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 E K I N E A N

“Noizean behin, eureka-momentuak 
izaten ditugu”
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Amaia Lujanbio Goizueta goizuetarra da, baina bere he-
rritik kilometro askotara erantzun die gure galderei: 

New Yorketik, hain zuzen. Izan ere, minbizia ikertzeko labora-
tegi bateko buru da han, Lujambio Laboratory, Mount Sinaiko 
Icahn Medikuntza Fakultatean.

Zuzen-zuzenean iritsi da hara. Dioenez, txiki-txikitatik gus-
tatu izan zaizkio ikerketa eta zientzia; eskolan, matematikak 
eta natura omen ziren bere gai gogokoenak. Aurrerago, berriz, 
genetika ikasi zuenean, “maiteminduta” geratu zen: “Izan ere, 
DNAk logika matematikoa dauka. Gainera, DNAk bizitzaren se-
kretua gordetzen du, eta izugarrizko ahalmena du gure biolo-
gia ulertzeko, baita gaixotasunak sendatzeko ere”.

Hala, Biologia ikasi zuen Nafarroako Unibertsitatean. Oso 
garbi zuen tesia egin nahi zuela, eta praktikak egin zituen zen-
bait laborategitan. 2004an beka bat lortu zuen praktikak egite-
ko Ikerketa Onkologikoetarako Zentroan (CNIO), eta orduan 
hasi zen minbizia ikertzen, zehazki, aldaketa epigenetikoak.

Haren esanean, “oso gai interesgarria da, eta, gainera, jende 
askori eragiten dio. Horregatik, tesia minbiziaren arloan egitea 
erabaki nuen. Eta hamabi urte geroago, arlo berean jarraitzen 
dut”. Izan ere, asko betetzen du bere lanak: “Beti gauza berriak 
ikasten ari gara, eta, noizean behin, emaitza ustekabekoak lor-
tzen ditugu; eureka momentua!”.

Gainera, orain arteko bidean oso ondo joan zaiola aitortu du: 
“Lehendabizi nire tesian, gero doktoretza ondorengoan, eta 

orain nire laborategian, baliabide nahiko izan ditut eta horrek 
gauzak errazten ditu”.

Hala ere, dena ez da erraza, noski: “Esperimentuak ateratzen 
ez direnean… Eta etengabeko ziurgabetasuna dugu, gure lana 
aurreratzeko kanpoko � nantziazioa behar baitugu”. Baina ez 
luke ezer ere aldatuko: “Erabaki batzuk ez dira izan zuzenenak, 
baina egoera horietan ere asko ikasten da”.

TRATAMENDU ERAGINKORRAREN BILA
Lujanbioren laborategian, saguekin egiten dute lan. CRISPR tek-
nikaren bidez, mutazio genetikoak eragiten dizkiete, eta, gero, 
tratamendu desberdinak probatzen dituzte. “Izan ere, gibeleko 
minbizia oso gaixotasun gaiztoa da, eta ez dago tratamendu 
onik oso gaixo daudenentzat”. Hori lortzea dute helburu, beraz.

Ikerketa-burua denez, erantzukizun handia du, “baita azken 
hitza ere”, zehaztu du. Bestela, etxetik kanpo lana egitea antze-
koa da profesionalki, baina onartu du kulturalki badaudela des-
berdintasunak: “Ameriketan ez dira gu bezain langileak, baina bai 
baikorragoak, eta beren buruengan kon� antza handiagoa dute”.

Etorkizunera begira, tratamenduak pertsonetan probatzeko 
helburua du, eta ziur da hurrengo hamar urteetan aurrerapen 
handiak egingo direla arlo horretan. Maila pertsonalean, berriz, 
lanaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka lortu nahiko 
luke. Dioenez, “ez da beti erraza lan honekin!” Nire ametsa? Zo-
riontsu izatea”.•

Amaia Lujanbio Goizueta 1982an jaio zen, 

Goizuetan. Nafarroako Unibertsitatean 

lizentziatu zen Biologian, eta tesia, berriz, 

Madrilgo Unibertsitate Autonomoan egin 

zuen. Ordutik aurrera, bere ikertzaile-

ibilbideak ez du etenik izan. Zenbait 

artikulu argitaratu ditu zientzia-aldizkari 

nabarmenenetan, eta, orain, bere izeneko 

laborategia zuzentzen du, Mount Sinaiko 

Icahn Medikuntza Fakultatean (New York).
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