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Paleolitoko altxor bat topatu dute Gipuzkoako kobazulo batean 
Tartean, bi hagaxka grabatu nabarmentzen dira
Ezkuztako aztarnategian  
(Azpeitia, Gipuzkoa), Paleoli-
toko bi hagaxka eta beste 
tresna ugari topatu ditu iker-
tzaile-talde batek, tartean, 
Euskal Herriko Unibertsitate-
ko Alvaro Arrizabalagak,  

Ikerbasqueko Maria Jose 
Iriartek eta Antxeta Kultura 
Elkarteko Javier Lazkanok.

Joan den mendean aurkitu 
zuten Ezkuzta kobazuloa, eta 
duela bi urte hasi ziren  
indusketekin. Horma bat 

erortzean agertu ziren histo-
riaurreko tresnak.

Iriarteren esanean, harrizko 
industriaz gain, hezurrez eta 
adarrez egindako tresnak ere 
azaldu ziren, eta horiek dira, 
hain zuzen, ikertzaileen arre-
ta erakarri dutena. Haien esa-
nean, Paleolito garaiko ”mai-
sulanak” dira.

Ikertzaileek orein-adarrekin 
egindako bi hagaxka nabar-
mendu dituzte. Duela  
14.500 urtekoak dira, Erdi  
Madeleinaldikoak, eta lerro 
grabatuekin apainduta dau-
de; bat ia osorik, 2-3 cm falta 
ditu, eta bestea, oso-osorik. 
Arrizabalagaren arabera, 
mundu guztian era horretako 
200 hagaxka baino gutxiago 
agertu dira; erdiak baino 
gehiago, Isturitzeko kobazu-
loan (Behe Nafarroa). Orain-
goak Gipuzkoan topatutako 
lehenak dira, eta, horiez gain, 

oso ale gutxi aurkitu dira pe-
nintsulan, eta gehienak, pus-
katuta. Bakantasun horrek 
agerian jartzen du aurkikun-
tzaren garrantzia.

Bestalde, Iriartek grabatuen 
lerroen paralelotasuna eta 
perfekzioa goraipatu ditu. 
Ikertzaileek ez dakite zer era-
bilera zuten, baina funtzio 
sinbolikoa zutela uste dute.

Hagaxkak ez ezik, aztarna-
tegian apaintzeko izan zitez-
keen beste objektu batzuk 
ere aurkitu dituzte; adibidez, 
itsas maskorrak, eta okrea 
xehatzeko erabilitako harri 
bat. Arrizabalagaren hitzetan, 
“aurkikuntza horiek kontuan 
hartuta, aztarnategia ezohi-
koa dela esan daiteke”.

Ikertzaileek tresnak zahar-
berritu dituzte, eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren babes-
pean jarri dituzte.•

Gipuzkoako kobazulo batean topatutako Paleolitoko hagaxketako bat.  
ARG.: MARIA JOSE IRIARTE.

Gipuzkoako kobazuloan aurkitutako beste hagaxka. ARG.: MARIA JOSE IRIARTE.

Giza zelula ametatik abia-
tuta, giza urdaila simula-
tzen duen organoide bat 
sortu dute. Organoideak 
3D egitura du, eta giza ur-
dailean izaten diren zelula 
funtzionalen baliokideak. 
Organoidea garatu duten 
ikertzaileen esanean, in vi-
tro sortutako urdail-eredu 
hau animalia ereduak bai-
no errealistagoa da giza ur-
dailaren garapena eta 
gaixtotasunak ikertzeko. 
Izan ere, desberdintasun 
anatomikoak eta funtzio-
nalak daude animalia ere-

duen eta giza urdailen ar-
tean.

Cincinnatiko Haur Ospi-
taleko Zentro Medikoan 
sortu dute urdail-eredua, 
eta Nature aldizkarian 
eman dute emaitzen be-
rri. Ereduaren baliagarri-
tasuna H. pylori bakte-
rioaren infekzioaren 
kontra frogatu dute (ur-
daileko ultzeren eragilea), 
eta ikusi dute ereduak 
ondo islatzen dituela in-
fekzioaren lehen urratse-
tan gertatzen diren feno-
menoak.•

Giza urdaila simulatzen duen organoidearen irudi 
immunofuloreszente bat. ARG. KYLE MCCRACKEN.

Giza zelula amekin  
sortutako urdail txiki bat 
Urdaileko gaitzak ikertzeko, animaliak 
baino eredu hobea izan daiteke
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