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Beste giza genoma zahar bat, Europaren 
populatze konplexuaren erakusle
Errusian duela 36.200 urte bizi izan zen gizon baten  
genoma aurkeztu dute
Duela 38.700 eta 36.200 urte 
artean Errusia europarrean 
bizi izan zen gizon baten  
genoma argitaratu dute  
Science aldizkarian. Aste  
gutxiko epean argitaratutako 
bigarren antzinako giza  
genoma da; batak zein bes-
teak erakutsi dute zeinen 
konplexua izan zen gure  
arbasoen hedatzea Eurasian 
barrena.

Kostenkiko aztarnategia 
Don ibaiaren ertzean dago, 
Voroznev hiriaren hegoal-
dean, Moskutik 400 bat kilo-
metro hego ekialdera. Han 
aurkitu zuten 1954an Kos-
tenki 14 izeneko hezurdura. 
Duela 38.700 eta 36.200 urte 
artean bizi izan zen gizon ba-
ten fosilek osatzen dute, eta, 
gaur, ezker tibiatik erauzita-
ko DNAren analisiaren berri 
eman dute Science aldizka-
rian.

Danimarkako Historia Na-
turalaren Museoko ikertzai-
le-talde batek gidatu du lana, 
eta antzinako DNArekin zein 
DNA modernoarekin aldera-
tu dute Kostenki 14ren DNA. 
Antzinako DNAren artean 
dago duela 24.000 urte Sibe-
ria erdialdean bizi izan zen 
MA1 mutikoarena.

Analisiak eta alderaketek 
erakusten dute gizon hark 
ahaidetasun genetiko estua 
duela gaur egungo europar 
askorekin, eta baita Siberia 
mendebaldeko populazio ba-
tzuekin ere, baina ez Asia 
ekialdeko populazioekin. Ho-
rrek esan nahiko luke, gizon 
hura bizi izan zen garairako, 
banatuta zeudela Eurasia 
mendebaldeko eta Asia ekial-
deko egungo populazioen  

lerroak. Alegia, gutxienez 
duela 36.200 urte gertatu zen 
banaketa.

Hain justu, hipotesi onar-
tuenen arabera, Eurasiako 
egungo biztanleen arbasoak 
duela 60.000 bat urte irten zi-
ren Afrikatik, eta, migrazioen 
bidez, Eurasia erraldoia po-

pulatzen joan ziren, milaka 
urtez. Mugimenduak nondik 
nora gertatu ziren argitzeko 
eta ulertzeko dira baliaga-
rriak Science aldizkarian  
argitaratutakoa bezalako 
DNA-analisiak. Eta zenbat  
eta halako gehiago ezagutu, 
orduan eta saretuago eta 

konplexuago ageri da gure 
arbasoen Europan barrenako 
historia.

Gure espeziearen genoma 
zaharrenarekin bat
Sciencen aurkeztutako argaz-
kia gehitu egiten zaio aste 
gutxi lehenago Nature aldiz-
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Antropologia Ebolutiboaren Max Planck Institutuko Svante Pääbo ikertzailea, Ust-Ishim-eko gizonaren femur-zatia eskuetan. Gure espeziearen genomarik zaharrena 
erauzi dute hortik. ARG.: BENCE VIOLA, MPI EVA.

karian argitaratutako beste 
emaitza batzuei. Antropolo-
gia Ebolutiboaren Max Planck 
Institutuko Svante Pääbok 
zuzendu zuen ikerketa hori: 
duela 45.000 urteko gizaki 
baten genomaren analisia 
aurkeztu zuten, Homo sapiens 
baten genoma zaharrena. 
Ust-Ishim-eko gizona deitu 
diote, Siberia mendebaldeko 
herri horretan aurkitu bai-
tzuten 2008an; giza femur-
zati bat da, zehazki.

Kostenki 14ren DNA bezala, 
Ust-Ishim-eko gizonaren 
DNA ere beste hainbatekin 
alderatu dute, tartean,  
MA1 mutikoarenarekin. Kasu 
horretan, ahaidetasun-anali-
siek iradokitzen dute beste 

populazio-lerro batekoa zela 
gizon hura: Eurasia mende-
baldeko eta Asia ekialdeko 
populazioen arbasoen  
lerrotik banandu zen 
Ust-Ishim-eko gizonaren  
lerroa, edo haiek elkarren-
gandik banatu baino lehena-
go, edo aldi berean.

Ikerketa-talde baten zein 
bestearen emaitzen irudi sin-
pli�katuak giza talde bat era-
kusten du, duela 45.000 urte, 
Siberia mendebaldean, Eura-
sia mendebaldeko eta Asia 
ekialdeko populazioen arba-
so zuzena ez dena, baina 
ahaidetuta dagoena neurri 
batean duela 24.000 urteko 
Siberia erdialdeko mutiko 
baten giza taldearekin.  

Eta beste giza talde bat,  
Errusia europarrean, duela  
36.200 urte, ahaidetasun  
estua duena mendebaldeko 
europarrekin eta duela 
24.000 urteko mutikoaren 
giza taldearekin, baina ez 
egungo Asia ekialdeko popu-
lazioekin. Pentsatzekoa da 
hurrengo pausoa izango dela 
Kostenki 14ren DNA eta 
Ust-Ishim-eko gizonarena  
alderatzea, paraleloan egin-
dako ikerketa-lanak izan bai-
tira biak.

Neandertalekin hibridatuta
Beste Homo sapiensen geno-
mekin alderatzeaz gain, 
neandertalarenarekin ere  
alderatu dituzte bi ikerketa-

taldeek sekuentzia berriak, 
eta bat egiten duten emai-
tzak aurkeztu dituzte.  
Pääboren taldearen kalku-
luen arabera, Ust-Ishim-eko 
gizonaren gene neandertalek 
iradokitzen du 7.000-13.000 
urte lehenago gertatu zela 
hibridazioa, hau da, duela, 
50.000 eta 60.000 urte artean. 
Kostenki 14ren analisiak, be-
rriz, duela 54.000 urte koka-
tzen du hibridazioa. Bat egi-
teaz gain, bi emaitzek 
mugatu egiten dute hibrida-
zioaren denbora-eskala, jus-
tu, gizaki modernoak Eura-
sian hedatzen ari zen 
garaira.•
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