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BIOTECNOLOXÍA E ALIMENTOS TRANSXÉNICOS

Abstract
After a short introduction in which a historic background on the role of biotechnology in food production is

drawn, the material and conceptual bases of the new biotechnological methods used in food production are described.
Some succesfull examples are given in order to illustrate the potential of this new technology not only in food production
but also in food preservation and quality control. © 2002 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Biotechnology, food.

Resumen
Después de una breve introducción en la que se dan unas pinceladas históricas del papel de la biotecnología en la

producción de alimentos, se describen los fundamentos materiales y conceptuales de los nuevos métodos biotecnológicos
empleados en la producción de los mismos, y se exponen algunos ejemplos de los éxitos logrados con el fin de ilustrar las
perspectivas que ofrece la nueva biotecnología, no sólo en cuanto a la producción de alimentos sino también en lo que se
refiere a su conservación y control de calidad. © 2002 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Biotecnología, alimentos.

Resumo
Despois dunha breve introducción na que se dan unhas pinceladas históricas do papel da biotecnoloxía na

producción de alimentos, descríbense os fundamentos materiais e conceptuais dos novos métodos biotecnolóxicos
empregados na producción dos mesmos, e expóñense algúns exemplos dos éxitos logrados co fin de ilustrar as perspectivas
que ofrece a nova biotecnoloxía, non só en canto á  producción de alimentos senon tamén con respecto á conservación e
control de calidade dos mesmos. © 2002 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Biotecnoloxía, alimentos.
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INTRODUCCIÓN

Inicialmente os humanos alimentábanse do que
encontraban na natureza; este periodo, que abarcou dende
a orixe da humanidade ata aproximadamente fai 8.000
anos, é o que se coñece como periodo de recolección de
alimentos. O periodo de producción de alimentos, que
dura ata os nosos días, comenzou cando unhes cazadores
nómadas do Oriente Próximo enterraron unhas sementes
antes de irse dunha zona na que encontraron os froitos
correspondentes cando voltaron. Naceu así a agricultura.
Co paso do tempo, fóronse seleccionando as sementes,
replantando aquelas que aumentaban a producción. Así
mellorouse o proceso de producción, e estos primeiros
agricultores desenrolaron unha tecnoloxía que, posto que
se aplicou a organismos vivos (os vexetais), podemos
denominala biotecnoloxía. Estas prácticas fóronse
perfeccionando durante miles de anos. Descubriuse a
posibilidade de levar a cabo polinización cruzada ou
hibridación de dúas especies vexetais distintas, abríndose
moitas posibilidades á obtención de novas variedades
artificiais con maiores rendimentos ou con maior
resistencia ás condicións ambientais. Pero ata finais do
século XIX estos procesos leváronse a cabo dunha maneira
totalmente empírica, xa que ata que, en 1860, Mendel
formulou a teoría da herencia como consecuencia do seu
traballo cos guisantes, non se introduciron criterios
racionais nos cruces xenéticos.

De maneira similar iniciouse a gandeiría, que
comenzou en Mesopotamia coa cría de cabras e ovellas
8.000 anos a.C, coa conseguinte producción de leite,
productos lácteos e carne. Aproximadamente 800 anos
a.C. os exipcios comenzaron a cría industrial de polos.
Dende entón os gandeiros levaron a cabo un proceso de
selección e mellora ata conseguir as razas actuais, é decir,
levaron a cabo un proceso biotecnolóxico, mediante cruces
sexuais, nos que a mezcla de patrimonios xenéticos de
dous organismos pode dar lugar a unha combinación
positiva frente a miles de negativas. Por outra parte, as
primeiras evidencias de fabricación e consumo de cervexa
en Babilonia e Sumeria datan de 6.000 anos a.C. Os
sumerios foron os primeiros en fabricar manteiga, e os
exipcios producían pan dous mil anos máis tarde. Sin
sabelo producían estos alimentos mediante un proceso
biotecnolóxico no que as levaduras transformaban o mosto
e a fariña obtidos de cereais en cervexa e pan. E tamén,
neste caso, se foron seleccionando empíricamente os pés
de cuba para a producción de bebidas alcohólicas, o lévedo
para facer o pan ou os fermentos lácticos empregados para
producir productos lácteos fermentados. Todo esto sin
saber que o que se estaba manexando eran
microorganismos vivos, ata que, a finais do século XIX
Pasteur demostrara a responsabilidade dos
microorganismos nas transformacións químicas (Jay,
2000).

E así ocurriu ata fai poucos anos. Ó longo de século
XX, os coñecementos acumulados sobre o funcionamento
dos organismos vivos, obtidos a partir da experimentación
con microorganismos, permitiu, nos anos oitenta, transferir
anacos de información xenética dunhes organismos a
outros. Esto deu lugar ó nacemento do que algúns autores

chaman nova biotecnoloxía ,  en contraposición á
biotecnoloxía tradicional que se utilizou durante miles
de anos, ou que, xa popularmente, se chama biotecnoloxía
a secas (Lee, 2000).

BASES MOLECULARES DA BIOTECNOLOXÍA

Repasemos algúns conceptos que necesitamos para
poder analizar este cambio (Lee, 2000). Tódolos
organismos están constituídos por células. Un animal ou
unha planta están constituídos por tecidos e órganos que,
a súa vez, están constituídos por células. Son organismos
pluricelulares. Parécenos que hai moitos, sen embargo,
na natureza son moitísimo máis abundantes os organismos
unicelulares, é decir, os microorganismos. Os
microorganismos de importancia en biotecnoloxía dos
alimentos poden ser bacterias, mofos ou levaduras. Os
alimentos poden ser de orixe vexetal ou animal, pero
ademáis, certos microorganismos poden producir
transformacións en materias primas de ambas orixes dando
lugar a alimentos fermentados. Así por exemplo, o iogur
fabrícano determinadas bacterias ó multiplicarse no leite
e transformar o azucre do leite en ácido láctico, as bebidas
alcohólicas e o pan prodúcense como consecuencia do
crecimento dunha levadura, Saccharomyces cerevisiae,
en zumes de frutas ou cereais e, o sabor e aroma de moitos
queixos e embutidos son consecuencia do crecimento de
mofos neses productos.

Así pois, calquer alimento está composto de
células, e as células están compostas por catro tipos de
moléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas e ácidos
nucleicos. Relacionamos rápidamente carbohidratos,
lípidos e proteínas cos alimentos. Todos sabemos que os
carbohidratos e os lípidos son moléculas que proporcionan
enerxía e que as proteínas son as bases estructurais dos
organismos. Convén recordar que certas proteínas, as
enzimas, son necesarias para que se leven a cabo as
reaccións químicas dentro das células e, por tanto, para
que se produzan tódolas substancias necesarias para o
funcionamento das mesmas.

Pero, ¿qué son os ácidos nucleicos?. Son os
responsables da herencia. O ácido desoxirribonucleico
(coñecido polas súas siglas en inglés como DNA) é a
molécula que contén a información xenética da célula;
polo tanto, é a que contén as instruccións para que a célula
fabrique tódolos seus compoñentes. Cando unha célula
se divide para formar células fillas, replica o seu DNA, é
decir duplícao de maneira que cada célula filla levará unha
copia completa de DNA. O DNA é unha molécula con
forma de doble hélice constituída por unidades,
denominadas nucleótidos,  que poden ser de catro tipos
distintos en función da presencia neles de catro moléculas
distintas chamadas bases nitroxenadas (adenina, citosina,
guanina e timina, que se designan coas letras: A, C, G e T,
respectivamente). Podemos visualizar o DNA como unha
escada de caracol na que os laterais están constituídos
polo azúcar (desoxirribosa) e o grupo fosfato dos
nucleótidos, unidos entre sí, e os pasos están constituídos
por dúas bases nitroxenadas de dous nucleótidos
enfrentados, unidas entre sí, de maneira que a Adenina
sempre se une á Timina e a Citosina á Guanina. Así que o
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material xenético, ou xenoma, dunha célula está
constituído por unha, ou varias, moléculas de DNA. O
xenoma está dividido en xenes, que son as unidades de
medida xenética. Os xenomas dos organismos máis
complexos están divididos en varias moléculas de DNA,
denominadas cromosomas. E os organismos máis simples,
como as bacterias, teñen un único cromosoma.

Toda a información da célula está gardada no DNA
en forma de xenes. Pero recordemos que os compoñentes
da célula tamén son os carbohidratos, os lípidos e as
proteínas. ¿Cómo se traduce esa información dos xenes a
estas moléculas?. Se recordamos, o esquelete da célula
está constituído por proteínas e as reaccións metabólicas
(é decir, tódalas reaccións químicas necesarias para que
se produzan tódolos compoñentes das células) lévanas a
cabo unhas proteínas especiais, denominadas enzimas. As
enzimas teñen unha grande importancia en tecnoloxía de
alimentos, xa que son as responsables de moitas
transformacións. No exemplo mencionado da producción
de iogur ó crecer determinadas bacterias no leite, a
transformación do azucre (lactosa) en ácido láctico débese
á producción de enzimas por parte desas bacterias.

Vexamos logo como son as proteínas.  As
proteínas están formadas por unha sucesión lineal
dunhes compostos químicos denominados aminoácidos,
dos que hay vinte distintos, que se combinan dando
lugar ás diferentes proteínas. Así, a secuencia de
aminoácidos dif i re  dunha proteína a  outra ,  e  é
responsable de que a proteína adquira unha determinada
estructura tridimensional que a capacita para exercer a
súa función biolóxica. Esta secuencia de aminoácidos
ven definida pola secuencia de nucleótidos do xene que
a codifica. Polo tanto, tódalas proteínas dunha célula
están codificadas no seu xenoma, agora ben, en
linguaxes diferentes. A linguaxe do xenoma utiliza catro
signos, os nucleótidos: A, C, G, T; e a das proteínas 20
letras: os aminoácidos. A célula debe, pois, traducir a
mensaxe do xene, para pasalo a proteína. E faino
utilizando unha molécula intermediaria denominada
RNA mensaxeiro. O RNA é un ácido nucleico
constituído por nucleótidos formados por un azucre
(ribosa), un grupo fosfato e unha base nitrogenada (A,
C, G e U). O proceso de síntese de RNAm a partir dun
xene (DNA) denomínase transcripción e o de
construcción dunha proteína, traducción. Para que esta
traducción sexa posible é necesario un diccionario, e o
que se chama código xenético, consistente en que cada
tres nucleótidos dun xene (ou do seu ARNm transcrito)
definen un aminoácido. Desta maneira, a célula pode
construir  moléculas estructurais  e  reguladoras
(proteínas) a partir dunha molécula informativa (DNA).

Agora ben, as células non traducen tódalas
proteínas que teñen codificadas no seu xenoma, senon
que só traducen aquelas que necesitan en cada momento,
activando os xenes que as codifican. Esto é posible gracias
a existencia dunhes interruptores no DNA das células que
se chaman promotores e que están localizados nas
secuencias de DNA inmediatamente anteriores ós xenes
que regulan. Sobre estos promotores actúan sinais que
son os que fan que o xene se exprese ou non se exprese en
determinadas circunstancias.

ENXEÑERÍA XENÉTICA

Así pois, unha vez coñecido como se expresa a
información xenética das células, é posible añadir un xene
dunha célula donante ó xenoma dunha célula receptora
mediante enxeñería xenética (Clark e Russell, 1997).
Dende os anos setenta disponse de ferramentas
moleculares para levar a cabo estos experimentos.
Mediante enzimas de restricción pódese cortar o DNA da
célula donante en determinados puntos para obter
fragmentos co xene de interese, que poden introducirse
no xenoma da célula receptora, formando un DNA
recombinante. Esto lógrase coa axuda dunha molécula de
DNA transportadora que se chama vector, ó que se pega
o fragmento de DNA co xene de interese, mediante
enzimas denominadas DNA ligasas. O vector, contendo o
xene da célula donante, é introducido na célula receptora
mediante unha técnica denominada transformación. O
organismo que resulta de introducir no seu xenoma un
xene foráneo chámase transxénico, e dise dese xene que
foi clonado.

ALIMENTOS TRANSXÉNICOS

Como xa se comentou, durante miles de anos a
biotecnoloxía de alimentos estuvo limitada á selección
mediante cruces sexuais. Por exemplo, pensemos no caso
hipotético de que se queira facer un cruce entre unha
variedade de trigo que dea unha producción abundante,
pero que é sensible ó ataque dun determinado insecto, e
outra, de pouca producción pero resistente. A
probabilidade de obter unha variedade híbrida boa
productora e resistente mediante cruces entre ambas
variedades é moi baixa. Sen embargo, mediante enxeñería
xenética, é posible aillar o xene adecuado dunha variedade
(resistencia ó insecto, por exemplo) e introducilo no
xenoma da variedade productora e despois obter a
descendencia dese organismo transxénico (Barceló e
Cabrera, 2001). Ó non precisarse cruces sexuais, poden
saltarse as barreiras de especie. Sempre que se dispoña
dos xenes, pódense expresar os dunha especie noutra. No
exemplo anterior, dispoñendo do xene de resistencia ó
insecto doutro vexetal, cebada, por exemplo, poderíamolo
expresar na variedade de trigo que desexamos. Para
logralo, poderían presentarse problemas, como que os
promotores dos xenes da cebada non respondesen ás
mesmas señais cós do trigo, e habería substituir os
promotores orixinais polos do trigo.

A nova biotecnoloxía de alimentos baséase, pois,
na enxeñería xenética e fai tan só unhes quince anos que
se levaron a cabo os primeiros experimentos aplicados a
problemas concretos dos alimentos. Así, lográronse
tomates que resisten máis tempo sin pudrirse, levaduras
de panadería que aumentan o volume do pan ou variedades
de plantas comestibles que resisten o ataque de
patóxenos.Todos eles son alimentos transxénicos. Por
outra parte, o coñecemento do DNA permite, non só
modificalo, senón tamén detectalo. De feito, mediante
técnicas de enxeñería xenética é posible desenrolar
métodos para detectar microorganismos patóxenos en
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alimentos e incluso para analizar fraudes alimentarios
(Ramón, 1999).

Nas seguintes seccións recóllense algúns exemplos
das posibilidades que ofrece a biotecnoloxía en relación
coa producción e control de calidade dos alimentos,
describíndose someramente a metodoloxía necesaria.

ALIMENTOS TRANSXÉNICOS DE ORIXE
VEXETAL

Os vexetais constituen unha parte moi importante
da dieta humana. Seguramente calquera lector deste artigo
consumiu algún producto de orixe vexetal nas últimas
vintecatro horas. Por outra parte, a producción agrícola é
a fonte de recursos máis importante de moitos países. A
biotecnoloxía pode contribuir a mellorar as variedades
vexetais e os seus rendimentos. Como xa se comentou, a
aplicación de técnicas de enxeñería xenética nun
organismo depende, en gran medida, da disponibilidade
dun sistema de transformación xenética que permita
introducir o DNA foráneo nas súas células. No caso dos
vexetais, non é fácil, xa que as súas células están cubertas
dunha parede celular composta de celulosa ou
hemicelulosa que actúa de barreira á entrada de DNA
esóxeno. Para transformalas pódese recurrir a varias
estratexias (Nieto-Jacobo et al., 1999). A primeira delas
consiste en facer uso dunha bacteria, Agrobacterium
tumefaciens, que provoca enfermidades en vexetais,
inxectándolles un fragmento de DNA denominado Ti-
DNA, que porta xenes responsables da síntese de
hormonas. O Ti-DNA bacteriano intégrase no xenoma do
vexetal, transcríbese e tradúcese, dando lugar á síntese
excesiva de hormonas e, como consecuencia, á
proliferación celular e formación de tumores (Ti son as
siglas de inducción de tumores en inglés, Tumor
induction).

Pois ben, mediante técnicas de enxeñería xenética
construíronse vectores defectivos que portan a parte do
Ti-DNA que dá lugar á infección, pero que carecen dos
xenes necesarios para desenrolar a enfermidade, e
substituindo éstes polos que se queren expresar na célula
receptora. Así, estas cepas de Agrobacterium infectan a
planta pero non lle producen tumor. Para transformar as
plantas é necesario infectar un gromo coa cepa adecuada
de Agrobacterium, que infectará as células vexetais,
introducíndose o xene foráneo no xenoma da célula
receptora. Por desgracia, algunhas especies de vexetais
comestibles, como o millo ou o trigo, non son sensibles á
infección por Agrobacterium, polo que non poden ser
transformadas por esta técnica. Neses casos hai que
recurrir a tratar o gromo con enzimas que degradan a
celulosa e a hemicelulosa, producíndose así células
vexetais sin parede celular, que son tratadas con vectores
que portan o xene foráneo. Con determinada frecuencia,
o vector entra dentro da célula e intégrase no seu xenoma.
Posteriormente, nas condicións de cultivo adecuadas, as
células rexeneran a súa parede celular e dan lugar a plantas
adultas transformadas. Outra posibilidade consiste en
disparar pequenos proxectís de tungsteno ou ouro
recubertos de vectores que portan o xene foráneo contra

tecidos vexetais, atravesando así a parede celular e
podendo integrarse o vector transformante no xenoma
receptor. Mediante estas técnicas poden mellorarse moitas
características dos alimentos de orixe vexetal.

Unha das características que pode mellorarse é o
aspecto. ¿Non tivo o lector que tomar a decisión de qué
tomates comprar na última semana?. Nin demasiado
verdes, nin demasiado maduros, para que se non os
comemos en dous días, non se nos derramen. ¿Pensou
algunha vez o problema que representa para a recolección
e distribución de alimentos poñelos no mercado co grao
de madurez adecuado?. Sigamos co exemplo dos tomates,
o ideal sería dispor dunha variedade que resistira moitos
días sin pérdida de calidade ou que na que se puidera
inducir a maduración antes da comercialización. A
compañía Calgene logrou unha variedade de  tomate con
estas características, que foi o primeiro alimento
transxénico que se comercializou, en 1994, co nome de
MacGregor (Flavr SavrTM) (Lee, 2000). O proceso de
maduración dos tomates iníciase pola producción nas súas
células dun gas que se chama etileno, éste produce unha
serie de reaccións en cadena que dan lugar á producción
de pigmentos e aromas, e á síntese dunhas enzimas
denominadas poligalacturonasas que dan lugar ó
ablandamento progresivo do froito. Mediante a
introducción no xenoma do tomate dunha copia invertida
do xene que codifica a poligalacturonasa, bloquéase a súa
traducción, resultando un tomate co mesmo aspecto, pero
que non se ablanda e é moito máis resistente ós danos
mecánicos durante a recollida, embalaxe e transporte.
Recordemos que para que se sintetize unha enzima na
célula o xene do DNA ten que transcribirse a RNAm e
éste é traducido para formar a proteína (a enzima).
Introducindo no xenoma do tomate unha copia invertida
do xene da poligalacturonasa, será transcrita a un RNAm
complementario do orixinal. Como teñen bases
complementarias, os dous RNAm aparéanse, impedíndose
así a traducción e por tanto a síntese de poligalacturonasa.
Mediante esta técnica, chamada antisentido, pois o que
se introduce é un xene que é exactamente ó revés
(antisentido) do que se quere bloquear, logrouse tamén
impedir que nos tomates e nos melóns se produza etileno,
que xa dixemos que era o que daba comenzo os procesos
madurativos, de maneira que a maduración destes
productos pode inducirse a vontade situándoos en
atmósferas deste gas antes da comercialización.

Esta técnica antisentido tamén serviu para producir
tomates que dean salsas máis viscosas (o grado de
viscosidade depende da presencia de pectina que se
degrada ó triturar o tomate, introducindo un xene
antisentido do da enzima que produce a degradación,
evítase ésta) ou patacas que non sufren pardeamento (o
pardeamento que sufren certos vexetais fainos pouco
apetecibles para o consumidor, o proceso depende da
producción de polifenoles pola acción de enzimas, que
poden evitarse introducindo un xene antisentido do da
enzima correspondente). Estas alternativas poden, como
no caso da pataca para evitar o pardeamento, substituir o
uso de axentes químicos conservantes que poden ter certa
perigosidade (Ramón, 1999).
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Coa aplicación da biotecnoloxía pódense obter
vexetais resistentes ós herbicidas e ós organismos
patóxenos que os danan. A aplicación de herbicidas para
eliminar as malas herbas e de insecticidas para evitar as
enfermidades das plantas son prácticas habituais na
agricultura intensiva actual. Esto da lugar a problemas
medioambientais por acumulación de productos químicos
tóxicos e difíciles de eliminar, e por outra parte, a
problemas técnicos por aparición de malas herbas ou de
organismos patóxenos de vexetais resistentes ós productos
fitosanitarios. Una nova xeneración de herbicidas, dos que
aínda non apareceron variedades resistentes, e menos
contaminantes, porque son degradados rápidamente polas
bacterias do solo, como é o caso do gliofosfato, veu
solucionar o problema en parte, xa que este composto
afecta tamén ás variedades cultivadas, a menos que éstas
últimas se fagan resistentes a este composto mediante
técnicas de enxeñería xenética. Así, conseguíronse
variedades de millo, soxa e remolacha resistentes ó
gliofosfato, podendo polo tanto tratarse os campos
sementados con estas variedades para eliminar as malas
herbas que disminuen o rendimento das colleitas (Jones e
Lindsey, 1997).

A búsqueda de variedades de vexetais resistentes
ás enfermidades producidas por insectos, virus e fungos
foi constante ó longo da historia da agricultura e tivo un
éxito limitado ata a aparición da nova biotecnoloxía
(Estruch et al., 1997). Efectivamente, conseguiuse deseñar
millo transxénico que expresa unha proteína dunha
bacteria, Bacillus thurigiensis, que o fai resistente a
enfermidades por insectos; científicos da Universidade
de Cornell (EEUU) conseguiron transferir, do xenoma de
plantas de pataca ó de plantas de arroz, xenes de
inhibidores (inhibidor II da proteasa) das substancias
(proteasas que degradan as proteínas do vexetal para levar
a cabo a infección) producidas por Sesamia inferens,  a
praga máis importante do arroz. Varios grupos de
investigación obtiveron plantas transxénicas de arroz,
tomate e pataca contendo xenes que codifican proteínas
da cuberta de diversos virus, ou copias antisentido deses
xenes ou de outros do xenoma viral. Desa maneira evítase
a infección das células dos vexetais, ou ben impedindo a
entrada do virus, ou ben evitando a síntese dos seus
compoñentes dentro da célula (evitando a traducción
mediante a presencia de copias antisentido). As infeccións
dos vexetais por fungos teñen dado lugar a auténticas
traxedias sociais, como foi o caso de emigración masiva
dos irlandeses a América a finais do século dazanove,
debido a destrucción dos cultivos de pataca por
Phytophthora infestans. Pois ben, biotecnólogos da
compañía Bayer e do Instituto Max Plank de Colonia
lograron producir patacas transxénicas que producen unha
substancia (resveratrol) con capacidade antibiótica frente
a este fungo. De igual maneira, estase ensaiando a
producción de plantas resistentes ás xiadas ou que poidan
medrar en solos salinos.

Mediante estratexias parecidas foi posible
conseguir variedades de vexetais con contidos nutricionais
modificados: soxa transxénica con proteínas con un
contido en aminoácidos máis equilibrado (contindo maior
cantidade de metionina mediante introducción de xenes

procedentes da noz brasileira); colza que produce aceite
co contido lípídico modificado, máis adecuado para a
producción de margarina; patacas con hidratos de carbono
modificados coas que se poden fabricar purés de maior
consistencia (contindo unha copia antisentido do xene que
sintetiza amilopectina polo que o almidón ten un maior
contido en amilosa) ou que absorben menos aceite ó fritilas
(con maior cantidade de almidón porque sobreproducen
a enzima que o sintetiza); ou edulcorantes de baixo contido
calórico como as proteínas monelina e taumatina (con
poder edulcorante cen mil veces superior ó do azucre),
producidas por plantas tropicales e que xa foron clonadas
en algúns vexetais (patacas, leitugas, tomates) (Ramón,
1999).

Por último, outra das alternativas de interese
derivada da explotación biotecnolóxica dos vexetais, é a
producción de proteínas de uso médico ou para
investigación ou a producción de vaccinas (Landridge,
2000). Así, conseguíuse producir anticorpos en vexetais,
seroalbúmina humana en patacas transxénicas,
neuropéptidos de interese farmacolóxico en colza, ou
enzimas de aplicación na industria alimentaria ou
farmacéutica. A compañía Calgene produciu ciclodextrina
glicosiltransferasa en patacas tranxénicas con un xene da
bacteria Klebsiella pneumoniae. Esta enzima transforma
o almidón en ciclodextrinas, útiles como potenciadores
do sabor, para eliminación de compostos non desexables
como a cafeína ou como vehículo de liberación de
fármacos. Sin embargo, o resultado máis chamativo neste
campo é a producción de vexetais transxénicos como
vaccinas orais. Na Universidade de Loma Linda en
California conseguiron patacas transxénicas con xene B
da toxina colérica, que induce inmunidade en ratos contra
a toxina do cólera. O feito de que se produzan 5.000.000
de casos de cólera no mundo anualmente, que implican a
morte de 200.000 persoas sobre todo en países do Terceiro
Mundo, danos idea do potencial destas vaccinas. A
vaccinación tería lugar por inxestión dos vexetais
transxénicos, que poderían ser producidos nos lugares de
aplicación, evitándose os problemas derivados das
vaccinacións en masa e da necesidade de manter unha
cadea de frío para o transporte adecuado das vaccinas.

En resumen, nos últimos anos obtuvéronse moitos
resultados positivos na biotecnoloxía de vexetais,
fundamentalmente no que se refire ó deseño de plantas
transxénicas, pero sin ningunha duda é necesaria a labor
do agricultor tradicional para fixar o carácter desexado
na variedade comercial.

ALIMENTOS TRANSXÉNICOS DE ORIXE
ANIMAL

Os productos de orixe animal teñen unha
importancia moi grande na dieta, fundamentalmente polo
aporte de proteínas. Como xa se dixo, ó longo da historia
levouse a cabo a selección, mediante cruces, de animais
que produciran máis ovos, máis leite ou máis carne.
Actualmente esta selección pode ser acelerada gracias a
técnicas de biotecnoloxía. De novo, o problema é cómo
introducir DNA estraño no xenoma dun animal. A técnica
máis utilizada é a microinxección do DNA no núcleo de

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 3, No 5, pp. 314-321, 2002                     ISSN 1135-8122                            ©2002 ALTAGA



319

células xerminais. Os embrións resultantes reimplántanse
no útero dunha mai adoptiva adecuada (Wilmut, 1999;
Lanza et al., 2001). Aínda que é unha técnica de baixa
eficacia, foi utilizada con éxito en animais de granxa como
cabras, carpas, porcos, coellos, ovellas, polo, salmón,
troitas ou vacas. Dependendo do momento da inxección
(se xa se iniciaron ou non as divisións do núcleo), pódense
lograr animais transxénicos que porten o xene esóxeno
en algúns tecidos nada máis. Estos chámanse animais
mosaico.

Mediante técnicas biotécnolóxicas é posible lograr
melloras no crecimento dos animais. Así, deseñáronse
porcos transxénicos que portan moitas copias do xene
bovino que codifica a hormana do crecimento, que
aumentan de peso máis rápidamente, con un rendemento
na alimentación máis alto, e con menor acumulación de
graxa subcutánea. Aínda así, estos animais representan
un triunfo científico e un fracaso tecnolóxico xa que
presentan graves transtornos físicos debido ó exceso de
hormana no sangue. Sin embargo, no caso dos peixes as
perspectivas son moito mellores, xa que se conseguiron
carpas e salmóns de maior tamaño con múltiples copias
do xene da hormona do crecimento da troita sin problemas
patolóxicos e mantendo as características organolépticas
dos animais sen transformar (Ramón, 1999).

Tamén se poden utilizar os animais transformados
como reactores para a industria farmacéutica (Bulfield,
2000). O interese desta posibilidade radica no alto precio
dalgúns medicamentos que teñen que ser purificados a
partir de fluídos ou tecidos animais co risco inherente de
purificar ó mesmo tempo có fármaco patóxenos como
pode ser o virus da SIDA (como así ocurriu co factor
antihemofílico humano). Moitos destos medicamentos son
proteínas, os xenes que as codifican foron clonados e
intentouse a súa producción por bacterias, mofos e
levaduras. Pero as células de microorganismos non poden
levar a cabo modificacións postsíntese destas proteínas,
necesarias para a súa actividade farmacolóxica. Estas
modificacións sí ocurren nos fluídos corporais de
mamíferos polo que se pensou en producilas no sangue
ou no leite de animais de granxa. Agora ben, hai un
problema de orde técnica, que consiste en conseguir que
a proteína de interese se secrete no fluído adecuado, leite
por exemplo. A solución consiste en cambiar os
promotores dos xenes que se queren expresar por outros
dos xenes que codifican proteínas presentes no leite. Así
o xene clonado expresarase e producirá a proteína esóxena
no leite. Se esa proteína non é estable no leite haberá que
purificala, e se o é bastará con inxerir o leite. A modo de
exemplo, desta maneira logrouse producir activador do
plasminóxeno humano (proteína que disolve trombos) en
leite de rata e de cabra, factor antihemofílico humano IX
(para tratar a hemofilia) ou α 1-antitripsina  (para o
tratamento de enfermos de enfisema) en leite de ovella
ou lactoferrina humana en leite de vaca (a lactoferrina é
unha substancia antibacteriana que fai que este leite sexa
apto para enfermos inmunodeprimidos).

¿E que ten todo esto que ver coa famosa ovella
Dolly?. Pois que unha vez obtido un animal transxénico
coa característica desexada, é necesario clonalo para

facerse cun rabaño que produza suficiente cantidade do
fármaco.

Outras posibilidades que se exploran coa
modificación xenética de animais son a modificación da
composición do leite (para obtelo libre de lactosa por
exemplo, apto para as persoas con intolerancia á mesma),
a adaptación a temperaturas frías de especies de peixes
cultivados, a utilización do ovo como reactor biolóxico
ou a obtención de polos transxénicos resistentes a
patóxenos (Ramón, 1999).

En comparación coa agricultura, os logros do uso
da biotecnoloxía en gandeiría son menores, probablemente
debido ás repercusións éticas e sociais que entraña a
modificación xenética de animais. Pero sin duda, a
utilización de animais como reactores biolóxicos será no
futuro unha das empresas paralelas ás industrias da
alimentación.

ALIMENTOS TRANSXÉNICOS DE ORIXE
MICROBIANA

Os alimentos fermentados como o iogur, o pan, a
cervexa, o viño, os queixos ou certos embutidos son máis
estables cós productos dos que proceden. Son producidos
pola multiplicación, fundamentalmente, de bacterias
lácticas e levaduras (popularmente chamadas fermentos)
en substratos de orixe animal ou vexetal, nos que levan a
cabo un proceso metabólico que dá lugar a un producto
final con características organolépticas distintas.
Tradicionalmente a obtención de productos fermentados
era un proceso que se levava a cabo ó azar e que daba
lugar a productos de calidade variable. Dende o momento
en que se tuvo constancia da natureza microbiana dos
fermentos, éstos empezaron a añadirse de maneira
controlada, obténdose productos de calidade homoxénea.
Como consecuencia desto desenrolouse unha industria
paralela á producción de alimentos fermentados co
nacimento das compañías productoras de fermentos.
Actualmente estas compañías investigan activamente para
conseguir microorganismos mellorados no seu
metabolismo. A diferencia do que ocurre con animais e
vexetais, é posible transformar xenéticamente a maioría
dos microorganismos fermentadores (Demain, 2000).

Mediante técnicas biotecnolóxicas foi posible
mellorar a levadura de panadería para que aproveiten
mellor os substratos sobre os que se producen
optimizándose o rendimento industrial (capaces de utilizar
a rafinosa das melazas, subproducto da industria
azucareira rico en sacarosa e rafinosa no que se producen,
mediante a incorporación do xene para α-galactosidasa),
para que produzan pan máis rápidamente (facendo que
consuman maltosa dende o principio da fermentación
mediante o cambio de promotores dos xenes que codifican
as enzimas necesarias para utilizar a maltosa polos
correspondentes ós xenes que funcionan con glucosa; este
é o caso da levadura MAL que foi a primeira levadura
recombinante para alimentos que obtuvo permiso de
comercialización), ou para evitar a adicción á masa do
pan da enzima amilasa, necesaria para a liberación de
maltosa, que produce irritacións e alerxias na pel dos
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profesionais do sector, mediante a integración do xene
que codifica a α-amilasa procedente do mofo Aspergillus
oryzae. Tamén se obtiveron levaduras cervexeiras de
deseño para evitar os problemas de obturación de filtros
ó final do proceso (debidos á presencia de β-glucanos da
cebada) mediante a introducción do xene da β-glucanasa;
para eliminar as dextrinas e almidón, obténdose unha
cervexa de baixo contido calórico (introducindo o xene
da glucoamilasa), ou o diacetilo, evitándose o periodo de
garda a que teñen que someterse as cervexas, xa que este
composto lles imparte un sabor doce non desexable (esto
último conseguiuse integrando no xenoma da levadura o
xene da α-acetolactato descarboxilasa procedente de
bacterias). Asimesmo, é posible fabricar viños
transxénicos cunha acidez adecuada (introducindo nas
levaduras xenes de bacterias lácticas), ou con maior aroma
afrutado (insertando xenes para enzimas que liberen
terpenos ou outros compostos aromáticos) (Wood, 1998).

Moitos alimentos fermentados prodúcense gracias
ó crecimento de bacterias lácticas. Éstas, ó mesmo tempo
que producen o alimento, contribuien a mellorar o seu
aroma, textura e valor nutritivo, e incluso en ocasións
preservan a súa calidade e incrementan a saúde do
consumidor. Todas estas características son obxecto de
mellora mediante técnicas biotecnolóxicas. A maioría das
enzimas responsables destos procesos encóntranse
codificadas en xenes contidos en plásmidos. Os plásmidos
son pequenas moléculas de DNA circular autónomo do
cromosoma bacteriano. Esto é unha ventaxa técnica
porque éstas moléculas pequenas son máis fáciles de
manipular pero é unha desventaxa industrial, xa que as
células bacterianas poden perder os plásmidos e con eles
as características metabólicas que están codificadas neles.
Así que, un dos logros neste campo foi conseguir insertar
os xenes de interese no cromosoma bacteriano de maneira
que se estabilizan as propiedades desexadas dos fermentos
industriais (metabolización da lactosa en Lactococcus
lactis, proteasas que degradan a caseína do leite ó longo
da fermentación, proteasas que confiren sabores típicos
dos productos cárnicos curados). Un problema frecuente
nas industrias lácteas son as paradas na fermentación
debidas á infección das bacterias lácticas por bacteriófagos
(estos son virus que destruen as células bacterianas). Para
solventar este problema deseñouse un fermento láctico
transxénico contindo unha copia antisentido de parte do
xenoma dun bacteriófago, conseguindo así que resista
parcialmente o ataque destos virus. Tamén é importante a
fixación de aromas e sabores nos productos lácteos.
Contrariamente o que ocurría coa cervexa, nos productos
lácteos é desexable unha concentración alta de diacetilo
(responsable do olor da manteiga), pero as bacterias que
producen este composto tamén producen enzimas que o
eliminan, polo que para estabilizalo eliminóuselles a éstas
o xene que codifica a enzima que degrada o diacetilo.
Pero, sin duda, a aplicación biotecnolóxica das bacterias
lácticas que máis interese despertou nos últimos anos é o
seu uso como antagonistas de microorganismos patóxenos.
Efectivamente, as bacterias lácticas producen unhas
proteínas pequenas denominadas bacteriocinas que teñen
efecto antibiótico frente a moitas bacterias patóxenas. A
máis coñecida destas substancias é a nisina que está

autorizada como aditivo alimentario en máis de cincuenta
países. Para protexer os alimentos da contaminación
microbiana pódese levar a cabo a fermentación con
bacterias que produzan bacteriocinas, inocular a bacteria
productora de bacteriocina no alimento, ou añadir a
bacteriocina directamente. Clonáronse algúns xenes que
codifican bacteriocinas, e varios grupos de investigación
están intentando, mediante enxeñería xenética,
incrementar a producción de bacteriocina no hóspede
orixinal, transferir esta propiedade a cepas de uso
industrial ou sobreproducir a bacteriocina para ser
adicionada ós alimentos como conservante (Schillinger
et al., 1996).

A aplicación das técnicas da enxeñería xenética
en bacterias e levaduras avanza rápidamente debido a
simplicidade destos organismos en comparación cos
animais e vexetais.

OUTRAS APLICACIÓNS DA BIOTECNOLOXÍA
NA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Por último, a biotecnoloxía ten un potencial moi
grande na producción de aditivos para alimentos e na posta
a punto de técnicas para detección de microorganismos
patóxenos ou de fraudes alimentarios. Exemplo do
primeiro caso é a quimosina transxénica comercial que
ten propiedades tecnolóxicas idénticas á da quimosina
bovina (esta é unha enzima que se utiliza na fabricación
de queixo para presoirar o leite e que tradicionalmente se
obtiña do estómago dos rumiantes). A producción de
colorantes por levaduras, de edulcorantes por bacterias
ou de espesantes e aromas por fungos filamentosos son
outras áreas nas que se obterán frutos nos próximos anos
(Lee, 2000).

Os microorganismos contaminantes non só alteran
os alimentos e disminuen o seu tempo de vida útil, senón
que algúns son patóxenos e poden producir enfermidades
no consumidor. Repetidamente, en certas épocas do ano,
aparecen noticias nos medios de comunicación que fan
referencia a infeccións ou intoxicacións contraídas polo
consumo de alimentos contaminados. Os novos hábitos
de vida, tendentes a aumentar o consumo de alimentos
fora do fogar, favorece a persistencia destes problemas.
Por esto resulta de gran interese a detección de
microorganismos de maneira rápida e fiable nos alimentos
mediante técnicas moleculares por comparación do DNA
dos microorganismos presentes nos alimentos con sondas
de DNA deseñadas para cada microorganismo
específicamente. Así, é posible identificar a presencia de
varios microorganismos patóxenos en diversos alimentos
mediante probas comerciais (Ivnitski et al., 1999).

Os consumidores teñen dereito á defensa contra
os fraudes alimentarios. Fraudes alimentarios como a
mezcla de carnes de distintas sexos ou especies poden ser
detectados por técnicas moleculares. Un grupo de
biotecnólogos da Universidade de Parma (Italia) puxo a
punto un método para detectar uns gramos de carne de
femia en carne de macho bovino, posto que a carne de
macho castrado é máis cara cá da correspondente femia
da mesma idade. Outro grupo da Universidade de Berna
(Suiza) desenrolou unha técnica para identificar un 2%
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de carne de porco en carne de vaca e no Instituto de
Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo conseguiron
diferenciar, mediante técnicas deste tipo, distintas especies
de túnidos incluso en productos enlatados (Ramón, 1999).

CONCLUSIÓN

Aínda que a producción de alimentos transxénicos
prantexa problemas legais, éticos e sociais que foron
tratados por outros autores (Ramón, 1999, 2000; Ross,
2000; Polkinghorne, 2000; Pastrana, 2001), a aplicación
da nova biotecnoloxía na producción de alimentos
presenta unhas perspectivas moi interesantes xa que, non
só permite a mellora das materias primas, dos
microorganismos que producen transformacións nelas e
dos aditivos para alimentos, senón que as técnicas
moleculares tamén se poden utilizar ó servicio do
consumidor para protexelo de contaminacións e fraudes.
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