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Nº DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (Máx.4): 3 

TÍTULO DO PROXECTO: 

Autenticación da carne de boi mediante a amplificación do xen AMEL 

 
RESUMO: 
 
A carne de boi ten moito prezo polo seu sabor e é un reclamo de moitos restaurantes. Hai estudos que 
indican que a fraude se comete en 8 de cada dez casos nos que a denominación de boi se usa para a carne. 
Segundo a lexislación española, só os machos castrados de máis de 48 meses poden chamarse boi. Os 
fraudes máis frecuentes en nome dunha carne como a carne de vacún son: que a carne sexa realmente 
vaca e o uso de xatos que non chegan aos 48 meses. 
Un dos métodos para a determinación xenética do sexo en mamíferos baséase na amplificación parcial 
por PCR do xene amelogenina. Este xene codifica unha proteína presente no esmalte dental de todos os 
mamíferos. Sitúase nos cromosomas sexuais e é moi utilizado en ciencias forenses e investigación criminal 
para determinar o sexo das mostras biolóxicas, xa que hai diferenzas tanto na secuencia como no tamaño 
entre o xene situado no cromosoma X e o situado no cromosoma Y (AMELX e AMELY). Este método 
pode usarse para distinguir a carne de boi. 
 
OBXECTIVO: 

O obxectivo deste proxecto é analizar a carne que se comercializa como carne de boi e autenticar que é 
mediante a amplificación por PCR (reacción en cadea da polimerasa) do xene da ameloxina. 

 
PLAN DE TRABALLO: 
 
Recollida de mostras: 
O alumnado en colaboración con profesores, familiares e amigos recollerán mostras de carne nos 
supermercados e restaurantes que se comercializan como carne (chuletón, picaña, hamburguesas ...) 
As mostras de carne, aproximadamente do tamaño de medio garavanzo, recolleranse individualmente en 
tubos e / ou bolsas de plástico e será conxelada ou almacenada en alcol nun frigorífico. 
Para cada mostra deberase recoller a seguinte información: lugar de recollida, data e prezo de venda. 
 
Análise de laboratorio: 
As extraccións de ADN realizaranse mediante un kit de extracción. 
Cuantificarase o ADN e realizaranse as PCR empregando cebadores específicos para o xene da 
amelogenina. 
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Os resultados da amplificación observaranse nun xel de agarosa. Observarase dúas bandas nos machos, 
mentres que só na femia se observará unha. 
 
Análise de resultados: 
Realizaranse probas estatísticas para correlacionar a fraude co tipo de presentación da carne e co prezo de 
mercado. 

 
 


