailerekin jartzen dira.
– 1. eguna. 60 ml finkatzaile prestatu ondoren, berriro ere anbar
koloreko botilan 25 ml jartzen dira. Bertan burmuinaren eskualde
desberdinetako ehunak sartzen dira. Botila estalki batekin ixten da
eta gela ilun batean uzten da. Gainerako finkatzailea hozkailuan
gordetzen da.
– 2. eguna. Ehunak finkatzaile garbi apur batekin garbitzen dira
jarraian berriro botilan sartzeko soberako finkatzailearekin. Botila
gela ilunean gordetzen da.
– 3. eguna. Berriro, 40 ml finkatzaile prestatzen dira. Botilako
finkatzailea atera eta gero, ehunak garbitzen dira, behin edo birritan,
prestatutako finkatzaile berriarekin. Soberako 25 ml finkatzaile
botilan sartzen da eta gela ilunera eroaten da.
– 4. eguna. Ehunaren zatiak finkatzailean mantentzen dira.
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– 5. egunean. Ehun zatiak % 0,75 zilar nitrato soluzioan behin eta
berriro garbitzen dira, dikromatoak eta zilarrak osatutako konplexuaren kolore gorri-marroia desagertu arte.
Ehunak, 25 ml-ko % 0,75 zilar nitrato soluzioan murgiltzen dira,
ondoren iluntasunean gordetzeko.
2.4. Ehunaren murgilketa
48 ordu geroago, ehunak Petri plaka batean kokatzen dira, zilarmetaketak garbitzeko. Lehortu eta gero, ehunak deshidratatzen dira 10 minututan alkohol puruan. Deshidratatu ondoren, ehun zatiak bloke euskarrietan jartzen dira kontu handiz, jarraian parafina-argizarian murgiltzeko.
Parafina asentatu eta gero, blokeak mikrotomoan muntatzen dira.
2.5. Ebaketa
20 mm-ko loditasuna duten ebakiak lortzen dira eta ur destilatuan
jartzen dira.
2.6. Garbiketa eta muntaketa
Ebakiak lehortu eta gero, xilenoan murgiltzen dira garbitzeko asmoz.
Laginak hondoratu eta garden bihurtzen direnean, garbiketa-prozesua
bukatutzat ematen da. Laginak seriean muntatzen dira portetan DPXekin eta
portaestalkiekin estaltzen dira. Portak aste batean zehar airean lehortzen
dira. Neurona-dendriten adarkadurak School metodo eta konputerizatutako
irudi analisien bidez aztertzen dira.
3. Golgi-Cox metodoa
Nahiz eta teknika geldoa izan, metodorik fidagarriena da, ugaztunen
erdiko nerbio-sisteman neuronen dendriten arkitektura eta axoien ardatza
ikusteko. Sagu edo arratoi baten burmuin osoa murgildu behar da Golgi-Cox
finkatzailean.
3.1. Golgi-Cox finkatzailea
Hurrengo soluzioak prestatzen dira:
– % 5eko potasio dikromato soluzioa ur-destilatuan (ur-destilatu
epelean egin behar da disoluzioa).
– % 5eko merkurio kloruro soluzioa ur destilatuan (ur-destilatu beroan
egin behar da disoluzioa).
– % 5eko potasio kromato soluzioa ur destilatuan (ur-destilatu hotzean
egin behar da disoluzioa).
Potasio dikromatoa eta merkurio kloruroa 5:5 proportzioan nahasten
dira. Era berean potasio kromatoa eta ur destilatua 4:10 proportzioan
disolbatzen dira. Lehenengo nahasketa, poliki-poliki bigarrenera gehitzen da
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soluzioa irabiatzen den bitartean. Metaketa gorrixka/horixka ilun bat
(merkurio kloruroa) sortzen da. Bi ordu gehiago itxaron behar da metaketa
gehiago agertzen ez dela ikusi arte. Pilaketak kendu behar dira, burmuinak
likidoan murgildu aurretik. Likidoa filtratu ondoren, prest dago erabiltzeko.
3.2. Burmuinaren prestaketa
– Finkatu gabeko burmuinak, beirazko artilean ipintzen dira botila
garbietan.
– Golgi-Cox soluzioa gehitzen da eta iluntasunean gelako tenperaturan
mantentzen da.
– Bi egun geroago, Golgi-Cox soluzio aldatzen da.
– Burmuina soluzioan 6-10 aste gehiagotan mantentzen da.
3.3. Deshidratazioa
–
–
–
–
–
–

% 50 etanol. Ordubete.
% 70 etanol. Ordubete.
% 95 etanol. Bi ordu.
% 100 etanol. Ordubete.
Etanol purua + Eterra (1:1). Ordubete.
% 15 LVN (nitrozelulosa eterrean) + alkohol purua (1:1) gau osoan
zehar.
– % 30 LVN. 24 ordu.
– Kloroformo-baporeetan. 48 ordu.
– Blokeak kloroformo likidoan gordetzen dira.
3.4. Ebaketa
120 mm-ko loditasuna duten ebakiak mikrotomoan lortzen dira.
3.5. Lagin-prozesamendua
Lortutako laginak % 70 etanolean jartzen dira. Ondoren, hurrengo
protokoloa betetzen da:
–
–
–
–
–
–
–
–

H2O. 5 minutu.
% 5 sodio karbonatoa. 20 minutu.
H2O. 5 minutu.
% 70 etanol. 10 minutu.
% 95 etanol. 3 minutu.
Terpineol edo zedro-egurrezko olioa. Ordu bat.
Xilenoa. 2 minutu.
Laginak DPXekin edo balsamo kanadiarrarekin porta batean muntatzen dira.
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3.6. Golgi-Cox metodoaren abantailak
– Inpregnatutako neuronak oso nabari eta garbi ikusten dira.
– Hondoko prezipitazioa minimoa da.
– Adin guztietako animalietan emaitzarik hoberenak lortzen dira.
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III.5.2. MIKROSKOPIA ELEKTRONIKORAKO GOLGI
TINDAKETA EGOKITUA
Juan Luis Mendizabal eta Rafael Sarria, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
1873. urtean Camillo Golgik lehendabiziz deskribatutako neuronen zilarrezko tindaketaren metodoa oraindik ere erabiltzen da (Mendizabal-Zubiaga, 2004; Mendizabal-Zubiaga et al., 2007; Pilati et al., 2008). Metodo honen
bidez eremu intrazelularra betetzen duten zilarrezko pilaketa opakuek, mintz
plasmatikoa errespetatuz (Blackstand, 1965; 1975; Stell, 1967), neuronen
morfologia begi-bistan jartzen dute. Izan ere, ematen duen morfologiaren
xehetasuna intrazelularki tindatzeko gaur egungo metodoek lortutakoa bestekoa da (Fairen et al., 1989). Gainera ez da beste metodoak bezain nekeza.
Metodo klasikoetan oinarriturik garatu eta deskribatu diren aldakiak
ugari dira. Horrela, aldehidoen perfusio baskularreko ehunaren finkatzealdaketa garrantzitsua izan zen. Horrek, Golgi teknika mikroskopia elektronikoan erabili ahal izatea bideratu zuen eta, bidenabar, ehunaren ultraestruktura askozaz hobeto mantentzea baimentzen du.
Pilaketa metalikoek ez dituzte inpregnatu diren egiturak desegiten. Horrela, argi-mikroskopian tindaketa eskasaz agertzen diren neuronen eremuen
(dendrita distalak, axoia, etab.) ultraestruktura azter daiteke.

Mikroskopiarako tindaketa desberdinak

Metodo honek garunaren antolaketa sinaptikoari buruzko galdera
garrantzitsuei erantzuna eman diezaieke:
· Argi-mikroskopioz aurrez identifikaturiko neurona baten konexio
sinaptikoen behin betiko froga zuzenak baimentzen ditu.
· Zelula ezberdinak eta haien luzakinak identifikatzeko gida bezala
erabilgarria da.
· Tindaketa aurretik edo ondoren egiten diren beste teknika immunohistokimiko edo neuroanatomikoen konbinazioak baimentzen ditu.
Hemen deskribatzen den metodoa (Gabott et al., 1984) Golgi metodo
arina da, baina 100 mikra lodierako ebakietan egiteko egokitua. Hori delaeta, ehunaren inpregnazioa nola doan ikustea posible da prozesu osoan zehar.
Halere, neurona baten somatik ateratzen diren beraien axoi kolateralak edota
dendriten zatiak ebakietatik ateratzen badira, ezin izango ditugu jarraitu.
Beraz, gure azterketarako neuronaren berregite osoa funtsezkoa bada, hobe
dugu metodo klasikoarekin saiatzea.
PROTOKOLOA
1. Ehunaren finkatze eta ebaketa
Ehunaren ultraestruktura mantentzeko beharrezkoa da ehuna finkatzea.
Finkatze-prozedura liburu honen mikroskopia elektronikoari buruzko
orokortasunetan azaldu egin da.
Finkatzearen helburua ehunaren kalitatea mantentzea da geroxeago
eginiko teknika immunozitokimikoak gauzatu ahal izateko, aldi berean
mintz zelularrak ahalik eta hoberen mantenduz mikroskopio elektronikoan
aztertzeko.
Hori dela-eta, likido finkatzaile ezberdinak erabil daitezke aldehidoen
kontzentrazioak aldatuz, beti kontuan izanda mikroskopio elektronikorako
glutarhaldehidoa, gutxi bada ere, beharrezkoa dela.
Orduan likido finkatzaileak pH 7,4 eta % 0-4 paraformaldehidoa eta
% 0,01-2 glutaraldehido dituen soluzioa 0,1 M BPan (NaPi) erabiltzea
proposatzen dugu.
Soluzio hauen osmolaritateek ez dute neuronen egituren deformazio
edota eztandarik eragiten eta egokiak direla frogatu dute bai Golgi tindaketan baita EM azterketetan ere.
Finkatze-prozedura bihotzetik egiten denez, eta horretarako kutxa torazikoa ireki behar denez, komeni da toraxa irekitzen denetik likido finkatzailea aortatik pasatzen hasten denera 3 minutu baino gutxiago igarotzea.
Horrela eginda oxigeno ezagatik gertatuto litzatekeen neuronen heriotza
ekidin egingo dugu.
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Behin ehuna finkatu dugularik, animaliaren burua 4 ºC-tan mantentzen
da ordu batzuetan garuna burezurretik atera aurretik. Horrela hotzaren eta
finkatzaileen eraginez ehuna zertxobait uzkurtzen da geroxeago garuna ateratzean gerta litezkeen apurketa mekanikoak murriztuz. Garuna atera ostean,
ehuna bibrotomoan mozteari ekin diezaiokegu jarraian edo nahi izanez gero,
ehuna likido finkatzaile berean gorde dezakegu 4 ºC-tan beste momentu
batean mozteko.
Ehuna bibrotomo batez moztuko da 70-100 µm-ko lodiera duten
ebakietan. Ebaki horiek sekuentzialki gordetzen dira 0,1 M BPan induratu
arte.
2. Golgi tindaketa
2.1. Indurazioa
Prozesu honen bidez ehuna gehiago finkatzen da osmio eta potasio dikromatoari esker. Horretaz aparte, ehunak kontrastea ere hartzen du EMrako.
Inguruko tenperaturapean egiten da eta behar diren soluzio guztiak
momentutan prestatu behar dira.
1. BPan dauden ebakiak tanpoi berberean egindako osmio tetroxidoa
(OsO4) % 4 duen soluziora pasatzen dira. 20-40 minutuz mantentzen
dira soluzio horretan eta noizbehinka irabiatzen dira.
Osmioa oso toxikoa da eta gainera metatu egiten da, beraz, berarekin
egin behar den prozesu guztiak kanpai–pean egin behar dira eta
sobera gelditzen dena gorde behar da ontzi egokietan.
2. Osmiotik pasatu ostean, ebakiak ondo garbituriko beirazko bialera
aldatzen dira. Bialek ur destilatuarekin eginiko % 1-3 potasio dikromato (K2Cr2O7) soluzioa daukate. Soluzio horretan 4 orduz gutxienez
egon behar dute ebakiek.
3. Denbora igaro ostean, ebakiak oso apurkor bihurtzen dira eta kontu
handiz maneiatu behar direnez, pintzel fin batekin hartuko ditugu
banan-banan eta garbitu eta lehortu barik oso ondo garbiturik dagoen
porta baten muturraren gainean kokatuko dira. Porta bakoitzean
gehienez ebaki bi jar daitezke eta haien artean ondo bananduta. Momentu honetan aprobetxatuko dugu, zilarrezko nitratoen difusioari
oztopo egin diezaiokeen edozein ehun zati bizar-xafla batekin kentzeko. Portaren gainean sobera dagoen potasio dikromatoa iragazpaperarekin kentzen da baina paperak ebakiaren zatiak ukitzea
ekidinez. Orduan beste porta bat jarriko dugu ebakiaren gainean.
Horrela osatutako «sandwichak» porten alboetan kokatutako zinta
itsasgarriarekin mantentzen dira. Zintak egindako presioa nahikoa
izan behar da sandwicharen irekidura puntu guztietan berdina izateko, bestela zilarrezko soluzioa kapilaritatez sartu beharrean, beira
eta ebaketaren arteko likido-geruza fina eragingo luke.
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2.2. Inpregnazioa
Pauso honekin neuronen tindaketa lortuko dugu. Horretarako ur bidestilatuarekin zilarrezko nitrato (AgNO3) duen % 0,5-2 soluzioa prestatuko
dugu. Soluzio horrekin beste beirazko ontzi bertikalaren lehenengo 1/3
beteko dugu. Ontzi bakoitzean lehen egindako «sandwich» bat sartuko dugu
ebaketa dagoen muturra gorantz zuzenduta. Horrela, soluzioak beiren arteko
gunea kapilaritatez betetzea eta ebakiaren mugak inguratuz bertatik sartzea
lortuko dugu (1. irudia). Beirek eta ebaketaren aurpegiek beti mantendu behar
dute kontaktua ehunaren aurpegietan zilarrezko kristalak ager ez daitezen.

1. irudia. Hemen agertzen da «sandwicha» nola gelditzen den. Soluzioa
beiren artean kapilaritatez sartu behar da ehunaren zatia inguratuz.

Ehunaren mugen inguruetan burbuilak sortuz gero, «sandwicha» desegin
eta ehuna garbitu behar da potasio dikromatozko soluzioan eta «sandwicha»
berregin behar da zilarrezko nitratoan berriro sartu aurretik.
Zilarrezko soluzioa gehiegi zikintzen bada, orduan «sandwichak» atera
eta zikindutako soluzioa soluzio garbiagatik ordeztu behar da.
Inpregnazioa inguru-tenperaturan eta iluntasunean egin behar da. Horretarako, «sandwichak» ontzietan sartu bezain laster aluminiozko paperarekin
erabat estaliko ditugu ontziak. Inpregnazioa nola doan jakiteko, mikroskopiopean begiratu laburrak egin daitezke, kontuan izanda zilarrak ikutzen
duen edozer (mikroskopioa, larrua, etab.), erraz zikintzen dela. Inpregnazio
osoa gertatzeko denbora aldakorra behar da: 4 ordu (gutxi gorabera) igaro
ondoren hasten dira lehenengo dendrita inpregnatuak agertzen. Hala ere,
aholkatzen da 2 ordu igaro eta gero argi-mikroskopioen laguntzaz ebakiak
alde bietatik kontrolatzea.
Prozesua bukatutzat hartuko da egoki tindatuta dauden neurona osoak
baina oraindik islatuak agertzen direnean. Orduan «sandwichak» aterako
dira eta zinta itsasgarria motuz eta kontu handiz, porta bat kenduko da.
Orduan glizerol anhidroen tanta bat kokatzen da ebaki bakoitzaren gainean
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eta, pintzel fin batez lagunduta, beste porta (gizerol anhidrotan blai) baten
gainean kokatzen da. Estalkia jarri ostean hozkailuan 4 ºC-tan gordeko dira
ondo izendatuta.
Nahikoa inpregnaturik ez dauden ebakiak, berriz prozesa daitezke osmioaren pausoa izan ezik, pauso guztiak berreginez. Alderantziz, gehiegizko
inpregnazioa gertatu bada, orduan ebakiak argitu ahal izango dira uretan
% 1 sodio tiosulfato (Na2S2O3.H2O) disolbatu duen soluzioan sartuz (3 x 15
min).
3. Neuronen identifikazioa
Ebakien neuronen identifikazioa glizerol anhidrotan bi estalkien artean
sartuta egin behar da ahalik eta lasterren inpregnazioa oraindik oso inestablea
baita eta argipean galduz doa neuronen egitura finetatik hasita. Hori dela-eta,
azterketa morfologikoa geroxeagorako utzi behar da nahiz eta xehetasun morfologiko batzuk galduko diren. Beraz komenigarria izango litzateke hasiera
batean interesgarriak diren egiturei lehenbailehen argazkiak ateratzea.
Momentu horretan, gainera, aprobetxatu behar dugu ebakiaren soberako zatiak (interesatzen ez zaizkigunak) lupa baten laguntzarekin mozteko
eta aldentzeko.
4. Zilarraren ordez urrea
Ordezkapen hau beharrezkoa da inpregnaturiko neuronak mikroskopio
elektronikoz aztertu ahal izateko. Zilarrezko kromatoen kristal intrazelularrek kasu gehienetan oso dentso diren pilaketak osatzen dituzte, azpiko
ultraestruktura ikusgaitza bihurtzen delarik.
Metodo honek (Fairen et al., 1977) zilarrezko kristalen ordez urrezkoak jartzea proposatzen du, azken hauek tamaina txikiagokoak direlako
alde batetik eta haien pilaketa nolabait kontrolatu ahal dugulako bestetik.
Azkenean, urrezko pikortsu fina lortzen da argi-mikroskopioarekin soma eta
dendrita handienetan soilik ikusgarri dena.
1. Hasteko, ebaketa bakoitza estalki bien artean eta glizerol anhidroan
bustita, argiztatu behar da aurpegi bietatik. Argiztapen hori beharrezkoa da ordezkapena dendrita finetan ere gertatzeko. Aldi berean, ordezkapen-prozesuak behar duen denbora murrizten da eta intentsitate
egokiko pikortsua sorrarazten du sometan. Horretarako, beroa ematen
ez duen eta 15 V eta 150 W dituen lanpara erabili behar da. Argiizpiek gehienez sortzen duten 8-10 mm-ko diametroko biribilaren
erdian kokatu behar dira ebakiak eta aurpegi bakoitza 30-45 minutuz argiztatu behar da. Bitartean, ebakiak ile-lehorgailu batekin
edota ebakiak izotzez betetako petri baten gainean kokatuta hoztu
daitezke.
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Gehiegi berotu diren ebakiek arrosa edo more kolorea hartzen dute
prozesua amaitu ostean.
2. Estalkietatik aldentzen dira ebakiak glizerol anhidroan bustitako
pintzelarekin. Zaila egiten bada, glizerola ebakien gainetik bota
daiteke eta minutu batzuk barru berriro saiatu.
Hemendik aurrera deskribatzen diren pauso guztiak 0 ºC-tan egiten
dira beirazko bialetan izotzez inguraturik. Gainera, erabilitako ur
destilatua aurretik irakitera eraman, gutxienez ordu-erdi horrela mantendu eta orduan hozten utzi behar da kloruro ioiak ager ez daitezen.
Berriro ere, prestatutako soluzio guztiak egin berriak izan behar dira
(batez ere sodiozko tiosulfatoarena) eta hotzak (tiosulfatoarena izan
ezik).
3. Ordezkapena. Ebakiak % 0,07 duen urrezko kloruroa duen ur
soluzioan (NaAuCl4.H2O) sartuko dira. Soluzio horri % 0,25 glizerol
anhidroa gehitzen zaio. Bertan sartuta 10-20 minutu igaro behar dute
ebakiek. Halere, beharrezko denbora nahiko aldakorra izaten denez,
esperimentu batetik bestera aurrez egindako saioek emango digute
behar duten denbora zehatza.
4. Ordezkapena bukatu eta gero, ebakiak garbituko ditugu. Horretarako hiru alditan sartuko ditugu (2 minutu aldi bakoitzean) irakindako ur bidestilatuan. Garbiketa ere 0 ºC-tan egin behar da, baina hemendik aurrera gelditzen diren pausoak berriro ere ingurumentenperaturan egingo dira.
5. Dagoeneko zilarrezko pilaketen ordez urrezkoak jarri dira baina
oraindik prozesua nahiko ezegonkorra denez, estabilizatzea beharrezkoa da. Estabilizazioa azido oxalikoari esker lortuko dugu. Beraz,
% 0,2 azido oxaliko [(COOH)2.2H2O] duen urezko soluzioa prestatuko dugu eta bertan sartuko ditugu ebakiak 2 minutuz. Denbora
igaro ostean, ebaketen garbiketari ekingo diogu berriz ere ebakiak
hiru aldiz uretan sartuz. Garbiketa ere 0 ºC-tan egin behar da.
6. Prozesua bukatzeko falta zaigun gauza bakarra sobera dagoen zilarra
kentzea da, gorago aipatu dugun bezala % 1 sodio tiosulfato duen ur
soluzioan sartuz (3 x 15 min). Oso garrantzitsua da pauso hau ingurutenperaturan egitea.
Zilarra kenduz geroztik, berriro ere garbitzen dira ebakiak erretxinan murgiltzeko.
5. Ebakien EMrako prestakuntza Durcupan ACM® erretxina erabiliz
Neuronak edo beraien egiturak ultraestruktura mailan aztertzeko, ezinbestekoa da aurretik erretxinan murgiltzea ehun horren mozketa ultrafinoak
gauzatu ahal izateko.
Erretxina mota asko daude eta bakoitzak bere prozesua du. Horiek jada
mikroskopia elektronikoari buruzko orokortasunetan azaldu dira.
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III.5.3. TINDAKETA HISTOKIMIKOAK
Inmaculada Gerrikagoitia eta Rafael Sarria, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Koloratzaile molekulek osagai zelularrekin erreakzionatu behar dute, lotura kobalenteak edo ez-kobalenteak (ionikoak, hidrogeno-loturak, hidrofobikoak) eratuz.
Tindaketa ez-kobalenteak, bereziki lotura ionikoak, ezegonkorrak izan
daitezke, eta tindaketa ahula eman. Gainera, pH desberdintasunek eta ehunaren gatz-kontzentrazioek tindaketa ezberdinak ematen dituzte. Hori dela-eta,
horrelako koloratzaileren bat erabiltzean baldintza bi eduki behar dira
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kontuan; batetik koloratzailearen eta laginaren arteko lotura ionikoa izatez
inespezifikoa izan daitekeela, eta, bestetik, zelula-osagaiaren ingurumenaren
ezaugarriak.
Alderantziz, tindaketa kobalenteek konplexu nahiko espezifikoak eta
oso egonkorrak ematen dituzte. Batzuetan, mota honetako tindatzaileak koloratzaile erreaktiboak deitzen dira, zelula-osagaien funtzio-talde zehatzekin
erreakzionatzen duen taldea dutelako. Hauek, ez dira orokorrean biologian
erabiltzen, bai ostera ehungintza-industrian.
Biologian erabiltzen diren koloratzaileak, hau da, tindaketa ez-kobalenteak eratzen dituztenak, bi taldetan bana daitezke:
– Koloratzaile kationikoak (basikoak): zelula-osagai azidoek (karga
negatibodunek: azido nukleikoen fosfatoek, glukosaminoglukanoen
sulfatoek edo proteinen karboxilo-taldeek) erakartzen dituzte. Adibideak: safranina, bioleta kristala, toluidina urdina, hematoxilina...
– Koloratzaile anionikoak (azidoak): zelula-osagai basikoek (karga
positibodunek: zitoplasma gehienek, zitoplasma-filamentuek, zelula
kanpoko zuntzek) erakartzen dituzte. Adibideak: eosina, laranja G,
anilina urdina…
PROTOKOLOA
Nissl tindaketa
Tindaketa hau Franz Nissl-ek (1894) egin zuen eta mozketa histologikoetan Nissl gorputzak nabaritzeko erabiltzen da. Nissl gorputzak neuronetan, erretikulu endoplasmatikoz eta polirribosoma askez eratutako gorputz
pikortatu handiak dira. Nahiz eta gorputzen kopurua, itxura eta antolamendua ezberdina izan, beti agertzen dira neuronen zitoplasman eta dendriten
hasierako ataletan. RNAren edukiagatik Nissl gorputzak oso basofiloak dira
eta, ondorioz, koloratzaile aniliniko basikoz intentsitate handiz markatzen
dira. Koloratzailearen pH-aren eta desberdintzearen arabera soilik Nissl gorputzak, neuronen nukleoak edo bi motetako egiturak nabarituko dira. Orokorrean erabiltzen diren koloratzaileak kresil bioleta eta toluidina urdina dira.
Finkatu ondoren ehuna moztu eta mozketak portetan jartzen dira.
Ehuna lehortuz gero, komenigarria izaten da mozketak xilenotan edo beste
disolbatzaile organiko batean sartzea, zelulen mintzak ezegonkortzeko koloratzailearen barneratzea erraztuz. Ondoren, ehuna hidratatu eta tindatzen da.
Nissl gorputzen desberdintze hobea lortzeko deshidratatzeko erabiltzen diren alkoholei azido azetiko glaziala gehitzen zaie % 1ean. Desberdintzearen
arabera, emaitzak kolore ilunagoa edo argiagoa izango du, kasu bakoitzean
komeni dena lortu beharko da. Dena dela, kontuan izan behar da, % 50eko
eta % 70eko alkoholetan lortuko direla desberdintze maila nabarienak. Azkenean lortu den tindaketa argiegia bada, mozketak berriro hidratatuz sar daitezke Nissl koloratzailean, tindaketa-prozesua behar den neurrian errepikatuz.
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Pausoak
1. Nerbio-sistemaren mozketak gelatinizaturiko portetan jarri eta lehortzen utzi.
2. Mozketak xilenotan sartu, 10 minutuko 2 bainu.
3. Mozketen hidratazioa, gero eta graduazio baxuagoko etanoletatik
pasatuz (% 100, % 96, % 70, % 50) 5 minutuz horietako bakoitzean,
azkenean ur destilatuan 5 minutuko beste 2 bainu emanez.
4. Ehunaren tindaketa Nissl koloratzailean sartuz, 1-3 minututan.
5. Ehunaren desberdintze eta deshidratazioa, mozketak ur destilatuan 2
aldiz garbitu, gero eta gradu altuagoko etanoletatik (% 50, % 70,
% 96, % 100) pasatu eta azkenik xilenotan sartu. % 50, % 70 eta
% 96ko alkoholek azido azetiko glaziala % 1ean dute. Azkenik DPX
erretxinaz eta estalkiaz babestu.
Feulgen tindaketa
Tindaketa hau Robert Feulgen-ek (1914) azaldu zuenetik lagin histologiko eta zitologikoetan DNA markatzeko sarritan erabiltzen den metodoa
da. Ehuna finkatu, moztu eta laginak portetan jarri ondoren lehortzen utzi
behar dira tindaketa hasi arte. Hasterakoan, laginak berriro hidratatu eta
azido klorhidriko diluituz DNA hidrolizatu behar da, horrela base purikoak
askatu eta pentosen aldehido erradikalak libre gelditzen dira leukofuksinaz
tindatzeko. Ondoren, aldehido askeek agerian jartzen duten Schiff erreaktiboaz (leukofuksina basikoz) tindatuko dira laginak, DNA dagoen tokietan
kolore purpura emanez. Tindaketa-prozesua laginak ur sufretsuan sartuz
mozten da, ondoren laginak urez garbitzen dira, azkenik deshidratatzeko eta
erretxina erabiliz estaltzeko
Teknika honek ez du RNA tindatzen, hidrolisi azidoak RNA guztiz
degradatzen duelako, DNA baina hauskorragoa da eta.
Pausoak
1. Nerbio-sistemaren mozketak gelatinizaturiko portetan jarri eta lehortzen utzi ondoren, hidratatu gero eta graduazio baxuagoko etanoletatik pasatuz (% 100, % 96, % 70, % 50) 5 minutu bakoitzean,
azkenean ur destilatuan 5 minutuko beste 2 bainu emanez.
2. Portak tentegailuan jarri eta laginak hidrolizatu. HCl 1N 60 ºC-tara
eraman eta laginak bertan sartu, fintasunez irabiatuz 8 minututan.
3. Ur destilatuzko 2 garbiketa egin.
4. Laginak Schiff erreaktiboan sartu, fintasunez irabiatu ordubetez,
ilunpetan mantenduz. Schiff erreaktiboa ilunpetan prestatu behar da:
– Fuksina basikoa 1 g.
– Ur destilatua irakiten 200 ml.

Mikroskopiarako tindaketa desberdinak

50 ºC-taraino hozten utzi.
– Metabisulfito sodikoa (Na2SO2O5) 2 g.
– HCl 1N 10 ml.
24 orduz jalkitzen utzi.
– Ikatz aktibatua 0,5 g.
Indarrez irabiatu, jalkitzen utzi eta filtratu erabili aurretik.
5. Erreakzioa gelditzeko ur sufretsuzko (% 10 metabisulfito sodikoa ur
destilatuan) 3 bainu eman, 2 minutukoa bakoitza.
6. Laginak iturriko ur-korrontepean mantendu 15 minutuz eta azkenik
ur destilatuan aklaratu.
7. Atera portak tentegailutik, lehortzen utzi giro-tenperaturan, laginak
deshidratatu gero eta gradu altuagoko etanoletatik (% 50, % 70,
% 96, % 100) eta xilenotik pasatuz, azkenik DPX erretxinaz eta
estalkiaz babestu.
Fluoro-Jade tindaketa
Fluoro-Jade B (FJ-B) (Schmued eta Hopkins, 2000) fluoreszeinaren
eratorri anionikoa, bere aurretiko Fluoro-Jade (Schmued et al., 1997) baino
markatzaile hobea da degeneratzen ari diren neuronak mozketa histologikoetan identifikatzeko. FJ-Bak espezifikotasun handiagoa dauka neuronengatik, dendrita distalak edo axoien muturreko atalak ere tindatuz, hondotindaketa gutxirekin. Metodo honek gainera, oso arina, gutxi gorabehera 90
minutu irauten du eta immunofluoreszentzia edo fluoreszentzia daramaten
beste tindaketa batzuekin bateragarria da. FJ-B edozein motatako mozketa
histologikoan (izoztuetan, bibratomoz moztutakoetan edo parafinan sartutakoetan) eta edozein lodieratakoan (3-60 µm) erabil daiteke. Tindatu ondoren,
degeneratzen ari diren neuronak fluoreszentziadun mikroskopioan FITC
filtroaz distiratzen ikusten dira eta fluoreszentziak denbora asko irauten du
(urte eta erdi inguru), laginak argitik babestuta ondo mantentzen badira.
Pausoak
1. Nerbio-sistemaren mozketak gelatinizaturiko portetan jarri eta
lehortzen utzi giro-tenperaturan.
2. Portak tindatze-tentegailuan sartu eta laginak hidratatu gero eta
graduazio baxuagoko etanoletatik pasatuz (% 100, % 96, % 70,
% 50) minutu batez bakoitzean.
3. Laginak % 0,06 permanganato potasikoan (KMnO 4 ) inkubatu,
fintasunez irabiatu 15 minututan.
4. Ur destilatuzko garbiketa bat egin.
Hemendik aurrera hobe da protokoloari jarraitzea laginak argitik
babestuz.
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5. Laginak tindaketa-soluzioan (% 0,001 FJ-B, % 0,1 azido azetikorekin, ur destilatuan) inkubatu, fintasunez irabiatu, 30 minutuz
ilunpetan.
6. Ur destilatuzko 3 garbiketa egin.
7. Atera portak tentegailutik, lehortzen utzi giro-tenperaturan, laginak
deshidratatu gero eta gradu altuagoko etanoletatik (% 50, % 70,
% 96, % 100) eta xilenotik pasatuz, azkenik DPX erretxinaz eta
estalkiaz babestu.
Tindaketa bikoitzetan hurrengo arauei jarraitzea komeni da:
– Permanganatozko aurretratamendurik ez egitea, hondo-tindaketa
gehitzeko arriskua dagoelako.
– FJ-B soluzioa % 0,0001ean erabiltzea.
– FJ-Bren markaketa azkena egitea.
Kluver-Barrera tindaketa
Nerbio-sistema zentralaren neurona-gorputzen eta nerbio-zuntzen tindaketa konbinatua da. Kluver-Barrera metodoan (Kluver eta Barrera, 1953)
luxol fast blue koloratzaileak neuronen mielina-lekak urdin ilun tindatzen
dituen bitartean, kresilo bioletak larrosa-bioletaz tindatzen ditu nukleoak eta
Nisslen gorputzak. Beraz, metodo honen bidez, lagin berean ikusten dira
neuronen gorputzeko egiturak eta nerbio-zuntzak. Prozesu hau ere behar den
neurrian errepika daiteke, nahi den desberdintze maila lortu arte.
Pausoak
1. Nerbio-sistemaren mozketak gelatinizaturiko portetan jarri eta
lehortzen utzi giro-tenperaturan.
2. Portak tindatze-tentegailuan jarri eta laginei % 96 etanolarekin bainu
bat eman.
3. Luxol fast blue tindaketa. Mozketak koloratzaile-soluzioan (% 0,1
luxol fast blue % 96 etanoletan, % 10 azido azetiko glaziala gehituz)
murgildu gau osoan zehar 56 ºC-tan mantenduz.
4. Mozketak garbitu % 96ko etanolean eta ur destilatuan sartuz.
5. Laginak desberdindu litio karbonato soluzioarekin (% 0,05 litio
karbonatoa ur destilatuan) 5-10 segundoz eta % 70 etanolarekin, gai
grisa eta zuria ondo bereizi arte.
6. Ur destilatuzko 2 garbiketa.
7. Bioleta kresilo tindaketa. Mozketak koloratzaile-soluzioan (% 0,1
bioleta kresilo ur destilatuan, erabili baino lehen % 15 azido azetiko
glaziala gehituz) sartu 6 minututan.
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8. Mozketak deshidratatu % 96 eta % 100 etanoletatik eta xilenotik
pasatuz, azkenik DPX erretxinaz eta estalkiaz babestu.
Entzimen histokimika
Metodo hauek erreakzio entzimatikoak nabaritzeko erabiltzen dira, bai
mikroskopia optikarako edo elektronikarako laginetan. Horrela, laginen prozesamenduan kontuan eduki behar da ehunean entzima-aktibitatea mantentzea ezinbestekoa dela, manipulazio-baldintza egokiei jarraituz. Adibidez,
gehienetan parafinizazio-prozesamenduak entzima-aktibitatea ezerezten du,
hori dela-eta kasu hauetan ehuna mozteko izoztu egiten da eta, markatu nahi
den entzimaren arabera, baldintza fisiko-kimiko (osmolaritatea, tenperatura
eta pH-a) egokiak zaintzen dira. Gainera, erreakzio entzimatikoaren emaitza
disolbaezina izan behar da, koloratzailea ikusteko hauspeatzen den tokian,
ingurunean sakabanatu eta markaketa galdu gabe.
Neurozientzian gehienetan markatzen den entzima-aktibitatea azetil
kolinesterasarena da. Entzima horren aktibitatea nabarituz nerbio-sistema
zentraleko nukleo ezberdinak bereiztea lortzen da; horregatik markaketa hau
da, Nisslarekin batera, ia atlas guztietan agertzen dena. Laginak prosezatu
ahal dira portetan jarrita edo flotazioan.
Azetil kolinesterasaren aktibitatea markatzeko protokoloa (Tago et al.,
1986, protokolo eraldatuta)
1. Laginak garbitu tris-maleato tanpoian 0,1 M pH 6, 10 minutuz 2
aldiz.
2. 20 minutuko aurreinkubazioa, ilunetan eta ingurune-tenperaturan,
tetraisopropilpirofosforamidarekin (Iso-OMPA) 0,1 mM, ur destilatuan.
3. Laginak entzimaren substratua daraman soluzioan inkubatu, 1-2
orduz ingurune-tenperaturan eta ilunetan. Soluzioa:
– Tris-maleato tanpoia 0,1 M pH 6, 65 ml.
– Zitrato sodikoa 0,5 mM, 5 ml.
– Sulfato kuprikoa 3 mM, 10 ml.
– Iso-OMPA 0,1 mM, 10 ml.
– Ferrozianuro potasikoa 5 mM, 10 ml.
– Azetilkolina ioduroa (substratua), 74 mg.
4. Erreakzioa gelditzeko, tris-maleato tanpoiarekin beste 10 minutuko
garbiketa 2 eman.
5. Laginak portetan jarri, ez badaude, lehortzen utzi giro-tenperaturan
eta deshidratatu gero eta gradu altuagoko etanoletatik (% 50, % 70,
% 96, % 100) eta xilenotik pasatuz, azkenik DPX erretxinaz eta
estalkiaz babestu.
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III.5.4. TRAZADORE NEURONALAK
Angel Bidaurrazaga, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Markatzaile edo trazadoreak zelulek xurgatzen dituzten gai kimikoak dira,
eta neuroanatomian erabiltzen dira neuronen ibilbideak ezagutzeko.
MARKATZAILE ATZERAKARI ETA AURRERAKARIEN
ERABILERA NERBIO-SISTEMAN WGA-HPR
Hirurogeiko hamarkadatik aurrera, neuroanatomiak teknika batzuk osatu
zituen nerbio-sistema osatzen duten neuronetako axoien ibilbidea ikertzeko,
axoien fluxuaren ikasketetan (Matsumoto, 1920; Weiss eta Hiscoe, 1948)
oinarrituta. Bertan, gai batzuk nerbio-zelulan sartzen dira eta axoitik garraiatzen dira (trazadoreak). Peroxidasaren erabilera 1964. urtetik dator, Strausek
bentzidinaren eta peroxidasaren arteko erreakzio zitokimikoan gai urdin
ikusgarri bat aurkitu zuenean. Urte biren buruan beste ikertzaile batzuek,
Grahamek eta Karnovskyk, peroxidasa erabili zuten arratoien hodi errenaletako proteinetako ultraegitura azaltzeko.
1971. eta 1972. urteetan, Kristenssonek eta La Vailek gari-haziaren
peroxidasaren (HRP) axoietako ibilbide atzerakaria (nerbio-bukaeratik
somara) ikusi zuten nerbio-sistema osoan, zentralean zein periferikoan. Bi
urteren buruan, HRPk ibilbide aurrerakaria ere bazuela zabaldu zuen La
Vailek (1974).
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1979. urtean, Gonatasek HRP entzima lektinarekin (WGA) batu eta
WGA-HRP konplexua (wheat-germ-agglutinated horseradish peroxidase –
gari-haziaren aglutinina errefau-peroxidasarekin konjugatua) markatzaile
hobea zela aurkitu zuten bai atzerantz (Trojanowski, 1981) bai aurrerantz
(Brushart eta Mesulam, 1980). Haren berezitasuna honetan datza: HRP
askea endozitosi bidez xurgatzen bada kontzentrazioaren arabera, WGAHRP zelula hartzen da endozitosi-prozesu batez (lektina zelularen azaleran
dauden N-azetil glukosamina hartzaileetara finkatzen da) eta prozedura hau
oso eraginkorra da (Silverstein, 1977). Gainera, ikusi zen bidean zeuden
axoi ez-lesionatuak ez zituztela hartzen (Brodal, 1983) eta sinapsiaren barnean garraiatzen zirela (Gerfen, 1982). Argi polarizatua erabiliz garraio
mota honetako emaitzak adierazgarriagoak zirela aurkitu zen (Hes eta
Schneider, 1981).
Erreakzioaren sentikortasuna aldatzen joan da denboran zehar eta
gehienbat kromogenoaren garrantzia nabarmendu behar da. HRP proteina
bat da, zeinari bere ekintza peroxidasikoa «hemo» taldetik datorkion.
Aktibitate hori ur oxigenatuaren deskonpentsazioan oinarritua dago, zeinak
oxigenoaren askapena eragiten duen; ondorioz, horrek kromogeno bat
oxidatzen du kolore bat adieraziz. HRPrekin erabiltzen diren kromogeno
erabilienak bentzidinak dira. Lehen bentzidina 1966. urtean erabili zuten
Graham eta Karnovskyk. Beste mota batzuk ere erabiliak izen ziren: DAB
(diamonobentzidina), BDHC (dihidroklorobentzidina), baina kromogeno
sentikorrena TMB (tetrametilbentzidina) zela ondorioztatu zuten 1978.
urtean Mesulam eta bere laguntzaileek.
HRPren erabilera erdiko nerbio-sisteman (ENS) ez da konexioetako
markatzaile bezala agortzen. Golgirenaren antzeko morfologia neuronalak
lortzeko erabiltzen da, bai kobalto gatzak erabiliz (Adams eta Warr, 1976)
bai ziztada intrazelularrak eginez erregistro elektrofisiologiko baten ondoren
(Mitani eta Shimoukouchi, 1985), dendrita eta axoietako adarrak zehaztasunez ikusteko neuronen ikerkuntzan.
Metodo esperimentala
Kaioletan bizi-baldintza normaletan hazi diren arratoiak edo untxiak
erabiltzen dira: 12 orduko argitasun/iluntasun zikloetan eta janaria noiznahi
hartzeko aukerarekin.
Prozedura esperimentalak
Esperimentu-metodoa garunean WGA-HRP markatzailea geldoki txertatzearekin hasten da, ikertu behar diren eremuetan. Mikroinjekzio guztiak
garunaren alde berdinean egin ohi dira. Hango kortexeko neuronek markatzailea xurgatuz, WGA-HRP eramaten dute axoi bukaeretaraino. Trazadore
hura agertzeko TMB kromogenoa erabiltzen da.
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Erabide kirurgikoak
Monteroren (1977) metodoa erabiliz anestesiatzen dira animaliak. Lehenengoz, ketamina hidrokloridiorekin (50 mg/ml ur destilatuan, 8,0 ml/kg pisu
dosia) muskulu barneko injekzio bat egin eta bost minutu geroago uretano
anestesikoa (% 20 ur destilatuan, 0,75 g/kg pisu dosia) peritoneo barneko
beste injekzio bat. Animalia bakoitza burua finkatzeko aparatu batean
kokatzen da. Ondoren, ile-larruari ebaki sagital bat egiten zaio. Burezurrera
heltzeko muskulu epidurala eta tenporalak kentzen dira, bertan zulo karratu
(2 cm x 2 cm) bat egiteko kontu handiz, goiko edo zeharkako bena-sinuak
zulatu barik. Trepanazioaren ondoren, duramaterra ebakitzen da.
Mikroinjekzioa
Mikropipeta bat egiteko beirazko kapilar bat hausten da eta Hamilton
orratzari itsasten zaio parafinarekin, aire-presio sistema bat erabiliz, WGAHRP injektatzeko zentimetro bateko sakontasunarekin eta 0,02-0,06 ml
bitarteko bolumenarekin. Hori egin eta gero, hamar minutuz lagatzen da
difusio ona edukitzeko garunaren azalean. Hiru edo lau injekzio egin
ondoren, burezur zatia berriro bere lekuan jartzen da eta larrua jostearekin
bukatzen da ebaketa.
Prozedura histologikoak
48 orduren ostean animaliak perfunditzen dira. Animalia bakoitzari ketamina- eta uretano-gaindosi bat jartzen zaio. Perfusiorako serum fisiologikoa ziztatzen da aortatik gorputza garbitzeko, eta ondoren likido finkatzailea
(paraformaldehido % 1 eta glutaraldehido % 4 buffer fosfatoan). Minutu batean garbitu ondoren, finkatzailea lagatzen da ordu-erdiz edo. Burezurretik
garuna ateratzen da eta % 30 buffer sakarosan gordetzen da bi egunetan
izozkailuan.
Garun zatiaren ebaketa kriotomo batean egiten da 50 mikrako lodieraz,
eta ebakiak gordetzen dira erreakzio histokimikorako. Ebakidura guztiak
TMBrekin prozesatzen dira (Gibson et al., 1998). Sekzioak beiraren gainean
jartzen dira eta serieak bi taldetan banatzen dira: bata deshidratatzeko eta
bestea gorri neutroarekin kontrastatzeko.
PROTOKOLOAK
Likido finkatzailea, paraformaldehido % 1 eta glutaraldehido % 4
1. Paraformaldehido anhidrido 15 gramo disolbatu 510 cm3 ur destilatutan eta 70 ºC-tan berotu. NaOH-ren 5 tanta gutxi gorabehera
botatzen dira, gardentasuna lortzeko. Laga hozten 40 ºC-tan.
2. Gehitu 700 cm3 buffer fosfato 0,2 M eta pH 7,4an.
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3. Ondoren gehitu 240 cm 3 glutaraldehido % 25ean disolbatua ur
ultrapuruan.
Likido finkatzailea animaliaren sistema kardiozirkulatoriotik pasatzen
da jarraian 90-120 segundotan zehar, eta gero abiadura moteltzen da. Kalkulatzen da 1 l/500 g animaliaren pisurako. Ondo finkatua dagola ziurtatzen da
lepoa gogortzen zaionean.
HRPrako erreakzioa Gibsonen metodoarekin (1984) eta kromogeno
moduan TMB (tetrametilbentzidina) erabiliz.
A. soluzioak
A soluzioa (garbiketarako)
– Tanpon azetato sodikoa pH 3,3an……. 40 cm3
– Ur destilatua……………………………760 cm3
B soluzioa (erreakzio entzimatikorako)
– B1 soluzioa:
· TMB…………………….. 60 mg.
· Alkohol absolutua……….. 20 cm3
– B2 soluzioa:
· Tanpon azetato sodikoa pH 3,3an…..40 cm3
· Hidrogenozko peroxidoa % 3an……… 4 cm3
· Ur destilatua………………………… 736 cm3
B1 eta B2 soluzioak nahastu behar dira erabiltzen diren momentuan.
C soluzioa (egonkortzeko soluzioa)
– Nitroprusiato sodikoa……………………….. 400 mg
– Tanpon azetato sodikoa pH 3,3an………….. 40 cm3
– Hidrogenozko peroxidoa % 3an……………... 4 cm3
– Ur destilatua………………………………….756 cm3
B eta C soluzioak argitik gorde behar dira izozkailuan 4 ºC-tara.
Erabiliko diren beirazko edo plastikozko gailuek garbi egon behar dute, 12
orduz azido nitrikoan % 5ean sartuta, ondoren 30 minutuz uretan eta
azkenik 5 minutuz ur ultrapuruan.
B. Erreakzioa
50 mikrako ehun-ebakiekin egin zen, eta zorua putzuekin zulatua zuten metakrilatozko bandejetan. Bandeja horiek soluzio likidoak dituzten ontzietan
sartzen dira beren edukiak bustitzeko. Lehenengo tanpoi fosfato soluzioan
zeuden ebaketak A soluzioa duten bandejatara pasatzen dira. Ondoren, A
soluzio honetan 3 bider garbitzen dira 5 minutuko txandak eginez.
Ondoren 7 erreakzio-ziklo oso egiten dira:
– 30 segundoko pauso bat A soluzioan
– 2'30'' pauso bat B soluzioan
– 2'30'' pauso bat C soluzioan
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A soluzioa aldatzen da ziklo bakoitzeko, B eta C bi zikloko. Bandejak lehortzeko paperen gainean jartzen dira, kutsadura saihesteko. Erreakzio guztia
irabiagailuan egiten da.
Behin 7 zikloak bukatutakoan, ebaketak garbitzeko soluzioan sartzen dira,
ondoren beirazko portetan jartzeko berehala. Muntaketa egin ondoren, 10
ordutan lagatzen dira airean sikatzeko, gero deshidratatzeko.
Deshidratazioa
20 segundoko pausoak alkoholetako ontzietan % 20, % 70, % 96 eta
% 100. Ondoren xilolen inmertsio bi, 5 minutukoak. Deshidratazio-tarteak
laburrak izan behar dira, TMBren sentikortasuna ez galtzeko eta, beraz,
ikusgai izateko mikroskopiotik ikustean.
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III.6. Estereologia eta morfometria
Enrike G. Argandoña, Erizaintza I Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Metodo zientifikoaren oinarria objektibotasuna da. Edozein emaitza errepikagarria izan behar da prozedura bera erabiltzen duen edozein ikertzailerentzat. Neuroanatomia irudian oinarritzen dela kontuan hartuta, morfometriaren helburua ikusmen-azterketaren subjektibotasuna ezabatzea da.
Horretarako, irudiak zenbakietan eraldatzen dira, estatistikoki neurgarriak
bilakatuz. Estereologia iritzi-inkesta batekin konpara dezakegu. Populazio
handi baten iritzia pertsona kopuru txiki bati galdetuz jakin dezakegu, lagin
egokia hartuz gero.
Helburu horren lehen arazoa dimentsio kopuruan topatzen dugu. Mikroskopioan aztertzen ditugun egiturak 2 dimentsiotan daude, baina errealitatea 3 dimentsiotan dago. Duela gutxi arte, erabiltzen genuen prozedura
profilak zenbatzea zen, 2D-tan agertzen diren profilak zenbatzea, alegia. Profilak zenbatzeko teknika hau akats edo alborapenen iturria da, gehienetan
egituren eta profilen arteko erlazioa jarraitua ez delako, eta horretan oinarritzen da gaur egungo estereologia. Zientzia honen bitartez lagin egokiak
lortzen dira 3D-ko egiturak 2D-tan zenbatzeko. Gaur egungo estereologiaren
oinarria Delessen printzipioa da:
Partikula baten azalera 2D-ko plano batean erlazionatuta dago
partikula horren bolumenarekin 3D-tan, baldin eta partikula guztiek ausazko
banaketa badute.
Printzipio horretan oinarrituta, estereologiaren oinarria honetan datza:
nola eraibili behar ditugun 2D-ko irudiak errealitatea (3D) zenbatzeko. Hainbat galdera egin ditzakegu argazki baten aurrean, baina neurozientzietan
gehien egiten ditugunak 3 dira: egiturak zenbatzea (zelulak, sinapsiak),
egituren garrantzi kuantitatiboa zehaztea (egitura baten % garun osoan, edo
alde zehatz batean) eta luzerak zenbatzea (axoiak, odol-hodiak…).
METODOLOGIA
1. Egiturak zenbatu
Edozein egitura zenbatzera goazenean gehienetan interesatzen zaiguna
ez da kopuru osoa, baizik eta dentsitatea, hala ta guztiz, desberdintasunak

138

Neurozientzien laborategiko eskuliburua

topatu dira kopuru osoen eta dentsitateen artean, baina lan gehienetan dentsitateen arteko desberdintasunak baloratzen direnez, horretan oinarrituko
naiz hurrengo paragrafoetan.
Estereologia nahiko hedatua egon arren azken 20 urteetan, askotan
akatsak topa ditzakegu literaturan, zeren ikusi dugun moduan nerbio-sistema
3D-koa da, beraz, kontaketa guztien erreferentzia-bolumena izan behar da.
Eta nola kalkula dezakegu bolumena egitura planoak aztertuz? Bada, hainbat
prozedura aipatu dira, haien artean erabilena disektorea delarik.
Disektorea oinarritzen da Delesseren printzipioan, beraz, teknika honen
oinarrian zenbatu nahi ditugun egiturak ausazko kokapenean egon behar du.
Disektorearen lehen aipua 1984. urtean egin zen. Disektorea egituraren (gure
kasuan nerbio-ehuna) zunda bat da, non tarte ezagun batek banandutako bi
azalera paralelo kontuan hartzen diren. Kontaketak egiteko hainbat marko
koadro sakabanatzen dira plano osoan zehar, eta marko bakoitzean zenbatzen
dira egiturak debekatutako lerroak errespetatuz. 2D-ko kontaketak egiten
direnean, akats-iturri nagusietakoa egitura bera bitan kontatzea da; arazo
hori saihesteko, bi neurri hartzen dira disektore prozeduran:
– Kontaketak plano pareloetan egiten dira, beraz, beti binaka, eta soilik
zenbatzen dira plano batean soilik agertzen direnak (bietan agertzen
direnak baztertuz).
– Disektorearen zenbatze markoak debekatutako bi alde ditu, X eta Y
ardatzak alegia. Zenbatu nahi ditugun egiturak debekaturiko lerroekin gurutzatzen badira, ez dira kontuan hartzen, markoaren beste
bi lerroetan gurutzatzen badira, orduan bai.
Ateratzen ditugun zenbakiekin, 2D-tik 3D-rako estrapolazioa egin dezakegu akats barik, formula hau aplikatuz: Nv = n/(A*t) non Nv dentsitatea
den, A markoaren aldea eta t disektorearen lodiera. Hemendik ere kopuru
osoa atera dezakegu bolumena ezagutuz.
Orain arte ikusi dugu disektorearen orokortasuna, bainan praktikan bi
modutan erabiltzen da, disektore optikoa eta disektore fisikoa.
Disektore fisikoa erabiltzen da mozketa finekin. Zenbaketa bina mozketa paralelorekin egiten da, beti mozketen arteko tarte bera mantenduz (eta
egokituta egon behar da zenbatu nahi dugun egiturarekin). Arestian aipatu
dugun moduan, soilik mozketa batean agertzen diren egiturak zenbatzen dira.
Disektore optikoa da gehien erabiltzen dena, batez ere morfometriatresna konputerizatuarekin. Mozketa lodiak erabiltzen dira foku-sakonera
osoa zeharkatuz, horrela, egitura bere osotasunean aztertzen da eta ez dago
bitan zenbatzeko arriskurik, beti mozketa baino lodiagoa ez bada. Z ardatzak
bi planoen arteko aldea ematen du bolumenaren kalkulua egiteko.
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1. irudia. Irudi honetan zelulak zenbatzeko disektorea ikusten da,
zundaren barruan dauden zelulak zenbatzen dira, zundaren lerro
debekatuak ikutzen dituztenak ez.

2. Azalerak neurtzea
Azalerak neurtzeko badaude metodo desberdinak. Metodorik sinpleena
gurutze-zenbatzea da.
Metodo horretan gurutzeak margotzen dira uniformeki bananduta,
elkarren arteko luzera ezaguna delarik. Gurutzeen arteko distantzia bera
mantendu behar da x eta y ardatzetan (dx eta dy), baina dx ez da dy-ren
berdina izan behar. Zabalera jakiteko, 2D-ko egituraren gainean gurutzez
beteriko erretikula jartzen dugu eta egituraren barruan gelditzen den gurutze
kopurua zenbatzen dugu (n). Egituraren zabalera (Z) erraz kalkulatzen da:
Z= n *dx*dy
Bolumenak kalkulatzeko metodo hau erabil dezakegu ere, Cavalieri
metodoa deitzen delarik. Kasu honetan, hainbat lagin neurtzen ditugu beti
alde bera mantenduz elkarren artean (dz). Bolumena ateratzeko, (B),
gehitzen dira azalera bakoitzeko kontaketak eta biderkatzen dira mozketen
arteko distantziaz:
B= n*dx*dy*dz
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2. irudia. Irudian ikus daiteke azalerak zenbatzeko gurutzen metodoa,
gurutze batetik besterako distantzia jakinda, azaleraren barruan dauden
kopuruak azalera ematen digu. Mozketa seriatuak baldin baditugu
(elkarren arteko dz distantzia finkoa utziz), bolumena kalkula daiteke
Cavalieri metodoarekin.

Gaur egun gero eta gehiago erabiltzen dira irudi-analisiaren sistemak.
Sistemarik sinpleena irudiak digitalizatzeko kamera eta egiturak zenbatzeko
softwarea da. Sistema konplexuenek mikroskopioaren kontrol osoa erabiltzen dute hiru ardatzetan eta metodo estereologiko konplexuak era semiautomatikoan baimentzen dituzte. Ikertzaileak intereseko aldeak markatzen ditu
eta softwareak botatzen ditu zundak, eta zenbaketekin ateratzen dituzte
dentsitatea, bolumena eta zabalera. Hala eta guztiz, oinarriak komunak dira,
eta akats-iturria berdina da, esperimentuaren diseinua.
Azalerak neurtzeko egin behar den lehenbiziko gauza intereseko egiturak isolatzea da. Horretarako erabiltzen den kontzeptua ataria da. Irudiak
digitalizatzen dira eta pixel bakoitzari balioa ematen zaio. Koloreak erabiliz,
isolatu behar ditugu nahi ditugun egiturak eta behin lortuta, irudia binarizatzen da, zenbatu nahi duguna beltz bilakatuz eta bestea zuri bilakatuta
eliminatuz.
Behin hau lortuta, softwareak egiturak zenbatu ditzake, haien ezaugarri
geometrikoak emanez (erradio, azalera, zabalera, diametroa…). Badaude
hainbat programa, baina erabilienetakoa NIHeko ImageJ doako softwarea
da.
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3. irudia. Lehen irudian mozketa semifina baten argazkia da, intereseko egiturak odol-hodiak direlarik; bigarrenean digitalizatu eta unbralizatu dira interesko egiturak besteetatik banatzeko. Hiruga-rrenean
zuria beltz bilakatu da soilik odol-hodiak erakutsiz. Irudi honetan
hainbat neurketa atera daitezke.
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3. Luzerak zenbatzea
Badira nerbio-sisteman zenbait lerro-egitura. Haien artean aipagarrienetakoak axoiak edo odol-hodiak dira. Bi kasu horietan ateratzen dugun
emaitza egituraren luzera erreferentzia-esparruan da. Neurtzeko prozedura
aurreko kasuen antzekoa da, erreferentzia-esparruan aleatorioki sakabanatutako zundak erabiltzen dira.
Bi zunda mota dira gehien erabili direnak. Zikloideak erabil daitezke.
Zikloide bat gurpil bat plano batean biraka ari dela gurpil-zirkunferentziako
puntu batek deskribatzen duen kurba da. Luzerak zenbatzeko bi norabidetan
jarritako zikloideak, non zikloidearen ardatz txikia y ardatzean kokatuta dagoen. Zikloide bakoitzari aurreko atalean antzeko gurutzea eransten zaio,
zikloidearekiko distantzia mantenduz. Metodo honen bidez, bi kopuru
zenbatzen dira, erreferentzia-esparruan dauden gurutzeak (aurreko kasuan
bezala) eta egitura linealaren eta zikloidearen arteko intersekzioak.
Beste zunda mota esfera espazialena da. Tamaina ezaguneko esferak
aleatorioki eta sistematikoki sakabanatzen dira intereseko esparruan zehar
eta luzeraren estimazioa ateratzen da esferen tamaina eta intersekzio
kopurua konbinatuz.
Bi prozedura hauek luzeraren informazioa eman diezagukete, baina
antzeko informazioa atera dezakegu prozedura ez-zuzenak erabiliz. Luzera
hutsa bereziki interesatzen ez bazaigu, batez besteko intersekzioaren metodoa
erabil dezakegu. Metodo horretan sare baten eta egitura linealen arteko
intersekzioak zenbatzen dira eta intersekzioen dentsitatea kalkulatzen da.
Emaitza intersekzioen dentsitatea da, eta sarearen dentsotasuna edo konplexutasuna ematen du, beraz, modu ez-zuzen baten bidez, luzera ere ondoriozta daiteke estrapolazioa eginez.

4. irudia. Irudi honetan zikloide baten lerroen eta odol-hodien arteko
intersekzioak ikus daitezke. Erreferentzia-azalera ere jarri da errefentzia-bolumena ateratzeko. Behar ditugun datuak intersekzio
kopurua, gurutze kopurua, gurutzeen arteko distantziak eta zikloidearen
erradioak dira.
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Intersekzioen kopurua kalkulatzeko lehen objektibo koadrikuladunak
erabiltzen ziren mozketa lodietan, baina ordenagailuz lagunduriko estereologiako tresneria erabiliz intersekzio kopurua egituren bolumenean kalkula
daitezke disektore optikoaren bitartez.

5. irudia. Irudi honetan intersekzioaren metodoa dago, zenbatzen dira
intersekzioak eta emaitza intersekzio-azalerakoa da.

6. irudia. Datu egokiagoak lortzeko disektorea erabil daiteke, zundaren
baimendutako lerroen eta odol-hodien arteko intersekzioak zenbatuz
erreferentzia-bolumenean.
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IV. Garapena eta
biologia zelularra

IV.1. Neurona kortikalen hazkuntza primarioa
Asier Ruiz, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Zelula-hazkuntza bat primarioa dela kontsideratzen da sakrifikatu berri den
animalia baten ehunetatik ateratako zeluletatik datorrenean. In vitro teknika
honen helburua in vivo ematen diren baldintzak ahalik eta ondoen errepikatzea da, eta kasu esperimental askoren kasuan, oso modelo egokia da. Ingurune fisiko-kimikoa kontrolatzea baimentzen dute eta zelulak zuzenean tratatzeko eskuragarritasun hain handia izanda, erreaktiboak oso kontzentrazio
txikietan erabil daitezke eta asko aurrezten da. Gainera, gaur egungo gizartean animalia-esperimentazioak eragiten dituen arazo etiko-moralak kontuan
izanda, zelula-hazkuntzak oso alternatiba ona dira. Hala ere, desabantailak
ere baditu: zelulen hazkuntza eta mantenua ehunarena baino askoz garestiagoa da, bakterioen kutsadura jasaten dute eta benetako baldintza fisiologikoak islatzeko ezintasuna leporatzen zaie.
Laborategian garun-kortexeko neuronak eskuratu, hazi eta 1-3 astez
manten daitezke, arratoiarenak adibidez. Neurona horiek kitzikagarritasuna
mantentzen dute eta esperimentu ugari egiteko aukera ematen dute:
– Zitokutsadura saioak: molekula eta erreaktibo ezberdinek neuronen
heriotzan duten eragina ikertzeko.
– Espresioaren analisia: zelula konkretu horietan zein proteina espresatzen diren aztertzeko, beste zelula motak baztertuta.
– Errezeptoreen eta neurotransmisoreen aktibitatearen azterketa.
– Elektrofisiologia-saioak.
– Farmakologia-saioak.
Hazkuntzarako, 17-19 eguneko arratoi (Sprague Dawley) ernamuinak
erabiltzen dira, ernaldi tarte horretan neurona glutamatergikoen (glutamatoa,
nerbio-sistema zentraleko neurotransmisorerik ugariena da) kopurua kortexean oso altua baita; aztertu nahi den aktibitate neuronalaren arabera egun
kopurua alda daiteke. Pasatutako ernaldi-egunak zenbat diren zehatz jakiteko komenigarria da emeari frotis bat egitea arrarekin gurutzatu eta hurrengo
egunetan.
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PROTOKOLOA
1. Behin anestesiatuta, eme ernariari burua moztu, sabela zabaldu eta
umetokia atera ernamuinak barruan daudela. Umetokia HBSS medioa
(Hanks´ Balanced Salt Solution) duen Petri plaka handi batean ipini.
2. Ernamuinak umetokitik atera, buruak moztu eta beste petri plaka batera pasatu. Bertan, garunak aterako ditugu. Horretarako, ernamuinaren buruari pintzekin muturretik heldu eta mikroartaziekin erdiko
lerrotik zehar larruazala eta garezurra moztu. Moztutakoa altxatuta,
garuna eskuragarri gelditzen da: atera eta beste HBSS petri batera
pasatu.
3. Garunetatik bi hemisferioak erauzi eta hauei hipokanpoa, nukleoak
eta meningeak kendu. Kortex-ehunak hautatu eta HBSS berria (4 ml)
duen petri batera pasatu.
4. Medioa eta kortexak saio-hodi esteril batera pasatu. Bertan, digestio
entzimatikoa egingo da, tripsina % 0,25 eta DNAsa-I % 0,004an
gaineratuta, 5 minutuz 37 ºC-tan.
5. Denbora pasatutakoan, digestioa gelditzeko saio-hodiari Neurobasal
Plus (NB) + FBS % 10 (Faetal Bovine Serum) gaineratuko diogu,
digestiorako erabilitako bolumen berdina (g.g.b. 4 ml).
6. Nahasketa totala (8-9 ml) zentrifugatu, 1.050 rpm-tan 5 minutuz.
7. Soberakina bota eta kortex-ehunek eratutako «pellet»ari 1 ml NB +
FBS gehitu. Ondoren, suspentsioa diametro beherakorreko orratzetatik (21, 23 eta 25 G) pasatu hainbat aldiz eta 40 µm-ko nylon
iragazki batekin iragazi, ehun konektibo eta apurtutako DNA gabeko
zelula-suspentsio bat lortzeko.
8. Zelula-kontzentrazioa tripan urdinaren (% 0,4) metodoaren bidez
kalkulatu eta aurretik poli-L-ornitinaz (30 µg/ml) tratatuak* izan
diren plaketan zelulak erein interesatzen zaigun dentsitatean
NB+ % 10 FBSean. Zelulak inkubagailu batean mantendu, 37 ºC eta
% 5 CO2-ko atmosfera hezean.
9. 24 ordu geroago, hazkuntza-medioa FBS gabeko NB medioarekin
ordeztu, eta bakterioek kutsatuta egonez gero, gentamizina gaineratu
(% 0,2). Zelulak aurretik azaldu bezala inkubagailuan mantenduko
dira. In vitro egun kopurua esperimentuaren arabera aldatuko da.
* Plaken aurretiko tratamendua
Protokoloan aipatu bezala, neuronak poliestirenozko plaketan ezar
daitezen hauei poli-L-ornitina (30 mg/ml) tratamendu bat egin behar zaie
hazkuntza-protokoloarekin hasi baino lehen. Horretarako, poli-L-ornitina ur
esterilarekin nahastu eta bolumen jakin batekin tratatu plaketako putzuan
ordubetez. Ondoren, tratatutako putzu guztiei 10 minutuko hiru garbiketa
egin ur esterilarekin eta sikatzen utzi, zelulen ereintza burutu arte.

Neurona kortikalen hazkuntza primarioa

1. Medioak eta erreaktiboak
– Hanks´ balaced salt solution (HBSS)
– Neurobasal medio osoa (NB):
· Antibiotiko-antimikotikoa (PSF) (100X): 5 ml
· B27 suplementua (50X): 10 ml
· L-glutamina 250 mM (500X): 1 ml
· Neurobasal™ Medium (1X): 500 ml
– Poli-L-ornitina
– I motako DNAsa
– Tripsina
– Faetan Bovine Serum (FBS)
– Gentamizina
– Tripan urdina
2. Materialak eta tresnak
–
–
–
–
–
–
–
–

Mikrokirurgia-materiala.
Lupa.
Saio-hodi, pipeta eta medioak esterilizatzeko iragazki esterilak.
Hazkuntza zelularrerako plakak.
Nylonezko 40 µm iragazki esterilak, zelula-suspentsioa iragazteko.
21 G, 23 G eta 25 G diametroko orratzak eta xiringa.
Zentrifugagailua.
Inkubagailua.

1. irudia. Kortex-eko neuronen hazkuntza primarioa (8 egun in vitro).
Gure zelula-hazkuntza neuronaz osatuta dagoela frogatzeko zelula
hauetan bereizgarria den MAParen (Microtubule Associated Protein)
aurkako immunofluoreszentzia-saio bat egin daiteke.
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IV.2. Zelula amen hazkuntza:
neuroesferetako hazkuntza
Amaya Alonso-Cabria, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Orain dela urte batzuk garunean zelulen berrikuntzarik ez zegoela pentsatzen zen. Hala ere, 1992.ean Reynolds eta Weiss ikertzaileek bentrikulu
azpiko geruzan (BAG) zelula amak zeudela aurkitu zuten. BAGko zelula
aitzindarien hazkuntzetan zelula amen multzo biribilak hazten zirela ikusi
zuten eta haien itxuragatik «neuroesferak» deitu zieten.
Ikerketan ikusi da BAGko zelulak hazkuntzako inguruaren arabera glia
zelula edo neuronetan desberdindu daitezkeela. Adibidez, zelula amek
dauzkaten ezaugarrien artean autoberrikuntza eta multipotentzialtasuna dira,
eta BAGko zelula aitzindariek ere badauzkate.
Hurrengo protokoloan saguetatik ateratzen diren BAGko zeluletatik
neuroesferetako hazkuntza egiteko behar ditugun materialak, medioak,
soluzioak eta metodologia azalduko ditugu.
AURRETIK PRESTATZEKOAK
1. Materialak
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mikrokirurgia egiteko artazi txikiak.
Bisturiak eta pintzak.
Artazi handiak.
35 mm-ko Petri plaka , 12 putzuko plakak, 6 putzuko plakak.
Lupa.
Bainu bat.
Fluxu bertikaleko kanpaia.
Xiringak eta orratzak.
Eppendorfak (1,5 ml).
Hemozitometroa.
Iragazkiak.
Pipetak eta puntak.
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2. Medioak eta soluzioak
GARBIKETA EGITEKO SOLUZIOA (100 ml)
PRODUKTUA
Hank`s Balanced Salt Solution (HBSS) 1X Ca2+, Mg2+ barik

KOPURUA
100 ml

HEPES
NaHCO3

0,39 g
0,05 g

Glukosa
0,09 g
Antibiotic/antimycotic
100 µl
Egokitu pH 7,1-7,15, berdindu, iragazi eta hozkailuan (4 ºC) hilabete bat egon daiteke.
ENTZIMA-SOLUZIOA (15 ml)
PRODUKTUA
KOPURUA
Earle`s Balanced Salt Solution (EBBS) 1X
15 ml
Papaina
14 mg
Zisteina
2,7 mg
EDTA
2,7 mg
Ondo nahastu, berdindu eta gorde bainuan (37 ºC) gehienez ordubetez.
HORMONEN SOLUZIOA 10 X (500 ml)
PRODUKTUA
KOPURUA
Dulbecco`s Modified Eagle`s Medium Nutrient Mixture F-12 Ham
340 ml
(DEMEM/F12) 1X
% 30 Glukosa
8 ml
% 7,5 NaHCO3
6 ml
HEPES 1 M
Apo-t-transferrina
Intsulina-soluzioa (intsulina 100 mg + HCl 0,1 N esterila 4 ml + H2O
destilatua 36 ml)
Putreszina soluzioa ( putreszina 38,6 mg + H2O destilatua 40 ml)

2 ml
400 mg
40 ml
40 ml

Progesterona 2 mM
40 µl
Sodium Selenite 3 mM
40 µl
Ondo nahastu, iragazi, egin 50 ml-ko alikuotak –20 ºC-tan gordetzeko denbora luzerako.
MEDIO KONTROLA (500 ml)
PRODUKTUA
DEMEM/F12 1X

KOPURUA
420 ml

% 30 Glukosa
% 7,5 NaHCO3

10 ml
7,5 ml

HEPES 1 M
L-Glutamina
HORMONEN SOLUZIOA 10XH
Antibiotic/antimycotic
Ondo nahastu, iragazi eta gorde hozkailuan (4 ºC) gehienez bi hilabetez.

2,5 ml
5 ml
50 ml
5 ml
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MEDIO OSOA (500 ml)
PRODUKTUA
MEDIO KONTROLA

KOPURUA
500 ml

Epidermal Growth Factor (EGF) 20 ng/ml (stock 50 µg/ml –20 ºC)
Fibroblast Growth Factor (FGF) 10 ng/ml (stock 25 µg/ml –20 ºC)

40 µl
40 µl

Bovine Serum Albumina (BSA)
0,4 g
Heparina
200 µl
Ondo nahastu dena EGF eta FGF izan ezik, iragazi, gehitu EGF eta FGF eta gorde
hozkailuan (4 ºC) gehienez bi hilabetez.

Horretaz gain, % 70 etanola eta anestesia beharko dugu. Anestesia
Rompun-Ketamina izan daiteke (Ketamina-HCl 36 mg/Kg eta Tiamina-HCl
6,2 mg/Kg).
OHARRA: soluzio eta medio guztiak fluxu bertikaleko kanpai baten
barruan iragaziko dira. Halaber, ahal diren materialak autoklabatuko dira eta
besteak % 70 etanolarekin garbituko dira.
METODOLOGIA
Hasteko animalia anestesiatuko da gomendatzen dugun anestesiarekin
(ikusi medioak eta disoluzioak) eta loak hartuta dagoenean, artazi handien
laguntzarekin burua moztuko dugu eta % 70 etanolarekin garbituko da.
Burua fluxu bertikaleko kanpaian sartuko dugu eta han garuna pintzekin
aterako dugu. Garuna garbitzeko soluzioarekin Petri plaka batean sartuko da
eta han, luparen bidez, 1. irudian ikusten den moduan BAG aterako da.
Mozketak bisturiarekin egingo dira, hiru azkenak izan ezik, mikrokirurgiako
artaziekin egingo direlako.

1. irudia. Bentrikulu azpiko geruza ateratzeko ikuspegia.
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Izotzetan eppendorf bat garbiketa-soluzioarekin izango dugu eta han
disekatutako BAG sartuko dugu. Honaino azaldu dugun prozesua hiru sagurekin egingo dugu eta material guztia epperdorf berean utziko dugu zelula
kopuru nahikoa izan dezagun.
Ehuna txikituko dugu eta entzima-soluzioarekin 15 ml-ko hodi batera
pasatuko dugu. Han, bainu batean, 30 minutuz 37 ºC-tan mugimenduarekin
inkubatuko da. Denbora pasatu ondoren, hodia zentrifugatuko dugu (10
minutu, 1.000 rpm) eta gainerako medioa bota. Gehituko dizkiogu medio
kontrolaren 4 ml eta pelleta 200 µl-ko pipeta batekin (20-30 aldiz) bereiziko
dugu. Horrela, jarraituko dugu intsulinako xiringa batekin (20-30 aldiz)
suspentsio homogeneoa izan arte.
Berriro zentrifugatu (10 minutu, 1.000 rpm), kendu gainerako medioa
eta bereizi pelleta 200 µl-ko pipeta batekin (20-30 aldiz) eta jarraitu intsulinako xiringa batekin (20-30 aldiz) suspentsio homogeneoa izan arte.
Gero, medio kontrola (5 ml) gehituko diogu eta garbitzeko zentrifugatuko dugu (300 rpm, 15 minutu). Bota soberan dagoen medioa eta bereizi
pelleta medio osoan (500 µl).
Zelulak zenbatuko ditugu hemozitometro batekin (hartu 10 µl tripan
urdina eta 10 µl zelulen suspentsioa). Hazkuntza egiteko zelulen dentsitatea
3.500-4.000 zelula/cm2 izan beharko litzateke.
Hazkuntza egiteko jarri behar den suspentsio kopurua hamabi putzuko
plaka batean medio osoan eta inkubatu 37 ºC-tan eta % 5 CO 2 inguru
batean.
Hazkuntza 5-7 egunetan egongo da. Handik beste hazkuntza bat atera
nahi bada, hurrengoa egingo da:
Hartu neuroesferak 1.000 µl-ko pipeta batekin eta sartu 15 ml hodi
batera medio kontrolarekin. Zentrifugatu (1.000 b/min, 10 minutu). Gero
kendu soberan dagoen medioa, 200 µl izan ezik. Bolumen honetan zelulak
kontu handiz bereiziko dira 200 µl-ko pipeta baten bidez (80 aldiz).
Horrekin jarraituz, suspentsioari medio kontrolaren 5 ml gehituko zaizkio
eta zentrifugatu (300 rpm, 15 minutu).
Amaitzeko, gainerako medioa botako da eta jalkina medio osoan bereiziko da 6 putzuko plaketan ereiteko (104 zelula/cm2).
Zer neurritako neuroesferak nahi ditugun, prozesu hau 5 edo 7 egunetan
errepika daiteke.
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V. Teknika
molekularrak

V.1. Proteinak (I): erauzketa, araztea
eta espresio-neurketa
Harkaitz Bengoetxea, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
PROTOKOLOA
1. Proteinen erauzketa, araztea (immunoprezipitazioa) eta espresioneurketa espektrofotometro bidez
Western blot, entzimoimmunoentsegu (ELISA, EIA…) eta proteinamatrizeen erabilerarako, aurretik gure laginetik proteina-jalkin bat lortu
behar dugu, eta horretarako beharrezko dugu gutxienez proteinen erauzketa
egitea. Hala eta guztiz ere, batzuetan ezinbesteko baldintza izango dugu
proteina-koktel horretatik aztertu nahi dugun proteina soilik lortzea (arazketa) eta horretarako erabiliko dugu immunoprezipitazio deritzon teknika.
Eta azkenik, espektrofotometroa erabiliz, lagineko proteina-kontzentrazioa
neurtuko dugu. Honekin guztiarekin, proteinen espresioa kualitatiboki nahiz
kuantitatiboki neurtzeko ondorengo ataletan aztertuko diren tekniketarako
gure materiala prest izango dugu.
1.1. Proteinen erauzketa
Neurozientzien inguruan lan egiten dugunok, oro har, hainbat laginetatik lortzen ditugu proteinak, baina batik bat bi taldetan elkartu ditzakegu:
zelula-kultiboak (plaketan edo suspentsioan) eta ehunak. Beraz, protokolo
desberdinak azalduko ditugu atal honetan, erabil ditzakegun iturri desberdinen arabera.
Proteinak erauzteko osagarri garrantzitsuena lisi-tanpoia izango da.
Honen aukeraketa kritikoa da eta ikertu nahi dugun proteinaren baitan dago
(beraz, betiere egokiena literaturan begiratzea da gure antzeko lanak egiteko
besteek erabili duten lisi-tanpoia ikusteko). Lisi-tanpoiak bi taldetan banatuko ditugu: ez-desnaturalizatzaileak eta desnaturalizatzaileak. Lortu nahi dugun proteinaren arabera eta honen zelula barneko kokapenaren arabera, bata
edo bestea erabiliko dugu baina betiere egokiena probak eginez aukeratzea
izango da (literaturan bariante pila bat aurkituko dugu, xaboi desberdinekin,
kontzentrazio desberdinekin, gatz kopuru desberdinekin… baina oro har bi
talde horietan kokatuko dira guztiak) (Bonifacino et al., 1999; Gerfen et al.,
2006).
Oharra: Ko-immunoprezipitazioa atala Erizaintzako II Saileko Asier Garrok egin du.
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1.1.1. Lisi-tanpoiak
– Lisi-tanpoi ez-desnaturalizatzailea
Lisi-tanpoi ez-desnaturalizatzaile bat erabiliko dugu, Triton X-100 edo
Nonidet P-40 xaboi ez-ionikoa daramana, zeluletatik proteina disolbagarriak
eta mintzeko proteinak lortzeko. Halaber, nukleoko eta zitoeskeletoko
hainbat proteina, hala nola mintzean zeharreko proteinak lortzeko ez digu
asko lagunduko eta kasu horietan lisi-tanpoi desnaturalizatzailea erabiliko
dugu.
% 1 Triton X-100 edo NP-40
50 mM Tris-Cl, pH 7,4
300 mM NaCl
5 mM EDTA
(4 ºC-tan gorde daiteke 6 hilabetez)
Erabili aurretik gehitu:
Proteasa inhibitzaile koktela (komertzialak daude):
PMSF 50 µg/ml
Aprotinina 1 µg/ml
Leupeptina 1 µg/ml
Pepstatina 1 µg/ml
– Lisi-tanpoi desnaturalizatzailea
Baldintza desnaturalizatzaileak erabiliko ditugu kasu honetan sodio
dodezil sulfatoa (SDS, xaboi anioniko desnaturalizatzailea) eta ditiotreitola
(DTT) erabiliz. SDSak besteak beste proteina-proteina loturak apur ditzake
eta hainbat kinasa desnaturalizatu eta DTTak proteinetako disulfuro-zubiak
puskatzen ditu. Lisi-tanpoi hau aurrekoa baina gogorragoa izango da. Ondorioz desnaturalizatutako proteinek ezagut ditzaketen antigorputzak soilik
erabili ahal izango ditugu disolbaturiko antigeno hauek immunoprezipitatu
ahal izateko.
50 mM Tris-Cl, pH 7,4
% 1 Nonidet P-40 edo Triton X-100
% 1 SDS
5 mM EDTA
(Giro-tenperaturan gorde daiteke astebetez; SDSa prezipitatu egiten da
4 ºC-tan)
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Erabili aurretik gehitu:
10 mM DTT
Proteasa inhibitzaile koktela (komertzialak daude):
PMSF 50 µg/ml
Aprotinina 1 µg/ml
Leupeptina 1 µg/ml
Pepstatina 1 µg/ml
1.1.2. Protokoloa
Protokolo guztiekin erabili ahal izango ditugu bi lisi-tanpoiak, gure
beharren arabera.
– Zelulak suspentsioan
1. Suspentsioan dauden zelulak pilatu 15 edo 50 ml-ko saio-hodi batean
5 minutuz zentrifugatuz 400 x g-tan 4 ºC-tan. Ondoren saio-hodia
izotzetan jarri (gutxi gorabehera 0,5-2x107 zelula behar dira 1 ml lisatu lortzeko, hau delarik orokorrean immunoprezipitazioan erabiltzen den kantitatea).
2. Gainjalkina kendu.
3. Hasierako likido kantitatearen 0,1 M PBS kantitate berbera erabiliz
zelulak berreseki eta 1-2 pausoak errepikatu 2 edo 3 aldiz.
4. Gainjalkina kendu, lisi-tanpoi 1 ml gehitu eta dena bortexean astindu
3 segundoz.
5. Dena eppendorf batera pasatu eta izotzetan jarri 15-30 minutuz.
6. 15 minutuz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan.
7. Gainjalkina beste eppendorf batera pasatu, jalkina mugitu gabe. Gainjalkina izango da gure lagina eta izotzetan gordeko dugu hurrengo
pausoak burutu arte (immunoprezipitazioa, proteina-neurketa, western blota…). Hau egun batzuk geroago egiteko asmoa badugu,
lagina izozkailuan gorde –80 ºC-tan.
– Zelula-kultiboa
1. Petri plakan dagoen zelula-kultiboa bi aldiz garbitu 0,1 M PBSarekin,
aldi oro PBSa kenduz Pasteur pipeta bat erabiliz.
2. Petri edo kultibo-plaka izotz gainean jarri.
3. Lisi-tanpoia gehitu plakara. Lisi-tanpoi 1 ml erabiliko dugu (gutxi
gorabehera lisi-tanpoi 1 ml erabiliko dugu 100 mm-ko diametroa duen
plaka batentzat).
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4. Zelulak plakatik askatu eta guztia eppendorf batera pasatu. Bortexean
astindu 3 segundoz.
5. Izotzetan jarri eppendorfa 15-30 minutuz.
6. 15 minutuz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan.
7. Gainjalkina beste eppendorf batera pasatu, jalkina mugitu gabe.
Gainjalkina izango da gure lagina eta izotzetan gordeko dugu hurrengo pausoak burutu arte (immunoprezipitazioa, proteina-neurketa,
western blota…). Hau egun batzuk geroago egiteko asmoa badugu,
lagina izozkailuan gorde –80 ºC-tan.
– Ehunak
1. Gure lagina (ehuna) pisatu eta zati txikiak egin bisturi bat erabiliz.
Eppendorf batean jarri eta lisi-tanpoia gehitu (1:3 proportzioa erabiliko dugu; 1 g ehun:3 ml lisi-tanpoi). Guztia izotzetan egingo dugu.
2. Ehuna homogeneizatu eppendorfean bertan plastikozko bastoitxo bat
erabiliz edo sonikagailuaren bitartez.
3. Izotzetan jarri eppendorfa 15-30 minutuz.
4. 15 minutuz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan.
5. Gainjalkina beste eppendorf batera pasatu, jalkina mugitu gabe.
Gainjalkina izango da gure lagina eta izotzetan gordeko dugu hurrengo pausoak burutu arte (immunoprezipitazioa, proteina-neurketa,
western blota…). Hau egun batzuk geroago egiteko asmoa badugu,
lagina izozkailuan gorde –80 ºC-tan.
1.2. Proteinen araztea (immunoprezipitazioa)
Immunoprezipitazioaren bidez, aurrez solubilizatu ditugun osagai proteiko edo peptidikoetatik isolatu ahal izango dugu aztertu nahi dugun antigenoa. Horretarako, gure antigenoarekiko espezifikoa den antigorputz bat
erabiliko dugu, zeina matrize sedimentagarri bati loturik egongo den. Horrela, antigeno-antigorputz-matrize konplexua prezipitatu egingo da eta gure
antigenoa isolatua izango dugu (Bonifacino et al., 1999; Pound et al., 1998;
Scopes, 1993). Immunoprezipitazioa burutu ondoren gure antigenoa aztertu
ahal izango dugu dimentsio bakarreko eta bi dimentsioko elektroforesi bidez
(ikusi 5.3 atala), immunoblot bidez, antigenoaren egituraren azterketa egin
ahalko dugu, gure laginean urria den antigenoa kontzentratu ahal izango
dugu…
1.2.1. Oinarriak
– Matrize sedimentagarria
Hainbat matrize sedimentagarri erabili ohi dira, baina atal honetan
aipatuko ditugunak eta, oro har, gehien erabiltzen direnak, A eta G proteina
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dira, zeinak agarosari edo sepharosari loturik egon daitezkeen. Kasu honetan
A proteina-agarosa; A proteina-sepharosa; G proteina-agarosa; G proteinasepharosa matrizeak ditugu aipagai. Konplexu honek bi funtzio izango ditu:
batetik, A edo G proteinaren bitartez antigorputz primarioa lotu ahalko diogu
lotura ez-kobalente bidez konplexu honi, eta bestetik, agarosa edo sepharosari
esker konplexua prezipitatu egingo da gure antigenoa isolatuz.
– Antigorputzak
Immunoprezipitazio-entsegu batean, antigorputz primarioen kantitate
saturatzaileak erabiltzen dira eta horrela prezipitatzen den antigeno kopurua
ahalik eta handiena izatea ziurtatzen dugu.
Antigorputz monoklonal nahiz poliklonalak erabil daitezke immunoprezipitaziorako baina guztiek ez dute afinitate berbera A eta G proteinekiko. Taula honetan laburbiltzen ditugu antigorputz garrantzitsuenak eta
euren balizko erabilera A eta G proteinekin:
Antigorputza

A proteina

G proteina

Monoklonalak
Gizakia IgG1
Gizakia IgG2
Gizakia IgG3
Gizakia IgG4
Sagua IgG1
Sagua IgG2a
Sagua IgG2b
Sagua IgG3
Arratoia IgG1
Arratoia IgG2a
Arratoia IgG2b
Arratoia IgG2c

++
++
++
+
++
++
++
+
++

++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
++

Poliklonalak
Oiloa
Astoa
Ahuntza
Akuria (Guinea pig)
Hamsterra
Gizakia
Tximinoa
Sagua
Untxia
Arratoia
Ardia

+
++
+
++
++
++
++
+
+

++
++
+
++
++
++
++
++
+
++
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Bestalde, beharrezkoa da honelako entseguetan kontrol negatiboak
ezartzea; beraz gure proteina lisatua, isolatu nahi dugun antigenoarekiko
espezifikoa ez den antigorputz batekin ere tratatuko dugu.
1.2.2. Protokoloa
Hiru pausotan laburbiltzen da prozesu guztia, nahiz eta bigarren pausoa
hautazkoa den:
– Matrize sedimentagarria prestatu
Lehenik eta behin gure antigorputz primarioa A/G proteina-agarosa/sepharosa konplexuari itsatsiko diogu, aztertu nahi dugun antigenoaren
ezagutza gauzatuko duen matrizea sortuz (kasu honetan A proteina-sepharosari buruz hitz egingo dugu, baina protokolo bera erabil daiteke G proteinaren kasuan eta agarosaren kasuan):
1. 1,5 ml-ko eppendorfean, 30 µl A proteina-sepharosa (proteinasepharosa/agarosa konplexua etxe bakoitzaren argibideei jarraituz
prestatuko dugu), 0,5 ml 0,1 M PBS hotz eta antigorputza jarriko
ditugu (antigorputza etxeak berak dioen neurrietan jarriko dugu,
betiere gehiago edo gutxiago kontzentratu ahal dugularik).
2. Kontrol bat jarri beharko dugu, 1,5 ml-ko eppendorfean, 30 µl A
proteina-sepharosa, 0,5 ml 0,1 M PBS hotz eta antigorputz kontrol
bat jarriz (gure antigenoarekiko espezifikoa ez den antigorputz bat)
3. Nahastu suspentsioa eta nahasketa mugimenduan eduki ordubetez
4 ºC-tan (% 0,01 Triton X-100 gehitzen badiogu nahasketari, berau
erraztuko dugu).
4. Bi segundoz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan.
5. Gainjalkina kendu Pasteur pipeta bat erabiliz.
6. Lisi-tanpoi 1 ml gehitu eta jalkina berreseki 3 edo 4 aldiz buelta
emanez eppendorfari.
7. 4-6 pausoak errepikatu 2 edo 3 aldiz
8. Bosgarren pausoa burutu dugularik 3garren aldiz, gelditu. Jadanik
gure antigorputz-A proteina-sepharosa konplexua eratua dugu. 6 orduz 4 ºC-tan gorde dezakegu nahi badugu erabili aurretik. Egokiena
erabili aurretik prestatzea da.
– Aurregarbiketa
Nahi izanez gero, gure immunoprezipitazioa egin baino lehenago gure
jalkinaren aurregarbiketa egin dezakegu (pauso hau ez da derrigorrezkoa),
horretarako lagina A/G proteina-agarosa/sepharosa konplexuarekin inkubatuko dugu, lotura ez-espezifikoak ekiditeko asmoz:
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9. Gure lagineko 1 ml eta 30 µl A proteina-sepharosa nahastu (honekin
gure laginean A proteinara lotzen diren elementuak kentzea lortuko
dugu).
10. Nahastu suspentsioa eta nahasketa mugimenduan eduki 30 minutuz
4 ºC-tan.
11. Bost minutuz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan. Jalkinean matrize sedimentagarria geratuko da lotu dituen
proteinekin eta gorde beharko duguna gainjalkina izango da.
– Immunoprezipitazioa
Jadanik, matrize sedimentagarria eta gure lagina prestatu ditugularik,
immunoprezipitazioa egingo dugu:
12. 10 µl BSA % 10 gehitu matrize sedimentagarria dugun eppendorfera
eta immunoprezipitatu nahi dugun lagina gehitu. Kontrol negatiboren bat egin nahi badugu aurrez adierazi bezala, gure lagina 2 zatitan
banatu beharko dugu.
13. Nahastu suspentsioa, eta nahasketa mugimenduan eduki 2 orduz
4 ºC-tan
14. 5 segundoz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan.
15. Gainjalkina kendu, hor daudelako antigorputzera lotu ez diren proteinak (gainjalkin hau gorde dezakegu beste antigeno batzuen immunoprezipitazioa egiteko edo lisatuaren proteina maila neurtzeko; berriro immunoprezipitazioa egin nahi badugu gainjalkinarekin, aurrez
jaso dugun lisatua matrize sedimentagarriarekin inkubatu aurreko
immunoprezipitazioan askatu diren antigorputzak kentzeko).
16. 0,1 M PBS hotz 1 ml gehitu eta jalkina berreseki 3 edo 4 aldiz buelta
emanez eppendorfari.
17. 2 segundoz zentrifugatu 16.000 x g-tan (edo abiadura maximoan)
4 ºC-tan
18. Gainjalkina kendu, gutxi gorabehera 20 bat µl uzten dugularik jalkinaren gainean.
19. 16-18 pausoak errepikatu 3 aldiz (betiere garbiketa baten eta bestearen artean laginak izotzetan mantendu 3-5 minutuz beharrezkoa bada).
20. Garbitu berriro 1 ml 0,1 M PBS hotz erabiliz eta oraingoan gainjalkin guztia kendu (azken produktuak gutxi gorabehera 15 µl izango
ditu, non gure antigenoa egongo den matrize sedimentagarrira itsatsia; lagina berehala erabil dezakegu edo –20 ºC-tan gorde; bestalde
alikuota desberdinetan zatitu dezakegu lagina, eta horretarako PBSa
erabiliko dugu).
21. Immunoprezipitatua azter dezakegu dimentsio bakarreko elektroforesi bidez, bi dimentsioko elektroforesi bidez, immunoblot bidez…
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– Ko-immunoprezipitazioa
Immunoprezipitazioa beste erauzketa-gradu bateraino eraman daiteke.
Ko-immunoprezipitazioa antigeno zehatz bat isolatzeko baliagarria izateaz
gain, antigenoari lotuta dagoen edozein proteina edo konplexu isolatzeko
baliagarria den teknika da. Ko-immunoprezipitazioak garrantzia du, lortzen
diren proteina edo konplexu horiek antigenoak maila zelularrean duen
funtzioarekin zerikusia dutelako. Dena den, normalean proteina horien
artean gertatzen diren loturak iragankorrak edo une batekoak izaten dira.
Beraz, aurrena lotura horiek «izozten» edo harrapatzen saiatu beharko gara.
Horretarako, lehenik cross-linking edo lotzaile erreaktiboak erabili beharko
ditugu. Lotzaile horiek bat-bateko proteinen lotura iragankor horiek lotura
kobalenteen bitartez «izoztuko» dituzte.
Ko-immunoprezipitazioan hiru maila afinitate interakzio ezberdin
agertzen dira: antigorputza-antigeno interakzioa, A edo G proteinak antigeno-antigorputza konplexuarekin duen interakzioa, eta azkenik, antigeno
eta ko-isolatzen den proteina edo konplexuarekin duen interakzioa. Koimmunoprezipitazioa arrakastatsua izan dadin, lehenik eta behin, lotura edo
binding tanpoiaren ezaugarriek gertatzen diren elkarrekintza mota guztiekin
bateragarriak izan behar dute, eta azkenik, antigenoaren epitopoa ezin da
egon proteina-proteina elkarrekintzen bitartez blokeaturik. Dena den, koimmunoprezipitazioak badu beste arazorik ere. Horrela, elektroforesian koprezipitatzen duen proteina edo konplexuko proteinak antigorputzaren kate
astun edo arinekin batera (25 eta 50 kDa) agertzea posible da. Egoera
idealena, beraz, elektroforesia egin baino lehenago seinalea kutsa dezakeen
antigorputza ez izatea litzateke. Horretarako, lehenik antigorputza A edo G
proteinekin era kobalentean itsats daiteke. Hori lortzeko, antigorputzaren
azalaldeko amino taldeak agarosaren ahalmen handiko azetaldehido aktibatuekin erreakzionarazten ditugu, Schiff basea eratuz (azken pauso hau aurrera eramateko kit komertzial ugari saltzen dira, edo jadanik, A edo G proteinekin lotuta dauden antigorputzak saltzen dira).
Oinarriak:
– Matrize sedimentagarria eta antigorputzak.
Aurreko azpikapituluan jadanik aztertuak izan dira.
– Cross-linking edo lotzaile erreaktiboak.
Proteina-proteina interakzioetako ikerketetan bi eratako lotzaile erabiltzen dira: homobifuntzionalak eta heterobifuntzionalak.
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Homobifuntzionalek erreaktibo kimikoaren bi muturretan antigeno eta
proteinarekin lotuko diren talde funtzional berdinak dituzte. Normalean,
talde funtzional horiek antigeno eta proteinaren amino taldeekin lotzen dira,
baina bada bestelakorik ere. Adibide gisa hurrengo irudian agertzen den
ditiobis-(succinimidilpropionatoa) (DSP).
DSParen irudia

Heterobifuntzionalek erreaktibo kimikoaren mutur batean amino taldeei
lotzeko gaitasuna duen talde funtzionala dute; beste muturrean, ordea,
argiarekin erreakzionatzen duen beste talde bat izaten dute. Argiarekin
erreakzionatzen duen beste talde hori normalean aril-azidan oinarritutako
taldea izaten da, eta argia agertu bezain laster, fotolisiaren bitartez proteinekin era inespezifikoan erreakzionatzen du. Heterobifuntzionalak erabiltzen
direnean, pausoz pauso joan behar izaten da. Aurreneko pausoan lagina
aurreneko talde funtzionalarekin ilunpean erreakzionarazten da, ondoren, bigarren pausoan, bigarren talde funtzionalak argia igortzean era inespezifikoan erreakzionatuz. Era horretan, elkarren gertu dauden proteina-proteina
interakzio horiek izoztuko ditugu. Mota honetako erreaktibo ugari daude eta
adibide gisa hurrengo irudian agertzen den p-azidobenzoil hidrazida (ABH).
ABHaren irudia

Protokoloa:
Protokoloaren nondik norakoak immunoprezipitazioaren antzekoak
izan arren, aldez aurretik lagina lotzailearekin mantendu beharko dugu
proteinen arteko interakzioak «izoztu» ahal izateko. Hurbil dauden proteinak
detektatzeko helburua duen kasu sinpleenean ondoren agertzen den
protokoloa erabiltzen da:
1. Eppendorf batean kontzentraturiko lagin-jalkinari (2 mg/ml-ko mintz
prestakina adibidez) lisi-tanpoi ez-desnaturalizatzailearen 900 µl
(50 mM HEPES, 300 mM NaCl, % 1 Triton X-100, % 0,5 Nonidet
P-40, 5 mM EDTA) (kasu honetan garrantzitsua da Tris-HCl-rik ez
erabiltzea DSParekin lotzen baita) eta 20 mg/ml DSP stock-aren
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(% 100 DMSOn disolbatua) 100 µl gehitzen zaizkio. Horrela,
bukaerako DSP kontzentrazioa 2 mg/ml-koa izanik. Erreakzioa 15
segundo eta 2 minutu bitartean giro-tenperaturan (proteina motaren
arabera aldakorra baita) irabiatzen edukitzen da. Proteina-interakzioa
ez bada egonkorra giro-tenperaturan 4 ºC-tan 30-45 minutuz eduki
daiteke.
2. Erreakzioa geldiarazteko 5 µl Tris-HCl 1 M pH 7,4 gehitzen da. Era
horretan lotu ez den DSPa inaktibatzen dugu.
3. 4 ºC-tan 16.000 x g-tan zentrifugatu 15 minututan zehar.
4. Gainjalkina beste eppendorf batean jarri eta immunoprezipitaziorako azaldu bezala jarraitu.
5. Azkenik, eta DSPak eratu duen lotura apurtu ahal izateko elektroforesiko lagin-tanpoian 50 mM DTT (ditiotreitol) gehitzen dira, era
horretan loturiko proteinak aska daitezen. Azkenik, gelean kargatu
100 ºC-tan 5 minutuz irakiten eduki ondoren.
1.3. Proteinen espresio-neurketa espektrofotometro bidez
Gure laginean dugun proteina-kontzentrazioa neurtzea ohiko teknika da
laborategian, bai lagin horretatik proteina bat purifikatu nahi dugunean, bai
proteina konkretu baten kontzentrazioa neurtu nahi dugunean ELISA bidez
edo western blot bat egin nahi dugunean gure proteina ituaren espresioa
ikusteko.
Proteinen espresioa espektrofotometro bidez neurtzeko hainbat teknika
daude (Stoscheck, 1990). Horietako gehienak honako hauetan oinarritzen
dira: a) ultramorean argia xurgatzeko proteinek duten ahalmenean; b)
eratorri kimikoak sortzeko duten gaitasunean; c) proteinek koloratzaile
desberdinei lotzeko duten gaitasunean.
Atal honetan proteinek koloratzaile desberdinei lotzeko duten ahalmenean oinarrituriko lau metodo deskribatuko ditugu, hauek direlako gehien
erabiltzen direnak gaur egun. Talde horretan kokatuko ditugu BCA, Biuret,
Bradford eta Lowry metodoak. Erabiliena Bradford metodoa da; alde batetik,
metodo azkarra da, pauso gutxi eskatzen ditu, eta, bestalde, ez du laginak
berotzerik eskatzen, adibidez BCA metodoan gertatzen den bezala. Teknika
bakoitzak bere alde onak eta txarrak izan ditzake eta horietako batzuk ondorengo taulan jaso ditugu:
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Metodoa

Sentikortasuna Abantailak

BCA

0,5-10 µg

Desabantailak

Biuret

100-1.000 µg

Bradford

1-100 µg

Azkarra, merkea eta sentikorra da.
Bestalde BCA edo Lowryrekin
ezin erabil daitezkeen xaboiak,
DTT edo merkaptoetanola
adibidez erabil ditzakegu.

Proteina-kontzentrazio
oso altuetan linealtasuna
gal dezake.

Lowry

1-200 µg

Nahiko metodo sentikorra da.

Proteina guztiek ez dute
berdin erreakzionatzen.
Interferentzia asko
aurkezten ditu, hala nola
EDTA, Triton X-100,
DTT, xaboi ez-ionikoak,
sulfato amonikoa…

Metodorik sentikorrena da.

Interferentzi asko
aurkezten ditu, hala nola
EDTA, Triton X-100,
DTT, xaboi ez-ionikoak,
sulfato amonikoa…
Interferentzia gutxi aurkezten ditu. Sentikortasun gutxi dauka.
Merkea da.
Talde aromatikoen
ehuneko oso altua edo
baxua duten proteinen
kontzentrazioa gaizki
neur dezake.

1. taula. Espektrofotometro bidez proteinen espresio-neurketarako teknika bakoitzaren abantailak eta desabantailak.

1.3.1. Oinarriak
Gure lagina lortu dugularik proteinen erauzketa bidez, ondoren lagin
horretan dugun proteina-kontzentrazioa neurtuko dugu espektrofotometro
bidez (ez gara espektrofotometroaren erabilerarekin sartuko, denek dutelako
desberdintasunen bat). Metodo guztietan erreferentzia edo estandar bat
erabiltzen dugu, gehienetan BSA izango da baina immunoglobulinak ere
erabil daitezke estandar gisa, adibidez odola aztertu nahi dugun kasuetan.
Horiekin kurba estandar bat osatuko dugu eta horren arabera kalkulatu ahal
izango dugu gure laginaren proteina-kontzentrazioa. Bestalde gaur egun espektrofotometro gehienek estandarrak neurtu ondoren laginaren kontzentrazioa ematen digute guk eragiketa matematikorik egin beharrik izan ez
dezagun eta beraz berauetan ere ez gara sartuko.
BSA metodo bakoitzaren eta gure laginaren beharren arabera diluituko
dugu kontzentrazio jakineko stocka burutuz eta orokorrean lagin biologikoentzako PBStan gauzatuko dugu BSAren diluzioa. Kurba estandarra egiteko BSA kontzentrazio jakin batean egingo dugu; adibidez 1-20 µg/µl tartea egokia da garun-kortexetik lor dezakegun proteina kantitatea neurtzeko
(ez dugulako proteina gehiago lortuko material horretatik). Baina gure
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lagineko proteina kopurua handiagoa dela dakigunean, edo txikiagoa, betiere
kurba estandarra tarte horretara egokituko dugu. Eta azkenik neurketak egin
ondoren gure lagin batek estandarren lagin kontzentratuenak baino balio
handiagoa ematen badu, gure lagina diluitu egingo dugu proteina kantitatea
kurbara egokitu arte, eta ondoren lortu dugun emaitza diluitu dugun faktoreaz biderkatuz, lagin horren proteina-kontzentrazioa izango dugu.
Espektrofotometroan poliestirenozko kubetak oso erabiliak dira gaur
egun, behin soilik erabil daitezkeenak. Bestalde kuartzozko edo kristalezko
kubetak ere erabil ditzakegu eta erabilera bakoitzaren ondoren garbitu egin
beharko ditugu. Entseguan zehar metanola erabil dezakegu kubetak garbitzeko, gero ur distilatua eta entsegu batetik bestera xaboia, eta ondoren
urarekin eta azetonarekin pasatuko ditugu.
Azkenik, protokoloetan erreaktiboak nola egin adierazten dugu urratsez
urrats, baina egun erreaktibo komertzialak ere baditugu eta halakoren bat
baldin badugu, ez dugu prestaketa egin beharrik izango eta dena erraztuko
zaigu.
1.3.2. Protokoloak
– BCA metodoa
Azido bizinkoniniko, gatz sodiko, ingurune alkalino batean eta Cu1+
ioiekin, konposatu purpura indartsu bat osatzeko gai da. Horrela ingurune
alkalinoan proteina eta Cu2+-aren erreakzioak ioi kuprosoa sortuko du eta
neurtu ahal izango dugu. Erreaktiboaren eta kromoforoaren egonkortasunak
proteinak neurtzeko metodo erraz, azkar eta sentikor bat ematen digu, baina
taulan ikus daitekeen bezala, konposatu asko gurutzatzen dira erreakzioan.
Proteina + Cu2+ → Cu1+
Cu1+ + BCA → konposatu purpura BCA- Cu1+
Erreaktiboak
A erreaktiboa: 1 g sodio bizinkoninato (BCA); 2 g sodio karbonato
(Na2CO3); 0,16 g tartrato sodiko; 0,4 g NaOH eta 0,95 g sodio bikarbonato
(NaHCO3) disolbatu 100 ml H2O distilatutan eta pH-a 11,25era doitu NaOH
erabiliz.
B erreaktiboa: 0,4 g sulfato kupriko (CuSO4) disolbatu 10 ml H2O
distilatutan.
Lan-erreaktiboa: A soluzioaren 100 bolumen nahastu B soluzioaren 2
bolumenekin.
Stock soluzioak iraunkorrak dira eta lan-soluzioa astebete gorde
daiteke.
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Neurketa
Ondorengo taulan datorren bezala prestatu estandarrak eta gure
laginak.
Erreaktiboak
BSA estandarra (0,1 mg/ml) H2O distilatua
Zuria
1
2
3
4

0 µl
25 µl
50 µl
75 µl
100 µl
Lagina
X µl

Lagina

BCA lan-erreaktiboa

100 µl
75 µl
50 µl
25µl
0 µl

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

100 µl arte

1 ml

60 ºC-tan inkubatu 30 minutuz eta ondoren absorbantzia neurtu
562 nm-tan zuriarekiko. Kolorea iraunkorra da ordubetean zehar.
– Biuret metodoa
Cu2+-aren eta lotura peptidikoen NH taldeen arteko loturaz sortzen den
konposatu koloredunean oinarritzen da. Cu2+ bat 4 NH talderi lotuko zaio.
Kolorazioaren intentsitatea dagoen proteina kantitatearekiko (lotura peptidikoekiko) zuzenki proportzionala da. Erreakzioa nahiko espezifikoa da eta
oso konposatu gutxi gurutzatzen dira bertan. Bestalde metodoaren sentikortasuna ez da oso altua eta soilik proteina kopurua handia denean gomendatzen da teknika honen erabilera (adibidez serumeko proteina kantitatea
neurtzean).
Erreaktiboak
0,75 g kobre sulfato x 5H2O (CuSO4.5H2O); 2,25 g sodio potasio
tartrato (KNaC4H4O6.4H2O) eta 1,25 g iodo potasio (KI) disolbatu 100 ml
0,2 M NaOH-tan. Ondoren H2O distilatua gehitu 250 ml arte.
Neurketa
Ondorengo taulan datorren bezala prestatu estandarrak eta gure laginak.
Erreaktiboak
Zuria
1
2
3
4
Lagina

BSA estandarra (20 mg/ml)

H2O distilatua

Biuret erreaktiboa

0 µl
25 µl
50 µl
75 µl
100 µl
Lagina
X µl

100 µl
75 µl
50 µl
25µl
0 µl

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

100 µl arte

1 ml
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Giro-tenperaturan utzi 5 minutuz eta ondoren absorbantzia neurtu
550 nm-tan zuriarekiko. Kolorea iraunkorra da ordubetean zehar (baina
lagin guztiak 10-15 minuturen barruan neurtzea komeni da alderik ez
egoteko laginen artean).
– Bradford metodoa
Comassie Blue G-250 koloratzaileak proteinetara lotzeko duen gaitasunean oinarritzen da metodo hau. Koloratzaileak, soluzio azido batean bi
forma hartzen ditu: laranja eta urdina. Proteinen arginina (Arg), histidina
(His), lisina (Lys), tirosina (Tyr), triptofano (Trp) eta fenilalanina (Phe) hondarrak forma urdinera lotzen dira, horrela proteina-koloratzaile konplexua
sortzen dutelarik. Metodo sentikorra, erraza eta azkarra da, eta beste metodoetan erabili ezin diren hainbat xaboi erabil daitezke (ikusi taula).
Erreaktiboak
100 mg Comassie Blue G-250 disolbatu % 85ean dagoen 100 ml azido
fosforikorekin (H3PO4) eta % 95 etanol 50 ml-tan. Ondoren H2O distilatua
gehitu 1.000 ml arte. Iragazpapera erabiliz iragazi eta ilunpean gorde 4 ºCtan.
Neurketa
Ondorengo taulan datorren bezala prestatu estandarrak eta gure
laginak.
Erreaktiboak
BSA estandarra (1 mg/ml)
Zuria
1
2
3
4
5
Lagina

0 µl
4 µl
8 µl
12 µl
16 µl
20 µl
Lagina
X µl

H2O distilatua

Bradford erreaktiboa

800 µl
796 µl
792 µl
788 µl
784 µl
780 µl

200 µl
200 µl
200 µl
200 µl
200 µl
200 µl

800 µl arte

200 µl

Giro-tenperaturan utzi 5 minutuz eta ondoren absorbantzia neurtu
595 nm-tan zuriarekiko. Kolorea iraunkorra da ordubetean zehar.
Protokolo hau lehen esan bezala egokia da garun-kortexeko laginetik
lortutako proteina kopurua neurtzeko (1-20 µg/µl kontzentraziodun laginak).
– Lowry metodoa
Kasu honetan, baldintza alkalinoetan, kobre konplexuek proteinekin
bat egiten dute. Folin-fenola gehitzen dugunean, agente hau proteinetara
lotzen da eta pixkana erredukzio-erreakzioa gertatzen da, konposatuaren
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kolorea aldatzen delarik horitik urdinera. Bestalde metodo honek hainbat eta
hainbat desabantaila ditu (ikusi 1. taula), besteak beste, erreakzio honetan
gurutza daitezkeen produktuen kantitatea zabala da. Beraz nahiz eta erabil
daitekeen metodo bat izan, adibidez garunetik proteinak erauzteko xaboiren
bat erabiltzen badugu edo agente erreduzitzaileren bat, lagin hori ezingo
dugu fidagarritasunez neurtu metodo hau erabiliz.
Erreaktiboa
A erreaktiboa: 2 g sodio karbonato (Na2CO3) disolbatu 100 ml H2O distilatutan.
B erreaktiboa: 1 g sulfato kupriko (CuSO4) disolbatu 100 ml H2O distilatutan.
C erreaktiboa: 2 g sodio potasio tartrato (KNaC4H4O6.4H2O) disolbatu
100 ml H2O distilatutan.
Lowry stock soluzioa: 49 ml A + 0,5 ml B + 0,5 ml C nahastu.
Folin-fenola: 1:1 diluitu H2O distilatuan.
Stock soluzioa egonkorra da eta lan-soluzioa astebetez gorde daiteke.
Neurketa
Ondorengo taulan datorren bezala prestatu estandarrak eta gure laginak.
Erreaktiboak
BSA estandarra (1 mg/ml)
Zuria
1
2
3
4
Lagina

0 µl
25 µl
50 µl
75 µl
100 µl
Lagina
X µl

H2O distilatua

Lowry stock soluzioa

100 µl
75 µl
50 µl
25 µl
0 µl

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

100 µl arte

1 ml

10 minutuz inkubatuko ditugu nahasketak eta ondoren kubo bakoitzari
100µl folin-fenol gehituko diogu. Beste 30 minutuz itxarongo dugu girotenperaturan eta ondoren absorbantzia neurtuko dugu 595 nm-tan zuriarekiko.
BIBLIOGRAFIA
Bonifacino, J.; Dell´Angelica, E. eta Springer, T. (1999): “Immunoprecipitation”, Current Protocols in Protein Science, Unit 9.8, 1-28.
Gerfen, C.R.; Rogawski, M.A.; Sibley, D.R.; Skolnick, P. eta Wray, S.
(2006): Short protocols in neuroscience: cellular and molecular
methods, John Wiley and Sons, USA.
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protocols, Humana Press, USA.
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Stoscheck, C. (1990): “Quantitation of protein”, Methods in Enzymology,
182, 50-68.

V.2. Proteinak (II): Wester Blot (elektroforesia,
transferentzia eta immunodetekzioa)
Ekaitz Agirregoitia, Fisiologia Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Elektroforesia proteinen nahasketa konplexuak banatzeko erabili ohi da,
gero proteinak identifikatzeko edo purifikatzeko helburuarekin. SDSren presentzian egindako dimentsio bateko poliakrilamidazko gel-elektroforesian
(SDS-PAGE), proteinak, eremu elektriko bati esker, gelaren poroetan zehar
barreiatzen dira. Akrilamida-kontzentrazioa handitzean, poroen tamaina
txikituko da. Beraz, gelaren poroen tamainak eta proteinaren karga, neurri
eta itxurek proteinen migrazio-abiadura mugatuko dute.
Gelean korriarazitako proteinak nitrozelulosa, nylon edo PVDF (Polyvinylidene difluoride) mintz baten azalari itsasteari deritzo transferentzia.
Prozesu hori elektroforesiz egiten da, eta, behin prozesua bukatua, proteinen
tindaketa itzulgarria egiteko aukera dago.
Immunodetekzioa antigorputz monoklonal edo poliklonal bidez
antigeno espezifikoa ezagutzeko erabiltzen da. Kasu honetan, bilatzen
dugun proteina espezifikoa bilatzeko erabiliko da.
METODOLOGIA
1. Elektroforesia
1.1. Gela prestatzea
Bi kristal-laukirekin 0,75 mm-ko tarteko sandwicha sortu eta beheko
partea ixten da. Kristalek sortutako tartean, gelaren zati banatzailea (beheko
partean) eta kontzentratzailea (goiko partean) sortzen dira:
Gel banatzailea: proteinak negatiboki kargatu (SDSagatik) eta desnaturalizatzen direnez (SDS, -merkaptoetanol eta beroagatik), pisu molekularraren arabera soilik banatuko dira. Akrilamida-portzentajea aztertu nahi dugun
proteinaren pisu molekularraren arabera erabaki behar dugu taula teoriko
batez baliatuz (1. irudia). Erabakitako portzentajearen arabera akrilamida eta
ur kantitatea aldatuko da (begiratu gel banatzailearen osagaiak).
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1. irudia. Proteinen kokapen teorikoa, pisu molekularraren arabera,
akrilamida-portzentaje desberdinetan.

Erlenmeyer batean, gel banatzailea eratzeko konposatu guztiak gehitzen dira (amonio persulfatoa eta TEMED azkenean) eta lasai nahasten dira.
Pipeta batekin, nahasketa kristalen artean sartzen da (~7 cm) eta, gela zuzen
geratzeko, nahasketaren gainean isopropanola gehitzen da (~0,5 cm). Gela
polimerizatzen denean (10-20 min), goiko partetik isopropanola ondo kentzen zaio.
Gel kontzentratzailea: proteinak gel banatzailera igaro baino lehen
lerrokatu/kontzentratu behar dira gel kontzentratzailean. Gel hori eratzeko,
akrilamida-portzentajea beti % 4 da (begiratu gel kontzentratzailearen
osagaiak).
Gel banatzailea bezala eratzen da (osagai desberdin bakarra Tris-HCl
pH 6,8 da). Pipeta batekin, eratutako nahasketa gel banatzaile polimerizatuaren gainean botatzen da kristalen tartea goraino bete arte eta orrazia jartzen
zaio kaleak era daitezen. Gela polimerizatzen denean (10-20 min), orrazia
kendu eta elektroforesi-indargetzailez beteriko elektroforesi-euskarrian
jartzen da.
1.2. Laginak prestatzea, kargatzea eta gel-korriaraztea
Zentrifugazio bidez lortutako zelula-zatikien hauspeakina edo homogeneizatua (ikusi 5.1. atala), proteinentzako karga-indargetzailearekin berreseki edo diluitzen da eta 3-5 minutuan irakiten jartzen da (100 ºC). Gelaren
kale bakoitzeko ~30 µg proteina kargatzen dira (kantitate hau zelula motaren
arabera enpirikoki zehaztu behar da). Kale batean pisu molekular ezaguneko
proteinak kargatzen dira. Proteinak 100 V-etan korriarazten dira kontzentrazio-gela zeharkatu arte eta, hortik aurrera, korrontea 200 V-etan eramaten
da bromofenol urdina gelaren bukaeraraino heldu arte.
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2. Proteinen transferentzia
2.1. Sandwicharen muntaia
Transferentzia-sandwich-aren muntaiaren ordena, polo negatibotik
polo positibora, hau da: kuxina, Whatman paperak (x3), gela (zati kontzentratzailerik gabe), transferentzia-mintza (PVDF, nylon edo nitrozelulosa),
Whatman paperak (x3) eta kuxina (2. irudia). Burbuilak kentzeko, azkeneko
Whatman paperen gainetik zilindro bat pasatzen da. Sandwicha muntatu
baino lehen gela, Whatman paperak, transferentzia-mintza eta kuxinak
transferentzia-indargetzailean egonkortzen dira (5-10 min).

2. irudia. Transferentzia-sandwich-aren muntaiaren ordena, polo
negatibotik polo positibora.

2.2. Geletik mintzerainoko transferentzia
Transferentzia-sandwich-a itxi eta transferentzia-cassette-an orientazio
egokian jarri ostean (gela anodoari eta transferentzia-mintza katodoari
begira), cassette-a transferentzia-indargetzailez beteriko transferentziaeuskarrian sartzen da (transferentzia-metodo hezean) eta proteinak 100 Vetan transferitzen dira 1,5 orduan (transferentzia-metodo semi-lehorrerako
euskarrian ez da indargetzailerik erabiltzen).
2.3. Mintza tindatzea (itzulgarria)
Transferentzia ondo gertatu dela baieztatzeko, transferentzia-mintza
Ponceau gorrian murgiltzen da 5 minutuan eta, gero, urarekin hainbat
garbiketa egiten dira. Horren ostean, transferentzia-mintza TTBS soluzioan
egonkortzen da.
3. Immunodetekzioa
Lotura ez-espezifikoak ekiditeko, transferentzia-mintza blokeo-soluzioan ordu batean murgiltzen da giro-tenperaturan. TTBSrekin garbiketa
arin baten ostean, antigorputz monoklonal edo poliklonal primario espezi-
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fikoekin inkubatzen da gau osoan 4 ºC-tan (antigorputz batzuk ordu batean
giro-tenperaturan inkubatzen dira).
Horren ostean, garbiketak egiten dira TTBS soluzioarekin (3 x 5 min)
eta peroxidasa edo fluorokromo batekin konjugatutako IgG-aren kontrako
antigorputz sekundarioarekin inkubatzen da ordu batean giro-tenperaturan.
Antigorputz sekundarioak, antigorputz primarioa sortutako animaliaren IgGaren kontrakoa izan behar du. TTBS soluzioarekin azkeneko garbiketak egin
ondoren (3 x 5 min), transferentzia-mintza ECLan murgiltzen da minutu
batean. Transferentzia-mintza azetato-paperen tartean sartu eta argazki-filma
gainean jartzen da (1-5 min). Azkenik, bandak ikusarazteko, filma
errebelatzen da. Argazkiaz baliatuz bi ondorio landu ditzakegu:
1. Kale bakoitzean lortutako banda espezifikoa pisu molekularreko estandarrarekin alderatzen da eta teorikoki esperotako kDa-ak lortzen
badira, lagin horretarako proteinaren presentzia ondoriozta daiteke.
2. Kale bakoitzean lagin konparagarriak jartzen baditugu, lortutako
banda espezifikoak densitometratzen dira eta elkarren artean alderatu
daitezke lagin bakoitzaren proteinaren semi-kuantifikazioa eginez.
Semi-kuantifikazio hau egiteko konstitutiboki espresatzen den barnekontrol bat erabili behar da ( -aktina, -tubulina…).
4. Stripping-a
Transferentzia-mintzetik antigorputzak erauzteko eta mintza berrerabiltzeko, stripping deituriko teknika erabiltzen da. Transferentzia-mintza,
guanidina-tiozianatoan (6 M) 5-10 segundoan murgiltzen da (transferentziamintza gardendu arte) eta, TTBS soluzioarekin garbiketak egin eta gero (3 x
5 min), transferentzia-mintza berrerabili egiten da beste immunodetekzio
baterako.
5. Kontrolak
Kontrol positiboa: aztertzen ari garen proteinaren presentzia duen beste
zelula mota bat erabiliz.
Kontrol negatiboa:
– Antigorputz primarioarena:
· Peptido blokeatzaile espezifikoak erabiliz.
· Antigorputz primarioa sortutako animaliaren IgG-ak erabiliz.
· Knock-out animalia-modeloak erabiliz.
– Antigorputz sekundarioarena:
· Antigorputz primarioa ez erabili eta zuzenean sekundarioa erabiliz.
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ERREAKTIBO ETA SOLUZIOAK
Tris-HCl / 1M / pH 8,8 Tris
1.000 ml H2O
121,14 g Tris-Base
HCl pH-a 8,8ra heldu arte
Tris-HCl 0,5M pH 6,8
1.000 ml H2O
62,07 g Tris-Base
HCl pH-a 6,8ra heldu arte
Sodio dodezil sulfatoa (SDS) - % 10
100 ml H2O
10 g SDS
Persulfato amonikoa - % 10
10 ml H2O
1 g Persulfato amoniko
Proteinentzako karga-indargetzailea (Laemmli sample buffer) - 5X
% 10 (p/b) SDS
% 25 (b/b) Tris-HCl 250 mM pH 6,8
% 0,025 (p/b) Bromofenol urdina
% 50 (b/b) Glizerol
% 5 -merkaptoetanol
H2O-a bolumena bete arte
Karga-indargetzaileak 5 aldiz diluitua geratu behar du laginean.
Gel kontzentratzailea
% 30 akrilamida / % 1 bisakrilamida: akrilamida % 30etik nahi den %-ra
eramateko, diluitu behar da (adibidez, % 12rako, 2,5 aldiz diluitu).
Tris-HCl 1 M pH 8,8: % 25 (bol)
% 10 SDS: % 1 (bol)
H2O-a bolumena bete arte
% 10 (p/b) Persulfato amonikoa: 50 µl
TEMED: 10 µl
Gel banatzailea
% 30 akrilamida / % 1 bisakrilamida: akrilamida % 4ra (7,5 aldiz diluitu)
Tris-HCl 0,5 M pH 6,8: % 25 (bol.)
% 10 SDS: % 1 (bol)
H2O-a bolumena bete arte
% 10 (p/b) Persulfato amonikoa: 25 µl
TEMED: 5 µl
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Elektroforesi-indargetzailea - 10X
250 mM Trizma-Base
% 1 (p/b) SDS
2 M Glizina
H2O-a bolumena bete arte
pH 8,3 doitua atera behar da, ez ukitu
Erabiltzeko, H2O-rekin10 aldiz diluitu behar da.
Transeferentzia-indargetzailea - 10X
250 mM Trizma-Base
% 0,25 (p/b) SDS
1,92 M Glizina
H2O bolumena bete arte
pH 8,3 doitua atera behar da, ez ukitu
Erabiltzeko, H2O-rekin 10 aldiz diluitu behar da. Diluitzerakoan, % 20 (b/b)
metanol gehitu behar zaio.
Ponceau gorria
% 1 (p/b) Ponceau gorria
% 5 (b/b) Azido azetiko glazial
H2O-a bolumena bete arte
Coomasie blue (30 min)
Coomasie garbitzailea (2 ordu)
% 0,1 (p/b) Brillant blue R
% 5 (b/b) Metanol
% 40 (b/b) Metanol
% 15 (b/b) Azido azetiko glazial
% 1 (b/b) Azido azetiko glazial H2O bolumena bete arte
H2O bolumena bete arte
Tris/gatz-indargetzailea (Tris buffered saline; TBS)
50 mM Tris-HCl pH 7,5
150 mM NaCl
H2O-a bolumena bete arte
Tween 20-TBS (TTBS)
TBS
% 0,1 Tween 20
Blokeo-soluzioa
TTBS
% 5 esne gaingabetua
Luminola (250 mM)
10 ml DMSO
0,44 g luminol
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Azido p-kumarikoa (90 mM)
10 ml DMSO
0,15 g Azido p-kumariko
Kimioluminiszentzia areagotzailea (Enhanced chemiluminesence; ECL)
1,25 mM Luminol
0,2 mM Azido p-kumariko
0,1 M Tris-HCl pH 8,5
H2O bolumena bete arte
Nahastura hori 4 ºC-tan eta iluntasunean gordetzen da erabilia izan arte.
Erabiltze-egunean, iluntasunean gordeta dugun nahasturara % 0,3 (b/b)
H2O2 (% 30) gehitu behar zaio.
BIBLIOGRAFIA
Ausubel, F. M.; Brent, R.; Kinston, E.; Moore, D.; Seidman, J.; Smith, J. eta
Struhl, K. (2004): Current Protocols in Molecular Biology, John
Wiley & Sons Inc. Pub, New York.
Simpson, R. (2003): Proteins and proteomics: A Laboratory Manual, Cold
Spring Harbor laboratory Press, New York.

181

V.3. Proteinak (III): 2D PAGE (bi dimentsioko
poliakrilamida-gel elektroforesia)
Begoña Sanz, Fisiologia Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Azken urteotan 2D PAGE proteomic hitzarekin batera agertu da. Horregatik askok pentsatuko dute teknika berritzaile eta gaur egungoa dela. Hala
ere, 1975ean O’Farrellek argitaratutako artikuluan azaltzen zituen teknika
honen prozedurak, onurak eta etorkizunerako aukerak. Hasieratik banatzeteknika erabilgarria izan da, baina aurrerapen teknologikoak izan dira teknika
honi gaur egun daukan garrantzia eta indarra eman dizkiotenak: IPGak
(Immobilized pH Gradient) komertzializatuak egotea (Görg et al., 2000), 2D
DIGE teknika garatzea (Ünlü et al., 1997), urrats batzuen automatizazioa
(irudi-analisia, puntu-biltzea, puntuaren digestioa, etab.), espektrometriateknika eta software berriak zein eskuragarriak. Azkenik, aipatu baino ez,
datu-baseen garrantzia eta Internetena bi dimentsioko elektroforesiaren garapenean.
Teknika honek banatzen ditu laginean dauden proteinak bi pauso desberdinetan (1. eta 2. dimentsioak) haien bi mendekotasunik gabeko ezaugarrien arabera: masa molekularra erlatiboa (Mr) eta puntu isoelektrikoa (pI).
Lehenengo pausoan lagin baten barruan dauden proteinen fokatze isoelektrikoa lortzen da, pI-ren arabera. Bigarrenean, banaketa Mr-ren araberakoa lortzen da. Horrela, milaka proteina banandu ahal dira.
2D PAGE lagin mota asko ikertzeko erabiltzen da, eta nahiz eta laginaren jatorria eta elektroforesiaren helburuaren arabera protokoloa pixka bat
aldatu behar dugun, teknikaren funtsezkoa komuna izango da. Oraindik garapenean dagoen teknika bat da, eta azken urteotan agertutako aurrerapenak
lagungarriak izan daitezke «arazodun» ehun batzuek dauzkaten ezaugarriak
edo gertatzen diren aldaketak ikertzeko, hala nola bularreko minbizia,
garun-azalekoa, zerebelokoa, etab. (Gromov et al., 2008).
TEKNIKA HONEN HELBURU NAGUSIAK
2D PAGEren bitartez banandu ahal ditugu proteina-nahaste konplexu baten
banakako osagai polipeptidoak. Geroago, lagin-pareak konparatu ahal ditugu, proteinen adierazpenaren profila aztertzeko (adibidez zelulak hazkundeedo ezberdintze-egoera desberdinetan, edo zelula osasuntsuak eta patologia-
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ren bat daukatenak…). Azkenik, intereseko egoeraren edo botikak eragindako proteinen espresio-profila, translazio osteko aldaketak edota aldaketa
kimikoak (fosforilazioak, glikosilazioak, metilazioak, azetilazioak…) ikertu
ahal dira.
HASI BAINO LEHEN
1. Ekipoak
1.1. Lehen dimentsiorako ekipoak
Hasiera batean, lehen dimentsioa egiteko hobe da berariazko ekipoak
erabiltzea, etxe komertzial batzuek eskaintzen dituztenak. Zalantza barik,
lehen dimentsioa egiteko diseinatuak erabiliz emaitza onenak lortuko dira.
Hala ere, kontuan hartu behar dugu batzuetan beste aukera merkeagoak ere
badaudela eta erabaki ahal da zein motatakoa den merezi duena egoera bakoitzak. Isoelektrofokatzea erabiltzen dutenak moldatu ahal dira osagarriren
bat gehituz.
1.2. Bigarren dimentsiorako ekipoak
Bigarren dimentsioa egiteko, erabiliko dugu elektroforesi arrunt bat
egiteko erabiltzen dena. Muga bakarra gelaren neurrian dago: IPG tiraren
neurria aukeratuko da 2. dimentsioa egiteko erabiliko den ekipoaren arabera.
Batzuetan amarruak egin ahal dira dauden ekipoak baliagarriak izateko, tira
eta gela neurri berdinekoak ez baitira (tira moztu edo erabili gel bat tira
batzuk ipintzeko), baina hasiera batean ez da komenigarria horrela egitea.
Azkenik, kontuan hartu behar dira desberdintasun batzuk ekipoa horizontala
izan edo bertikala izan.
2. Materialak
2.1. IPG tirak
Gaur egun IPG tirak luzera eta gradiente anitzekoak dira. Adibidez, 7,
11, 13, 18, 21 edo 24 cm-koak erabili ahal dira. Bestalde, tiren barneko pH
gradientea edo zabala (3-11) edo estua (4.5-5.5) izan ahal da. Beraz, konbinazio asko daude eta bakoitzak aukeratu behar du haren helburua hobeto
betetzen duena. Azkenik, kontuan hartu behar da bi gradiente mota daudela:
lineala eta ez-lineala. Baldintza konkretu bakoitzean, tira mota desberdina
egokiagoa izango da.
3. Markatzaileak
2D PAGE amaitu ondoren puntu-mapa bat lortuko da. Helburu konkretuaren arabera, markatzaileak egoteak lagunduko du emaitza ulertzen.
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3.1. Pisu molekularreko markatzaileak
Erabili den gradientea lineala izan bada, lagina oso konplexua ez bada
edota elektroforesiaren helbururako ezinbestekoa ez bada, 2. dimentsioan
pisu molekularreko markatzaileak erabiltzea nahikoa izan daiteke.
3.2. Barne-markatzaileak
Oro har, barne-markatzaileen erabilerak balio erantsia emango dio
lanari, baina aparteko lana emango du haien erabilerak. Hasi baino lehen
hausnarketa egin behar da, erabakitzeko ea merezi duen ala ez. Zentzu
horretan eta zoritxarrez, bibliografia ez da batere lagungarria.
4. Aintzat hartzeko
Azkenik, 2D PAGE arrakastatsua izateko ondorengo hausnarketak
kontuan hartu behar dira:
– Beste teknika batzuk erabiltzean ere, baina honetan bereziki, aldaketa
txikien ondorioak nabarmenak izango dira, pauso anitzeko teknika
baita. Beraz, jarraitu araudiei eta beti lan egin era berean, ez inprobisatu.
– Materiala aukeratzerakoan ezagutu behar dira dauden aukera guztiak
eta zein izango den lanaren helburu zehatza.
– Xahutasuna ezinbestekoa da: laginarena, tresneriarena, inguruarena…
METODOLOGIA
1. Laginaren prestakuntza
1.1. Helburuak
2D PAGE egin baino lehen, lagina prestatu behar dugu. Era egokian
egiteko, helburu batzuk bete behar dira: (i) Molekula arteko loturak apurtu
behar dira, polipeptidoen kateak banatzeko (sufre-zubiak, proteinen barruko
zein lipido edo azido nukleikoekiko lotura ez-kobalenteak, etab.). (ii) Artefaktuen agerpena saihestu behar da. Horrek esan nahi du aktibitate biologikoa daukan edozein entzimak azkar eta era itzulezinean ez-aktibo egon
behar duela, hala nola proteasak, fosfatasak, glikosilasak, besteak beste. (iii)
Honetan, proteinak dira aztergai. Orduan, haiekin elkarri eragiten dioten
gauza guztiak interferentziatzat hartu eta kanporatu behar dira. Bereziki
gatzak, lipidoak, polisakaridoak eta azido nukleikoak.
1.2. Zelulen apurtzea
Lehen aipatu den bezala, ez dago araudi bat laginaren prestakuntza
zuzena izateko, eta esan daiteke erabat enpirikoa dela, lagina mota eta
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helburuaren arabera. Edonola, zelulak apurtzeko (etxe komertzialek saldutako kit-ez gain), metodo leunak (osmosia, izozte/desizoztea, detergente
bidezkoa edo entzimaz eragindakoa) edo gogorragoak (ultrasoinuz, hautsiz,
French prentsaz eta beira bidezko homogenenizazioa) erabil ditzakegu.
1.3. Proteolisiaren aurreko babesa
Gure laginean dauden proteasen inhibizioa ere ezinbestekoa da eta
inhibitzaile bat edo inhibitzaile-nahaste bat erabili behar dugu (Barret &
Salversen, 1986).
1.4. Laginaren zatikatzea
2D PAGE bereizmen handiko teknika da eta zatikatzeren bat egin
barik, lortuko diren akrilamida-gelak puntuz josita agertuko dira, haien
esanahia ulertzea ezinezkoa izango da. Gainera, aurreko zatikatzea egiten ez
bada, ziur aski, intereseko proteinak estaliko dituzte oparoagoak direnek.
Orduan, garrantzi handikoa da ezagutzea zer den ikusi/aztertu nahi duguna,
estrategia egokia planteatzeko asmoz.
Honekin batera doaz laginetatik albumina eta immunoglobulinak
(besteak beste) kentzeko deskribatuta dauden metodoak zein eskuragarri
dauden kit komertzialak.
1.5. Hauspeatzea
Lehen aipatu den bezala, proteina ez diren osagai guztiak laginetatik
kendu behar dira. Berriro, «etxe-hauspeatzeak» egin ahal dira, baina publizitatea doan egiteko asmo barik, kit komertzialek ematen dituzten emaitzak
onenak izan ohi dira. Bestalde, lagina kontzentratzea izan daiteke lagina
hauspeatzeko beste arrazoi bat.
«Etxeko» metodoen artean, hauek aipatu ahal dira: amonio sulfatoaz,
azido trikloroazetikoaz, azetonaz, azetatoz zein metanolaz eta fenolaz…
Baina lehen aipatu den bezala, metodo hauek mugak eduki ditzakete.
1.6. Sedimentuaren berresekitzea
Askotan tiraren berhidratatzea eta laginaren karga batera egiten dira.
Horretarako ezagutu behar dira laginaren ezaugarri bereziak hala nola berhidratatzeko behar den bolumen zehatza. Lagin bikiak egiteko (adibidez,
tindaketa eta immunoblota egiteko), hobe da saio-hodi bakarrean egitea eta
handik atera birritan berhidratatzeko bolumen zehatza. Laginaren karga in
cup eginez gero, malgutasun gehiago dago bolumena aukeratzeko.
Hala ere, nahiz eta in cup egin, merezi du berhidratatze-tanpoia zein
berresekitzekoa berdinak izatea. Bestela, arazoak ager daitezke kargaren
unean, adibidez lagina hauspeatu ahal da solugarritasuna aldatzen bada.
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1.7. Disolbagarri bihurtu diren proteinen neurketa
Gel batzuen arteko konparaketak egin ahal izateko (adibidez, espresioprofila adierazteko) ezinbestekoa da laginean dagoen proteina-kontzentrazioa
ezagutzea. Zoritxarrez, lagina disolbatzeko erabiltzen diren osagai gehienek
interferentziak sortuko dituzte, horregatik arretaz erabaki behar da erabiltzen
den metodoa (berriro, kit komertzialek emaitza onak ematen dituzte).
1.8. Laginerako disoluzioen osagaiak
Aldaketa txikiak egon arren, lagina tratatzeko erabiltzen diren disoluzio guztiek ondorengo osagaiak dituzte: desnaturalizatzailea, detergentea,
erreduktorea eta disolbatzailea. 1. taulan adierazten dira gehien erabilitakoak,
mugak edo berezitasunak (Rabilloud, 1996; Rabilloud, 1998; Görg et al.,
1997; Santoni et al., 2000). Osagai hauetaz gain, bromofenol urdinaren
aztarnak botako dizkiogu tanpoiari.
Tanpoi hau lehenago presta daiteke erreduktorea gehitu barik, eta
alikuotatan –20 ºC-tan gorde daiteke erabili arte. Erreduktorea botako diogu
tanpoiari justu erabili aurretik.
EKINTZA

OSAGAIAK

Desnaturalizatzailea
Kaotropikoak: haien aurrean, proteina
gehienak disolbagarri bihurtzen dira eta
galtzen dute haien ausazko konformazioa,
ionizagarri diren taldeak erakutsita

Urea 8-9 M

Detergentea
Laginaren disolbagarritasun osoa ziurtatzeko.
Elkarrekintza hidrofobikoen bidezko
proteinen agregazioa saihesteko

EZAUGARRI
BEREZIAK

Urea 7 M
Tiourea 2 M

Proteinak
disolbagarriagoak
bihurtzen dira.
Aproposagoa mintzproteinetarako

NP-40
Triton X-100

Ez-ionikoak

CHAPS (p/b) % 2-4

Zwitterionikoak

Azken belaunaldiko detergente
zwitterioniko berriak
SDS
(gehienez % 0,25)

Kargaduna eta
anionikoa.
Interakzio ezegokiak
sortzen ditu eta beste
detergente batekin
erabili behar da (8:1
da gehieneko
proportzioa)
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DTT 20-100 mM

Erreduktorea
Disulfuro-zubiak apurtzeko

DTE

DTT antzekoa

2-ME

Kontzentrazio
altuetan erabili behar
denez, artefaktuak
agertzen dira,
ezpurutasunek
sortuta

TBP 2 mM
CA edo
IPG-Buffer
Agente disolbatzailea
Proteinen disolbagarritasuna gehitzeko,
agregazioa saihesteko

Tris 40 mM

pH basikoa
mantendu behar
denean, baina lehen
dimentsioaren
aurretik bere
kontzentrazioa
5 mM-ekoa edo txikiagoa izan behar da

1. taula. Lagina disolbatzeko disoluzioek dauzkaten osagairik ohikoenak. NP-40: nonil fenoxilpolietoxiletanola, CHAPS: 3-[(3-kolamidopropil)dimetilamonio]-1-propanosulfonatoa, SDS: lauril sulfato sodikoa,
DTT: ditiotreitola, DTE: ditioeritriola, 2ME: 2-merkaptoetanola, TBP:
tributifosfina, CA: carrier ampholytes, IPG: Immobilized pH gradient,
Tris: tris-hidroximetil-aminometanoa.

2. Tiraren berhidratatzea
Oro har, 12-17 ordu behar izango ditu berhidratatzea egokia izateko.
Beraz, egokia izan daiteke arratsaldez egitea, hurrengo eguneko goizean
tirak prest egoteko. Berhidratatze-prozedura erabakigarria da eta arretaz bete
behar ditugu arauak, bereziki tira bakoitzak behar duen berhidratatzebolumena, doi-doia izan behar dena (adibidez, 7 cm-ko tirek behar dutena
125 µl-koa da, eta kontuan hartu behar dugu, azkar egiten ez badugu
baporazioa gerta daitekeela, hain txikia den bolumena aldatuko da, eta ondorioz, berhidratatzea ez da egokia izango eta elektroforesiaren hurrengo
pausoak ez dira ondo aterako).
IPG tira izoztuak saltzen dira eta arretaz maneiatu behar dira. Pintzak
berariaz erabil daitezke, plastikozko azala kentzeko. Ez dugu poliakrilamida-gela ukitu behar, eta hain txikiak, gardenak eta garrantzitsuak direnez,
ahalik eta lasterren bere lekuan kokatu behar ditugu. Pauso honetan, berhidratatze-prozedura aktibo izan edo ez-aktibo izan eta nolako ekipoa erabiltzen dugun, poliakrilamida-gela gora edo behera begira kokatu behar dugu.
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Bai aktiboa denean bai ez-aktiboa denean, berhidratatze-prozedurarekin batera laginaren karga egin daiteke (ala ez). Hau kontuan hartu behar
da lagina berresekitzearen unean, bolumena gehiegizkoa ez izateko erabiliko
den tirarako. Edonola, tanpoiaren ezartzea guztiz homogeneoa izan behar da
eta burbuilen agerpena saihestu behar da.
2.1. Berhidratatze aktiboa
Berhidratatzea aktiboa bada, lehen dimentsiorako ekipoan egingo
dugu. Tirak ekipoan bertan kokatuko dira, fabrikatzailearen araudiei jarraituz, eta 30-50 V-eko korronte elektriko batek eragingo du berhidratatzeprozesua. Suposatzen da, horrela eginda, zuzenagoa izango dela. Baina
lehen dimentsiorako ekipo guztietan ezin da berhidratatze aktiboa gauzatu.
2.2. Berhidratatze ez-aktiboa
Ez-aktiboa egitekotan, gomendagarria da ontzi aproposak erabiltzea.
3. Laginaren karga
Lagina IPGaren gelaren barruan sartzeko estrategia desberdinak daude:
tiraren berhidratatzea laginarekin batera egitea edo lehenago berhidratatu
tira eta geroago in cup izeneko moduan kargatu. Gehienetan, emaitza
egokiagoak lortzen dira bi prozesuak alde berean betetzen badira, baina
batzuetan in cup egitea merezi du (badaezpada, berrikusi gure laginaren
antzekoak nola egiten dituzten bibliografian zehar). Aipatzekoa da, in cup
egiten bada, emaitza desberdinak lortuko direla tiraren mutur batean
(anodoan), bestean (katodoan) edo erdian egiten bada (banandu nahi ditugun
proteinen arabera).
4. Lehen dimentsioa
Proteinak molekula anfoterikoak dira, badaukate karga negatiboa,
positiboa edo ez daukate kargarik, dauden pH-aren arabera. Puntu isoelektrikoa da pH balio bat, zeinean proteina baten karga netoa 0 den. Lehen
dimentsioko urrats honetan, laginean dauden proteina guztiak banandu
egingo dira tiran zehar haien puntu isoeletrikoaren (pI) arabera.
Berhidratatze aktiboa egitekotan, aurretik tira bere lekuan ipinita egon
behar da. Bestela, orain kokatu behar da bere lekuan, elektrodo bakoitza
tiraren mutur bakoitzean eta egoera honetan tira egongo da korrontea
hartzeko prest. Hotzean egin behar da fase hau, eta tira baselina-olioz estali
behar da.
Isoelektrofokatzearen baldintzak aldakorrak dira, eta beste parameto
batzuk bezala, daukagun ekipoaren, pH gradientearen, laginaren naturaren
edota tiraren luzaeraren araberakoak dira. Hala ere, gomendagarria da boltajea
pixkanaka igotzea altuena lortu arte, behar diren voltorduak (Vh) betetzeko.
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Behin lehen dimentsioa amaituta, tira izoztu ahal da eta beste egun
batean bigarrena egin, edo azken hori jarraian egin.
5. Bigarren dimentsioaren aurreko orekatzea
Berdintzea bi urratzetan egin ohi da, eta bietan osagai komunak erabiltzen dira. Tanpoi honen alikuotak –20 ºC-tan gorde ahal dira (2. taulan
adierazten da tanpoi honen osagaien eredua).
OSAGAIA
Urea
Tris/HCl, pH 8,8
SDS
Glizerola

KONTZENTRAZIOA
6M
0,375 M
% 2 (p/b)
% 20 (b/b)

2. taula. Orekatze-tanpoian erabili ohi diren osagaiak eta haien kontzentrazioak

5.1. Erredukzioa
Lehen dimentsioaren bidez banandutako proteinak erreduzitu behar
dira. Horretarako, orekatze-tanpoiari DTT (p/b) % 2 gehitu behar zaio, eta
ontzi egoki batean eta mugimenduan, 10-30 minutuz utzi behar dugu tira.
5.2. Alkilazioa
Prozedura, aurrekoa bezala, baina kasu honetan (p/b) % 2,5 iodoazetamida eta bromofenol urdinaren aztarnak gehitu behar zaizkio tanpoiari.
6. Tiraren zigilatzea
Behin aurreko tanpoian berdindua, tiraren eta bigarren dimentsiorako
gelaren arteko lotura bikaina ziurtatu behar da. Honetan, estrategia desberdinak erabiliko dira erabiltzen den ekipoaren arabera, baina behe urtzetenperaturako agarosa (p/b) %1 elektrodo-tanpoian (3. taula) disolbatua
erabiliko da. Hau ere, 1 ml-eko alikuotatan bildu ahal da, erabiltzeko prest.
Berriro, arretaz eta azkar egin behar da, zigilatzea zehatza eta burbuila
gabekoa izateko, agarosa solidotu aurretik. Alboan, kale bat geratu behar da
aske, pisu molekularren markatzaileak sartu ahal izateko.
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OSAGAIA
Tris
Glizerola
SDS
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KONTZENTRAZIOA
% 3,03 (p/b)
% 14,04 (p/b)
% 1,00 (p/b)

3. taula. Elektrodo-tanpoian erabili ohi diren osagaiak eta haien
kontzentrazioak

7. Bigarren dimentsioa
Lehen dimentsiorako erabili den tiraren luzaeraren arabera, bigarrena
egiteko hautatuko da bigarrenerako sistema. Orduan, SDS-PAGE arrunt bat
balitz egingo da.
8. Tindaketa edota immunoblota
Bigarren dimentsioaren ostean, poliakrilamida-gelari eman behar diogun tratamendua, SDS-PAGE arrunt baten bezala izango da. Gela tindatu
aurretik, kontuan hartu behar da tindaketa-metodo guztiak ez direla egokiak
izango MALDI-TOF (Matrix-Assisted-Laser-Desorption/Ionization TimeOf-Flight) sistemetan sekuentzia ikertzeko.
Bereziki, kontuan hartu behar da, zilarrezko tindaketa egitekotan,
glutaraldehido osagaiak daramatenak ez direla bateragarriak MALDI-TOF
teknikarekin. Berriz, formaldehido daramatenak, bai.
9. Irudi-analisia
Irudi-analisi egitea 2D PAGE baten iruditik eta apropos diseinatutako
software baten bidez konkretuak diren datuak ateratzea da. Puntu bakoitzaren datuak haren kolorearen intentsitatearekin lotuta daude, non zenbat eta
ilunago egon puntua, hainbat eta proteina gehiago dauzka puntu horrek.
Horrela, gelen arteko desberdintasunak aztertu ahal ditugu eta hori gene baten
espresioaren isla izan daiteke edo tradukzio osteko aldaketaren batekoa.
Proteina biomarkatzaileak identifikatzeko edo botiken ekintza aztertzeko
izugarrizko ahalmena daukan teknika da.
10. Intereseko puntuen isolatzea
Gaur egun, puntuen isolatzea eskuz edo automatikoki egin daiteke.
Automatikoki egiteko, ekipo eta software bereziak behar dira. Ordea, eskuz
egiteko erraz egingo dugu, adibidez pipeta-punta txiki batekin, muturra
moztuz, behar dugun zulotxoaren diametroa egokituko dugu. Erraz eta
zuzenago egingo da, aurretik punta bustita badago. Intereseko puntua isolatu
ondoren eppendorf saio batean sartuko da, uretan. Puntu honetan, gehienetan behar diren tresna espezifikoak dauzkaten laborategitara bidaliko dira
laginak. Hurrengo pausoa tripsinaz eragindako digestioa izan daiteke.
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Elektroforesi-prozedura osoan garrantzi handikoa da garbitasuna. Baina
arreta berezia eduki behar dugu pauso honetan eta gomendagarria da
latexezko eskularruak, berriak izateaz gain, urez garbitu eta ondo lehortu,
kofia, bata etab. janztea, laginaren kutsadura saihesteko asmoz.
11. Datu-baseak
2D PAGE etengabeko garapenean dauden datu-baseen zerrendetan
aurkituko ditugu proteinen sekuentzien eta DNArekiko harremanak (Gromov
et al., 2002). Datu-base bat baino gehiago erabiltzea aldi berean komeni da
lortutako baietza indartzeko (Perkins et al., 1999).
Eredu zehatz bat: neurona kortikalekin 2D PAGE egiteko protokoloa
Carboni et al. -etik moldatua (2007)
1. Ohiko eran ekoitzitako neuronak bildu.
2. Berresekitu 1:10 (p/b)-tan proportzioa disolbatze-tanpoian (1. taula).
3. Homogeneizatu beiraz/teflonez homogeneizagailuan.
4. Ultrasonatu hiru aldiz, pultsuka, 10 s-tan eta izotzean.
5. Zentrifugatu 1.000 x g-tan, 4 min eta 4 ºC-tan.
6. Sedimentua baztertu, eta gainjalkina erabili 2D PAGE egiteko.
7. Lagina honen alikuota bat gorde proteina neurtzeko. Interferentziak
sahiesteko, erabili BCA method (Pierce) edo antzekoa den beste
metodo bat (ikusi 5.1 atala).
8. Berhidratatu 17 cm-ko tirak (ez-lineala den 3-10 pH tartekoak). Laginaren karga eta berhidratatzea aldi berean egiteko disolbatze-tanpoia
450 µl-ak, proteina 0,4 mg edukita. Frabrikatzailearen araudiak
beteko dira, orduan, 16 h-ko berhidratatzea egingo da.
9. Isoelkektrofokatzea 20 ºC-tan egin, 75.000 Vh bete arte. Kontuan
hartu maximoa 10.000 V-ekoa izan behar dela.
10. Bigarren dimentsioa beste egun batean egitekotan, gorde tira –20 ºCtan. Bestela, hasi tirak orekatzen.
11. Bete orekatze-pausoa 25 min-tan (beste protokolo batzuetan orekatzea bi pausotan engingo da).
12. Kokatu tira 17 cm-ko poliakrilamida-gel baten gainean eta zigilatu
elektroforesi-tanpoian prestatutako % 1 behe urtze-puntuko agarosan.
13. Kargatu pisu molekularreko markatzaileak alboan.
14. Egin elektroforesia, tindaketa edota immunoblota ohiko eran.
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OSAGAIA

KONTZENTRAZIOA

Urea

7M

Tiourea
Tris
Tributilfosfina
CHAPS
Pharmalytes 3,5-10

2M
40 mM
3 mM
(p/b) % 2
(b/b) % 1

CompleteTM protease inhibitor

ETXE
KOMERTZIALA
Sigma-Aldrich, St. Louis,
MO, USA
Fluka, Buchs, Switzerland
Sigma-Aldrich
Fluka
Fluka
Amersham Biosciences,
Uppsala, Sweden
Roche, Basel, Switzerland

4. taula. Neurona kortikalen 2D PAGE egiteko erabili ahal den solubilizatze- zein berhidratatze-tanpoia.

Ohiko arazoak
Batzuetan (bereziki teknika hau erabiltzen hastean) emaitzak ez dira
espero diren bezain onak, eta oro har errepikatzen diren akats batzuk nola
akats horien zuzentzeko gomendioak bildu dira 5. taulan.
ARAZOA

Puntu ikusezinak

Puntu bakarreko
proteinak, puntu
anitzekoak
agertzea, ez
agertzea edo leku
ezegokian agertzea

Irudiaren
desitxuratzea
(sistema
bertikaletan)

GERTA LITEKEENA

KONPONBIDEA

Lagina gutxiegia da

Ipini lagin gehiago.
Hobetu solubilizatzeprozedura

Kutsatzaile bat egoteak
saihesten du fokatze egokia

Aldatu laginaren
prestaketa.
Luzatu fokatzearen denbora

pH-aren gradientea alderantziz
kokatu da

Ziurtatu (+) daukan
muturra anodoan dagoela

Puntuak detektatzeko erabili den
metodoa ezegokia da

Aldatu metodoa

Proteinak karbamilatu egin dira

Urea daukaten
disoluzioak ez berotu
30 ºC-tik gora

Proteinak oxidatu egin dira

Erabili DeStreak
Rehidratation Solution®.
Gehitu DTT eta IA orekatzeko lehen eta bigarren
pausoetan, hurrenez hurren

Gelaren gainazala ez da zuzena

Gelaren dizoluzioa isuri
bezain laster, estali 1butanolaz (urez saturatua)

Gelaren polimerizazioa ez da
bete edo gela galdu egin da
polimerizazio-prozeduran

Gehitu TEMED edo
APSaren kontzentrazioa
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Puntuak ez dira
guztiz fokatuak
edota marra
horizontalak
agertzen dira

Lagina anodoan ipinitakoa:
lagina azidoegi den tanpoi
batean dago

Gehitu IPG tanpoiaren
kontzentrazioa.
Ipini lagina katodoan
(in cup egiten bada)

Laginaren ipintzea tiraren
berhidratatzearekin batera

Gehitu IPG tanpoiaren
kontzentrazioa edota tanpoi
solubilizatzaileen
kontzentrazioa
Gehitu fokatze-denbora

Marra
horizontalak gelan
zehar

Hutsune bertikalak
agertzen dira

Marra bertikalak
lagina ipintzeko
lekuan (in cup
berhidratatzea
egitekotan)

Masa molekular
handiko proteina
gutxi

Kutsatzaile ez-proteikoekin
elkarrekintza

Aldatu lagina prestatzeko
protokoloa.
Aldatu fokatze protokoloa
(erabili 100-150 V 2 h-tan,
ioiak tiraren muturretara joan
ahal izateko)

Erabili dira detergente ionikoak

SDSren kontzentrazioa
% 0,25 baino txikiagoa izan
behar da eta ez-ioniko den
beste batekin erabili behar da

Agarosatik edo orekatzetanpoitik etorritako kutsadura

Prestatu berria

Kutsatzailea laginean

Aldatu prestatzeko
prozedura

Kutsatzailea berhidratatzedisoluzioetan

Erabili kalitate handiko
erreaktiboak edota
desionizatu urea disoluzioak

Burbuilak agertu dira tiraren eta
2. dimentsioko gelaren artean

Hobetu zigilatze-prozedura,
burbuilak ez agertzeko

Lagina agregatu da edo
hauspetatu egin du

Hasi boltajearen aldapa
pixkanaka edota diluitu
lagina

Laginaren proteolisia

Saihestu proteolisia.
Gehitu proteasen
inhibitzaileak

Orekatze laburregia

Luzatu orekatzearen denbora

Proteinen transferentzia IPG
tiratik 2. dimentsioko gelara ez
da egokia izan

Erabili boltaje baxua 2.
dimentsioaren hasieran

Proteina gutxi sartu da
berhidratatze-pausoan

Erabili tira berhidratatzeko
bolumen egokia

5. taula. 2D PAGE egitean agertu ohi diren arazoak, agertzeko kausa
batzuk eta arazoa saihesteko konponbideren bat.
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V.4. Azido nukleikoak
Naiara Agirregoitia eta Ekaitz Agirregoitia, Fisiologia Saila (EHU/UPV)
METODOLOGIA
1. DNA eta RNA erauztea, araztea eta espresio-neurtzea elektroforesi bidez
1.1. RNA erauztea
Aztertu beharreko ehun zatia edo zelula-kultiboa lortu eta gero, mililitro
bat TRIZOL®-ean edo beste guanodinioaren tiozinato-fenol kloroformo
erreaktiboan eta enbolo txiki batekin homogeneizatzen dira, jarraian mikropipeta batekin eta azkenik 1 ml-eko xiringa batekin guztiz homogeneizatzen
dira. Homogeneizatu horren gainean, kloroformoa gehitzen zaio (0,2 ml
kloroformo : 1 ml TRIZOL®) eta 2-3 minutuan giro-tenperaturan nahasten dira. Zentrifugazioaz (10,000 g / 10 min / 4 ºC) faseak eratzen dira; goiko fase
gardena RNA da; interfase zuria DNA da; beheko fase arrosa TRIZOL®-a da.
Fase gardena berreskuratzen da (guztia ez, ziurtatzeko hurrengo faseko
DNA hartzen ez dela) eta isopropanola (1:1) gehitu eta nahasten da. 10 minutuz giro-tenperaturan mantendu eta gero, zentrifugatu egiten da (10.000 g /
10 min / 4 ºC). Gainjalkineko isopropanola kentzen zaio hauspeakina hartu
gabe eta hauspeakin horren gainean 500 µl etanol (% 70) gehitu eta nahasten
dira. Hurrengo zentrifugazio baten ondoren (10.000 g / 5 min / 4 ºC), etanol
guztia kentzen da hauspeakin gardena kendu gabe (etanol guztia ondo kentzeko, 2-3 minutuz berogailu batean lehortzen da). Azkenik, lortutako hauspeakina urarekin (10-50 µl-rekin, lagin kantitatearen arabera) homogeneizatzen da.
DNA genomikoaren kutsadura ekidin nahi denean, protokoloari DNAsa
bidezko digestio-pausoa gehitu diezaiokegu berreskuratutako lehenengo
RNA fasean.
1.2. RNAren kalitatea behatzea
Erauzitako RNAren kalitatea neurtzeko, RNA % 1,5-2 agarosa-gel batean korriarazten da. Lagineko RNA kalitatekoa izateko, gelean korriaraztean, 28S eta 18S RNA erribosomikoen banda diskretuak eta 2:1 proportzioan agertzea gomendatzen da (1. irudia). DNA genomikoaren interferentziarik egongo ez dela ziurtatzeko, RNAren erauzketan DNAsa bidezko digestio-pauso bat egitea edota PCRan exoi desberdinetan kokaturiko primerak erabiltzea gomendatzen da.
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1.3. RNAren kontzentrazioa espektrofotometro bidez neurtzea
Ur puruarekin, lortutako RNAren 1:20 diluzioa egin eta, 200-350 nm
artean, espektro-ekorketa egiten da. Espektrofotometroak ohiko kurba sortu
behar du (1.b irudia). Kurba horretan, 280 nm-an (proteina) eta 260 nm-an
(RNA) absorbantzia-puntu maximoak agertzen dira. Teorikoki, laginaren
purifikazioa ontzat emateko, RNA-puntuaren absorbantziak proteinapuntuaren bikoitza izan behar du. RNArentzat, absorbantzia-unitate bat
40 µg/ml direla jakinda, RNA kantitatea (µg/ml) kalkulatzeko, [absorbantzia
x diluzio-faktorea x konbertsioa] aplikatzen da.

1. irudia. A) Erauzitako RNAren kalitatearen behaketa. (PM: nukleotidoen
pisu molekularreko estandarra). B) Erauzitako RNAren absorbantzia-kurba
espektrofotometroaren bidez neurtua. 260 nm-an absorbantzia-puntu maximoa agertzen da; RNAri dagokiona alegia.

2. PCR, RT-PCR, QRT-PCR
2.1 Oinarria
DNA zati zehatz baten kopia kopuru handia lortzeko, polimerasaren
kate-erreakzioa (Polymerase Chain Reaction, PCR) erabiltzen da,
oligonukleotido espezifikoak (primer-ak) erabiliz. Baina RNA mezularien
(mRNA) azterketa egin nahi bada, lehenik eta behin, DNA osagarria (cDNA)
eratu behar da alderantzizko transkriptasa baten bidez. Prozesu horri alderantzizko transkripzioa (Retro-Transcription, RT) deritzo. Beraz, lagin
bateko mRNA guztien cDNA eratu eta gero, anplifikatu nahi den genearen
sekuentzia-tartea mugatuko duten 2 primer-ak erabiliz, PCRa egingo da.
Hori dela-eta, teknika osoari RT-PCR deritzo. Konposatu fluorogenikoak
erabiliz, anplifikatutako kopiak kuantifika daitezkeenean, denbora errealean
buruturiko PCR kuantitatiboa (Quantitative Real Time Polymerase Chain
Reaction; QRT-PCR) deitzen zaio.

Azido nukleikoak

2.2. Protokoloa
2.2.1. Alderantzizko transkripzioa (RT)
0,2 ml-ko eppendorf saio-hodi batean nahasten dira 1 µg RNA total,
2 µl zorizko hexamero eta ur purua (RNAsarik gabe) 13 µl arte. Zorizko
hexameroak RNAra lotzeko, nahasketa 10 minutuz 65 ºC-tan berotzen da,
eta, horren ostean, izotzean uzten da minutu batez (RNAren egitura sekundarioak desegiteko). Zentrifugazio-pultsu batekin lagina berreskuratzen da, eta
4 µl Transcriptor RT erreakzio-indargetzaile (8 mM MgCl2), 0,5 µl RNAsa
inhibitzaile (20 U), 1 µl dNTP (deoxirribonukleotido trifosfato) (0,5 mM bakoitzeko) eta 0,35-0,5 µl (7-10 U) alderantzizko transkriptasa gehitzen zaizkio. Bortexarekin ondo nahastu eta gero, zentrifugazio-pultsu batekin lagina
berreskuratzen da. Alderantzizko transkripzioa egiteko, lagina 10 minutuz
25 ºC-tan, 60 minutuz 55 ºC-tan (cDNA eratzeko), 5 minutuz 85 ºC-tan (RT
inhibitzeko) eta, azkenean, izotzean mantentzen da. Lortutako cDNA
–20 ºC-tan gordetzen da erabilia izan arte (2.a irudia).
Kontrol positiboa:
– Aztertzen ari garen mRNAren presentzia duen beste zelula mota bat
erabiliz.
– Etxe komertzialak emandako RNA-kontrola erabiliz.
Kontrol negatiboa:
– Aztertu beharreko RNA gehitu gabe.
– Alderantzizko transkriptasa gehitu gabe.
2.2.2. Polimerasaren kate-erreakzioa (PCR)
PCRa egiteko 0,2 ml-ko eppendorf saio-hodiak erabiltzen dira. Lagin
bakoitzeko, erreakzio-nahastura berdina sortzen da aurrera (forward; f) eta
atzerako (reverse; r) primer-ak izan ezik:
1 µl cDNA (< 0,5 µg)
10 µl DNA polimerasa erreakzio-indargetzailea (1,5 mM MgCl2)
1 µl dNTP (0,2 mM bakoitzeko)
2,5 µl aurrerako primer-a (1 µM) (genearen arabera)
2,5 µl atzerako primer-a (1 µM) (genearen arabera)
0,25 µl DNA polimerasa (1,25 U)
50 µl arte, ura
Primer-ak eratzeko mRNAren sekuentzia jakin behar dugu eta guk geuk
egin edo programa informatikoez balia gaitezke. QRT-PCRko primer-ak
eratzeko geroago azalduko ditugun baldintza berdinak errespetatuko ditugu,
dena den, RT-PCR-rako erabiltzen diren primer pareek sortzen duten anplikoia, QRT-PCRkoekin alderatuz, luzeagoa izan ohi da (200-500 base pare).
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Nahastura prest dagoenean, lagin bakoitza termoziklagailuan sartzen da,
eta, PCRa gauzatzeko, denbora-tarte, tenperatura eta ziklo egokiak ezartzen
dira (1. taula). Hasiera batean, lagina (cDNA) desnaturalizatu behar da .
Gero, primer-ak eta DNA polimerasa cDNAra lotzeko, tenperatura jaisten
da  (tenperatura hori enpirikoki topatu behar da) eta, behin hibridazioa
emanda, tenperatura igotzen da DNA polimerasak lan egin ahal izateko .
Prozesu hori behin eta berriz errepikatuz, cDNAren tarte espezifikoaren
anplifikazio esponentziala gertatzen da (2.b irudia).
Prozesua
Hasierako desnaturalizazioa
 Desnaturalizazioa
 Hibridazioa (anneling)
 Katearen hedapena
Azken hedapena
Mantenua

Denbora
2'
30''- 1'
30''- 1'
1'/kb
5'
Zehaztugabea

Tenperatura
95 ºC
95 ºC
42-65 ºC*
72 ºC
72 ºC
4 ºC

Ziklo zk.
1
25-35
1
1

1. taula. PCRaren ezaugarriak.

A

B
primer-ak

2. irudia. RT-PCR. A) Alderantzizko transkripzioaren eskema. Zorizko hexameroak mRNAra lotzen dira eta RTak dNTPak gehitzen joango da cDNA eratuz. B) Polimerasaren kate-erreakzioaren eskema.  Desnaturalizazioa,  hibridazioa (anneling), primer espezifikoak, cDNAren tarte konkretuetan lotuko
dira,  katearen hedapena GoTaq DNA polimerasaren bidez. Inkubaziodenborak eta -tenperaturak testuan azaltzen dira. RT: retrotranskriptasa, dNTP:
deoxirribonukleotido trifosfatoa, cDNA: DNA osagarria.

Azido nukleikoak

Anplifikatutako laginak nukleotidoentzako karga-indargetzailearekin
nahasten dira, eta etidio bromurodun agarosa-geleko kaleetan kargatzen
dira. Geleko kale batean, nukleotidoen pisu molekularreko estandarra
kargatzen da. Gela, 15-75 V-eko korrontearekin korriarazten da, eta argi
ultramorearen pean argazkia ateratzen da.
1. Argazkiaz baliatuz, kale bakoitzean lortutako anplikoiak (anplifikatutako zatia) sortzen duen banda pisu molekularreko estandarrarekin
alderatzen da eta espero diren base pareak lortzen badira, lagin
horretan bilatutako proteinaren mRNAren presentzia ondoriozta
daiteke.
2. Kale bakoitzean lagin konparagarriak jartzen baditugu, eta pisu
molekular estandarrak sortzen dituen banden nukleotidoen kantitatea
badakigu (etxe komertzialak emanda), lortutako banda espezifikoak
dentsitometratuz, elkarren artean alderatu daitezke lagin bakoitzaren
mRNAren anplifikazioaren semi-kuantifikazioa eginez. Semikuantifikazio hau egiteko konstitutiboki espresatzen den barnekontrol bat erabili behar da (GAPDH, 18S, ubikitina…).
Kontrol positiboa:
– Aztertzen ari garen mRNAren presentzia duen beste zelula mota bat
erabiliz.
– Etxe komertzialak emandako RNA-kontrolaren primer-ak erabiliz.
Kontrol negatiboa:
– Aztertu beharreko cDNA gehitu gabe.
– DNA polimerasa gehitu gabe.
ERREAKTIBOAK ETA SOLUZIOAK
Tris/azetato indargetzailea + EDTA (TAE)
0,4 M Tris-Base
% 5,7 (b/b) Azido azetiko glazial
10 mM EDTA
pH 8
Agarosa-gela
% 2 agarosa
100 ml TAE (DEPC)
Irakiten jarri (1-2 min)
% 1 etidio bromuro
Gel-euskarrira bota, eta orraziak jarri polimerizatu arte (20 min)
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2.2.3. Denbora errealean buruturiko PCR kuantitatiboa (QRT-PCR)
2.2.3.1. Oinarria
QRT-PCRa (Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction) gene
espresioa kuantifikatzeko, gene kopia kopurua determinatzeko, SNPak
(Single Nucleotide Polimorphism-oak) detektatzeko eta birus eta mikroorganismoen DNA detektatzeko balio duen teknika eraginkorra da.
QRT-PCRa aurrean aztertu dugun PCR klasikoan oinarritzen da. Izan
ere, teknika honekin ere gure laginaren DNA (edo cDNA) anplifika dezakegu, tenperatura-ziklo desberdinetan, DNA polimerasak aurrera eramango
dituen erreakzioen bidez.
Teorian, PCRaren bidez, DNA esponentzialki anplifikatzen da. Anplifikazio-ziklo bakoitzean DNA molekulak bikoizten dira, beraz, anplifikaziozikloen kopurua eta PCRaren azken produktuaren kantitatea ezagutuz, gai
izan beharko ginateke hasieran geneukan material genetikoaren kantitatea
ezagutzeko. Hala ere, kalkulu hau zailduko duten faktore ugari daude: etidio
bromuroaren erabilerak anplifikazioa eragotziko du, lehenengo zikloetan
PCRa ez da guztiz esponentziala izango…
Zailtasun horiei guztiei aurre egiteko, hainbat metodo kuantitatibo
garatu dira PCRaren printzipioan oinarrituta. Metodo sentikorrenak RealTime PCRaren teknologiaren bidez aurrera eramaten direnak dira. Hauetan
sortzen den DNA kantitatea, PCRaren ziklo bakoitzaren ostean neurtzen da.
Neurketak denbora errealean egiten dira termoziklagailuari fluoreszentzia
neurgailua gehituz.
PCRaren ziklo bakoitzean sortzen den DNA kantitatea denbora
errealean neurtzeko fluoreszentzian oinarritutako bi sistema nagusi erabili
ahal dira:
– Ziklo bakoitzean sortuko den harizpi bikoitzeko DNA guztia, ez
espezifikoki, fluoreszentziaz markatuko duen konposatua erabiliz
(ezagunena: SyberGreen dye).
– Interesatzen zaizkigun anplifikatutako harizpi bikoitzeko DNAk
fluoreszentziaz markatuko duen zunda erabiliz. Zunda mota
desberdinak daude: faro molekularrak (Stratagene), hidrolisi-zundak
(Taqman probes) eta hibridazio-zundak (bi zunda aldi berean erabiltzen dituena).
Lehenengoa inespezifikoagoa izan arren, sarritan aukeratzen da, bigarrena oso garestia delako. Inespezifikotasuna mespretxugarri egiteko, primer-en
diseinua kontu handiz egin beharko da. Primer-ak oso espezifikoak izanda,
anplifikatuko den DNA bakarra (harizpi bikoitzeko DNA bakarra) guk aukeratutakoa izango da.

Azido nukleikoak

QRT-PCRa aurrera eramateko erabili ahal dugun tresneriaren laburpen
bat egingo dugu:
1. ABI Prism® 7700 edo 7900 (Perkin-Elmer- Applied Biosystems,
Foster City, CA, AEB). 96 putzuko termoziklagailua fluoreszentziadetektagailu bati lotua (500-600 nm) da. Bi ordutan PCR bat egiten
du. Erabili ahal da DNA tindatzaileekin, faro molekularrekin eta
hidrolisi-zundekin.
2. LightCycler® (Roche, Molecular Biochemicals, Mannheim, Alemania). Hodi kapilarretan egiten da PCRa. Hauek hoztu eta berotzen
dira aire-korronteen bidez. Fluoreszentzia neurtuko duten 3 diodo
ditu, zeinek uhin-luzera desberdinetarako filtroak dituzten. Hori delaeta, aldi berean zunda desberdinekin erabil daiteke eta aurrekoak bezala DNA tindatzaileekin, faro molekularrekin eta hidrolisi-zundekin
erabiltzeaz gain, hibridazio-zundekin ere erabili ahal izango da. 20
minututan PCR bat egiten du.
3. Biorrad-ekoek PCR klasikoaren sistemei atxikiko zaien modulu bat
komertzializatu dute duela gutxi, zeinak termoziklagailu normalak
QPCRa egiteko gai izango den gailuan eraldatzen dituen. Aurreko
biek baino uhin-luzera handiagoak detektatu ahal ditu eta 96 lagina
baino gehiago analizatu ahal ditu aldi berean.
QRT-PCRa egin baino lehen RNAren erauztea eta RT-PCR aurrean
ikusi dugun modu berean egin behar dira.
2.2.3.2. Primer-en diseinua
Zerbitzu bereziak egongo dira primer eta zundak diseinatzeko, dena
den programa egokia izanda, guk geuk egin ahal izango ditugu. Horretarako
programa ugari daude: Primer Express, Beacon designerTM… (batzuetan
gure genearekin lan egiten duten beste talde batzuk badaude eta bibliografian bilatu ahal izango ditugu ondo funtzionatzen duten primer-ren ereduak).
Primer-rak diseinatzeko programa erabili baino lehen gure genearen
mRNAren sekuentzia eta exoi eta introien kokapena ezagutzea beharrezkoa
da. Informazio horiek hainbat datu-basetan topatu ahal ditugu. Adibidez,
NCBI datu-basea (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/), Ensembl
datu-basea (http://www.ensembl.org/index.html)…
Bertan, gure genearen izena sartuko dugu eta zein organismotan lan
egingo dugun zehaztuko dugu. Gene bakar batera hurbiltzen garenean, horren
mapa (base-sekuentzia, introi eta exoien kokapena…) eskuratuko dugu.
Horrela, bada, gure genearen exoi guztiak ezagututa, hauen sekuentziak
sartuko ditugu primer-en diseinurako programa batean, kopiatu eta itsatsi
eginez. Exoi eta introien arteko loturak zeuden tokiak markatuko ditugu,
programak badaki komenigarria dela primer-ak bertan kokatzea (exoien
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arteko loturetan, DNA genomikoarekin egon daitekeen kutsadura ekiditeko).
Azkenik programari esango diogu gure primer-ak bilatzeko. Programak,
QRT-PCRan erabiltzeko primer-rak bilatuko ditu, honako baldintza hauek
bete behar izango dituztela jakinik:
– Anplikoiaren (anplifikatu nahi dugun gene zatia) tamaina zehatza
izatea. Normalean 100 bp baino txikiagoak, hobeto anplifikatzen
direlako eta kutsadurarako arrisku gutxiago dagoelako.
– Primer-en tamaina zehatza izatea (15-20 bp inguru), Tm edo fusio
tenperaturak (molekularen DNAren % 50 desnaturalizatuta dagoen
tenperatura) 58-60 ºC artean egon beharko du, eta bi primer-en Tmen artean 1-2 ºC-ko diferentzia maximoa.
– Berdinak diren base jarraituen kopurua ahal den txikiena izatea (dimeroen eraketa ekiditeko). Adibidez, G/C base-proportzioak % 30-70
artean egon behar du (hiru loturarekin batzen diren baseak direlako
eta horrek Tm-a eta anplikoiaren egonkortasuna baldintzatuko ditu).
Programak, sartu dizkiogun datuekin, automatikoki primer-ak eta
TaqMan zundak diseinatuko dizkigu (nahi izango dugun zunda motaren
arabera, faktore batzuk edo beste izan beharko ditugu kontuan). SyberGreen
tindatzailearekin ez dugu zunda erabili behar, baina primer-en espezifikotasuna handiagoa izan beharko da. Gainera programak berak emango
dizkigu aukeratutako primer-ak dimeroak eratzeko dituzten probabilitateak.
Modu horretan, beraz, aukeratuko ditugu primer parea eta zunda (behar
izatekotan). Azkeneko pausoa primer hauek gure genearekin bat egingo
duten egiaztatzea izango da, ziur egoteko akatsik ez dugula egin eta aukerazko primer guztien artean egokienak selekzionatu ditugula. Hau da, gure
primer-ek ez dutela beste erlazionatutako generik anplifikatuko. Horretarako, adibidez, www.NCBI.nlm.nih.gov/BLAST/ helbide elektronikora jo
dezakegu.
Gure primer-a BLAST programan idatziko dugu eta programak
sekuentzia hau duten geneak erakutsiko dizkigu. Gene bakarra (interesatzen
zaigun genea, hain zuzen) ezagutuko duten primer-ak aukeratuko ditugu.
2.2.3.3. Primer-ak balioztatzea
Primer-en sekuentzia lortu eta gero, prest gaude hauek sintetizatzeko.
Normalean, oligonukleotidoak sintetizatzen dituen merkataritza-etxe bati
eskatuko diogu. Sekuentziak adieraziz eta norabidea argituz (3' eta 5'
muturrak zeintzuk diren zehaztuz) egingo dugu gure eskaera. Kontuan hartu
normalean erabiltzen diren primer-ak diseinatzeko programak 3' – 5' norabidean emango dizkigula primer-en sekuentziak, guk reverse primer-aren
5'–3' sekuentzia behar izango dugu, beraz, base konplementarioak aurkako
norabidean idatzi behar izango ditugu.

Azido nukleikoak

Primer-ak jasotzean, bidali diguten kantitateak aztertuko ditugu guri
interesatzen zaigun kontzentraziora eramateko. Normalean, primer-ak diluituko ditugu (azken kontzentrazioa erabiliko dugun QRT-PCR sistemaren eta
laginaren arabera aldatu ahal da).
Ondoren, ikusi dugun bezala, PCRa burutzeko nahastura sortu behar
dugu baina kasu honetan, anplifikazioa kuantifikatuko digun markatzaile
fluoreszentea gehituko dugu.
Primer-ak balioztatzeko, horien hainbat diluzio egiten dira. Diluzio
bakoitzak aurrekoaren primer-kontzentrazioaren erdia izango du. Modu horretan, primer-aren kontzentrazio desberdinetan gure sistemaren eraginkortasuna baieztatuko dugu.
QRT-PCRa 96 edo 384 putzuko plaketan egiten da. Plakaren lerro
bakoitzean primer diluzio bat kokatuko dugu eta QRT-PCRa aurrera eramateko behar diren erreaktibo guztiak kontzentrazio egokian gehituko ditugu. Hemen ere, aurreko atalean aipatutako kontrol negatiboak gehitu beharko ditugu. PCR plakak estali egiten dira film gardena erabiliz lurrinketa
ekiditeko. Zentrifugazio-pultsuaren bidez edukia nahastatuko dugu eta gure
laginetan burbuilarik ez zaigula geratzen ziurtatuko dugu. Azkenik plaka
PCR gailuan posizio egokian sartuko dugu eta PCRa bukatzean datuak
analizatuko ditugu.
Primer bat balioztatzeko 3 aldiz errepikatu behar izango dugu esperimentu hau eta hurrengo emaitzak lortu behar ditugu (emaitza bakoitzaren
esanahia 2.2.3.5 atalean azalduko dira):
1. «Fluoreszentziaren balio logaritmikoak vs ziklo kopurua» adierazpen grafikoa irudikatzean, kurba esponentziala lortu behar dugu.
2. «Ct vs laginaren kontzentrazioaren logaritmoa» adierazpen grafikoa
irudikatzean, zuzenaren maldak –3,5/–3,2 balioen artean egon
beharko du.
3. Tm-a adierazten duen disoziazio-kurban piko bakarra ikusi beharko
dugu.
4. Azkenik, primer-ak gel batean korriaraziko ditugu eta dagokion
neurrian marka bakarra lortzen dugula ziurtatu behar dugu.
2.2.3.4. Laginen mRNAren kuantifikazio erlatiboa
Laginen QRT-PCRa gauzatzeko 2.2.3.3. atalean egindako nahastura
bera egingo dugu 96 edo 384 putzuko plaketan. Plaka horietako putzuetan,
aztertu beharreko geneen primer-ak erabiltzeaz gain, erreferentzia-geneak
aztertzeko primer-ak ere erabili beharko ditugu kuantifikazioa egin ahal
izateko.
Erreferentzia-gene moduan GAPDHa erabili ohi da, dena den gaur egun,
ikerkuntza aurrera doan heinean, erreferentzia-gene estandarrik existitzen ez
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dela ondorioztatzen da. Beraz, esperimentu bakoitza diseinatu aurretik, gure
erreferentzia-genea zein izango den definitu beharko dugu. Horretarako,
bibliografian erreferentzia-gene moduan erabiltzen direnenetatik hastea gomendatzen dugu: GAPDH, 18sRNA, -mikroglobulina, -aktina… Erreferentzia-gene potentzial bakoitzarekin saiakerak egin behar ditugu eta gure
esperimentuaren baldintzetan aldaketa gutxien jasotzen duena hautatuko
dugu, hau da, bere espresioan konstante mantentzen dena.
2.2.3.5. Emaitzen analisia
QRT-PCRa bukatu ondoren lortuko ditugun emaitzak ulertzea eta
modu egokian adieraztea funtsezkoa izango da. PCR aparatuak fluoreszentzia-datuak prozesatzean aurkezten dizkigun emaitzen esanahia ezagutu
beharko dugu. Horretarako, Ct-ak zer diren, PCRak ondo funtzionatu duen
ala ez, eta lortutako datuak modu homologatu batean nola adieraz ditzakegun ezagutu beharko dugu. Hurrengo ataletan puntu hauei guztiei buruz
jardungo gara:
a. Ct-a
Fluoreszentziako emaitzak jasotzean hainbat aldaketa egin beharko
ditugu hauek analizatu baino lehen. PCR ziklo bakoitzean sortzen den
fluoreszentzia-seinaleari zentzu bat ematea interesatzen zaigulako. Fluoreszentzia-maila detektagarri bat lortzeko gero eta ziklo gutxiago itxaron behar
dugunean, hasierako DNA kantitatea handiagoa dela ulertuko dugu. Horren
arabera gure laginaren DNA kantitate absolutua (kurba-patroi bat erabiliz)
edo erlatiboa kalkulatu ahal izango dugu.
Beraz, fluoreszentzia, eskala logaritmikoan, ziklo kopuruaren aurrean
irudikatuko dugu grafiko batean (3. irudia).

3. irudia. Fluoreszentziaren balio logaritmikoak vs ziklo kopuruaren
irudikapen grafikoa. Fase esponentziala, fase lineala eta fase laua
bereizten dira.

Azido nukleikoak

Sortzen den kurba bakoitzean hiru gune edo fase bereizi ahal ditugu:
1. fasea. Fase esponentziala
Fase honetan anplifikazioaren eraginkortasuna altua eta konstantea
izango da. QRT-PCRan lortutako emaitzak oso zehatzak izango dira fase
honen barnean gaudenean. Fase hau fluoreszentziaren lehenengo igoera neurgarriaren ostean sortzen da eta fase lineala hasi baino lehen bukatuko da.
DNA kantitatea eskala logaritmikoan, ziklo kopuruaren funtzioan
adierazten badugu, malda zehatzeko lerro zuzen bat lortuko dugu.
2. fasea. Fase lineala
Fase honetan malda jaisten da eta lerroa «x» ardatzari ia paralelo bihurtzen da. Maila honetan PCRa gertatzeko beharrezkoak diren hainbat konposatu (bat edo gehiago) erreakzio anitzen ondorioz agortuta egongo dira
edo kontzentrazio ezegokian. Ondorioz anplifikazioaren eraginkortasuna
baxuagoa da.
3. fasea. Fase laua
Azkenik kurba «x» ardatzari erabat paralelo bihurtuko da. Erreakzioaren bukaera arte honela mantenduko da.
Ct-ren kalkulua:
Atari-zikloari Ct deritzogu (cycle threshold). Anplifikazio-kurba konkretu batentzat fluoreszentziaren detekzio-ataria gainditzeko behar den ziklo
kopuruak markatuko du Ct-ak. Bi faktoreen menpe egongo da:
– Hasierako DNA kopia kopurua.
– PCRaren anplifikazioaren eraginkortasuna.
Ct-aren esanahia:
PCRaren fase esponentziala deskribatzen duen ekuazioa:
Xn = Xm(1+EX)n-m
Non,
Xn = n ziklo iragandakoan gure sekuentziaren kopia kopurua (n≤m)
Xm = m ziklo iragandakoan gure sekuentziaren kopia kopurua
EX = anplifikazioaren eraginkortasuna (0 eta 1 artean)
PCRaren eraginkortasuna % 100ekoa bada, E X= 1 izango da, eta
ondorioz:
Xn = Xm(1+1)n-m
= Xm(2)n-m
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Beraz, PCR-erreakzioaren ziklo bakoitzak PCR-produktua bi aldiz
handiagoa dela adierazten digu. Hau da, ziklo baten desberdintasuna duten
bi laginen artean, batak besteak baino bi aldiz material gehiago du.
Aztertutako gene bakoitzaren anplifikazio-kurbak aztertuko ditugu
banan-banan. Anplifikazioaren eraginkortasuna ona izateko, gure analisiak
ziklo-tarte konkretu batean egin behar izango ditugu: fase esponentziala
irauten duen ziklo tartearen baitan, hain zuzen (4. irudia). Fase horretan
«detekzio-ataria» mugituko dugu. Horrela, lagin bakoitzarentzat Ct-a (zikloataria) zein den jakingo dugu.

4. irudia. Fluoreszentziaren balio logaritmikoak vs ziklo kopuruaren
irudikapen grafikoa. Gene guztietatik bat aukeratu dugu (kasu honetan
GAPDH) eta honentzat «detekzio-ataria» (baseline) finkatu dugu.

b. PCRaren eraginkortasuna
PCRaren eraginkortasuna neurtzeko komenigarria izango da beste
grafiko batzuk sortzea.
Primer-rak balioztatu nahi direnean, garrantzitsua izango da ikustea
nola funtzionatzen duen PCRak laginaren diluzio desberdinekin. Gainera,
lehen aipatu dugu Ct-aren balioa bi faktoreren menpe egongo dela: hasierako
DNA kopia kopurua eta PCRaren anplifikazioaren eraginkortasuna. DNA
kopia kopurua interesatzen zaigunez, anplifikazioaren eraginkortasuna
normalizatu dugula ziurtatu beharko dugu, Ct-ren balioak DNA kopia
kopuruarekin zuzenean erlazionatu ahal izateko.

Azido nukleikoak

Ct vs laginaren kontzentrazioaren logaritmoa grafiko batean adieraziko dugu (5. irudia). Grafiko horretan lortzen dugun zuzenaren maldak
PCRaren eraginkortasuna ezagutzea baimenduko digu. Eraginkortasuna
% 100ekoa bada, orduan zuzenaren maldak –3,32 balioa hartuko du.
PCRaren eraginkortasuna ontzat emateko maldaren balioa –3,32 eta –3,5
balioen artean egon behar da.

5. irudia. Ct vs lagin-kontzentrazioaren logaritmoaren irudikapen
grafikoa.

Azkenik, disoziazio-kurbak ere azter ditzakegu. Horrela ezagutuko
dugu ea gure primer-ek nahi dugun sekuentzia espezifikoki anplifikatzen
duten. Grafiko horretan piko bakar bat agertu beharko da espezifikotasuna
ziurtatzeko. Gainera, grafiko horretan Tm edo fusio-tenperatura zein den
ikus dezakegu. Horrela, Tm teorikoarekin konparatu ahal izango dugu eta
baieztatu anplifikatu diren laginak guk erabakitakoak direla (6. irudia).
Primer-ak erabat balioztatzeko, anplifikatu den DNA zatiaren tamaina
egiaztatu behar da. Horretarako TBEn sortutako % 3 agarosa-gela erabiliko
dugu eta gure primer-ek sortutako anplikoiak markatzaile molekularrekin
konparatuko ditugu (lehen esan bezala, QRT-PCRan anplikoiak 50-150 bpkoak dira).
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6. irudia. Disoziazio-kurbak erabiliz, anplifikatu dugun laginaren fusiotenperatura (Tm) ezagutu ahal izango dugu. Tm teorikoarekin alderatzean esperimentuaren fidagarritasuna neurtu ahal dugu.

d. Emaitzen aurkezpena
Lagin bakoitzaren Ct-en balio numerikoak adierazita egongo dira
programaren atal desberdin batean.
Ct balio hauek esportatu ahal izango ditugu kalkulu-programa batera
(adibidez Excel orri batera) eta bertan beharrezko kalkuluak egin.
QRT-PCRarekin lortu ditugun datuak analizatzeko bi modutako
analisiak egin ahal izango ditugu: kuantifikazio absolutua eta erlatiboa.
Kuantifikazio absolutuaren metodoa «kurba estandarraren metodoa»
ere deitu izan da. Metodo honetan, kontzentrazio ezaguneko lagina erabiltzen da kurba estandar bat eraikitzeko. Lagina estandarra izan daiteke purifikatutako dsDNA plasmatikoa, in vitro transkribatutako RNA, in vitro sintetizatutako ssDNA edo beste DNA lagina gure itu-genea espresatzen duena.
DNA edo RNAren kontzentrazioa espektrofotometrikoki neur daiteke (260
nm) eta kopia kopuruko balioetara pasatu ahal dugu gure DNA edo RNA
estandarraren pisu molekularra ezagutuz. Dena den, estandarrak eraikitzea
lan handia suposatuko du eta berauen egonkortasuna nahiko ahula izango
denez, askotan arazoak emango dizkigute. Hori dela-eta, gehienbat erabiltzen dena metodo erlatiboa da, edo «atariaren metodoa», zeinean Ct-en
alderaketa egiten den. Metodo horretan formula aritmetikoak erabiltzen dira
espresio maila erlatiboak kalkulatzeko. Horretarako gure itu-genearen Ct
balioak erreferentzia-gene batekin (ingelesez housekeeping gene deitzen
dena) konparatu beharko ditugu.
Gure itu-genearen kantitatea normalizatua erreferentzia-genearekin,
2–∆∆Ct moduan adieraziko da. Non –∆∆Ct = ∆Ct (lagina) – ∆Ct (kalibratzailea), eta ∆Ct = Ct (itu-genea) – Ct (erreferentzia-genea).

Azido nukleikoak

Grafikoetan adierazi beharko duguna, beraz, izango da itu-gene bakoitzaren 2–∆∆Ct.
Gure esperimenturako erreferentzia-gene ideala aurkitzeko, kontuan
hartu beharko dugu ehun desberdinetan, garapenaren edozein garaitan, modu
konstantean espresatu beharko dela eta esperimentuaren tratamenduak ez du
eraginik izan behar genean. Normalean erabilienak dira: GAPDH (Glizeraideido-3-fosfato deshidrogenasa), β-aktina, rRNA (RNA erribosomikoa)…
Erreferentzia-gene bakoitzaren ezaugarriak ondo ezagutu beharko ditugu gure
esperimentuan erabili ahal izateko. Gene aproposik ez denean aurkitzen,
erreferentzia-gene askorekin batera egingo da PCRa, emaitzak normalizatu
ahal izateko.
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VI. Neurofisiologia
eta neurokimika

VI.1. Elektrofisiologia-teknikak
Aitziber Mendiguren1, Itsaso Buesa2, Jon J. Azkue2, Joseba Pineda1,
Saila (EHU/UPV), 2Neurozientzien Saila (EHU/UPV)

1Farmakologia

SARRERA
Elektrofisiologia (grekotik physis, natura, eta logos, ezagutza edota ikerketa) bizidunen funtzio elektrikoa aztertzen duen zientzia da. Klinika mailan
medikuek eta laborategian ikertzaileek nerbio-sistemaren azterketarako
elektrofisiologia-teknikak erabiltzen dituzte eta horiek denak in vivo eta in
vitro bi talde nagusitan bana daitezke (1. irudia).

1. irudia. In vivo motako esperimentuetan neurona bakar baten aktibitate elektrikoa (zelula bakarraren erregistroa) edota zelula askoren aktibitate elektrikoa (erregistro multizelularra) neur daiteke eta normalki
neuronaz kanpoko jarduera elektrikoa neurtzen da. In vitro neurketak
hazitako zeluletan eta ehun-xerretan egiten dira batik bat eta bi mota
bereizten dira: zelulaz kanpoko jarduera elektrikoaren neurketa eta zelula barnekoa (mintz-partxe zigilatua: patch-clamp kasu). Mintz-partxe
zigilatuaren (patch-clamp) teknikan erregistrorako elektrodoari presio
negatibo txikia emanez zelularen mintza elektrodoaren azalean itsatsita
gelditzen da.

Oro har, in vivo esperimentuek duten abantailarik garrantzitsuena
farmakoak animalia osoan duen eragina neurtu ahal izatea da, neuronen
konexioak bere horretan mantentzen direlako. Hortaz, egoera fisiologikoa
eta fisiopatologikoa erreproduzitu dezakegu. Dena dela, in vivo teknikek badauzkate desabantailak ere, besteak beste, anestesiak farmakoaren eragina
aldatzea, farmakoak odol-presioa aldatzea eta, ondorioz, neuronen aktibitate
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elektrikoa aldatzea, biofasean dagoen farmakoaren konzentrazio zehatza
kalkulatzeko zailtasuna (arazo farmakozinetikoak). In vitro teknikek, berriz,
aipaturiko arazo horiek saihesten dituzte eta, beraz, ehun-xerretan farmakoaren kontzentrazio desberdinak eman daitezke, farmakoa ez delako metatzen.
Kapitulu honetan in vivo erabiltzen diren teknika batzuk azalduko ditugu, eta in vitro tekniken artean, berriz, zelulaz kanpoko jarduera elektrikoaren neurketa eta mintz-partxe zigilatua (patch-clamp) egiteko prozedurak
laburki aipatuko ditugu.
METODOLOGIA
1. Ehun-xerren prestaketa (in vitro)
1.1. Zelula bakar baten kanpoko jarduera elektrikoa neurtzeko
Kloral hidratozko anestesiapean (400 mg/kg p.b) dauden animaliei
(Sprague-Dawley arratoiak kasu) burua mozten zaie. Garuna animalia hil eta
berehala atera eta izoztutako likido zefalorrakideo artifizialean (LZR) sartzen da. LZR horretan kloruro sodikoaren ordez sakarosa jartzen da neuronen biziraupena handitzeko. 600 µm-ko lodiera duten ehun-xerra koronalak mozten dira entzefaloaren enborretik bibratomoaren bidez. Gure kasuan,
ehun-xerra horiek locus coeruleus (LC) (ugaztunen erdiko nerbio-sistemako (ENS) gune noradrenergiko garrantzitsuena da) edota errafe dortsal (ED)
(ugaztunen ENSko gune serotonergiko garrantzitsuena) izeneko guneak
barnebiltzen dituzte. Dena dela, aztertu nahi den ENSko gunearen arabera,
ehun-xerren mozketa maila eta ehun-xerrek biltzen dituzten guneak
desberdinak izaten dira. Ehun-xerrak mozketatik Hass motako fase tarteko
ontzi batean osatzen uzten dira 90 minutuz eta 33 ºC-tan. Ehun-xerrak bizirik
mantentzen dira LZRz (% 95 O2 eta % 5 CO2-rekin burbuilatuta, pH=7,34
fluxuaren abiadura 1,5 ml/min). LZRk honako osagaiak dauzka (mM):
NaCl 129; KCl 3; NaH2PO4 1,25; MgSO4 2; CaCl2 2; NaHCO3 21; eta Dglukosa 10. Farmakoaren aplikazioa LZR hutsa duen giltza itxiz eta farmakoa duen giltza zabalduz egiten da. Prozedura horrek farmakoen trukaketa ona dakar baina aztertu nahi den guneak dituen berezitasunak kontuan
hartuta (hartzaileak, neuronak…) farmako desberdinak eman daitezke
trukaketa ona dela egiaztatzeko. LCaren kasuan, adibidez, ehun-xerrak ondo
perfundituta dauden jakiteko met-entzefalinak (adibidez 1 µM) edota noradrenalinak (NA) (adibidez 50 µM) eragindako inhibizioa erabiltzen da eta
EDren kasuan, berriz, 5-HTk (adibidez 50 µM) edota 8-OH-DPATk (10 nM)
eragindakoa.
1.2. Mintz-partxe zigilatua (patch-clamp) egiteko
Mintz-partxe zigilaturako (patch-clamp) ehun-xerrak prestatzeko,
isofluranozko anestesiapean dauden animaliei (saguak gehienetan) burua
mozten zaie. Berehala garuna atera eta izoztutako LZRn sartzen da,
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LZRren osagaiak honakoak izanik (mM): NaCl 126, NaH2PO4 1,2, KCl 3,
MgCl 2 5, CaCl 2 1, NaHCO 3 26, glukosa 20, Na-laktatoa 4 (ondoren
disoluzioa hau % 95 O2 eta % 5 CO2-rekin burbuilatu egiten da, pH=7,37,4). Gure kasuan, zerebeloa barnebiltzen duten 250 µm-ko lodierako ehunxerra sagitalak mozten dira bibratomoaz. Mozketaren ondoren, ehun-xerrak
Gibb motako ontzian osatzen uzten dira 45 minutuz eta 35°C-tan. Ondoren
mintz-partxe zigilatuko (patch-clamp) esperimentuak hasi aurretik, ehunxerrak giro-tenperaturan 2 ordutan uzten dira. Ontzi horretako LZRk
honako osagaiak dauzka (mM): NaCl 126, KCl 3, MgCl2 1, CaCl2 2,5,
NaHCO3 26, glukosa 20, Na-laktato 4, pH=7,3-7,4. Mintz-partxe zigilatuko
(patch-clamp) esperimentuak egiteko, berriz, ehun-xerrak honako
konposaketa duen LZRz mantendu egiten dira (mM): NaCl 126; NaH2PO4
1,2, KCl 3, MgCl2 1, CaCl2 2,5, NaHCO3 26, glukosa 10, pH=7,3-7,4, 2024 C eta fluxuaren abiadura 1,5 ml/min.
In vitro esperimentuetan farmakoaren ezaugarrien arabera (liposolugarritasuna adibidez) farmakoak zuzenean LZRn disolbatzen dira edota
farmakoen ama-disoluzio kontzentratuak prestatzen dira. Ama-disoluzio
guztiak –25 ºC-tan mantentzen dira eta esperimentuaren egunean farmako
bakoitzari dagokion kontzentrazioa prestatzeko LZRn diluitzen dira. Kasu
guztietan kontrolak farmakoak disolbatzeko erabilitako disolbatzaile kantitate maximoekin egiten dira.
2. Animaliaren prestakuntza eta ebakuntza (in vivo)
2.1. Garunean neurketa elektrikoa egiteko
Kloral hidratozko anestesiapean (400 mg/kg p.b) dauden animaliei
trakeotomia egin eta bena jugularrean kateter bat jartzen zaie anestesia zein
farmako dosiak emateko. Prozedura hau farmakoaren eragin sistemikoa
(farmakoa bena barnetik ematean gertatzen dena) aztertzeko erabiltzen da.
Farmakoak ENSan bertan duen eragina aztertzeko, berriz, berau garuneko
bentrikuluaren barnean zein lokalki interesatzen zaigun gunean eman daiteke. Animaliak euskarri estereotaxi batean jartzen dira burua plano horizontalarekiko 15º-tan (sudurra beherantz). Gorputzeko tenperatura 37 ºC-tan
mantentzen da. LC gunearen neurketa elektrikoa egiteko hezur okzipitala
zulatu eta beirazko erregistrorako elektrodoa sartzen da fontanela lambdoidetik 3,7 mm atzerantz, erdigunetik 1,1 mm alborantz eta garun-azaletik 5,56,5 mm bentralerantz. Aipatzekoa da ikertu nahi den gunearen arabera
elektrodoa sartzeko tokia aldatu egiten dela. Aztertu nahi den gunearen
koordenatuak zein diren jakiteko Paxinos eta Watson-en atlasa erabiltzen da.
Garuneko bentrikulu barnean farmakoa emateko ezkerreko albobentrikuluan garezurrari itsatsita 23 gauge-ko altzairuzko kateterra jartzen
da (bregmatik 1,0 mm atzerantz, erdigunetik 1,3 mm alborantz eta garezurazaletik 4-5 mm-ko sakonerantz). Farmakoak lokalki emateko, berriz, horma
lodia duen eta barrutik kalibratuta dagoen pipeta estua erabiltzen da. Pipeta
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hori atzetik apurtu, farmakoaz bete eta ondoren erregistroko mikropipetari
itsasten zaio (Ruiz-Durantez et al., 2002). Lokalki farmakoa presio-gailuak
(Picospritzer TM II, General Value Corp) sortutako presio-pultsu bat edo
batzuk (50-150 ms) aplikatuz ematen da. Emandako farmakoaren bolumena
kalibratutako pipetan meniskoaren mugimenduari jarraituz kalkula daiteke.
2.2. Orno-muinean neurketa elektrikoa egiteko
Animaliari uretanozko anestesiapean (1,5 g/kg p.b) karotida arteria
komuna kanulatu egiten zaio odol-presioa neurtzeko, azken hori 80 eta
100 mmHg bitartekoa izanik. Eskumako kanpoko bena jugularra ere kanulatu egiten zaio 1 ml/min-ko Tyroide soluzioa edo zenbait farmako berezi benabarneratzeko. Gorputz-tenperatura 37 ºC eta 38 ºC bitartean mantentzeko
feed-back bitartez kontrolaturiko berogailua erabiltzen da. Biceps femoris
giharra bitan banatuz ezkerraldeko nerbio ziatikoa azaleratu egiten zaio
elektrodo bipolarraz kitzikatzeko eta nerbioaren lehortzea eragozteko
berehala parafina epelez estaltzen da.
-

2. irudia. Laminektomia gauzatzen den eskualdearen irudia. Bularraldeko T13 eta gerrialdeko L1 ornoak kendu egiten dira, L4 eta L5 ornomuin atalei dagozkienak. Nerbio ziatikoak orno-muin atal horietan
proiektatzen du eta nerbioa kitzikatu ondoren orno-muin atal horietan
elektrodo aterale baten bidez azaleko geruzetako elektronegatibotasuna
neurtzen da.

Laminektomiaren bitartez lehendabiziko gerrialdeko L4 eta L5 ornomuin atalak azaleratzen zaizkie (2. irudia), gero bularraldeko T13 eta gerrialdeko L1 ornoak kendu eta orno-muinaren gainazalari (duramater) silikonazko putzu iragazgaitz bat eransten zaio eta horren barnea LZRz betetzen
da. Modu horretan, silikonazko putzuaren baitan jarritako isurkinek ez dute
putzutik ateratzerik baina badaukate orno-muin ehunera bertara sartzeko
erraztasun handia, batez ere azaleko geruzetara. Era horretan orno-muinaren
azaleko geruzen (I-II geruzak atzealdeko orno-muineko gainazaletik 100300 µm-ra kokatzen dira) baitan kokatzen diren hartzaileetaraino edo beste
zenbait proteinataraino farmakoa bideratzeko baldintza egokiak ziurtatzen
dira (Beck et al., 1995). Farmako ezberdinen eragina aztertzeko, LZR
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putzutik kendu egiten da erregistroa egonkortu ondoren, normalean 40
minutu-edo behar izaten dira horretarako, eta haren ordez farmako ezberdinen
soluzioak jartzen dira 20 min-tan zehar berauen efektua neurtzeko.
3. Erregistrorako gunearen identifikazioa eta neurona desberdinen isolatzea
3.1.Zelula bakar baten zein zelula askoren kanpoko jarduera
elektrikoaren neurketa
In vivo eta in vitro esperimentuak egitean gune jakin bat identifikatzeko eta bertako neuronak isolatzeko erabiltzen diren ezaugarriak aztertu
nahi den gunearen araberakoak dira. In vivo adibidez LCa animaliaren
oinean emandako presioak sortutako erantzun estimulatzaile-inhibitzailearen
bidez identifikatzen da. LCaren alde dortsaleko isiltasun elektrikoa (4.
bentrikuluari dagokiona) ere lagungarria da LCa identifikatzeko. Azkenik, 5.
nerbioaren nukleo-erdiko garunaren zelulak aktibatu egiten dira animaliaren
baraila mugitzean eta gune hori LCaren albo-aldean kokatzen da. Kasu guztietan, NA zelulak beraien ezaugarri elektrofisiologikoengatik identifikatzen
dira, hala nola aurkezten duten deskarga-jarduera espontaneo egonkorrengatik eta maiztasun txikikoengatik (0,5-5 Hz) zein iraupen luzeko uhin
formadun bifase positibo-negatibodunengatik (2-4 ms) (Andrade et al.,
1983). Erregistroa orno-muinean gauzatuko bada, nerbio ziatikoa edo kasuan
kasu beste nerbio aferente mota bat kitzikatuko bada, ikertzaileak kitzikatua
izango den nerbioaren zentzumen-pertzepzioaren eskualdea ukituko du.
Eskualde horretan presio txikia eraginez, neurketa-eremuan erantzun txikiak
agertuko dira eta horrek egiaztatuko du neurketa-elektrodoak orno-muinean
daukan kokapen zuzena.
Azkenik, neurketa-elektrodoaren kokapen egokia modu zehatzagoan
baieztatzeko in vivo esperimentua bukatzean egiaztapen histologikoa egin
behar da. Horretarako, 5 µA-ko korronte katodikoa pasatzen da neurketarako
erabili den elektrodotik barrena eta horrek erregistraturiko gunean arrasto urdina uzten du. Bihotz barnean % 10eko edota % 4ko formaldehido disoluzioa
perfundituz, garuna edo orno-muina hurrenez hurren finkatu egiten dira. Ondoren 50 µm-ko lodiera duten ehun-xerrak mozten dira. Ehun-xerra horiek
gorri neutroz tindatzen dira eta mikroskopioren bidez arrasto urdina LCan
edota orno-muineko lehenengo geruzetan kokatuta dagoela egiaztatzen da.
In vitro esperimentuetan, LCa substantzia gris zentralaren albo ertzean
dagoen gune beltz gisa identifikatzen da (3. irudia). ED, berriz, substantzia
gris periakueduktalaren erdi-sabelaldean agertzen da (3. irudia). Ehunxerretan bukaera noradrenergikoak moztuta daudenez, EDko 5-HT neurona
gehienek ez dute deskarga-jarduera espontaneorik aurkezten. Horregatik
esperimentu guztiak α1 adrenohartzailearen agonista den fenilefrinaren (PE)
(15 µM) presentzian egiten dira. 5-HT zelulak ezaugarri elektrofisiologikoengatik identifika daitezke; jarduera elektriko egonkor eta maiztasun
txikikoengatik (0,5-2,5 Hz) zein iraupen luzeko uhin formadun bifase
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positibo-negatibodunengatik (2 ms) alegia. Gainera arestian aipatu bezala,
erregistratutako 5-HT zelulak isolatzeko ezaugarri farmakologikoak ere
kontuan hartzen dira, adibidez 5-HTk (50-100 µM) edota 5-HT1A hartzailearen agonista den 8-OH-DPATek (10 nM) sortutako eragin inhibitzailea
(Aghajanian eta Lakoski 1984; Hajos et al., 1996). Ez 5-HT zelulak beraien
ezaugarri elektrofisiologikoengatik identifikatzen dira, hots, iraupen laburreko (<2 ms) deskarga-jarduera azkar (>10 Hz) eta ezegonkorrengatik
(Aghajanian et al., 1978; Aghajanian eta Lakoski, 1984; Kirby et al., 2003).

3. irudia. Zelulaz kanpoko jarduera elektrikoa neurtzeko erabilitako
elektrofisiologia-prozeduraren eskema. Ehun-xerretan neurketarako
elektrodoa geziek markatutako guneetan sartzen da eta seinalea anplifikatu eta isolatu egiten da, ondoren, osziloskopioan ikusi, entzungailuan
entzun eta ordenagailu bidez analizatzeko.
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3.2. Mintz-partxe zigilatua (patch-clamp)
Zerebeloko ehun-xerretan Purkinje zelulak geruza pikortsuaren eta
molekularraren artean aurki daitezke eta beraien tamaina handiagatik erraz
identifikatzen dira (4. irudia). Beste gune batzuetako zelulak identifikatzeko
erabiltzen diren ezaugarriak gunean dauden zelulen arabera aldatzen dira.
Batzuetan zelulen identifikazioa errazteko osagai fluoreszenteak erabiltzen
dira. Dena dela, aipatzekoa da elektrofisiologia-teknika hau erabiltzeko ez
dela derrigorrezkoa infragorri bidezko mikroskopioaz zelulak ikustea.

4. irudia. Infragorri bidezko mikroskopioaz ikusitako Purkinje zelulak.
Ezkerreko irudian Purkinje zelulak ikusten dira geruza pikortsuaren eta
molekularraren artean. Eskumako irudian, berriz, mintz-partxe zigilaturako elektrodoa Purkinje zelula barnean ikus daiteke.

4. Jarduera elektrikoaren neurketa
4.1. Zelulaz kanpoko jarduera elektrikoaren erregistroa
LCko eta EDko neurona bakar baten kanpoko jarduera elektrikoa neurtzeko aurretik beste ikerlanetan erabilitako prozedura berari jarraituko diogu
(Aghajanian eta Lakoski, 1984; Pineda et al., 1996; Mendiguren eta Pineda,
2006, 2007). Neurketa elektrikorako % 0,5 sodio azetatoz eta % 2 pontamina urdinaz (in vivo) edota 50 mM kloruro sodikoz (in vitro) betetako beirazko Omegadot mikropipeta erabiltzen da. Horien punta apurtu egiten da
2-5 µm-ko (3-5 MΩ) tamaina duen pipeta lortu arte. Elektrodoak jasotako
zelulaz kanpoko seinalea inpedantzia handiko anplifikatzailetik pasatzen da,
ondoren osziloskopio batean ikusarazi eta entzungailu batean entzuten da.
Zelula bakarraren potentzialak atzeko zaratatik diskriminatzaile baten bidez
isolatzen dira, neurona potentzialaren maiztasunak neurtu eta azkenik PCrako
programa baten bidez 10 s-ko histogramak irudikatzen dira (HFCP ®,
Cibertec SA, Madril, Espainia) (3. irudia)
Orno-muinean gertatzen diren erantzunak neurtzeko nerbio ziatikoa
minuturo elektrikoki kitzikatu egiten da platinozko elektrodo bipolarren bitartez eta erantzuna ordenadorean jaso egiten da. Kitzikapenerako erabiltzen
diren pultsu elektrikoen ezaugarriak, gainzama elektrikoa (volt edo anpe-
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reetan) eta kitzikapen-denbora, kitzikatuko den nerbioaren ezaugarri fisiologikoen araberakoa izan behar da. Hau da, nerbio ziatikoaren kasuan C eta A
motako zuntzek osatzen dute nerbioa. C motako zuntzek estimulu mingarriak garraiatzen dituzte eta ez daukate mielinazko geruzarik, hauek kitzikatzeko 0,5 ms-ko iraupena eta 15-20 V-eko gainzama elektrikoa daukaten
pultsu elektrikoak behar dira. Aldiz, A motako zuntzak kitzikatzeko,
mielinadunak eta ukimena eta tenperaturaren sentikortasuna garraiatzen
dituztenak, nahikoa da 0,1 ms-ko iraupenarekin eta 5 V-eko gainzama
elektrikoarekin hauek kitzikatzea. Ondoren, orno-muinean agertzen diren
erantzun kitzikatzaile postsinaptiko guztiak inpedantzia handiko (3-5 MΩ)
tungstenozko neurketa-elektrodoak jasotzen ditu eta seinalea 1.000 aldiz
anplifikatu eta frekuentzia ezberdinen filtroetatik pasatzen da (50 Hz-1 kHz
frekuentzia-filtroak). Osziloskopioak orno-muineko atal berezi horretan
gertatzen ari den volt-aldaketa neurtu eta eremu potentzialaren irudia, uhin
modukoa, ematen du (5. irudia).

-

5. irudia. Nerbioa kitzikatzen denetik orno-muineko azaleko geruzetan
neurtzen den ohiko eremu potentziala agertzen da irudian denborarekiko funtzioan. Nerbioaren kitzikapen elektrikoa egokia izan dadin
pultsuaren iraupena eta gainzama elektrikoa kontuan hartu behar dira.
Seinale elektrikoaren neurketa orno-muineko azaleko geruzetan txertatutako elektrodo baten bidez gauzatzen da, ondoren erantzuna anplifikatzaile batetik pasatu eta azkenik osziloskopioan eta ordenadorean
agertzen da. Silikonazko putzua orno-muinera itsatsita geratzen denean
LZR zein farmakoa bertara bota eta zuzenean azaleko geruzetaraino
hedatuko dira, betiere putzutik kanpora atera gabe.
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Ikertzaileak esperimentu motaren arabera finkatuko du zein frekuentziatan kitzikatuko duen ingurualdeko nerbioa. Zentzu horretan, interesgarria
da nola kitzikapen elektrikoaren frekuentzia asko handituz zenbait neuronaren ohiko erantzun elektrofisiologikoak aldatzen diren (Liu eta Sandkühler,
1998; Azkue et al., 2003). LabView v6.i (Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench, National Instruments) programa erabil daiteke
kitzikapenaren ezaugarriak programatzeko eta ordenadoreak automatikoki
pultsuak emango ditu ikertzaileak estimatutako frekuentzian. Datuak
ordenadorean jasotzeko eta, beraz, seinale analogikoa digital bihurtzeko, ordenadorean txertatutako 10 kHz-eko bihurketa-txartela berezia erabil daiteke
(MIO16, National Instruments). Horrela, programak berak kitzikapena
abiarazten du, datuak denbora errealean jaso egiten ditu eta, azkenik, datuak
gordetzen ditu ondoren egingo den analisirako.
Nerbio ziatikoa osatzen duten A zuntzak —hauen artean Aβ motako
zuntzak (ukimena garraiatzen dutenak) eta Aδ motakoak (tenperatura garraiatzen dutenak) besteak beste— zein C zuntzak kitzikatzeko pultsu elektrikoaren iraupena eta gainzama elektrikoa kontuan hartzen dira. Arestian
aipatu bezala, A zuntzak (mielinadunak) kitzikatzeko 0,1 ms-ko iraupeneko
pultsu elektrikoak erabiltzen dira, zeren iraupen txikiko pultsu horiek ez
baitituzte C motako zuntzak aktibatzen. Hain zuzen ere, Aβ motako zuntzak
aktibatzeko 700 mV-eko pultsuak erabiltzearekin nahikoa da baina ez ditu
Aδ motako zuntzak aktibatuko. Aldiz, 5 V erabiliz Aδ eta Aβ zuntzak aldi
berean aktibatzen dira. Azkenik, lortutako erregistroan, zuntz ezberdinek
aurkezten duten garraio-abiaduran oinarrituz, Aβ zuntzek eta Aδ zuntzek
bideratutako eremu potentzialak ezberdindu daitezke (Schouenborg, 1984;
Liu eta Sandkühler, 1997) (6. irudia).
Bestalde, erantzunaren azterketarako seinaleak hartzen duen altuera
maximoa zein daukan azalera analiza daitezke. Hain zuzen ere, Aδ motako
zuntzek bideratutako eremu potentziala neurtzeko 5 V-eko pultsuak eman
ondoren (Aβ eta Aδ zuntzak aktibatuko dira) lortutako erantzunari 700 mVeko pultsuan (bakarrik Aβ zuntzek bideratutako eremu potentziala agertuko
da) lortutako seinalea kenduko zaio eta horrela Aδ zuntzek bideratutako
eremu potentziala isolatzen da (Buesa et al., 2006). Azkenik zuntz mota
ezberdinek aurkezten dituzten garraio-abiadura ezberdinak kontuan hartuz,
zuntz hauen aktibazioz orno-muinean sortzen diren sinapsi bakarreko erantzunak (osagai monosinaptikoa) eta sinapsi askoren bitartez bideratutako
erantzunak (osagai polisinaptikoa) bereiz daitezke. Hau da, Aδ zuntzek
bideratutako eremu potentziala 5-90 ms bitarteko atzerapenarekin agertzen
da, zuntz hauek 1,2-30 m/s-ko garraio-abiadura aurkezten baitute (Schouenborg, 1984; Liu eta Sandkühler, 1997). In vitron ikusi da 5-90 ms bitarteko
atzerapen tartean, lehenengo 4 ms-tan osagai monosinaptikoa agertzen dela
(Ruscheweyh eta Sandkühler, 2001). Aldiz, 9-90 ms bitarteko tartean bi
osagaiak agertuko dira: osagai monosinaptikoa baina batez ere polisinaptikoa (Ruscheweyh eta Sandkühler, 2001).

223

224

Neurozientzien laborategiko eskuliburua

-

6. irudia. Nerbio aferente bati 20 V eta 0,5 ms-ko kitzikapen elektriko
bat ezartzearen ondorioz zuntz mota guztiak kitzikatzen dira eta guztiek
garraiatzen dute kinada sinaptiko sorta bat orno-muineraino. Neurketaelektrodoak zuntzek bideratutako eremu potentziala (EP) neurtuko du.
Orno-muinera iristen den lehen kinada sinaptikoa Aβ zuntzek bideraturikoa da, eta ondoren Aδ eta C zuntzek garraiatzen dituztenak heltzen
dira. A zuntzak bakarrik aktibatzeko 0,1 ms-ko iraupena eta 5 V-eko
gainzama elektrikoa duten pultsu elektrikoak erabiltzen dira. Zehazki,
Aβ motako zuntzak aktibatzeko 700 mV erabiltzen dira eta Aδ motakoak aktibatzeko berriz 5 V.

Aipatzekoa da ere, garraio-abiaduran oinarrituz Aβ motako zuntzek
bideratutako eremu potentzialean osagai monosinaptikoa eta polisinaptikoa
ezberdindu daitezkeela (Schouenborg, 1984; Liu eta Sandkühler, 1997). Hau
da, Aβ motakoak garraio-abiadura azkarrena duten zuntzak dira, gutxi gorabehera >30 m/s. 0-5 ms-ko atzerapen-tartearen barruan osagai monosinaptikoa agertzen da, tarte horretatik aurrera osagaia polisinaptikoa izango da.
Azkenik, C zuntzak kitzikatzeko erabiltzen diren pultsu elektrikoak
0,5 ms-ko iraupenekoak eta 20 V-ekoak izan behar dira (6. irudia). Beraz,
pultsu elektriko honek bai C zuntzak bai A zuntzak aktibatuko ditu eta,
garraio-abiaduran oinarrituz, C zuntzek bideratutako eremu potentziala
diskrimina daiteke. Hain zuzen ere, 90 ms-ko atzerapen-tartean agertuko da
C zuntzei dagokien seinalea, azken horiek 1,2 m/s-ko garraio abiadura baitute
(Schouenborg, 1984; Liu eta Sandkühler, 1997).

Elektrofisiologia-teknikak

4.2. Mintz-partxe zigilatua (patch-clamp)
Mintz-partxe zigilatuko (patch-clamp) esperimentuak bi egoeratan egin
daitezke: 1) korronte finkatuan (current-clamp), zeinean mintz potentzialaren diferentzia neurtzen den zelula barnera korronte positiboa edo negatiboa injektatzen den bitartean; 2) potentzial finkatuan (voltage-clamp),
zeinean mintz potentziala finko mantentzen den eta potentzial hori mantentzeko behar den korrontea neurtzen den. Mintz-partxe zigilatu (patch-clamp)
metodoa lau eredutan egin daiteke: zelula-mintzari itsatsita delakoan
(cell-attached), zelula oso delakoan (whole-cell), zelula-mintzaren barnealdea
kanporantz delakoan (inside out), eta zelula-mintzaren kanpoaldea kanporantz delakoan (outside out), alegia. Zelula-mintzari itsatsita delako ereduan
(cell-attached) zelularen mintza ez da apurtzen eta erreten bakar bat
aztertzeko erabil daiteke. Zelula oso delako ereduan, berriz, elektrodoaren
puntak zelularen mintza apurtzen du eta zelula barneko neurketa egiten da.
Gure kasuan, zerebeloko Purkinje zelulen mintz-partxe zigilatua (patchclamp) egiteko, aurretik beste ikerlanetan erabilitako prozedura berari
jarraitzen zaio (Than eta Szabo, 2002; Szabo et al., 2006). Kasu honetan
erabilitako elektrodoak boro silikato beirazkoak izaten dira eta beraien
erresistentzia 2-3 MΩ-ekoa da. Erregistroak anplifikatzaile baten bidez lortu
eta datuak TIDA (HEKA Elektronik, Lambrecht, Alemania) programaz
aztertzen dira. Jarrai-erresistentziaren orekatzea % 50ekoa da. Jarrai-erresistentzia zelula erregistratzen hasi aurretik eta ondoren neurtzen da eta aldaketa
% 20koa baino handiagoa denean zelula baztertu egiten da. Gure kasuan,
korronte inhibitzaile postsinaptiko espontaneoak (KIPSe) zelula oso delako
ereduan erregistratzen dira mintz potentzial finkatua –70 mV-ekoa izanik
(voltage-clamp) baina, arestian aipatu bezala, posible da korrontea finkatzea
(current-clamp) eta potentziala neurtzea. Izan ere, korrontea finkatu egoeran
(current-clamp) egiten diren neurketak fisiologikoagoak dira. Elektrodoen
osagaiak aldatu egiten dira neurtu nahi denaren arabera. Depolarizazioak
eragindako inhibizioaren apaltze (DIA) fenomenoa ikasteko, adibidez,
erabilitako elektrodoek honako osagaiak dauzkate (mM): CsCl 147, MgCl2 1,
HEPES 10, EGTA 1, ATP-Na2 4, GTP-Na 0,4, N-etil-lidokaina Cl 2, pH=7,4.
KIPSe-ak zenbatzeko MiniAnalisi programa (Synaptosoft, Decatur, GA,
AEB) eta Sigmaplota (SPSS, Chicago, IL, AEB) erabiltzen dira.
DATUEN AZTERKETA
Farmako batek deskarga-jardueran duen eragina neurtzeko, farmakoaren
kontzentrazio (in vitro) edo dosi (in vivo) bakoitzak deskarga-jarduera
espontaneoan edota PEak eragindako deskarga-jardueran (EDren kasuan)
duen efektua kalkulatzen da. Horretarako, hasierako deskarga-maiztasuna
(1-3 minutu farmakoa eman aurretik) eta deskarga-maiztasunaren aldaketa
maximoa (farmakoa eman ondoren edo eman bitartean) neurtzen dira. Balio
hori hasierako deskarga-maiztasunarekin ehunekotan konparatzen da gehienetan. Emaitzak, normalki, batez besteko ± B.E.E moduan adierazten dira.
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Bestetik, askotan farmakoen eraginkortasuna eta potentzia neurtzea
interesatzen zaigu. Horretarako kontzentrazio-eraginaren kurbak egiten dira.
Animalia bakoitzeko datuak honako ekuazio matematikora egokitzen dira
E=Emax/{1+(KE50/A)n}, non E (A) farmakoaren eragina (maiztasun basalarekiko aldaketa ehunekotan), Emax eragin maximoa, KE50 Emaxren % 50
eragiten duen kontzentrazioa eta n kontzentrazio-eraginaren kurbaren malda
diren. KE50 eta n analisi hori eginez kalkulatzen dira eta Emax % 100 izaten
da, zeren gure sisteman eragina maximoa dela kontsideratzen baitugu.
Analisi estatistikoa egiteko zenbait test estatistiko erabiltzen dira. Oro
har, bi talde konparatzeko Student t testa erabiliko dugu eta bi talde baino
gehiago konparatu nahi ditugunean, bariantzaren analisia (ANOVA). Zelula
berean bi talde konparatu behar diren kasuetan, Student t test parekatua
erabiltzen da, eta bi talde baino gehiago diren kasuetan, neurketa errepikatuen bariantzaren azterketa. Bi talde desberdinen arteko konparaketak
egiteko Student t testa edota bide bakarreko ANOVA eta ondorengo testa
(Dunnet testa, etab.) erabiltzen dira.
Mintz-partxe zigilatuko (patch-clamp) esperimentuetan KIPSe-en
altuera metatuak, disolbatzailearen eta farmakoaren presentzian, askotan
hasierako balioarekiko (PRE) portzentaje gisa adierazten dira (ehunekotan).
PRE balioa lehenengo minutuan neurtutako KIPSe-en altuera metatuen
batez bestekoa izaten da. Sarritan, Mann-Whitney banaketa libreko testa
erabiltzen da bi taldeetako datuak konparatzeko, eta talde berean hasierako
balioarekiko (PRE) konparaketak egiteko, berriz, Wilcoxon testa dago.
Analisi estatistikorako Windows-erako GraphPad Prism (GraphPad
Software, San Diego, California AEB) edota SPSS programak erabiltzen dira.
Balioak esanguratsutzat hartzen dira p=0,05 edo txikiagoa den kasuetan.
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VI.2. Mikrodialisia
Igor Horrillo, Farmakologia Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Mikrodialisia odolean zein ehunetan aurkitzen diren substantzien laginak
jasotzeko eta hauen monitorizaziorako erabiltzen den in vivo teknika da. Honen bidez, neurotransmisore, neuropeptido, entzimak nahiz elektrolitoak jaso ahal dira, baita zenbait hormona, farmako edo toxina ere. Erdi-iragazkorra den mintza duen mikrodialisirako zunda ehun zein fluidoan sartzen da,
isuri fisiologikoak jaso nahiz perfunditzeko. Horrela, ehunean aurkitzen
diren molekulak dialisirako mintza zeharkatu eta zundan zehar garraiatzen
dira hauek jasotzeko eta kuantifikatzeko. Difusio pasiboaren indarrez, molekulak kontzentrazio-gradientearen alde pasatzen dira dialisirako mintzean
zehar. Mikrodialisiaren bidez esna dagoen animaliaren garunean ematen diren aldaketa neurokimikoen jarraipena egin dezakegu. Modu horretan
asaldura neurologikoek eta farmakoen bidez eragindako aldaketen azterketa
egin genezake.
METODOLOGIA
Teknika honen bidez karraskari eta primateekin ikerkuntza egiten da,
azken urte hauetan gizakien garunean ere zenbait saio egin diren arren.
Kontuan izan behar da animaliekin lanean hasi aurretik, ikerkuntzarako
animalien erabilera Europar Batasunak (O. J. Of E.C. L358/1 18/12/1986)
zein estatuko gobernuak (R.D. 1201/2005) erregulatzen dutela eta haien
irizpideei jarraituz lan egin behar dela.
Mikrodialisia martxan jartzeko, lehengo, zundak muntatu behar dira
gero nahi dugun gorputz-atalean kirurgia esterotaxiko bidez ezarriak izateko:

1. irudia. Zunda baten adibide grafikoa.
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1. Zunden muntaia
Lau motatako zundak aurki ditzakegu hauen itxura geometrikoaren arabera sailkatuak: zentrokideak, U formakoak, horizontalak eta alboz albokoak. Atal honetan zunda zentrokidearen muntaia azalduko dugu hau baita
erabilgarriena. Mikrodialisirako zunda hauek bi kanalizazio-sistemaz osatuta
daude, bata bestearen barruan. Bi sistema hauek mintz batek banatzen ditu.
Zundaren formaz gain kontuan izan behar dugu aztergai dugun molekularen
tamaina dialisirako mintzaren aukeraketa egokia egiteko orduan. Salgai
dauden mintzek konposaketa ezberdina dute eta horren araberakoa izango da
poroen tamaina ere: zelulosa erregeneratua, kuprofanoa, poliakrilonitrilo/
sodio metalisulfonato kopolimeroa… Normalean erabiltzen diren mintzek
20.000 dalton baino pisu txikiagoa duten substantziak zeharkatzen uzten dute.
Zunden barrenean bi silika-hodi sartzen dira, bata perfusiorako eta bestea lagina jasotzeko (IN eta OUT). Silika-hodiak altzairuzko hodien barruan
sartzen dira eta kolaz itsasten dira Y forma emanez. Ondoren, sarrerako eta
irteerako hodiei polietilenozko tutu malguak lotzen zaizkie eta zundaren
muturrean dialisirako mintza jartzen zaio. Mintza ere kolaz itsasten da hodimuturrera.
DIALIZATUA

OBI

TRUKE
OSMOTIKOA

DIALISIRAKO
MINTZA

2. irudia. Zunda baten eskema grafikoa.

Zundaren luzera eta lodiera ezarri beharreko ehunaren berezitasunetara
egokitzen dira. Esate baterako, arratoietan ezartzen diren zunden mintza
5 mm-koa izaten da.
1.1. Mikrodialisirako zunden errendimendua
Teknika honek aurkezten dituen desabantailetariko bat berreskurapena
dugu. Parametro hau zundentan zehar iragazten den substantzia-kantitatea
adierazteko erabiltzen da; zundetan zehar jasotako dializatuan aurkitzen den
substantzia-kantitatearen eta mintzetik kanpo dagoen eremuan aurkitzen den
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substantzia-kantitatearen arteko erlazioa definitzen du. Berreskurapen hau
ehuneko portzentajean emanda dator eta in vitro egoeran neurtzen da.
Mikrodialisirako zundek ez dute eremu estrazelularrean aurkitzen diren
substantzien % 100eko dialisia egiten, ezta administratzen ditugun substantziak % 100ean barreiatzen. Berreskurapen maila mintz motak, substantziaren
tamainak, mintzaren iragazkortasunak eta perfusioaren fluxuak mugatzen
dute. Horrela, substantzia jakin batentzat, perfusio-fluxu altuek berreskurapen baxua izango dute eta fluxu baxuek berreskurapen altua.
Substantzia jakin baten berreskurapena kalkulatzeko, zundak kontzentrazio ezaguneko disoluzio batean sartzen dira eta perfusio-fluxu jakin bat
aplikatzen zaie. Berreskurapenaren kalkulurako, dializatuan jasotako substantzia-kantitatea neurtzen da eta disoluzioan aurkitzen den substantzia-kantitatearen ehuneko proportzio gisa emango da.
2. Zunden ezarpen esterotaxikoa
Atal honetan mikrodialisirako zundak arratoiaren garunean ezartzeko
jarraitu beharreko pausoak azalduko ditugu adibide gisa, bestelako animaliekin ere pauso berei jarraitzen zaie baina materiala egokituz. Ezarpen hau
bi modutan egin daiteke: gida gisa jokatuko duen kanula ezarri eta esperimentuaren egunean zunda bertatik sartuz edo zuzenean zunda garunean
ezarriz.
2.1. Materiala:
– Arratoia.
– Anestesikoa; kloral hidratoa edo pentobarbital sodikoa peritoneo
bidezko ziztaketan. Isofluoranoa edo beste gas anestesikoren bat,
aire bidezko anestesia lortzeko.
– Hortzetarako zementu akrilikoa, lehorketa azkarra duena eta gogor
geratzen dena.
– Arratoiarekin erabiltzeko atlas esterotaxikoa (Paxinos eta Watson,
1986).
– Arratoiekin erabiltzeko euskarri esterotaxikoa; mikrodialisirako
zundak ezartzeko besoak izan behar ditu.
– Mikrodialisirako zundak.
– Anestesiko lokala.
– Lupa.
– Bisturia.
– Guraizeak.
– Espatula.
– Eusteko guraizeak.
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–
–
–
–
–

Hortzetarako zulagailu elektrikoa.
Broka ezberdinak.
Torloju txikiak.
Bihurkin txikia.
Pizkailua.

Zundetarako besoa

Zunda

Zurtoina

Eusteko guraizeak

3. irudia. Arratoiak estereotaxikoan ezartzeko modua.

2.2. Ebaketa-prozedura
1. Ebaketa hasi aurretik, zundak sartu nahi ditugun garun-eremuak
arratoian dauzkan koordenatu esterotaxikoak bilatu beharko ditugu
ebaketa moldatu ahal izateko. Bilaketa hori atlas esterotaxikoan
egingo dugu. Hiru dimentsioko koordenatuak beharko ditugu; altuera
(A), zabalera (Z) eta aurre-atzealdea (AA) Lambda edo Bregma
hezur-tarte puntuekiko.
2. Ebaketa hasteko, arratoia lokartu behar da. Peritoneo barneko ziztadaz eta kloral hidratoaz lokartzeko, arratoia pisatu beharra dugu dosia kalkulatzeko; 400 mg/kg. Dosi horrekin ordu eta erdiko denboratartea izango dugu ebakuntzarako.
3. Lokartu ondoren, euskarri esterotaxikoan jarri behar da arratoia.
Koordenatuak ongi hartu ahal izateko, arratoiaren entzumen-hodietan
zurtoinak sartzen dira honek keinu egin arte.
4. Ahoa ere euskarri bati lotzen zaio burua albait gutxien mugi dezan.
5. Xiringaz azal azpian anestesiko lokala sartzen zaio, horrek odolisuria jaitsiko baitu eremu osoan.
6. Ebaki bat egiten zaio begien atzetik belarrietaraino bisturia erabiliaz.
7. Burezurra estaltzen duen azala alboetara uzten da eta eusteko guraizeak erabiliz zauria zabalik mantentzen da. Espatula erabiliz burezurra garbi uzten da.
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8. Ezkerreko besoan dagoen zunda gida gisa erabiliz Lambda eta
Bregma puntuen arteko altuera-ezberdintasuna kalkulatzen da eta
ahoa eusten duen euskarria erabiliz komeni zaigun angelua ematen
diogu buruari.
9. Zunda bakoitzarekin hezur-tarte puntuen koordenatuak lortzen
ditugu eta puntu hauen arabera zundak ezarriko ditugun lekuak
kokatu eta markatzen ditugu.
10. Hortzetarako zulagailu elektrikoa eta broka egokia erabiliz, markaturiko puntuetan zulo bana egingo dugu burezurra zeharkatuz baina
meningeak ukitu gabe.
11. Torlojuak jartzeko broka txikiagoa jarri eta burezurra zeharkatzen ez
duten bi zulo egingo ditugu. Torloju bakoitza bere zuloan sartzen
dugu bihurkinaren laguntzaz.
12. Euskarriaren besoei helduta dauden zundak meningeak ukitu arte
jaisten ditugu eta puntu hori erabiliko dugu zundak sartu beharreko
altueraren kalkulua egiteko. Momentu horretan zundak likido zefalorrakideoaz (OBI) probatzen ditugu IN hoditik OBI pasatuz eta horren
barnean burbuilarik geratzen ez dela konprobatzen dugu.
13. Xiringa-puntaz meningea zulatu eta zundaren turgentzia konprobatzen dugu. Ondoren, zunda garunean sartzen dugu pixkanaka,
denbora guztian zundan zehar OBI pasatuz, koordenatu puntura
heldu arte.
14. Puntu horretara heltzean, zundaren OUT muturra pizgailua erabiliz
ixten dugu, burbuilarik sar ez dadin. Ondoren, xiringa IN hoditik
atera eta hau ere itxiko dugu.
15. Zundak babeskiez inguratzen ditugu arratoiak esnatzean ken ez
ditzan. Eusteko guraizeak askatzen ditugu.
16. Hortzetarako zementu akrilikoaren nahasketa egiten dugu. Zauria eta
babeskiak estaltzen ditugu nahaste horrekin eta hau lehortzean
arratoia euskarri esterotaxikotik askatzen dugu.
3. Mikrodialisia
Arratoiaren garunean sortzen diren zauriek esperimentuan eraginik izan
ez dezaten, 18-24 ordu itxaron behar dugu mikrodialisia martxan jarri
aurretik. Ordu horiek pasatu ondoren arratoiak mikrodialisi-ontzietan
sartzen dira.
Mikrodialisia egiteko OBI beharko dugu. Hamar minutuz OBI mikrodialisirako hodietatik pasatu ondoren, arratoiaren zundak hodi-sistemara
konektatzen ditugu. Ponpen indarrez datorren OBI duen hodia IN hodiarekin
konektatzen da eta OUT hoditik jasotzen da lagina.
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4. irudia. Arratoiak mikrodialisi-sisteman jartzeko modua.

Arratoiak konektatu ondoren ordubete itxaron beharko dugu lehenengo lagina jasotzen hasi baino lehen; egonkortze-denbora izango da hau.
Administrazio lokala erabiliz sendagairen bat aplikatu nahi izanez
gero, sendagai hori OBIn disolbatu beharko da OBIren pH-a aldarazi gabe
eta honen disolbagarritasuna aldatu gabe
Askotan, laginak jasotzeko, kontserbagarri bat erabiltzea gomendatzen
da analitoen degradazioa ekiditeko. Kontserbagarria aukeratzean kontuan
izan behar da honek laginaren pH-an izan dezakeen eragina eta laginaren
azterketan elkarrekintzarik eragingo ez duela.
4. Laginen azterketa
4.1. Detekzio elektrokimikoa neurotrasmisoreen azterketan
Mikrodialisiko laginen edukiaren banaketa kromatografia erabiliz
burutzen da, HPLCaz (High Performance Liquid Chromatography). Analito
bakoitzaren kontzentrazioa neurtzeko detekzio-sistema ezberdinak erabiltzen dira. Neurotransmisoreen azterketarako detekzio elektrokimikoa erabiltzen da. Honen bidez, neurotransmisoreak oxidatu edo erreduzitu egiten dira
eta sortutako potentzial-diferentziaren arabera neurtzen da analitoen presentzia.
Teknika kromatografiko bera erabiliz detekzio mota ezberdinak erabil
daitezke, fluorimetria edo ultramore-eremuan lan egiten duten detektoreak
esaterako. Azken garaian, eta neurotransmisoreen detekzioan batez ere,
likido/masen espektrometria erabiltzen hasi da teknika honek eskaintzen
duen sentsibilitate eta doitasun altuagatik.
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Kromatografiarako oso garrantzitsua da honen fase iraunkorraren
(zutabe kromatografikoa) eta fase mugikorraren aukeraketa egokia. Hauek
espezifikoak izaten dira analito bakoitzaren azterketarako, baina askotan
analito ezberdinak neurtu ahal dira aldi berean. Hori garrantzitsua izaten da
lagin bakoitza behin bakarrik neurtu ahal baita detekzio elektrokimikoa
erabiliz.

5. irudia. HPLCaren adibide bat.

Horrez gain, zutabearen aurretik aurre-zutabe bat jarri behar izaten da
laginak izan ditzakeen hondarrak iragazteko, ezin baita lagina purifikatu.
Laginak sisteman ziztatu ondoren emaitzak kromatograma gisa agertzen dira. Hauetan substantzia bakoitzak seinale bat eragingo du tontor gisa;
tontor horrek izango duen azalera laginean duen kontzentrazioarekiko
proportzionala izango da. Kontzentrazio/azalera proportzioa kalkulatzeko
kalibrazio zuzen bat eraikitzen da gure analitoaren kontzentrazio jakineko
patroiak erabiliaz.
Teknika honekin lorturiko emaitzak, maila basalarekiko ehunekotan
ematen dira animalia bakoitzak maila basal ezberdinak izan ditzakeelako.
Jasotako hiru lagin basalen batez bestekoa erabiltzen da % 100 gisa. Animalia taldeen maila basalak aztertzeko orduan, aldiz, zenbateko absolutuak
erabiltzen dira.
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6. irudia. Detekzio elektrokimikoz lorturiko kromatograma baten
adibidea.
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VII. Portaeraren
azterketa

VII.1. Portaeraren azterketa animalietan
Guadalupe Rivero1, Garikoitz Azkona2, Ane Miren Gabilondo1,
Saila (EHU/UPV), 2Neurozientzien Saila (EHU/UPV)

1Farmakologia

SARRERA
Garunaren mekanismoen eta portaeraren ezagutzak dira portaerazko neurozientziaren helburu nagusiak. Azken urte hauetan garrantzi nabarmena eduki
duen zientzia da. Arlo askotan hasi dira erabiltzen portaera ikertzeko frogak.
Horrela, portaera soziala, elikatze-portaera, psikofarmakoak, antsietate
maila neurtzeko eta zahartze-prozesua ikertzeko oso erabiliak dira.
Kapitulu honen helburu nagusia portaerazko neurozientziaren barruan
froga ezberdinak azaltzea da.
Oso garrantzitsua da jakitea animaliak edozein aldaketa sumatzen badu,
portaeran nabarituko dela. Horregatik, abeltegiak tenperatura konstantepean
egon behar du eta argi-zikloak errespetatu behar ditu. Mantentze-garaian
kutxa bakoitzean 5 animalia baino gehiago ezin dira eduki, eta arrak eta
emeak kutxa ezberdinetan egon behar dira. Frogetan arazorik ez edukitzeko,
frogak hasi baino hiru egun lehenago animaliek ezagutu egin behar gaituzte,
horretarako hiru egun horietan zehar, 5 minutuz gutxienez animaliak gutxika
ukitzen joan beharko gara. Frogaren egunean, animaliak froga-gelara gutxienez 30 minutu lehenago eraman behar dira egoera berrira ohitu daitezen.
Kontuan izan behar da, halaber, animalia-eredu baten portaera fenotipikoa
aztertzerakoan froga asko egin behar badira, komeni dela estres gutxien
sortzen duen frogarekin hasi eta estres gehien sortzen duenarekin bukatzea.
Argibide bezala, estres gehien sortzen duten frogak shock-a ematen dutenak
dira. Azkenik, froga guztiak ordu berean egin behar dira, portaera erritmo
zirkadianoarekin oso loturik baitago.
METODOLOGIA
1. Azterketa neurologikoa
Animalia-eredu baten portaeraren karakterizazio fenotipikoa egiten
hasten garenean garrantzitsua da edozein aldaketa neurosentsorial baztertzea. Sistema neurosentsorialen osotasuna egokia bada, elementu ez-espezifikoak baztertu ahal izango ditugu. Izan ere, portaerazko neurozientzian
Oharra: Analgesia neurtzeko probak izeneko atalaren egilea Farmakologia Saileko Ane
Miren Gabilondo da.
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erabiltzen diren froga gehienek sistema neurosentsorialen osotasuna behar
dute.
Shirp-a
SHIRPa protokoloa (Rogers et al., 1997, 2001) oso erabilia da azterketa neurologikoa egiteko. Froga multzo hau EUMORPHIAk —animaliaereduen portaera fenotipatzeko talde europarrak— onartzen du. Protokoloa
40 froga ezberdinez osatuta dago. Datu semikuantitatiboak lortzen dira eta
era horretan sistema neurosentsorialen aurretiko ebaluazio bat ematen dute.
Lehenbizi, animalia Perpex-eko kutxa batean ipini (15 cm garai, 11 cm diametroan) eta bost minuturen barruan zenbait portaera behatzen dira: estereotipiak, itxura, ilea. Behatu ostean, pisatu eta metakilatro gardenez egindako
kutxa batean (56 x 34 x 19 cm) egiten dira frogak. Hurrengo taulan gehien
erabiltzen diren frogak deskribatzen dira, beraien balorazioa eta ikertzen den
sistema sentsoriala azaldurik.
Data:
Animalia:

Genotipoa:

Pisua:

Adina: Sexua:
SISTEMA
NEUROSENTSORIALA

FROGA

DESKRIBAPENA

BALORAZIOA

Helmenerantzuna

Animalia, isatsetik
harturik, gainazal lau
batera hurbiltzen da

0 = ez ditu hankak luzatzen
1 = gainazalarekin kontaktuan luzatzen ditu
2 = biboteekin kontaktuan luzatzen ditu
3 =biboteekin kontaktuan baino lehen luzatzen ditu
4 = hurreratzearekin luzatzen ditu

Ikusmengaitasuna

Animalia isatsetik
harturik, arkatz bat
hurbiltzen zaio

0 = ez ditu hankak luzatzen
1 = arkatzarekin kontaktuan luzatzen ditu
2 =biboteekin kontaktuan baino lehen luzatzen ditu

Ikusmena

Izu-ikara
erantzuna

50 dB-eko soinu bat
egiten da

0 = erreakzio eza
1 = belarri-pabiloia mugitzen du
2 = 1 cm-ko saltoa egiten du
3 = 1 cm baino gehiago saltatzen du

Entzumena

Biribilkatzea Animalia isatsetik
harzen da

0 = biribilkatze eza
1 = biribilkatzea

Sistema bestibularra

Zuzenketaerreflexua

Animalia jaurtitzen da
jira bat eginez

0 = lau hanketan erortzen da
1 = albo batean erori eta altxatzen da
2 = bizkarrez erori eta altxatzen da
3 = bizkarrez erori eta ez da altxatzen

Sistema bestibularra

Ezezkako
geotaxia

Animalia bera begira
kokatzen da tenkagailu
metaliko batean

0 = bira eta tenkagailutik gora doa
1 = bira eta geldirik geratzen da
2 = mugitzen da baina biratu gabe
3 = ez da 30 s-tan mugitzen
4 = erori egiten da

Sistema bestibularra
Indar muskularra

Korneako
erreflexua

Begira makilatxo bat
hurbiltzen da

0 = erreakzio eza
1 = begi-kliska bakarra
2 = begi-kliska anitz

Korneako erreflexua

Ikusmena
Sistema bestibularra

Portaeraren azterketa animalietan
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Belarri-hegal Makilatxo batekin belarri- 0 = erreakzio eza
aurikula
hegal aurikula ukitzen da 1 = belarri-hegal aurikula pixkat atzeratzen du
erreflexua
2 = belarri-hegal aurikula askotan atzeratzen du

Ukimena

Iheserantzuna

Animaliaren sorbalda
hatz batekin ukitzen da

0 = erreakzio eza
1 = tinkotasunez ukitu eta gero ihes egiten du
2 = ukitu eta ihes egiten du
3 = hurbildu eta ihes egiten du

Ukimena
Erreflexua

Hanka
erretiratzearen
erreflexua

Matxarda batekin atzeko
hanketako batean presioa
egiten da, artikulazio
parean

0 = erreakzio eza
1 = erretiratze leuna
2 = erretiratze moderatua
3 = erretiratze azkarra
4 = erretiratze indartsua eta errepikatua

Nozizepzioa

0 = ez
1 = bai

Antsietatea
Urduritasuna

Piloerekzioa

Isats-jasotzea Jasotze maila behatzen da 0 = lasaia
1 = posizio horizontala
2 = jasota (Straub isatsa)

Antsietatea
Urduritasuna

Orekaren froga: zurezko barra (50 cm luze x 12 mm zabal, 40 cm garai), sistema bestibularraren ebaluazioa.
0: erori egiten da
1: erdian geratzen da

Jausialdi-latentzia:

(max 40 s)

2: mugitu egiten da
3: hegaletara mugitzen da

Esekigailuaren froga: metalezko esekigailua (garaiera 40 cm). Oratze-erreflexuaren, trakzio-ahalmenaren eta
koordinazio motorraren ebaluazioa.
– Oratze-erreflexua: 3 froga segidan, 5 s-ko iraupenarekin bakoitza.
0: erori egiten da

0: erori egiten da

0: erori egiten da

1: ez da erortzen

1: ez da erortzen

1: ez da erortzen

– Trakzio-erreflexua: 3 froga segidan, 5 s-ko iraupenarekin bakoitza.
0: ez ditu hankak igotzen

0: ez ditu hankak igotzen

0: ez ditu hankak igotzen

1: hanka bat igotzen du

1: hanka bat igotzen du

1: hanka bat igotzen du

2: bi hankak igotzen ditu

2: bi hankak igotzen ditu

2: bi hankak igotzen ditu

Jausialdi sortasun-denbora:

(max 60 s.)

Muskulu-indarraren froga: aurrealdeko hankek eginiko indarra dinamometro batek neurtzen du.
– 1. froga: animaliaren aurreko hankak sareetan jartzen dira eta isatsetik atzerantz bultzatzen leunki.
Indarra:
– 2. froga: animalia sare gainean jarri eta buruz behera jartzen da. Animaliak grabitatearen indarra eta bere pisua
gainditu behar ditu. Datuak pisuarekiko zuzendu behar dira.
Indarra:

242

Neurozientzien laborategiko eskuliburua

BIBLIOGRAFIA
Rogers, D.C. et al. (1997): “Behavioral and functional analysis of mouse
phenotype: SHIRPA, a proposed protocol for comprehensive phenotype assessment”, Mammalian Genome, 8, 711-713.
–––––––––– et al. (2001): “SHIRPA, a protocol for behavioral assessment:
validation for longitudinal study of neurological dysfunction in mice”,
Neuroscience Letters, 306, 89-92.
2. Lokomozio-aktibitatea neurtzeko frogak
Lokomozio-aktibitatea neurtzeko era asko daude. Ingurumen ezagun
edo ezezagun batean neur daiteke eta bai denbora luzez (orduak) edo
laburrez (5 minutu).
2.1. Ingurumen ezaguna
Oinarrizko jarduera ezagutzeko estabulazio kutxan zenbatzaile
magnetiko digital bati konektatuta dagoen gurpil mugikor bat jar daiteke
(11,5 cm diametro eta 5 cm zabaleran, saguetan). Era horretan animalia nahi
duenean sar daitekenez, lokomozio-aktibitatea neur daiteke denbora luzean.
Bideo-grabazioak ere egin daitezke, kamera iluntasunean grabatzeko
ahalmena badu, 24 orduko grabaketak egin daitezke.
2.2. Ingurumen ezezaguna
2.2.1. Infragorrien kutxa
Argi infra-gorriez baliaturik aimaliaren aktibitatea neur daiteke, bai
maila bereko mugikortasuna bai bertikala. Kutxa hauek ordenagailu batera
konektatuta daude eta era horretan datuak artxibo batean gorde eta azter
daitezke. Oso erabiliak dira erritmo zirkadianoa aztertzeko.

1. irudia. Panlab, SL enpresak saltzen duen infragorrien kutxa. Bi
sentsore karratu ditu, bata aktibitate bertikala neurtzeko eta bestea
horizontala.

2.2.2. Open Field
Aktibitate lokomotor orokorra neurtzeko erabiltzen den froga da. Froga
plexiglaseko kutxa zuri batean (100 x 100 cm) egiten da. Kutxaren oinarria
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25 koadrantetan (20 x 20 cm) zatitua dago eta paretek 50 cm-ko garaiera
dute. Animalia erdigunean kokatzen da eta 5 minututan aktibitate horizontala (ibilbidea eta abiadura) eta zutikakoa (rearing kopurua) neurtzen dira.
Miazkapen kopurua eta sabel-husteak kontuan hartzen dira ere. Froga honek,
gainera, erdiguneko (erdiko karratua, 80 x 80 cm) edo kanpoaldeko lokomozio-aktibitatea bereizten laguntzen digu, antsietate maila neurtzeko balio
duelarik, erdigunea antsiogenikoagoa baita. Erregistroa bideoz graba daiteke
eta software bati esker neurketa guztiak egin (Crawley, 1999; Prut eta
Belzung, 2003).

2. irudia. Open Field kutxa bat. Erdigune eta periferia bereiz daitezke.
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3. Koordinazio motorra neurtzeko frogak
Animalia batek koordinazio motorraren ahalmena urratua badauka,
froga askotan akats ugari egin ditzake. Hortaz, beharrezkoa izaten da ahalmen hau neurtzea, zeren eta portaerazko neurozientzietako froga gehienek
ahalmen honen osotasuna beharrezkoa baitute. Adibidez, animalia batek
martxa urratua badu, gurutz-labirinto jasoan arazoak izan ditzake eta hauek
antsietatearekin nahastu ditzakegu, edota animalia batek Morrisen ur-labirintoan aurkezten dituen arazoak, agian, igeriketa-arazoengatik izan daitezke.
Koordinazio motorra neurtzeko hainbat froga daude. Atal honetan
martxaren analisia, rotarod, treadmill eta igeriketa-frogak deskribatuko
ditugu.
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3.1. Martxaren analisia
Animalia plexiglaseko tunel estu, luze eta ilun batean sartzen da (10 x
10 x 70 cm), orri zuri bat zoluan duelarik. Era honetan oinatzen markak iker
daitezke. Atzeko hankak tinta ez-toxiko batekin tindatzen dira eta animalia
tunelaren hasieran kokatzen da. Karraskariek, berez, tunelean sartzeko joera
dute eta horrela oinatzen marka uzten doaz. Hiru entsegu aztertzen dira
animalia bakoitzeko. Froga ikertzeko garaian tunelaren luzera baino tarte
laburragoa kontuan hartzen da artefaktuak baztertzeko. Horrela, 20 cm-ko
tarte jarraituak aukeratzen dira, hasierako eta bukaerako oinatzak baztertuz.
Urratsen luzera, hanka berdinarekin egindako bi urratsen arteko tartea, eta
urratsen zabalera, ezker eta eskuin urratsen arteko tartea, neurtzen dira
(Barlow et al., 1996).
3.1.1. Rotarod
Arrabol mugikorrak (5 cm diametro eta 10 cm luze) zolutik 20 cm-ra
jarriak daude eta abiadura konstante ezberdinetan mugi daitezke, 4-40 rpm
edo azelerazio-ziklo bat egin dezakete. Animaliak arraboletan oreka mantendu behar du, errotazio-ardatzarekiko perpendikular eta mugimendu-norabidearen aurka kokatzen delarik. Tresnaren oinarrian plaka magnetiko batek
animalia noiz erortzen den antzematen du, horrela arrabolean egon den denbora neurtzen da. Froga honek balio du ikaskuntza motorra, koordinazio
motorra eta oreka neurtzeko.
Ikaskuntza motorra neurtzeko, arratoi edo sagua saio ezberdinetan
4 rpm-ko abiadurarekin jartzen da arrabol batean. Animalia 180 minutu (egiteirizpidea) segidan mantentzen denean, zeregina ikasi duela onartzen dugu.
Egite-irizpidea gauzatzeko behar dituen sesio kopuruak erregistratzen dira.
Koordinazio motorra aztertzeko, jausi sortasun-denbora erregistratzen
da segidako sesio ezberdinetan handitzen doan abiadurarekin (7, 10, 14, 24
eta 34 rpm), 5 minutuko egonaldi maximoarekin (Fujimoto et al., 2004 eta
Wahlsten et al., 2003).

3. irudia. Panlab, S.L. empresak saltzen duen Rotarod aparatua.
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3.1.2. Treadmill
Martxa, ikerkuntza motorra eta koordinazio motorra ikertzeko balio
duen froga da. Luzeran 50 cm, zabaleran 20 cm eta abiadura ezberdinetan
mugi daitekeen (5-150 rpm) zinta bat da. Inklinazio ezberdinetan (0º-45º
gradutara) jar daiteke. Zintaren amaieran saretxo elektrifikatu bat dago,
zeinak shock-a eman baitezake (0,4 mA).
Esperimentuaren hasieran, animalia zintaren muturrean jartzen da,
mugimenduaren aurka. Shock-en kopurua eta denbora erregistratzen dira.
Ikerkuntza motorra aztertzeko, minutu bateko 2 saio egiten dira gutxieneko
abiadurarekin (5 rpm) eta 5º-ko inklinazioarekin. Gero, lana zailtzeko
asmoz, inklinazioa haunditzen da (20º) eta minutu bakarreko zenbait entsegu
egiten dira abiadura handiagotuz (5, 10, 20, 30, 40 rpm). Sesioen artean, 20
minutuko atsedenaldiak egiten dira (Kleim, Jones eta Schaller, 2003; Webb
eta Muir, 2005).

4. irudia. Treadmill aparatua.

3.1.3. Igeriketa-froga
Igeriketa-ereduaren azterketari esker, beste frogekin ezin antzeman
daitezkeen ezberdintasun eta aldaketa finak suma daitezke. Animaliak
120 cm-ko diametroa eta 50 cm-ko sakonera dituen tanke batean kokatu eta
bideo-kamera batekin grabatzen dira, 10 minutuko tartean. Uraren tenperatura 24 ± 1 ºC-koa da, baldintza estresagarriak baztertzeko. Egindako diztantzia, igeri-abidadura, mugimendua hasteko sortasun-denbora, norabidealdaketak, geldi egondako denbora eta geldialdi kopuruak neur daitezke
(Wolfer eta Lipp, 2000).
BIBLIOGRAFIA
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4. Antsietatea neurtzeko frogak
Antsietatearen barruan bi zati bereizi behar dira, bata, antsietateari edo
euskal «larritasun» hitzari dagokiona; eta bestea, erdal hizkuntzetako angustia hitzari dagokiona: «estuasuna». Estuasunak, sintoma psikologikoez gain,
adierazpen somatiko eta neurobegetatiboko sintoma ugarien laguntza dauka
(hestegorriko herstura, bihotz inguruko minak, disnea edo arnasestua, bihotztaupada azkarrak, dardarak, izerdiak, digestio-espasmoak eta beherakoak).
Hemendik aurrera, antsietateaz jardungo dugu bi esanahi hauek bilduz:
urduritasunarekin eta beldurrarekin igarotzen den emozio-egoera sakona,
bereizi gabea eta gehientsuenetan, kronikoa; eta pertsona batek egoera grinatsuetarako eduki dezakeen aldez aurreko jarrera. Beldurraren eta antsietatearen arteko desberdintasuna kantitatean eta, batez ere, kognizioan datza.
Beldur-egoeran subjektuak badaki zein objektuk sortzen dion beldurra; antsietate-egoeran, berriz, subjektuak ez du bereizten ondo zein objektuk pizten
duen antsietatea edo izu sakona eta behin eta berriz errepikatzen den beldur
bat da.
Antsietatea neurtzeko frogak, batez ere, antsietatea tratatzeko erabiltzen
diren antsiolitikoak ebaluatzeko diseinatuta daude. Karraskariei zenbait
estimuluk eragiten dien beldurrak edo nazkak sortzen duen antsietate-egoera
hori aprobetxatuz farmakoen eragina iker daiteke. Atal honetan, argitasuniluntasuneko kutxa, gurutz-labirinto jasoa, elkarrekintza soziala eta zulatutako plataformaren frogak azaltzen dira. Froga horiek ez dira egokiak nahaste
afektiboen oinarri neurobiologikoak ikasteko, horrelakoetan, estimulu antsiogenikoa era akutuan aurkezten baita eta ez du aldaketa neurokimiko
iraunkorrik eragiten jokaera patologiko bat ezartzeko.
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4.1. Argitasun-iluntasuneko kutxa
Froga hau arratoien portaera bikoitzean oinarritzen da: alde batetik,
arratoiek argitasun handiko lekuak saihesten dituzte; hala ere, leku berri batean daudenean leku hori arakatzeko joera erakusten dute. Farmako antsiolitikoek saguaren leku ilunaren eta argiaren arteko iragaiteak handitzen dituzte, zeina beste psikofarmakoek egiten ez duten, hala nola antidepresiboek
eta antipsikotikoek.
Konpartimentu argia
argiztatzeko argi zuria

Plexiglas beltzez egindako
konpartimentua
(estalkia txikia)

Bi lekuen arteko
pareta opakoa

Plexiglas gardenez egindako
konpartimentua (estaldia
irekitea edo itxita)

30 cm

18 cm

27 cm

Datuak ikusteko
pantaila

Zelula fotoelektrikoa sarrera eta
irteerak detektatzeko

5. irudia. Argitasun-iluntasuneko kutxa. Leku argia 60 W-eko bonbila
batekin argiztatuta dago. Froga honek hobeto funtzionatzen du kutxa
lurretik altxatzen bada, saguak estimulu gutxiago jasotzen ditu eta.

1. Saguak tenperatura konstantepean (21 ºC) eta janaria eta ura eskura
daukatelarik gorde.
2. Saguak froga gauzatuko den gelara gutxienez ordu bat lehenago
eraman eta kanpoko estimuluetatik babestu.
Normalean, froga hau goizetan eta ordu berdinean egin behar da
aldakuntza interesperimentala minimoa izan dadin.
3. Saguei farmakoa ziztatu. Farmakoaren eta erabilitako administraziobidearen arabera, ziztatzearen eta frogaren arteko denbora-bitarteak
desberdinak dira, baina gutxienez 10 minutu igaro beharko dira
ziztatzearen estresaren efektua gutxitzeko.
4. Saguak indibidualki, leku argian jarri igarobideari begira. Lehenengo
5 edo 10 minutuetan utzi sagua aske mugitu dadin eta arakatu dezan.
Momentu honetatik aurrera zenbatu zenbat aldiz pasatzen den leku
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argitik leku ilunera, zenbat denbora pasatzen duen leku bakoitzean
eta sortasun-denbora lehenengo aldiz leku argia uzten duen arte.
Normalean, sagu arrak erabiltzen dira. Arrazaren arabera iragaiteen
kopurua ezberdina izan daiteke eta, oro har, iragaite gutxi egiten
dituzten saguen arrazek ez diete antsiolitikoei ondoen erantzuten.
5. Beste sagu bat sartzean aurreko saguaren arrastoak (gernua, gorozkiak) garbitu. Esperimentua bukatutakoan aparatua xaboi eta urez
garbitu (usain sendoko produktuak ekidin).
4.2. Gurutz-labirinto jasoa
Bai arratoiek eta bai saguek altuera eta leku irekiak (kasu honetan beso
irekiak) ekiditen dituzte; beraz, farmako antsiolitikoek beso irekien saiheste
hori gutxitzen dute eta arratoi edo saguaren aktibitate miatzailea handitzen
dute.
1. Animaliak tenperatura konstantepean (21 ºC) eta janaria eta ura
eskura daukatelarik gorde.
2. Froga gauzatuko den gelan, gurutz-labirintoa lurretik 40-60 cm-ra
kokatu eta bideo-kamera bat jarri gurutz-labirintoaren gainean.
Telebista pantaila beste gela batean jarri ikertzaileak animaliak ez
molestatzeko.
Labirintoa oso baxu baldin badago animaliak salto egingo du. Hori
gertatzen den altuera gelako argitasunaren eta animaliaren arabera
aldatzen da. Beraz, hasieran frogak egin beharko dira.
3. Animaliak froga egingo den gelara edo hurbileko beste gela lasai
batera gutxienez ordu bat lehenago eraman eta kanpoko estimuluetatik babestu. Normalean, froga hau goizetan eta ordu berdinean egin
behar da aldakuntza interesperimentala minimoa izan dadin.
4. Animaliak ziztatu. Normalean, froga hau ordu berdinean egin behar
da aldakuntza interesperimentala minimoa izan dadin.
5. Sagua edo arratoia banaka, plataforma zentralean jarri beso ireki bati
begira. Animalia 5 minutuz behatu. 5 minutu baino luzeagoko behaketek oso emaitza aldakorrak eman ditzakete. Animalia erortzen bada, hobe da, balio hori kentzea. Erorketak ekiditeko besoetan irtengune batzuk jar daitezke; baina horrek, antsiolitikoekiko sentikortasuna eta antsietatearen natura aldatzen dituzte.
6. Besoetarako sarrerak eta irteerak ondo definitu. Adibidez; sarrera:
hanka guztiak beso berrian sartzean, eta irteera: aurreko hankek
besotik ateratzean. Hurrengo oharrak hartu:
a. Beso irekietarako sarrerak.
b. Beso itxietarako sarrerak.
c. Beso irekietan egoten den denbora.
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d. Beso itxietan egoten den denbora.
e. Erdiko laukian egoten den denbora.
Beste neurketa hauek interesgarriak izan daitezke, hala nola:
f. Jasoaldiak (rearing). Hauek batez ere beso itxietan egiten dira.
g. Beso irekietako ertzetara hurbiltzen den aldi kopurua.
h. Beso irekiei burua erakusten so egitea.
7. Animalia atera eta labirintoa garbitu (usain sendoko produktuak
ekidin). % 10eko etanola erabil daiteke.

50 cm
10 cm

40 cm

50 cm
50 cm
10 cm

6. irudia. Gurutz-labirinto jasoak arratoiekin erabiltzeko eduki behar
duen tamaina. Materialak egurra, plexiglas edo metala izan daitezke.
Itxitako besoek sabai irekia edukiko dute, pareta altuez itxita. Bi beso
irekiak eta bi beso itxiak aurrez aurre kokaturik daude irudian ikus daitekeen bezala. Labirinto honen aldakuntza batean (Jones et al., 2002),
labirinto ezegonkorra erabiltzen da, zeinean, antsietateaz gain, panikoa
edo beldurra ere neurtzen baitira.
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4.3. Elkarrekintza soziala
Froga mota honetan, aldagai dependientea arratoiak elkarrekintza
sozialean (usaintzen, ukitzen, jolasten, borrokatzen) pasatzen duen denbora
da. Antsietate handiko egoera batean, denbora hau laburtzen da. Froga
honen baldintzak argi intentsitatearen eta arratoien arteko familiartasunaren
arabera aldatuz doaz, lau baldintza esperimental ezberdin sortuz:
a. Argi-intentsitate baxua, inguru ezaguna.
b. Argi-intentsitate baxua, inguru ezezaguna.
d. Argi-intentsitate altua, inguru ezaguna.
e. Argi-intentsitate altua, inguru ezezaguna.
Ebaluatu nahi den farmakoaren ezaugarrien arabera, baldintza bat edo
beste erabilgarriagoa izango da. Adibidez, farmakoaren aktibitate antsiolitikoa ebaluatzeko elkarrekintza gutxien sortzen duen baldintza bat
erabili beharko da, hau da, argi-intentsitate altua eta egoera ezezaguna.
Helburua, aldiz, farmakoaren aktibitate antsiogenikoa ebaluatzea baldin
bada, antsietate gutxien eragiten duen egoera aukeratuko da; kasu honetan,
argi-intentsitate baxua eta inguru ezaguna.

7. irudia. Elkarrekintza sozialaren eskema.

1. Animaliak tenperatura konstantepean (21 ºC) eta janaria eta ura
eskura daukatelarik gorde. Arratoiak 12 orduko argitasun/iluntasun
ziklo batean mantendu behar dira esperimentuaren eguna heldu arte.
Esperimentuaren egunean, hasi baino ordu bat lehenago, arratoiak
argipean mantenduko dira. Arratoien arteko elkarrekintzak nabarmendu egiten dira froga baino 5 egun lehenago, arratoiak indibidualki gordetzen badira. Arrazaren arabera, elkarrekintza maila ezberdina
izaten da baina, oro har, Wistar, Sprague-Dawley eta, batez ere,
Lister arratoi-arrazak erabil daitezke.
2. Froga gauzatuko den hondarra gela lasai batean kokatu eta gainean bideo-kamera bat jartzen da. Gela txikiak komenigarriagoak dira (2 m2).
3. Arratoiak pisuaren arabera bikoteka sailkatu. Bikote bakoitzari tratamendu eta baldintza berak eman ohi zaizkie eta bion arteko puntuazioa kontuan hartzen da. Bikote barruan arratoi bati tratamendu
bat ematen bazaio eta besteari ez, frogaren sentikortasuna gutxitzen
da, arratoi bakoitzaren jokabidea besteak baldintzatu baitezake.
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4. Arratoi bakoitza baldintza baten baino gehiagoren menpe jarri. Logikoa denez, ezin da arratoi-bikote bera egoera ezezagun batean
birritan ebaluatu. Honetarako, arratoi-bikote bat egoera ezezagun
batean jarri nahi denean, hondarrean sartu bezain laster hasiko da
ebaluazioa. Egoera ezagun bat ebaluatzeko, ordea, datuak bildu
baino lehenago arratoiak elkar ezagutzen utziko ditugu denbora-tarte
finko batez (5-10 minutu, elkarren segidako bi egunetan). Egoera
ezezagunean egon den bikotea berriro aprobetxatzeko, lehenengo
egoera ezezagunean, farmako antsiolitiko bat ebaluatzea dago (egoera honetan farmako honen efektua nabariagoa baita) eta hurrengo
egunean egoera ezaguna izango denean, farmako antsiogenikoa
ebalua daiteke (egoera ezagunean bere efektua nabaritzeko).
5. Arratoiak alboko gela batean ziztatuko dira. Arratoiak esperimentua
hasi baino ordu bat lehenago mugituko dira gela horretara.
6. Froga hau goizeko 8:00etatik 13:00etara gauzatu. Elkarrekintzak 5-10
minututan zehar neurtu.
7. Elkarrekintza sozialean ematen duten denbora neurtu. Jokaera agresiboa (ostikoak ematea, boxeatzea, borrokatzea, menderatzea) eta ezagresiboa (jarraitzea, usaintzea, bikotea txukuntzea) bereizi. Antsiolitikoen dosi logalepean arratoien arteko elkarrekintzak pasiboak
izaten dira (ez da aktibitaterik sortzen), beraz, neurketa hauek aparteko atal batean sailkatu beharko dira.
Normalean, jokaera agresiboa oso maila baxuan agertzen da, baina
edozelako arrazoiengatik, bikote batek oso aktiboki borrokatzen badu,
baztertu beharko da.
4.4. Plataforma zulatuaren froga
Froga hau animalien aktibitate miatzailea aztertzeko diseinatuta dago.
Farmako antsiolitikoek aktibitate miatzailea handitzen dute, hots saguek edo
arratoiek burua zuloetatik gehiagotan erakusten dute. Aparatu batzuk egon
arren, adibide bat 36 zulo dauzkan plataforma izan daiteke. Plataforma hori
pareta eta sabaiez estalita dago, animalia ilunpean gordetzen delarik.
Plataformaren beheko aldea ireki daiteke eta modu horretan, ikertzaileak
animalia bakarrik ikusiko du burua zuloetatik erakusten duenean. Animaliak
zuloetatik burua erakusten duen aldi kopurua zenbatuz eta latentzia-denbora
(lehen zulotik agertzen den arte pasatzen den denbora) neurtuz animaliaren
antsietate-egoeraren berri izan dezakegu.
1. Animaliak tenperatura konstantepean (21 ºC) eta janaria eta ura
eskura daukatelarik gorde. Arratoiak 12 orduko argitasun/iluntasun
ziklo batean mantendu behar dira esperimentuaren eguna heldu arte.
Esperimentuaren egunean, hasi baino ordu bat lehenago, arratoiak
argipean mantenduko dira.
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2. Animalia plataforma zulatuaren gainean kokatu eta zuloen azpitik
dagoen beheko atea ireki animaliak burua erakusten duen ikusteko.
3. Gehienez 15 minutuko aktibitatea neurtu (nahiz eta saio askotan 5
minutuko neurketa maximoa egin). Alde batetik, latentzia-denbora,
eta bestetik, animaliak burua erakusten duen aldi kopurua zenbatu.
4. Animalia desberdinen artean animaliaren gernua eta gorozkiak
garbitu. Froga bukatzean, plataforma ondo garbitu (usain sendoko
produktuak ekidin).
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5. Portaera depresiboa ebaluatzeko frogak
Depresioa egoera animikoaren eraldaketa sakonak, umorearen goibeltasunak, oinaze moralak eta geldotasun psikomotorrak bereizten duten gaitz
mentala da, sarritan gainera suizidatzeko gogoetara eta ekintzetara eramanez. Depresioaren barruan bi mota klasiko bereizten dira; alde batetik, neurosi depresiboa edo kanpoko psikogenoen erantzun bezala gertatzen dena eta
tratamendu psikologikoz eta antsiolitikoen bidez tratatzen dena, eta bestetik,
depresio endogenoa, sintoma psikologikoei zio edo arrazoi neurokimikoak
lotzen zaizkienean. Bi depresio mota horiek bereiztea psikiatrei dagokie eta
horretan oinarrituko da pazienteak jasoko duen tratamendua. Portaerazko
neurozientzian erabiltzen diren depresio modeloak, depresio endogenoaren
ikerkuntzan erabiltzen dira depresioaren oinarri neurobiologikoak hausnartzeko baina, batez ere, farmako antidepresiboen eraginkortasun terapeutikoa
ebaluatzeko. Atal honetan, ordea, farmako antidepresiboak ebaluatzeko
erabiltzen diren frogetan sakonduko dugu: igeriketa behartuaren froga eta
isatsetik zintzilikatzearen froga.
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5.1. Igeriketa behartuaren froga
Arratoiak edo saguak urez betetako tanke batean sartzean igeri egiteko
portaera erakusten dute (Porsolt et al., 1977), eta igeri egiteko ekintza hau
aztertuz, ebalua daitezke farmakoen ekintza antidepresiboa, farmakoen
eragin depresiboa, genetikoki depresiboak diren animalien portaera edo
eskizofreniaren sintomatologia negatiboa.
1. Animaliak tenperatura konstantepean (21 ºC) eta janaria eta ura
eskura daukatelarik gorde. Esperimentua animalien zikloaren argifasean egin.
2. Tanke gardenak urez bete (25 ºC), uraren eta tankearen goiko
partearen artean 14 cm daudela. Tanke bat baino gehiago erabiltzen
badira, tankeak pantaila opako baten bidez banandu beharko dira
animaliek elkar ikus ez dezaten.
20 cm

garraiatzeko eta garbitzeko
euskarriak

45 cm

isurbide zentrala
urez betetzeko eta
husteko balbula

8. irudia. Animaliak igeri egiten jartzeko tankea.

3. Animaliak froga gauzatuko den gelara esperimentua hasi baino ordu
bat lehenago eraman.
4. Frogaren helburua farmako baten aktibitate antidepresiboa ebaluatzea denean, esperimentua bi fasetan banatzen da:
– Aurre-esposizio bat: 15 min.
– 24 ordu geroago: esperimentua: 6 minutu. Kontuan hartu azken 4
minutuak.
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Animaliaren geldotasuna kuantifikatu beharra dago. Horretarako, geldirik dagoen denbora guztia neurtuko da. Hasierako borroka-jokabide baten
ondoren, animaliak burua uretatik kanpo mantentzeko beharrezko mugimenduak baino ez ditu egiten (flotazioa). Animalia portaera horretan ematen
duen denbora kuantifikatzen da. Froga honetan zaila da bereiztea, animalia
mugitzen dagoen edo bakarrik arnas egiteko burua altxatzen duen. Lehenengoko aurre-esposizio faseak animaliaren geldotasun-fasea luzatzen du 24
ordu geroago. Porsolten ustez (Porsolt et al., 1977) jokaera hau tanketik
irten ezinak sortzen duen etsipenaren erreflexua da eta antidepresiboek
(desipramina eta fluoxetina, adibidez) animalien flotazio-denbora gutxitzen
dute era esanguratsuan.
Frogaren helburua, aldiz, depresio-egoera sortzen duen farmako bat
edo baldintza bat ebaluatzea bada, animalia mugitzen dagoen denbora kuantifikatu beharko da (aktibitate depresiboak mugimendu-denbora laburtuko
du). Froga hau gauzatzeko gehienez 5 minutuko neurketak egin behar dira;
izan ere, animalia uretan egoteak hipotermia sortzen du eta animaliaren
portaera lokomotorra aldatu egiten du.
5. Animalia atera eta tankea garbitu (usain sendoko produktuak ekidin).
Aipatutako hipotermia dela-eta, animalia lehortu.
5.2. Isatsetik zintzilikatzearen froga
Kasu honetan, animaliaren geldotasuna isatsetik zintzilikatzean eragiten da, hasiera batean sagua eskapatzen saiatuko da horretarako mugimendu
kementsuak eraginez baina minutu gutxi eta gero, animalia geldo mantenduko da. Igeriketa behartuaren frogan bezala antidepresiboek geldotasun hau
gutxitzen dute, baina metodo honek abantaila batzuk eskaintzen ditu igeriketaren metodoarekin konparatuta: egoerak estres gutxiago sortzen du animaliarengan, ez baita hipotermiarik gertatzen, egiteko errazagoa da eta espektro
ezberdina dauka antidepresiboen ebaluaziorako. Gainera, isatsetik zintzilikatzean geldotasuna eta mugimendua aurreko flotazioa eta mugimendua baino
errazago desberdintzen dira.

9. irudia. Isatsetik zintzilikatzeko aparatua.
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1. Animaliak tenperatura konstantepean (21 ºC) eta janaria eta ura
eskura daukatelarik gorde. Esperimentua animalien zikloaren argifasean egin.
2. Animaliak esperimentua egingo den gelara eraman esperimentua hasi baino ordu bat lehenago. Esperimentua egingo den bitartean
janaria eta ura kendu.
3. Baldin eta beharrezko bada, animaliari tratamendua eman eta beharrezko den denbora itxaron.
4. Sagu edo arratoiaren isatsaren oinarritik isats-luzeraren hiru laurdenetara zinta itsasgarri zati bat jarri eta animalia zintzilikatzeko kakora lotu; isatsa zuzen daukala zintzilikatzen da eta animaliari min egin
gabe.
5. Animaliak 6 minutuz behatu eta animalia geldo dagoen denbora
guztia batu. Badaude animalia geldo dagoen denbora neurtzen duten
aparatuak. Horietako bat erabili ezin bada, kronometro batez denbora
hori neurtu animalia bakoitzeko. Era automatikoan neurtuz gero, 6
animalien portaera neur daiteke baina eskuz egiten bada, bi animalien portaera baino ez neurtzea gomendatzen da.
BIBLIOGRAFIA
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6. Kognizioa neurtzeko frogak
Funtzio kognitiboak garun-azalean eta hipokanpoan finkatzen dira.
Hori dela-eta, froga kognitiboak deritzogunak garunaren atal horien funtzionamendua ikertzeko erabiltzen dira. Oso erabiliak dira, besteak beste, farmakoek amnesia eragiten duten frogatzeko edota zahartze-prozesua ikertzeko.
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6.1. Saiheste aktiboa
Bi bideko saiheste aktiboa ikaskuntza asoziatuak sortzen duen baldintzapen mota bat da. Baldintzapen klasikoan edo Paulov-en baldintzapean,
aldez aurretik erantzun ez-baldintzatua (korritu) eragiteko gauza ez den
estimulu batek (tonua) erantzun hori sortzeko ahalmena edukiko du. Horretarako, denbora batez estimulu ez-baldintzatuak (tonua) erantzun ez-baldintzatua berez eragiten duen estimuluarekin (shock-a) asoziaturik agertu behar
du.
Aparatuak bi gelaxka dauzka bata bestearekin komunikatua. Burdinezko zorutik korronte elektrikoa doa. Animalia gelaxketako batean jartzen da,
burua bi gelaxken arteko tartearen aurka. Tonua (1 kHz) martxan jarri eta
5 segundotan shock-a (0,2-1 mA) ere piztu behar da. Shock-a sumatu bezain
laster animalia beste gelaxkara pasatuko da. Animaliak tonua entzun bezain
laster beste gelaxkara joaten ikasi behar du.
Froga hau farmakologian oso erabilia da farmako batek oroimengalerak sortzen dituen ala ez ikertzeko. Farmako dosia ziztatu eta ordu-erdi
geroago animalia aparatuan sartzen da. Denera, 50 saio egiten dira, bata bestearen atzetik. Animaliaren erantzuna shock-a sentitu baino lehenago (erantzun baldintzatua), beranduago (erantzun ez-baldintzatua) edo erantzuna
gertatzen ez den aztertzen da.
Animaliak tonua jotzean pasatutako % kopurua, shock-a jotzean
pasatutakoa baino handiagoa bada (esanguratsuki handiagoa), farmakoak ez
du amnesia sortzen. Kasu batzuetan, animalia pasatzen ikasi ordez, shock-a
beste era batera sahiesten ikasten du, hortaz froga guztian zehar animalia
non dagoen ikusi behar da (Clincke eta Werbrouck, 1993).

10. irudia. Saiheste aktiboa (Active avoidance, ingelesez).
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6.2. Saiheste pasiboa
Froga honek hurbileko edo urruneko oroimena, sistema kolinergikoaren edo hipokanpoaren osotasuna ikertzen laguntzen digu. Bi eratako
aparatuetan egin daiteke, step-down eta step-through izenekoetan (Sahgal,
1993).
6.2.1. Step-through
Froga hau gauzatzeko erabiltzen den aparatua saiheste aktiboa egiteko
erabiltzen denaren berdina da. Oraingoan, gelaxketako bat ilun egongo da
eta bestea argituta (100 lux). Bi gelaxken artean ate bat ipintzen da tarte
txiki bat utzita animalia gelaxka batetik bestera igaro ahal izateko.
Lehen egunean lau entrenamendu-saio egiten dira, bata bestetik bi orduko tartearekin. Gelaxka argituan animalia ipini eta beste gelaxkara igarotzeko denbora kontuan hartzen da. Lehen eguneko lau saioak igaro ondoren,
animalia guztiek 10 s baino gutxiagotan pasatu behar dute gelaxka argitutik
ilunera.
Hurrengo egunean, beste entrenamendu-saio bat egin daiteke animalia
guztiek 10 s baino gutxiago egiten dutela ziurtarazteko. Shock saioa bi ordu
beranduago egiten da. Saio horretan animalia beti bezala gelaxka argituan
jarri eta ilunera igarotzean, atea itxi eta shock-a martxan jartzen da (3 s; 0,51 mA). Test egunean, lehenengo eguneko shock-a eta gero, animalia aparatuan sartu eta 300 s ematen dizkiogu beste gelaxkara igarotzeko. Era horretan
hurbileko oroimena neurtzen dugu. Zazpi egun geroago, Re-Test eguna,
beste 300 s dauzka animaliak beste gelara igarotzeko, eta horrela urruneko
oroimena ikertzen dugu.
6.2.2. Step-down
Beste frogaren antzekoa da baina aparatuak saguentzat bakarrik balio
du. Lehenengo egunean shock-saioa egiten da, animalia plataformaren
gainean jarriz. Plataformatik jaisten bada, shock-a nabarituko du. Shocksaioa bi aldiz egin daiteke lehenengo egunean 30 minutuko tartearekin.
Testaren egunean eta Re-Testaren egunean, 300 s ditu animaliak plataforma
gainean geldirik egoteko.
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11. irudia. Step-down egiteko aparatua

6.3. Morrisen ur-labirintioa
Froga honek hipokanpoaren osotasuna ikertzen du. Igurumenean ez
galtzeko gizakiok eta animaliek mapa kognitiboak egiten ditugu kanpoko
seinalez baliatuz. Oroimen ikus-espazialari esker, ez gara kaletik galtzen eta
etxera nola iritsi badakigu. Baina hipokanpoa urratuta badago ezin da
oroimenik sortu, ez eta erabili, hori dela-eta, Alzheimer-en gaixotasuna
duten pertsonek ez dute beren etxea topatzen.
Nahiz eta lehenengoz Richard Morrisek (Morris, 1984) arratoientzat
deskribatu, gaur egun bai arratoiekin eta bai saguekin erabiltzen den froga
da. Animalia igerileku batean sartzen da. Diametro ezberdinetako igerilekuak erabili ohi dituzte ikertzaileek (arratoiekin; ∅: 132-214 cm, saguekin;
∅: 60-150 cm). Ura 24-25 ºC-tan eta zuriz tindatua dago, animaliek ihesbidea (plataforma) ikus ez dezaten (hauts-esnea edo margoa erabiltzen da).
Karraskariek ura gogoko ez dutenez, uretan sartu bezain laster ihesbide bat
aurkitzen saiatzen dira. Igerilekuaren inguruan seinaleak ipintzen dira
(posterrak, era ezberdinetako paperak…), mapa kognitiboa egin dezaten.
Gaur egun, bideo-kamera eta programa informatiko bati esker datu asko lor
daitezke. Gure laborategian horrelako baliabiderik ez badago, animalia
igerilekuan sartu eta plataformara iristeraino igarotzen den denbora bakarrik
hartuko da kontuan.
Aurreneko egunean, entrenamendu-egunean, plataforma ihesbidea dela
erakutsi behar zaie. Horretarako, ikus daitekeen plataforma igerilekuaren
erdian kokatu eta animalia puntu kardinal bakoitzetik sartzen da (hegoa,
iparra, mendebaldea eta ekialdea). Hortaz, lau entsegu egiten dira. Entsegu
bakoitzak arratoiekin 120 s eta saguekin 60 s-ko gehienezko iraupena eduki
dezake.
Beste egunetan, beregarapeneko egunetan, plataforma ur-azaletik
0,5 cm beherago kokatzen da, era horretan animaliak ezin du plataforma
ikusi eta igerilekuaren inguruan jarri ditugun seinaleei esker ihesbidea aurkitu
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behar du. Egun bakoitzeko lau entsegu egin behar dituzte, puntu kardinal
bakoitzeko bat eta denbora pasatu ahala plataformara iristeko denbora
murrizten joan behar du.
Ezabatze-egunean, 9. egunean, plataforma kendu egiten da eta
animalia ipar-mendebaldean zenbat denbora igarotzen duen kontuan hartzen
da, entsegu bakar batean.
Hurrengo egunean, seinalea deritzon frogan, plataforma erdian edo
ipar-mendebaldean jartzen da baina animaliek berau ikusteko eran. Horrela
animaliek aldaketa neurologikorik duten ikus dezakegu. Plataformara ez
badoaz, ikusmena gaizki dutela froga dezakegu, nahiz eta hau lehenagotik
antzeman daitekeen, zeren eta itsu dauden animaliek normalki igerilekuaren
pareten aurka behin eta berriro jotzen baitute.
Azkeneko egunean aldaketa-eguna egiten da. Plataforma hegoekialdean jartzen da, berriz ere ezkutatuta. Lau entseguetan animaliek han
dagoela ikusi, ikasi eta gogoratu behar dute. Era honetan behin ikasi zutena
ahaztu eta gauza berri bat ikasteko gaitasuna ikertzen da.

12. irudia. MUL protokoloa.
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7. Analgesia neurtzeko probak
Mina gure organismoa babesteko alarma-sistema dugu. Modu desberdinetako sentimen motek eragindako gehiegizko estimulazioaz sortzen da,
hala nola bero, hotz, kinada elektriko edo narritadura kimikoaz. Minean bi
osagai bereizten dira: sentsazio fisiologikoa, eta horren aurrean sortzen den
erantzun emozionala. Adibidez, lehia gogorrean dabilen kirolaria zaurituta
izatean ez da minez jabetzen lehiaketaren estimuluak desagertu arte. Bi
osagai horien ondorioz, gizakiengan mina (edo analgesia) kuantifikatzea
zaila da, antsietateak eta minari aurrea hartzeak pazientearen erantzuna
baldintzatzen dutelako. Farmakoen ezaugarri analgesikoak aztertzeko
metodo alternatibo gisa eredu animaliak ditugu, non estimulu mingarri batek
eragindako animalien erreakzioak behatzen diren (Le Bars et al., 2001).
Eredu animaliak erabiliz baldintza esperimentalak hobeto kontrola ditzakegu
eta gizakien erantzun emozionalekin lotutako arazo gehienak eliminatzen
dira. Eredu horietan minak eragindako erantzunetan neurotransmisore eta
neuromoduladore desberdinak egon daitezke inplikatuta. Hori dela-eta,
farmakoen eragin analgesikoa desberdina izan daiteke erabilitako testaren
arabera. Minaren garraioan parte hartzen duten mekanismoak ulertzea
inportantea da farmako zehatz baten eragin analgesikoa aztertzeko eredu
egokia aukeratzeko orduan.
Minaren aurreko sentsibilitatea (nozizepzioa) aztertzeko bi eredu esperimental orokor daude: intentsitate handiko estimuluen aurreko erantzunatalasea neurtzeko probak (min akutuaren probak) eta ehunetako hantura
edo kalteak eragindako erantzun konportamentalak neurtzeko probak (min
azpikronikozko probak). Bestalde, min somatikoa eta erraietako mina ere
desberdin ditzakegu. Min somatikoa azal, muskulu, artikulazio, lotailu edo
hezurretan sortzen da, kokapen zehatza dauka eta delta Az zuntzen bidez
bideratzen da. Erraietako mina barruko organoetan sortzen da, gehiagotan
gaixotasun baten ondorioz, sor eta lausoagoa da, C zuntz polimodalez
bideratzen da eta erreakzio erreflexu motor zein begetatibo gehiago ekartzen
ditu.
Analgesia neurtzeko eredu animalia hedatuenetarikoen artean ondokoak daude: min akuturako buztana aldentzearen testa (tail-flick test) eta
xafla beroaren testa (hot-plate test), eta min azpikronikorako azido azetikoak eragindako gorputza bihurtzearen testa (acetic acid writhing test).
Buztana aldentzearen testak (estimuluaren intentsitate handia erabiltzen
duenean) min somatikoaren erantzun erreflexu espinala neurtzen du; azido
azetikoaren testa, aldiz, erraietako minaren eredua dugu, eta xafla beroarena,
bi moduen arteko konbinazioa litzateke; azken bi eredu horiek maila
supraespinalean bideratutako erantzunak izango dira.
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Kontuan hartu behar da animalien erabilera eta zainketaren batzordeetako zenbait osagile astun samarrak izan daitezkeela minaren protokoloak onartzeko. Beraz, erabilitako prozeduraren azalpen zehatza ematea
eta estimulu mingarriak iraupen laburrekoak direla argi uztea inportantea
izan daiteke. Diseinu esperimental egokian estimulu mingarriaren iraupena
mugatzen da mozketa-denbora zehaztuz animalien mina eta larrialdia txikiagotzeko asmoz eta ahalik eta animalia kopuru txikiena erabili beharko da.
7.1. Min akutuko neurketa-xafla beroaren testaren bidez (hot-plate test)
Woolfek eta MacDonaldek (1944) xafla beroaren testa jatorriz deskribatu zuten farmakoek eragindako analgesia neurtzeko. Xafla beroko teknikaren bidez konposatuen eragin analgesiko potentziala neurtzen da estimulu
termiko akutu baten aurrean. Farmakoak (edo disolbatzeko disolbatzailea
kontrol moduan) administratu eta gorputzean zehar banatzeko denbora
pasatu ondoren, animaliak tenperatura konstantea (normalean 50-55 ºC)
mantentzen duen xafla bero baten gainean jartzen dira zilindro garden baten
barruan. Estimulu termikoaren aurrean erantzuteko behar duten sortasunaldia neurtzen da, atzeko hankak miazkatzeko edo salto egiteko behar duten
denboraren bidez. Erantzuna agertu bezain laster, animalia xafla berotik
aterako da. Denbora-tarte batean (adibidez 60 edo 120 segundo) animaliak
erantzuten ez badu, testa amaitutzat hartzen da (eragin analgesiko maximoa)
eta animalia xafla berotik ateratzen da ehunaren kalteak txikiagotzeko.
Dirudienez, hankak miazkatzeko erantzuna soilik analgesiko opioideekin
atzeratzen da baina analgesiko ahulagoekin (azido azetilsalizilikoa edo
parazetamola, adibidez) salto egiteko denbora luzatzen da ere, bereziki xafla
beroaren tenperatura 50 ºC baino txikiagoa denean. Bestalde, test honetan
animalien ikaste-prozesua gertatzen da eta proba errepikatzen denean, salto
egiteko denbora laburtzen da eta hankak miazkatzeko erreakzioa desagertuz
doa. Beraz, eta bereziki erantzun analgesiko graduala ikusi nahi denean,
interesgarria da animalia-kontrolen erreakzio-denbora murriztea. Horretarako, farmakoak administratu baino lehen animalien erantzuna aztertzen
da, horrek entrenamendu bezala balio du, eta animalien arteko aldakortasuna
ere txikitu daiteke, sortasun-aldi atipikoa erakusten duten animaliak saiotik
baztertuz.
7.1.1. Materialak
– Animaliak: Swiss sagu arrak (30-35 g) edo Sprague-Dawley arratoi
arrak (200-250 g).
– Aztertzeko farmakoak serum salinoan (% 0,9 NaCl) edo behar den
disolbatzailean.
– Erreferentziako analgesiko bat (adibidez, morfina 10 mg/kg, peritoneo barnetik).
– Mililitro bateko xiringak (27-G orratzekin).
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– Xafla beroko tresna (edo xafla metaliko bat kontrolatutako tenperatura duen ur-bainu batean).
– Kronometroa (aparatuak ez badu).
7.1.2. Metodologia
– Animaliak laborategira eraman, markatu eta pisua neurtu. Inguru
berrira moldatzeko gutxienez 30 minutuz utzi. Tratamendu bakoitzerako animalia-talde desberdinak erabiliko dira.
– Xafla beroaren tenperatura aukeratu (55 ºC saguentzat edo 52,5 ºC
arratoientzat)
Morfinaren tratamendua erabil daiteke xafla beroaren tenperatura
egokia zehazteko. 8-10 kg/mg morfinako dosiek (i.p.) normalean
erantzun maximoaren inguruko erantzuna ematen dute. Aparatuaren
tenperatura egokitu daiteke morfinaren dosi horiekin erantzun
maximoa lortzeko.
– Prestatu aztertu nahi den farmakoa, farmakoa disolbatzeko erabili
den disolbatzailea (kontrola) eta erreferentzia-farmakoa (adibidez,
morfina).
– Farmakoa administratu baino lehen (adibidez, 15-30 minutu aurretik)
animalien erantzun nozizeptiboa aztertzen da. Horretarako, animalia
xafla bero gainean utzi eta kronometroa martxan jartzen da. Animalia aztertzen da atzeko hankak miazkatu edo salto egin arte, beti
mozketa-denbora (aukeragarri, adibidez 120 s) gainditu gabe.
Orduan, animalia xafla berotik aterako dugu. Lehenengo saio hau
entrenamendu bezala hartuko dugu eta erantzun luzeegia (adibidez
90 s baino gehiago) edo laburregia (adibidez 10 s baino gutxiago)
aurkezten duten animaliak baztertzeko aukera izango dugu animalien
arteko aldakortasuna txikitzeko.
Saguek eta arratoiek azal bero baten gainean jartzean hankak
miazkatu ohi dituzte, gehienetan aurreko hankak lehenago. Hala ere,
aurreko hankak miazkatzea txukuntzeko ohiko portaera ere bada, eta
ez da zertan mina edo ondoezarekin lotuta egonik. Horregatik,
atzeko hankak miazkatu edo salto egin arteko sortasun-aldia neurtzea
egokiago da.
– Farmakoak (edo disolbatzailea) administratu. Animalien artean utzi
denbora nahikoa geroago neurketak egiteko.
– Tratamendu ondoko denbora iragan ondoren (denbora aukeragarriak,
gehienetan 30 minutu, baina farmako, administrazio-bide edo aztertu
nahi dugunaren arabera denbora hori alda daiteke), animalien erantzun nozizeptiboa berriro neurtu eta sortasun-denbora idatzi. Mozketa-denbora gainditzen duten animaliei mozketa-denboraren balioa
(120 s) emango diegu. Errepikatu prozedura animalia guztiekin,
tratatu diren ordenan eta dagozkien denboretan.
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Konposatu baten eraginaren iraupena neurtu nahi denean, animalia
bakoitzaren erantzuna denbora desberdinetan neur daiteke, adibidez
farmakoa administratu ondoren 15, 30 eta 45 minutura. Kasu honetan, neurketa paraleloak egin beharko dira konposatua disolbatzeko
erabilitako disolbatzaileaz tratatutako animaliekin (kontrolak).
– Neurketa nahikoak eduki ondoren (n∼8 talde bakoitzean), datuak
analizatu egin behar dira, batez bestekoak eta beren errore estandarrak kalkulatuz eta analisi estatistiko egokia eginez. Bi talde esperimental egotekoan t-testa edo bi talde esperimental baino gehiago
egotekotan ANOVA eta ondoko post-hock analisia (Bonferroni edo
Dunnett, adibidez) egingo dugu farmakoez tratatutako taldeak haien
artean edo/eta kontrolekin konparatzeko.
Xafla-beroko datuak modu gordinean (sortasun-denbora segundoetan) edo eragin maximoaren portzentaje moduan adieraz daitezke
(% MPE):
% MPE = 100 x (sortasuna tratatuetan – sortasuna kontroletan)/
(mozketa-denbora – sortasuna kontroletan).

13. irudia. Xafla beroko testa (Hot plate test).

7.2. Min akutuko neurketa buztana-aldentzearen testaren bidez
(tail-flick test)
Bero-estimulua erabiltzen duen analgesia neurtzeko beste metodoa
D´Amour eta Smithek (1941) garatutako buztana aldentzearen testa dugu.
Test hau nozizepzio akutuaren proba da non intentsitate handiko estimulu
termikoa ezartzen den (argi-izpia) sagu edo arratoiaren buztanean. Estimulua hasi eta animaliak buztana berotik aldentzen duen arteko denbora neurtzen da, minaren intentsitatearekin koerlazionatzen delako. Argia pizten den
momentu berean kronometro bat ere piztu egiten da eta animaliak buztana
kentzen duenean, zelula fotoelektriko batek kronometroa gelditu eta argia
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itzaltzen du Erreostato baten bidez argi-izpiaren energia kontrola dezakegu
buztana aldentzeko erreakzio-denbora 2-4 s-koa izateko. Erreakzio-denbora
hori luzatzea eragin analgesikotzat har daiteke. Gomendatzen da argiak
eragindako beroaren esposizioa 10-20 s baino gehiago ez luzatzea, larruazala ez erretzeko. Froga hau oso eraginkorra da analgesiko opioideen aktibitatea aztertzeko, beraz, egokia da farmako horien eraginkortasun analgesikoa
gizakiengan aurresateko. Hala ere, kontuan hartu behar da ere, froga hau
sentikorragoa dela buztanaren urruneko zatia estimulatzen denean, gertuko
zatia estimulatzen denean baino.
7.2.1. Materialak
– Animaliak: Swiss sagu arrak (30-35 g) edo Sprague-Dawley arratoi
arrak (200-250 g).
– Aztertzeko farmakoak serum salinoan (% 0,9 NaCl) edo behar den
disolbatzailean.
– Erreferentziako analgesiko bat (adibidez, morfina 10 mg/kg peritoneo barnetik edo larruazalpetik).
– Mililitro bateko xiringak (27-G orratzekin).
– Buztana aldentzearen tresna eta plexiglasezko hodia animalia immobilizatzeko. Tenporizadore automatikoa ez izatekotan, eskuko kronometroa behar da.
7.2.2. Metodologia
– Animaliak laborategira eraman, markatu eta pisua neurtu. Leku berrira moldatzeko gutxienez 30 minutuz utzi. Tratamendu bakoitzerako
animalia-talde desberdinak erabiliko dira.
– Animalia bakoitzeko buztana aldentzeko sortasun-denbora neurtu eta
argi-izpiaren intentsitatea erregulatu sortasun-denbora 3-4 s-koa
izateko. Argi-izpia buztanaren gainean jartzen da, saguen kasuan,
argi-izpia buztanaren muturretik ∼15 mm-ra, eta arratoien kasuan,
∼50 mm-ra. Estimuluaren mozketa-denbora 10 s-tan ezarriko da,
animaliak buztana aldentzeko erreflexurik ez erakustekotan, ehunean
kalterik ez gertatzeko.
Neurketen zehaztasuna hobetzeko, buztana aldentzeko sortasundenbora 3 aldiz neurtzea gomendatzen da, batez besteko balioa
hartzeko. Balio horrek animaliaren sortasun basala adieraziko du.
Buztanaren azala ez kaltetzeko, neurketak bigarren eta hirugarren
aldiz errepikatzean estimulazio-puntua aldatu hasierako puntutik mm
batzuetara.
– Prestatu aztertu nahi den konposatua, disolbatzeko behar den disolbatzailea (kontrola) eta erreferentziako farmakoa (adibidez, morfina).
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– Aztertu nahi diren konposatuak (edo disolbatzailea) xiringatu.
Animalien artean utzi denbora nahikoa neurketak egiteko.
– Tratamendu ondoko denbora iragan ondoren (denbora aukeragarriak,
gehienetan 30 minutu, baina farmako, administrazio-bide edo aztertu
nahi dugunaren arabera denbora hori alda daiteke), animaliak aztertzen hasiko gara. Animalia bakoitzak buztana aldentzeko sortasundenbora idatzi. Mozketa-denbora (10 s) gainditzen duten animaliei
mozketa-denboraren balio bera emango diegu. Farmako ondoko
neurketa behin bakarrik egingo dugu aztertu nahi dugun denbora
bakoitzean. Errepikatu prozedura animalia guztiekin tratatu diren
ordenan eta dagozkien denboretan.
Neurketak askotan errepikatzen baditugu, buztanaren azalean kalteak
sor daitezke. Konposatuaren denboran zeharreko bilakabidea ezaguna bada, neurketak egin beharko lirateke eragin maximoaren unean.
– Neurketa nahikoak eduki ondoren (n∼8 talde bakoitzean), datuak
analizatu egin behar dira. Talde esperimental bakoitzaren batezbestekoa eta batez besteko errore estandarra kalkulatu eta taldeak konparatzeko analisi estatistiko egokia egin. Bi talde esperimental egonez
gero, t-testa erabili edo bi talde esperimental baino gehiago egonez
gero, ANOVA eta ondoko post-hock analisia (Bonferroni edo Dunnett,
adibidez), farmakoz tratatutako taldeak haien artean edo/eta kontrolekin konparatzeko.
Buztana aldentzearen datuak normalean eragin maximoaren
portzentaje moduan adierazten dira (% MPE):
% MPE = (testa – basala) x 100/(mozketa-denbora – basala)
«testa» tratamenduaren ondoko erantzuteko denbora, «basala» tratamenduaren aurrean erantzuteko denbora eta «mozketa-denbora»
erantzunik ez badago onartzen dugun denbora maximoa (10 s) izanda.

14. irudia. Buztana-aldentzearen testa (Tail-flick test).
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7.3. Min azpikronikoaren neurketa azido azetikoak eragindako gorputzbihurtzearen testaren bidez (“writhing test” edo “abdominal
constriction test”)
Konposatu kaustiko baten peritoneo barneko administrazioak (azido
azetikoa, adibidez) gorputzeko bihurtze-mugimendu estereotipatuak sorrarazten ditu: bizkarra makurtu, sabelaldeko muskuluak uzkurtu, gorputza
luzatu eta atzeko hankak atzera luzatu. Mugimendu horiek ordutan zehar
luza daitezke. Farmakoek gorputzeko bihurtzeak inhibitzeko duten gaitasuna
klinikan erakusten duten gaitasun analgesikoarekin batera joan ohi da.
Teknika honen jatorria, Woolfe eta MacDonald (1944), Vander Wende eta
Margolin (1956) eta Coster eta lankideek (1959) argitaratutako artikuluetan
dago. Konposatu mingarria administratu ondoren, denbora-tarte batean gertatzen diren gorputzeko bihurtzeak kuantifikatzen dira. Mugimendu horiek
erraietako minaren islatzat hartzen dira. Proba honetan animalien arteko
aldakortasuna nahiko handia izan daiteke eta erantzuna denborarekin desagertzen denez, ez du balio analgesiko baten eragina denboran zehar aztertzeko. Bestalde, badauzka alde positiboak ere: analgesiko ahulen eragina
erakusten du eta bereziki interesgarria da potentzialki analgesikoak diren
konposatuak aztertzeko.
7.3.1 Materialak
– Animaliak: Swiss sagu arrak (30-35 g) edo Sprague-Dawley arratoi
arrak (200-250 g).
– Aztertzeko farmakoak serum salinoan (% 0,9 NaCl) edo behar den
disolbagarrian.
– Erreferentziako analgesiko bat (adibidez, morfina 10 mg/kg
peritoneo barnetik edo larruazalazpitik emanda).
– Mililitro bateko xiringak (27-G orratzekin).
– Kaiola garden txikiak animalia bakoitza bakarka behatzeko.
7.3.2. Metodologia
– Animaliak laborategira eraman, markatu eta pisatu. Leku berrira
moldatzeko gutxienez 30 minutuz utzi. Tratamendu bakoitzerako
animalia-talde desberdinak erabiliko dira.
– Prestatu aztertu nahi den konposatua, disolbatzeko behar den disolbatzailea (kontrola) eta erreferentziarako farmakoa (adibidez, morfina).
– Aztertu nahi diren konposatuak (edo disolbatzailea) xiringatu. Animalien artean utzi denbora nahikoa neurketak egiteko.
– Tratamendu ondoko denbora iragan ondoren (denbora aukeragarriak,
gehienetan 30 minutu, baina farmako, administrazio-bide edo aztertu
nahi dugunaren arabera denbora hori alda daiteke), animaliak aztertzen hasiko gara.
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– Animalia bakoitzari azido azetikoa administratu (% 2, 10 ml/kg,
peritoneo barnetik).
Azido azetikoaren kontzentrazioa aukeragarria da, normalean % 0,5-2
artean erabiltzen da.
– Berehala, animaliak kaiola garden indibidualetan kokatu eta 20 mintan zehar gorputzeko bihurtzeak zenbatu.
Neurtzeko denbora hau aukeragarria da, askotan lehenengo 5 minutuak neurtu gabe uzten dira eta gero neurketa egiten da 5-15 minututan zehar.
– Neurketa nahikoak eduki ondoren (n∼8 talde bakoitzean), datuak
analizatu egin behar dira. Talde esperimental bakoitzaren batezbestekoa eta batez besteko errore estandarra kalkulatu eta taldeak konparatzeko analisi estatistiko egokia egin. Bi talde esperimental egonez
gero, t-testa erabili, edo bi talde esperimental baino gehiago egonez
gero, ANOVA eta ondoko post-hock analisia (Bonferroni edo Dunnett,
adibidez) egingo dugu farmakoez tratatutako taldeak haien artean
edo/eta kontrolekin konparatzeko.
Azido azetikoak eragindako gorputz-bihurtzearen datuak, normalean,
salinoaz tratatutako animalietan ikusitako bihurtze-mugimenduen inhibizioportzentajeaz adierazten dira.
Eragina = 100 x (salino-testa)/salino

15. irudia. Gorputz-bihurtzearen testa (writhing test, abdominal
constriction test).
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VII.2. Portaeraren azterketa gizakiarengan:
minaren ebaluazioa
Jon Jatsu Azkue eta Itsaso Buesa, Neurozientzien Saila (EHU/UPV)
SARRERA
Mina da medikuaren laguntza bilatzera bultzatzen gaituen sintoma nagusia.
Hain ohiko sintoma izanik, aho batez onartzen da erabat beharrezko direla
mina ebaluatzeko eta neurtzeko tresnak. Bereziki, aspaldiko ametsa izan da,
minez dauden gaixoekin aritzen diren medikuen artean, mina objektiboki
neurtzeko baliabide edo neurtzeko modu bat eskura izatea. Mina neurtzea ez
da posible eta litekeena da inoiz ere posible ez izatea. Halere, badaude eskura egon ere min-oharmenaren edo bizipenaren zenbait osagai kuantifikatzeko, eta hauen bidez badugu aztertzea minaren fisiologian esku hartzen
duten zenbait elementuren funtzioa.
Gizabanakoen arteko ezberdintasunak nabarmenak dira, mina sumatzeari dagokionez. Min-atalaseak eta min-jasankortasunak banaketa mota
normala dute biztanleria orokorrean. Ezberdintasun horiek aztertzeko, araututako zenbait min-estimulu mota erabiltzen dira eta hauek eragindako edo
sumarazitako mina neurtzen da, laborategi-baldintza hertsietan. Oraindik ere
askotarikoak dira iritziak ea mota honetako neurketek (quantitative sensory
testing, QST) edo neurketa psikofisikoek gaixotasun batek eragindako min
baten esperientzia osoa islatzen duten ala ez. Izan ere, laborategian eragindako min mota bat gaixotasun batek dakarren minaz bestelakoa izan daiteke
zeharo, bizipen oso ezberdinak izan baitaitezke. Oraintsu, halere, zenbait
gaixotasun mingarritan minaren oharmena bera aldatuta egon daitekeela
ezagutarazi izan ondoren, QST metodoak entzute handiagoa hartzen hasi
dira, eta min kronikoa hobeto ulertzeko ere tresna baliagarria izan daitekeela
aditzera eman da.
Mina ebaluatzeko hiru bide nagusi har daitezkeela esan daiteke: (i)
gaixotasunak eragindako min-esperientziaren deskripzioa aztertzea, (ii) minestimulu jakinek eragindako mina neurtzea, eta (iii) minak gizabanakoaren
bizimoduan edo eguneroko bizitzan duen eragina ebaluatzea. Atal honetan
bigarrenaz arituko gara, zehazki alegia esperimentu-baldintzetako mina
neurtzeko erabil daitezkeen baliabideez.

270

Neurozientzien laborategiko eskuliburua

METODOLOGIA
1. Nozizepzio-sistemaren estimulazioa
Esperimentu erako ebaluazio edo azterketak inguru edo baldintza mota
ezberdinetan egin daitezke. Alde batetik, min-estimuluen garraio eta
komunikazioa minaren fisiologia bera ikertzeko egin daiteke, adibidez
burmuinean minaren eraginez pizten diren eremuak irudi-tekniken bidez
ezagutzeko, baina baita gaixotasunak eragindako min jakin baten inguruan
informazioa eskuratzeko ere egin daitezke, nozizepzio-mina edo neuropatikoa den argitzeko, adibidez, edo sendagai batek minean duen eragina
aztertzeko ere.
Min-sentikortasuna laborategi-ingurunean ebaluatzearen alde onuragarrien artean aipagarri dira (i) estimuluen indarra, iraupena eta nolakotasuna zehatz mendera daitezkeela, (ii) estimulu mota bakoitzaren eraginak
kuantifika daitezkeela eta honen bidez denboran zehar izandako aldaketak
azter daitezkeela, edo gorputz-atal osasuntsuen eta gaixoen artean aldera
daitezkeela, eta azkenik (iii) arauz kanpoko min motak (adibidez, hiperalgesia) aztertzeko aukera ematen duela. Ahulgune nagusiak dira (i) minestimulu motak eta iraupenak ez duela zertan gaixotasunak eragindako minaren pareko izan, eta (ii) nekez hartzen duela aintzat psikologia-faktoreek
min-bizipenean duten eragina.
Psikologia aldeko ikuspegiak minaren ebaluazioan duen garrantzi
handia gorabehera, ez da aproposa mina neurtzeko psikologia-metodoak
soilik erabiltzea. Mina bizipen konplexua da, eta mina sortzeko ingurumenetik jasotako informazioa gorputz barruko informazioarekin batera eta
lehenagoko esperientziekin batera elkartu eta bateratu egiten da. Mina
ulertzeko beharrezko da, bada, minaren zentzumen eta afekzio aldeak aintzat
hartzea.
Mina eragiteko erabil daitezkeen laborategi-baliabideak hainbat dira,
baina sarrien erabiltzen direnak estimulu mekaniko, hotz-berozko, elektriko
eta kimikoetan oinarritzen dira.
1.1. Estimulu mekanikoak
Presio-algometro bat erabil daiteke, edo solenoide bati erantsitako
orratz kamustu bat. Von Frey ileak lodiera askotariko nylonezko hariak dira,
eskuz erabiltzeko edo hemen ere solenoide bati erantsita. Algometroek
presio jakin finko bat eragin dezakete, edo presio aldagarriak.
Algometroa sakatu egiten da gorputz-atal baten aurka, indarra gutxika
handituz (adibidez 1 kg/s), subjektuarengandik aurrez ezarritako erantzun
bat jaso arte (adibidez min-atalasea edo jasangarritasun-atalasea), eta une
horretan egiten den indarra da neurtzen den aldagaia. Lehenengo motako
neurketa egiten bada, adibidez Forgione-Barber presio-algometroa erabiliz,
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presio mingarria ezartzen zaio gorputzari hezur-mutur baten gainean (hatza,
behatz edo bularrezurrean, adibidez), subjektuarengandik aurrez ezarritako
erreakzio bat jaso arte, eta horretarako behar izan den denbora neurtzen da
(Forgione eta Barber, 1971). Estimulu mekanikoen erabilera nagusia ehun
bigunen eta giltzen minberatasunaren ebaluazioa izan da (Bentsen et al.,
1994), baina kontuan hartu beharrekoa da presio-minaren atalasea ezberdina
izan daitekeela gorputz-atal ezberdinetan (Brennum et al., 1989).
Presio-estimulua berezko estimulutzat har daiteke, bizitza arrunteko
estimuluen antzekoa beraz, eta gainera gorputzeko sakoneko ehunen mina
aztertzeko ere aukera ematen du, azalekoenaz gain, ondoren aipatuko diren
beste batzuek ez bezala. Horrexegatik, presio-estimuluak erabiltzea egokia
izaten da hezur-giharrekin lotutako min motak aztertzeko.
1.2. Hotz-bero estimuluak
Mota honetako azterketak tenperatura jakin bat zuen objektu batez
larruazala ukituz egiten hasi ziren orain dela ehun urte baino gehiago. Beren
alderdi txarra ukimena ere tartean nahastea da. Muga hori gainditzeko argiberoa eta, geroago, laser-beroa erabiltzen hasi ziren. Ohiz, laser-zartada
motzek (20-200 ms) ziztada motako min berezi bat eragiten dute, eta
erremin antzekoa indar handiko zartada emanez gero. Gehienez A-delta
motako hartzaileak pizten dira, baita zenbait C motako bero-hartzaile ere.
Beharrezkoa izaten da larruazala hartuz doan beroa neurtzea, beroak minatalasea jaitsi egiten baitu (Arendt-Nielsen eta Bjerring, 1988).
Hotz-bero motako estimuluak emateko gehien erabiltzen den gailua
Peltier termodoa da, estimuluaren tenperatura oso zehazki zehazteko aukera
ematen baitu, bai bero motakoak baita hotz motakoak ere, eta larruazalak
baduelako bere berotasunera erraz itzultzea ere. Alde txarra da tenperatura
aldarazteko azkartasuna txikia dela (1-10 ºC/s) eta gailuak larruazala ukitu
behar duela.
Beste metodo oso erabilia cold-pressor test delakoa da (CPT). CPT
proban subjektuak oso ur hotzetan (0-5 ºC) sartzen du eskua edo oina, baina
litekeena da min eragiten diona ez izatea hotza bera zuzenean, baizik eta
hotzak bertan eragiten dizkion odol-hodien erreakzio ezberdinak.
1.3. Estimulu elektrikoak
Larruazalari estimulu elektrikoak ematearen kritika nagusia izan da
modalitate ezberdinetako hartzaileak pizten dituela aldi berean, alegia bai
beroa sumatzen duten nerbio-adartxoak eta bai ukimenekoak adibidez, eta
ez bakarrik min-seinaleak dakartzatenak. Halaber, zuntz sentikorrak nolabait
artifizialki zuzenean pizten dira, hartzaileak piztu izan gabe. Askotan artifizialtasun hau baztergarria bada ere, beste kasu batzuetan erabilgarria izan
daiteke, adibidez minean emozioek edo kognizio-faktoreek duten eragina
aztertzeko orduan.
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Gailu elektrikoen bidez emandako estimuluen ezaugarriak oso zehatz
mendera daitezke. Larruazaleko estimuluentzat erronka nagusia da korronterik ez galtzea inguruko ehunetarantz, eta horregatik gero eta gehiago erabiltzen dira larruazalpeko elektrodo bereziak, edo elektrodo baten inguruan
eraztun antzera beste elektrodoa gertu kokatzea. Gehienetan korronte motako estimulazio-gailu bat erabiltzen da. Arazo nagusia larruazalean inpedantzia berdintsu bat finko mantendu ahal izatea da, eta askotan horrexegatik
gazuretan bustitako elektrodoak erabiltzen dira, inpedantzia jaisteko xedez.
Hortz-muinetako estimuluak erabiltzea proposatu izan da, minhartzaileak besterik ez pizteko helburuz, baina oraindik ez dago garbi hortzmuinetan bestelako hartzaile motarik ez dagoenik. Sakoneko ehunetako
min-hartzaileak larruazalpean edo giharretan bertan sartutako elektrodoen
bidez ere pitz daitezke.
1.4. Estimulu kimikoak
Gai kimikoen bidez ere posible da laborategi-baldintzetan mina eragitea. Gazura hipertonikoa bezalako algogenoak erabil daitezke, larruazalpera
ziztatuta, edo larruazal gainean zabal daitezke, baita histamina, bradikinina
edo kapsaizina adibidez. Baliabide mota honek duen ahulgunea estimulua
zehatz neurtzeko zailtasuna da, alegia, gai kimiko kopurua eta hedapena
behar bezala menderatzea. Ostera, giharreko edo larruazaleko hiperalgesiarentzako sendagai bat aztertzeko orduan estimulu aproposa izan daiteke.
Erabat ezberdina da, bestalde, Kobalek (1985) garatutako metodoa.
Sudur barrunbeko mukosa erabiltzen du spray baten bidez ipintzen duen gai
mingarria bideratzeko, eta spray-putzaldi laburrak emateak ematen dio
bidea, hain zuzen, estimuluaren hasiera eta amaiera zehaztasun handiz,
ordenagailuz ere, menderatzeko.
2. Estimuluen eraginen ebaluazioa
Min-estimuluak emateko bide ezberdinak dauden bezalaxe, beren
eraginak neurtzeko edo ebaluatzeko ere beste hainbat prozedura daude.
Neurketa psikofisikoak bi talde nagusitan sailka daitezke: erantzunaren
araberakoak eta estimuluaren araberakoak. Erantzunaren araberako metodoen
oinarria da estimulu finko eta ezagunak erabiliz subjektuak emandako erantzunak neurtzea, eta ostera estimuluen araberako metodoetan subjektuaren
aurrez finkatutako erantzun jakin bat eragiteko (gehienetan min-atalasea
gainditzeko) gai diren estimuluen indarrak neurtzen dira. Berez, estimuluerantzun funtzioek informazio gehiago ematen dute min-atalasea zein den
aztertze hutsak baino, atalasetik gorako erantzunak ere jaso daitezkeelako
besteak beste. Metodo psikofisiko guztietan beharrezkoa da subjektua esna
eta erne izatea, baita proba osoaren mekanika eta prozedura behar bezala
ulertuz laguntza osoa emateko prest izatea ere. Elektrofisiologia-metodoek
edo irudi-teknikek ez dute baldintza hau betetzerik eskatzen.
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Esperimentu-metodo bakoitzak min-bizipenaren konplexutasunaren
alderdi zehatz eta ezberdin bana aztertzen du, beraz, metodoa aukeratzeko
orduan beharrezkoa da garbi izatea zein diren egin beharreko miaketaren
helburuak.
2.1. Min-atalasea eta min-jasangarritasuna
Oso aldagai erabiliak dira minaren ikerkuntzaren arloan. Atalasea eta
jasangarritasuna ebaluatzeko modu askotarikoak daude, adibidez estimulu
konstanteen metodoa, estimulu-egokitzearen metodoa edo mugen metodoa.
Denek bilatzen dutena da ezagutzea zein den gizabanako jakin batean mina
sumarazteko gai den edo ezin jasateko adinako mina emateko gai den energia fisiko kopuru txikiena.
Aldagai hauek aztertzearen ahulguneetako bat oharmena eta motibazioa edo emozioak nahastea omen da, batez ere min-jasangarritasunaren
neurketetan. Beste bat da min-atalasearen eta min-jasangarritasunaren
bitarteko minaren ezaugarriak ez direla aintzat hartzen. Halere, ebaluazio
hauek erraz dira aztertzen, fidagarri eta errepikagarri. Halaber, mota honetako probek eskakizun oso urriak dituzte subjektuetan kognizio aldetik,
mina sumatzen ala ez duten besterik adierazi behar ez dutelako.
Oharmen- edo sumatze-atalaseak ere esanguratsuak dira, nahiz eta ez
diren berez min-neurketak. Hauek neurtzen dutena da subjektua sumatzeko
gai den estimulurik txikiena. Mina ebaluatzeko zenbait protokolok minaren
atalasea sumatze-atalasearekin alderatzea eskatzen dute, sentimenaren irudi
orokor bat biltzeko xedez, eta bereziki erabilgarri da bi atalaseak elkarrengandik gertu daudenean, adibidez kalte neuropatikoetako alodinia aztertzeko
orduan.
2.2. Eskalak
Mina ebaluatzeko eskura dauden eskala motak hitzezko eta zenbakizko
eskalatan, eta eskala zuzenetan bana daitezke.
Hitzezko eskala bat kategoria edo mailaka zatitu ohi da, adibidez
batere minik ez, min arina, hala moduzko mina eta min gaitza mailetan
besteak beste. Subjektuari bere mina zenbatekoa den adieraz dezan eskatzen
zaio, eta bere erantzuna 1-4 eskala batera itzultzen da ondoren. Metodoaren
alde ona subjektuarentzako ulergarritasuna eta aztertzailearentzako erraztasuna dira. Halere, eskalako maila hauen edo besteen arteko tarteek ez dute
zertan berdinak izan, eta zenbaki bihurtzea baino gehiago kategoria bezala
erabiltzea izan daiteke egokiena estatistika aldetik. Arazo hau, zati batez
behintzat, gainditzeko modu bat maila ezberdinen arteko tarte horiek psikometrikoki aurrez kalibratzea izan daiteke, baina, halere ez, dago mina deskribatzeko hizkuntza bakar eta unibertsal bat, eta hizkuntza batek berak ere
ñabardura ezberdinak izan ditzake eskualde ezberdinetan ere.
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Zenbakizko eskalek dituzten marka bakarrak batere minik ez eta irudika
daitekeen minik gaiztoena dira, beren muturreko balioetan, eskalaren zabalera
osoa deskribatzeko, eta bion bitartean zenbakiak besterik ez dira agertzen,
agertzekotzat. Eskalaren balioak zenbakitan adierazteak badirudi bermatu
egiten duela balioen arteko tarteen berdintasuna. Hitzezko eskalak bezalaxe,
zenbakizkoak ere erraz dira ulertzen eta erabiltzen, eta hortaz dago bere
erabilera hain hedatuta.
Eskala zuzenen artean magnitude-estimazioa eta modalitate arteko
parekatzea ditugu. Magnitude-estimaziorako beharrezkoa da subjektuak
sumatzen duen mina zenbakiz adieraztea. Hasierako zenbakiak edozein izan
daitezke, adibidez 20 zenbakiaz adieraziko du lehendabizi sumatutako mina,
eta 50 zenbakiaz min arina, baina hortik aurrera beharrezkoa da zenbakien eta
minaren artean proportzioa mantentzea. Metodoak duen arazoa da kognizio
aldetik ez dela egokia edozeinentzat, hau da, nolabaiteko gaitasun maila bat
eskatzen duela buruz zenbakiak eta proportzioak eskala moduan kudeatzeko.
Modalitate arteko parekatzerako beharrezkoa da subjektuak sumatzen
duen mina beste modalitate baten arabera adieraztea (Chapman et al., 1985).
Adibide ezaguna da heldulekuaren metodoa; bertan subjektuak estutu egin
behar du eskuz oratuta duen helduleku bat, sumatzen duen minaren heineko
indarrez. Oso sarri erabiltzen den beste parekatze-metodo bat VAS da (visual
analog scale), hau da, sumatutako mina 10-15 cm-ko lerro batean marka bat
eginez adieraztea, lerroaren mutur batek batere minik ez adierazten duela eta
besteak, ostera, irudika daitekeen minik gaiztoena. Onartzen da eskala
honen bidez subjektuak adierazitako marka minaren heinekoa dela. Metodo
honen zorroztasuna ere nahiko egokia da, baina askotan kognizio aldetik
zailegia edo erabilgaitzegi gertatzen da subjektu askorentzat.
2.2.1. Adibidea: min mekanikoaren atalasearen ebaluazioa
Min mekanikoaren atalasea presio jakin kalibratuak egiten dituzten
mutur zorrozdun zazpi gailu berezi erabiltzen dira. Mutur horietako bakoitzean, larruazala ukitzen duen zatiak 0,2 mm-ko diametroa du, eta gailuek
egiten duten indarrak 8, 16, 32, 64, 128, 256 eta 512 mN-ekoak dira.
Gailuek sakatu egiten dute mutur zorrotza larruazalaren aurka 2 segundoz, presioa askatzen dute beste 2 segundoz, txandaka, eta sakatzen duen
aldi bakoitzean indarra handituz doa lehenengo aldiz mina eragin arte (mugen metodoa). Hartu egiten da indar-balio hau, eta ondorengo txandan balioa
baino gehiagoko indar batekin hasten da, sakatzen duen hurrengoetan gero
eta indar gutxiago eginez, eta mina emateari uzten dionean erabili den balio
berria hartzen da oraingoan. Guztira bost goranzko eta beheranzko estimulutxanda egiten dira, eta hartutako balioen media geometrikoa hartzen da min
mekanikoaren atalasetzat.
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2.2.2. Adibidea: alodinia estatikoaren ebaluazioa
Baldintza arruntetan mina eman beharko ez luketen von Frey hari sorta
bat erabiltzen da (Stoelting). Larruazalaren aurka 1-2 segundoz sakatuz
tolestu egiten direnean, hariek egiten duten presioak 0,25 eta 512 mN bitartekoak dira, hari batek bere aurrekoaren bikoitza eta hurrengoaren erdia. Hariek larruazala ukitzen duten zatiaren diametroa biribila da eta 0,5 mm-koa.
Hemen ere mugen metodoa erabiltzen da: bost estimulazio-txanda
egiten dira, gero eta lodiera handiagoko edo gero eta lodiera meheagoko hari
ezberdinekin, mina ematen hasten duen hariaren indar-balioa hartuz edo
mina emateari uzten dion hariarena hartuz, hurrenez hurren. Min-atalasearen
baliotzat, hartutako bost balioen media geometrikoa hartzen da. Atalase
honek harreman zuzena du alodiniaren larritasunarekin, erabilitako estimulu
motak ez baitu minik eman behar baldintza normaletan (alodiniarik gabe).
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