DEPRESIOA ETA ELIKADURA
SARRERA

Gaur egun, nerabeen osasun mentaleko arazoak jendeak uste baino arruntagoak dira. Mundu mailan nerabeen% 10-20k buruko
osasuneko arazoak ditu, baina horietako asko diagnostikatu gabeak eta ia tratamendurik gabekoak dira. COVID-19ak sortutako
pandemiak egoera hau larriago bihurtu du.
Arazo mentalak ez tratatzeak beraien etorkizunean eragina du, osasun ﬁsikoa eta psikologikoa kaltetuz eta helduak diren bizitza
betetzeko aukerak mugatuz. Gure proiektuaren ardatza arazo mentalen jatorria aztertuz beraien eragina gutxitzeko bideak
proposatzea izango da.

DEPRESIOA

HESTEETAKO MIKROBIOTA

Depresioa, etengabeko tristura-sentimendua eta hainbat jarduera egiteko interesa galtzea
eragiten dituen emozio-nahastea da. Depresioa ez da egun batez edo denbora tarte batean
tristezia sentitzea, tristezia eta depresioa desberdintzea garrantzitsua da. Tristura
gogo-aldarte hutsa da, eta depresioa, berriz, gogo-aldarteko gaixotasun bat da.

Azken ikerketa batzuk aurkitu dute hesteetako ﬂorak
harreman zuzena duela portaerarekin eta psikologiarekin.
Mikrobiotaren eta garunaren arteko komunikazioa noranzko
bikoa da.

Depresioa kronikoa edo errepikakorra izan daiteke, eta nabarmen zaildu dezake lanean
edo eskolan aritzea eta eguneroko bizitzari aurre egiteko gaitasuna. Modurik larrienean,
suizidioa eragin dezake.
Depresioa sortzen duten faktoreak anitzak dira eta hauen artean faktore kimikoak daude,
hau da, neurotransmisoreen alterazioak eragindakoak. Hormona batzuen alterazioak ere
depresioa sortu dezakete. Hala nola kortisola, oxitozina, melatonina, tiroide-hormona eta
endorﬁnak.

Komunikazio hori gerta dadin, gantz-azidoak, neurotransmisoreak, hormonak eta
immunitate-sistemaren modulatzaileak daude. Sustantzia hauen presentzia edo gabezia, bakterio
zehatz batzuetan eta horien metabolismo eta prozesuetan oinarritzen da. Hesteetako mikrobiotak
neurotransmisoreen edo hauen aurre produktuen ekoizpena eragin edo estimulatu dezake, eta
bakterioen hazkundea modulatu. Mikrobiotaren aldaketek depresioa eragin dezakete eta
depresio-egoerek mikrobiotako espezie espeziﬁkoetan eragin dezakete, eta horrek depresioa are
gehiago eragin dezake.

HELBURUA

HIPOTESIA

- Jakinik hesteetako mikrobiotak depresioarekin zerikusia duela, hesteetako bakterio
onuragarri bat elikatuko dugu, hau hazi dadin eta bakteria osasuntsu mota honetako gehiago
eduki ditzagun.
- Bakterioa gure eguneroko bizitzan jaten ditugun elikagaiekin elikatuko dugu eta ea
zeinekin hazten den gehiago aztertuko dugu.

Depresioa hesteetako mikrobiotarekin lotu dugu. Hemen, bakterio mota asko daude, bai
onuragarriak eta bai kaltegarriak. Hau dela eta, bakterio onuragarri bat elikatuko dugu honen
hazkuntza behatzeko. Honek esan nahi du gure bakterioen hazkuntza jaten ditugun elikagaien
menpe dagoela gainera gure esperimentuarekin zein elikagai diren eraginkorragoak gure barneko
mikrobiotaren hazkuntzarentzat. Ikertu ondore ohartu ginen erabili behar genuen bakterioa zuntzaz
elikatzen zela eta hipotesia botatzeko garaian zera pentsatu dugu: Gero eta zuntz gehiago eduki
elikagaiek gero eta bakterio kolonia gehiago ikusiko ditugu eta bakterio hauek gure osasun
mentalarekin lotuta daudenez depresioa jasateko portzentaia txikigoa egongo da.

PROIEKTUA

PROZEDURA

MATERIALA
1.
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3.
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5.
6.

Plastikozko pipeta puntak
Ereiteko makilak
Petri plakak:
Mikropipeta (20-200µl)
Hauspeakin ontziak
Elikagaiak:

1.
2.
3.
4.
5.

Ogia
Patata
Sagarra
Letxuga
Dilistak
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5. Diluizoen prestaketa

3. Elikagaien laginak

2. Elikagaien erauzketa
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6. Plaketan ereitea

4.Laginen hazkuntza
mikroplaketan

7. Kolonien hazkuntza

8.Kolonien zenbaketa
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Proposatutako bi helburuak betetzea lortu dugu.
- Hasteko, hesteetako mikrobiotak depresioarekin zerikusia duela jakinik, hesteetako bakterio
onuragarri bat elikatu dugu,honen hazkuntza ikusiz eta bakterio honen koloniak zenbatuz.
- Bakterio hauen koloniak lortzeko, gure egunerokotasunean jaten ditugun elikagaiekin elikatu
dugu eta honela gehien hazten denarekin zein den aztertu dugu.
Hipotesia berriz:
- Ez zen bete baina hala ere elikagaien artean desberdintasunak ikusi genituen. Gure hipotesiak
zioanez, geroz eta zuntz gehiago eduki geroz eta bakteria kolonia gehiago eduki beharko
genituen.

