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“Oso garrantzitsua da minbizi  
mota eta tratamendua parekatzea”

ARKAITZ CARRACEDO CIC BIOGUNEKO IKERTZAILEA 

CIC Bioguneko ikertzaile eta Onkologia 
Molekularra ikerketa taldeko burua, Arkaitz 
Carracedok bere esperientziaz hitz egin zuen 
NUP-en ospatutako IkerGazte kongresuan 

nuke hango esperientziaz?  
Bai, 2007tik 2010ra. Pertsonalki, 
oso aberatsa izan zen, batez ere 
hango bizimodua ezagutzea. La-
nari dagokionez, Champions Lea-
gueko futbol talde batera joatea 
bezalakoa izan zen. Ikerkuntza-
ren potentziala ezagutu nuen, hau 
da, maila horretan nola mugitzen 
diren elkarrekintza eta kolabora-
zioak. Gustoko nituen gauzak iku-
si ondoren, baita gustoko ez nitue-
nak ere. Niretzat oso garrantzi-
tsua izan zen ikerkuntza nola 
bideratu nahi nuen erabakitzeko. 
Bi laborategietan egon nintzen, 
New Yorken eta Harvard-en. Es-
perientziarik hoberena izan zen 
nire fasean zeuden beste ikertzai-
leekin batera lana egitea eta pro-
zesu horretan nagusitzea.  
Nola sortu zen Euskal Herrira 
bueltatzeko aukera?  
Nahiko goiz bueltatu nintzen, 
proiektua bukatu gabe. Pertso-
nalki, nire asmoa zen zentru txi-
kiago batean lan egitea eta CIC 
Biogunerekin kontaktatu nuen. 
Karrera ikasten nengoenean, 
irakasle batek esan zidan: “Joan 
urrun, ikasi eta gero bueltatu, ze 
Euskal Herrian ikerkuntza sus-
tatu behar dugu ”. Beraz, ideia ho-
ri baneukan buruan.  
Minbizi zelulen funtzionamendua 
aztertzen ari zara, hain zuzen, no-
la elikatzen diren.  
Gure gorputzako zelulak komu-
nitate batean bizi dira eta nahiko 
ondo antolatuta daude beren 
funtzioa betetzeko. Gure bizitzan 
zehar zelulek bikoiztu beharra 
dute, bere material guztia berri-
datzi behar dute eta hor arazoak 
edo erroreak sartu ditzakete; 
errore horien pilaketak eragin 

dezake minbizia. Mutazioak ger-
tatzen badira, gorputzeko zelula 
batek bere funtzioa aldatu deza-
ke. Bere helburua izango da zati-
tzea eta bizi irautea, ingurunetik 
deskonektatuz.  
Gero eta minbizi mota gehiago 
daude?  
Minbizia gaixotasunez osaturiko 
multzo bat da, eta horregatik 
ehundaka gaixotasun ezberdin 
daude. Gure gorputzak zailtasu-
nak ditu zelula normalak eta min-
bizi zelulak ezberdintzeko, horre-
gatik da hain zaila tratatzea. Gero, 
gaixo bakoitzak daukan minzibia 
mutazio ezberdin baten ondorioa 
da. Orduan, minbizi guztiak ezin 
ditugu berdin tratatu. Oso ga-
rrantzitsua da gaixoa, minbizi 
mota eta tratamendua parekat-
zea. Hau da, minbizi bakoitzaren 
ezaugarriak aztertu behar ditugu.  
Zuen kasuan, zenbat minbizi mo-
ta aztertzen ari zarete?  
Prostatako eta bularreko min-
biziak. Bigarrenean hain zuzen, 
talde txiki batean fokatzen ari ga-
ra, ezaugarri bereizgarririk ez 
daukan bularreko minbizian. 
Ezaugarri bereizgarririk ez due-
nez, orduan ez daukagu trata-
mendu efektibo bat. Orain iker-
tzen ari gara nola sailkatu minzi-
bi mota hori eta ze tratamenduak 
izan daitezke eraginkorrak. 
Prostatako minbiziaren kasuan, 
zelula horiek nola elikatzen di-
ren aztertzen ari gara, eta baita 
ere zein da gure gorputzaren eli-
kadura eta minzibiaren arteko 
harremana. Hor obesitateak 
daukan eragina, edo kolesterola 
altua izateak.  
Nola moldatzen zarete finantzia-
zioaren aldetik?  

Gure finantziazioa gehienbat 
prostatako minbizian bideratuta 
dago. Urte hauetan sei edo zazpi 
proiektu ezberdinak eduki ditu-
gu eta guztira 2,5 milioi euro jaso 
ditugu. Europa arloko proiektu 
oso handia lortu genuen eta horri 
esker egin ahal izan dugu 
ikerkuntza nabarmena. Gero, 
proiektuak sustatzeko, oso abe-
rasgarria da ikerlari taldeen ar-
teko elkarrekintza.  
Zenbat ikerlari ari dira lanean?  
Nire taldearen barruan talde txi-
kiak antolatu ditugu. Egitura pi-
ramidal bat sortu dugu. Askoz 
hobeagoa da kudeatzeko, eta ho-
rrela ikerlarien independentzia 
ahalbideratzen dugu. Estatu 
mailan oso zaila da ikerlari gazte 
bat independiente bilakatzea, 
hau da, bere taldeko burua iza-
tea. Prozesu honekin laguntzen 
dugu talde baten barruan dau-
den ikerlari horiek nagusitzen.   
Pozik zaude oraingoz lortutako 
emaitzekin?  
Bai, oso pozik. Proiektu arrisku-
tsuekin hasi ginen. Jendeak ere 
arriskua hartu zuen nire labora-
tegira etorriz. Nire lehenengo la-
borategia zen eta jendeak ez 
zekien ze nolako perspektibak 
eduki. Talde oso jatorra lortu du-
gu, oso motibatuta. Gehienbat 
ikerlari gazteak gara, 20-40 urte 
bitartean gabiltza.  
Orokorrean, penagarria da gaur 
egungo ikerlarien diaspora?  
Bai, penagarria da estrategia eza-
ren ondorioa delako. Etorkizuna-
ri begira, ikerkuntza alor estrate-
gikoa da: lurra lantzea bezalakoa 
da. Gure helburu nagusia uzta ja-
sotzea baldin bada, epe motzeko 
helburuak ezartzen ditugu. Ho-
rretarako, haziak kanpotik eros-
ten ditugu eta ezartzen ditugu. 
Ikerkuntzan, epe luzeko in-
bertsioa behar da, eta etorkizu-
neko produkzioa poliki-poliki 
atera behar da, barrutik sortuta. 
Oso ikerlari onak ditugu, Euskal 
Herrian bekak jaso dituztenak 
eta orain kanpoan daudenak. Bai-
na Gobernuak badauka horrela-
ko epe luzerako begirada bota-
tzeko ahalmena? Hori da gakoa. 

NEREA ALEJOS  
Iruñea  

Udako Euskal Unibertsitateak 
(UEU) IkerGazte kongresua an-
tolatu du bigarren aldiz, Nafa-
rroako Unibertsitate Publikoa-
ren campusean. Proiektu honen 
helburua ikertzaile euskaldunen 
ikusgarritasuna areagotzea, be-
raien arteko ezagutza sustatu eta 
euskarazko zientzia produkzioa 
zabaltzea da. Arkaitz Carracedo 
(Barakaldo, 1979) CIC Bioguneko 

ikertzailearen eta Onkologia Mo-
lekularra ikerketa taldeko burua-
ren esperientzia ezagutzeko 
aukera izan zuten ikertzaileek.  
 
Aspalditik argi al zeneukan iker-
tzaile izan nahi zenuela?  
Biologia ikasi aurretik, sukalda-
ritza egin nahi nuen. Azkenean, ez 
dira horren ezberdinak. Etxean 
sukaltzen dudanean, esperimen-
tuak egitea bezalakoa da.  
Hiru urte igaro zenituen Estatu 
Batuetan. Zer azpimarratuko ze-
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180 IKERTZAILE GAZTEEK HARTU DUTE PARTE IRUÑEKO KONGRESUAN 
Hiru egunetako jardunaren ondoren, ostiralean bukatu zen IkerGazte kongresua, aurten Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoan antolatuta. Bigarren edizio honetan, 180 ikertzaile gazteek beraien lanak plazaratu di-
tuzte eta besteen ikerketak ezagutu. Bestetik, ahozko komunikazio bidez zein posterren bidez aurkeztu di-
ren 122 komunikazioak argitaratu egingo dira, euskarazko produkzio zientifikoari ekarpen adierazgarria 
eginez. Argazkian, Arkaitz Carracedo biologoa bere hitzaldia eman ondoren, pasa den ostegunean.  GOÑI


