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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0055_3 SAIAKUNTZA BIOTEKNOLOGIKOAK EGITEA, ETA 
EMAITZEN BERRI EMATEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Proteinak eta nukleotido-kateak erauzteko teknikak aplikatzea. 

EI1.1 Laginak erauzi beharreko materialaren arabera prestatzea, eta prozesuaren fase bakoitzaren ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Lagina prestatzean eragin diezaioketen kutsatzaile-motak ebaluatzea eta kontaminazio gurutzatua kontrolatzea. 
EI1.3 Erauzketan erabilitako ekipoak eta materialak deskribatzea, eta haien oinarri zientifikoa eta teknologikoa azaltzea. 
EI1.4 Nukleotido- eta aminoazido-sekuentziak erauztea, prozeduretan markatutako jarduera-segidari jarraituz. 
EI1.5 Erauzitako produktuak erregistratzen, etiketatzen eta hurrengo analisi-fasera arte kontserbatzen direla kontrolatzea. 

A2: Nukleotiko-kateen klonazioa bideratzea, ingeniaritza genetikoaren oinarrizko prozedurak erabiliz. 
EI2.1 Informazioa bilatzeko eta simulazioak egiteko, bioinformatika-teknikak erabiltzea. 
EI2.2 Nukleotiko-sekuentzia birkonbinatu bat nola lortzen den deskribatzea fluxu-diagrama baten bidez. 
EI2.3 Azido nukleikoen zatikiak moztu eta itsastea, murrizketa-entzimak eta ligasak erabiliz. 
EI2.4 Isolatutako geneari dagokion klonazio-bektorea hautatzea. 
EI2.5 Bektorea dagokion ostalarian sartzea: bakterioan, legamian, landare-zelulan edo animalia-zelulan. 
EI2.6 Hazkuntza diferentzialeko inguruneak prestatzea, nukleotido-sekuentzia birkonbinatua duten zelula ostalariak bereizi ahal izateko. 

A3: Mikroorganismoen ezaugarriak zehazteko, saiakuntza immunologikoak eta genetikoak egitea. 
EI3.1 Mikroorganismoen teknika immunologiko nagusiak eta tipaketa molekularrekoak identifikatzea. 
EI3.2 Saiakuntza genetikoak eta immunologikoak egiteko, lagina nola prestatu behar den deskribatzea. 
EI3.3 Erabili beharreko erreaktiboen ezaugarri orokorrak eta erreaktiboak prestatzeko modu zuzena deskribatzea. 
EI3.4 Prozedura normalizatuei jarraituz, mikroorganismoen ezaugarriak zehazteko eta identifikatzeko teknika immunologikoak eta 
genetikoak aplikatzea. 
EI3.5 Lortutako emaitzak euskarri egokietan erregistratzea, emaitzak aztertuz eta txostena erredaktatuz. 
EI3.6 Saiakuntzan zehar gerta daitezkeen kontaminazio-motak azaltzea. 

A4: Toxikotasun- eta mutagenesi-saiakuntzak egitea. 
EI4.1 Zelula- eta mikroorganismo-kulturak eskuragarri daudela eta saiakuntzetan erabiltzeko moduko baldintzetan daudela ziurtatzea. 
EI4.2 Saiakuntzaren fase desberdinetan erabilitako hazkuntza-inguruneen ezaugarriak deskribatzea, eta haien osaera lortu nahi den 
helburuarekin erlazionatzea. 
EI4.3 Agente toxiko edo mutagenikoei haien efektuen amaierako ebaluazioa egitea ahalbidetuko duten diluzioak egitea. 
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EI4.4 Desberdintasun adierazgarriak ikusteko aukera ematen duen saiakuntza negatiboa kontrolatzea. 
EI4.5 Lortutako emaitzak erregistratzea, analizatzea eta dagokion txostena erredaktatzea. 

A5: Bioteknologiari lotutako arriskuak prebenitzeko behar diren neurriak aztertzea. 
EI5.1 Sektore bioteknologikoan aplikatu beharrekoak araudiak eta erregelamenduak deskribatzea. 
EI5.2 Analisiaren eragiketa-prozeduretan biosegurtasuneko arauak aplikatzea. 
EI5.3 Larrialdi-egoeren aurrean finkatutako planari jarraikiz jokatzea. 
EI5.4 Hondakin kimikoak nahiz biologikoak sailkatzea, inertizatzea edo baldintza egokietan biltegiratzea. 
EI5.5 Organismoak genetikoak manipulatzeak ingurumenean eta biodibertsitatean izan ditzakeen ondorioak identifikatzea. 

Edukiak 
1.  Bioteknologiak industrian dituen aplikazioak. 

-  Deskribapen orokorra. Bilakaera historikoa. Bioteknologia berrien garapenera eraman gaituzten ezagueraren aurkikuntzak eta 
aurrerapenak. Diziplinak eta jarduera-eremuak. 

- Erabilitako teknologiak. Oinarrizko diziplinekiko lotura.  Garrantzi ekonomikoa: merkatuak, produktuak eta garapen-itxaropenak. 
- Ezaugarri partikularrak. Egungo egoera, munduan, eskualdean eta herrialdean. 
- Ekoizpen-moduak: zelulen kulturak, teknologia entzimatikoa, biobihurketak. 
- Bioteknologiak erabiltzen dituzten industrien ikuspegia: produktuak, merkatuak, teknologiak. 
- Produktu bioteknologikoen garapenari buruzko kontzeptu orokorrak. 
- Bioteknologiaren eta industria kimikoaren arteko harremana. 
- Ingurumen-bioteknologia eta garapen jasangarria (bioerregaiak eta biosemedazioa). 

2.  Proteinen eta nukleotidoen erauzketa. 
- Erauzketa-ekipoen deskribapena, erabilera eta mantentze-lanak. 
- Laginak prestatzean eta erauztean ager daitezkeen kutsatzaileak. 
- Proteinen erauzketa. 
- Nukleotido-kateen erauzketa. 
- Erauzitako produktuak erregistratzea, etiketatzea eta analizatu arte kontserbatzea. 

3.  Animalia- eta landare-zelulen hazkuntza. 
- Fusio zelularreko metodoak, hibridomak, lortzea eta hautatzea. 
- Antigorputz monoklonalak. Ekoizpen-metodologiak. Diagnostikoan, terapeutikan eta beste molekula batzuen ekoizpenean 

erabiltzea. 
- Animalia-zelulen kulturetan proteina terapeutikoak ekoiztea. 
- Landare-zelulen eraldaketa genetikorako metodologiak. 
- Landare eta elikagai transgenikoak. Arazo legalak eta pertzepzio publikokoak. 
- Mikroorganismo-hartzidurak, genomika eta osasunerako bioteknologia (animalia transgenikoak, diagnostiko goiztiarra eta terapia 

genikoa, odoleko proteinak lortzea, giza hormonak, modulatzaile immunitarioak eta txertoak). 
- Elikagaien kalitatea eta segurtasuna (landare transgenikoak, gehigarriak eta GEOak). 

4.  Geneak isolatzea eta klonatzea. 
- Oinarrizko printzipioak. DNAren sintesi kimikoa. Sekuentziazioa. PCR-metodoak. Gene ezagunak isolatzeko eta klonatzeko 

estrategiak. 
- Bakterioetan klonatutako geneen espresioa. 
- Klonazio eta espresioko murrizketa-entzimak. 

5.  Makromolekulak isolatzea eta purifikatzea 
- Homogeneizatzea. Ateratzea. Hauspeatzea. Zentrifugatzea. Iragaztea. Elektroforesia. 
- Aplikazio kromatografikoak. 
- Elektroforesi-teknikak: gelak prestatzea, nukleotido- eta proteina-kateen bandako errebelatua. Elektroforesiko hondakinak sailkatzea 

eta biltegiratzea. Ekintzak kontrolatzea eta erregistratzea. 
6. Teknologia entzimatikoa. 

- Entzimen erabilera industriala. Erabilera-eremuak, merkatuak, garrantzi ekonomikoa. 
- Entzimak lortzea. 
- Teknologia entzimatikoen adibidea. 

7.  Beste erabilera batzuk. 
- Saiakuntza immunologikoak: Western blotting, immunoaglutinazioa eta ELISA. 
- Saiakuntza genetikoak: Southern transferentzia, RAPD, RFLP, denbora errealeko PCRa, kolonia-hibridazioa, slot-blot hibridazioa 

eta dot-blot hibridazioa. 
- Toxikotasun- eta mutagenesi-saiakuntzak: Ames testa. 
- Efluente industrialen tratamendu biologikoa. Biorremediazioa. 
- Bioteknologia eta ingurumena. Erabilera-eremu nagusiak eta arazoak. 
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8.  Bioinformatika. 
- Biologia konputazionala eta informatika biomedikoa. 
- Bioteknologian interesa duten aplikazio informatikoak. 
- Biologia molekularreko eta biomedikuntzako datu-baseak. 
- Datu-baseak atzitzeko sistemak. 
- Bibliografiako datu-baseak. 

9.  Bioteknologiako erregelamenduaren eta araudiaren aplikazioak. 
- Elikagaien segurtasunerako erakundeak. 
- Sendagaien ebaluaziorako eta ingurumeneko ebaluaziorako erakundeak. 
- Dagokion legedia. 
- Segurtasuna eta ingurumena, bioteknologiako laborategietan. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak  
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