
jakintza hedatuz

EHUko ikertzaile-taldea Aldaietako
nekropoliko gizakien hezur- eta hagin-
hondarretako material genetikoa azter-
tzen ari da, nekropoli horren esangura
biologikoa eta soziala interpretatzeko
asmoz. Egia esan, antzinako DNA
aztertzeko laborategiko lana ikaragarri
handia da, hainbat arrazoirengatik.
Batetik, hezur- eta hagin-hondarretatik

Antzinako populazioaren
historia ezagutzea eta 
populazio horren inguruko
galdera historikoei erantzutea
interesgarria da oso. 
Are gehiago, informazio hori
guztia gizakiaren hezur eta
hondarretatik erauzitako
material genetikoari esker
jakiten bada. Horixe egin dute,
hain zuzen ere, Arabako
Aldaieta nekropolian. Alegia,
antzinako DNAren azterketei
esker, hango populazioaren
berri jakin dute. 

ALDAIETAKO AZTARNATEGIA GARRANTZITSUA

DA ARKEOLOGIKOKI ETA HISTORIKOKI, eta
berreskuratze- eta azterketa-lan han-
dia egin behar da hura kontserba-
tzeko. Horren harira, EHUko Zientzia
eta Teknologia Fakultateko Genetika,
Antropologia Fisikoa eta Animalia Fi-
siologia saileko ikertzaile-talde batek
nekropolia ikertzen dihardu. 

erauzitako DNA kantitatea oso txikia
da, bizidun batengandik lor daite-
keenarekin alderatuz. Eta, bigarrenik,
lortzen den DNA-katea oso degrada-
tua egoten da. Horren ondorioz, kutsa-
tzeko arrisku handia du. Horregatik,
lortutako emaitzak behin eta berriz
egiaztatu behar dira, eta ziur egon
behar da emaitza horiek laginarenak
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direla, eta ez kutsaduraren edota kan-
poko eragileen ondorioz lortutakoak. 

Ikerketa-lan horretan, ikertzaileek,
lehendabizi, DNA erauzten dute antzi-
nako hondar horietatik, eta, ondoren,
DNA hori aztertzen dute. Normalean,
DNA mitokondrialaren sekuentziazioa
egiten dute (DNA mitokondriala ama-
gandik jasotzen da soilik).

Gizaki bakoitzaren ale bi aztertzen
dituzte, eta hirugarren ale bat beste
laborategi batera bidaltzen dute. Azke-
nik, hiru lagin horiek alderatuta, endo-
genoa dena kanpoko eragileen ondo-
rioz lortutako emaitzetatik bereizten
dute. Noski, gizaki beraren hainbat
laginetatik lortutako emaitzek berdinak
behar dute izan analisi guztietan. 

Populazioaren
interpretazioa
Antzinako DNArekin lan egiteak zen-
bait arazo edo zailtasun dituen arren,
EHUko ikertzaileek landutako meto-
dologia horri esker, eta emaitzak
egiaztatzeko garaian kontuan hartu
dituzten irizpideei esker, Aldaietako
nekropolian lurperatutako populazioari

buruzko datu fidagarriak eta egiazta-
garriak lortu dituzte. 

Europako DNA mitokondrialak homo-
geneotasun handia erakusten du, eta,
horren barruan, Aldaietako popula-
zioaren substratu genetikoa Kantauri
itsasaldeko eta Atlantikoko gaur
egungo populazioarekin bat datorrela
ikusi dute. Horrek adierazten digu
garai batean gizaki horien artean nola-
baiteko gene-fluxua zegoela. 

Mitokondrioetako DNA aztertzeaz
gain, Y kromosomaren karakterizazioa
ere egin dute antzinako DNAren azter-
keta bidez, aitaren lerro genetikoari
dagokion informazioa lortzeko. Horri
guztiari esker, ikusi dute familiarteko
harremanak daudela nekropoli horre-
tan, eta familia bereko gizakiak ger-
tuko hilobietan daudela. Gainera,
bereizketa nabarmena da generoari
dagokionez. Hain zuzen ere, gizonez-
koek dituzte ondasun gehien, bai eta
garrantzitsuenak ere. 

Zalantzarik gabe, eskeleto-hondarren
azterketa genetikoa egitea lan nekeza
da, eta emaitzak egiaztatzeak zailtasun
ugari ditu. Hala ere, ezinbestekoa da
giza populazioaren historia biologikoa
berregiteko edo ezagutzeko. 

Babeslea:
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“hezur- eta hagin-

hondarretatik
erauzitako DNA
kantitatea oso 

txikia da, eta oso
degradatuta dago”
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Familia bereko gizakiak gertuko hilobietan daude Aldaietako nekropolian.


