
Gizakion etorkizuna eta iragana
2015eko abenduan izan zen Giza Edizio 
Genetikoaren inguruko goi-bilera, Washingtonen, 
eta azkenaldian hainbestetan entzuten den teknika 
berria izan zuten eztabaidagai: CRISPR. Hautsak 
harrotzen ari da; izan ere, lehenago gure ezaugarri 
genetikoak aldatzeko beste teknika batzuk garatu 
izan badira ere, CRISPRek berrikuntza garrantzitsu 
bat dakar: inoiz baino errazagoa da geneak editatzea, 
eta oso merkea. Edozein laborategiren eskura jarri 
du gene-edizioa. 

Dagoeneko, herrialde batek arautu du teknika 
horren erabilera: Britainia Handiak giza enbrioiak 
genetikoki editatzea onartu du; ikerketarako 
bakarrik, hori bai. 

Teknikak aukera berriak ekar ditzake etorkizunerako, 
eta baita kezkak ere. Gori-gorian dagoen gaia izanik, 
mahaigainera ekarri nahi izan dugu. 

Bestalde, atzera begira ere egin nahi izan dugu:  
gure espeziearen iraganari begiratu diogu. Duela 
200.000 urte inguru azaldu zen Homo sapiens, 
hainbat giza espezie bizi ziren garai batean.  
Duela 70.000 urte atera zen bere jaioterritik, 
Afrikatik, eta kontinente guztietara zabaltzen hasi 
zen. Oraindik duela 30.000 urte eskas, gutxienez 
beste hiru homininorekin batera bizi zen Lurrean: 
neandertalak, Europan eta Asiako mendebaldean; 
denisovarrak, Asian; eta Flores uharteko gizakiak, 
Indonesian. Baina denak desagertuz joan ziren, eta, 
orain, gu gara Lurrean bizirik dirauen giza espezie 
bakarra. Zergatik bakarra? Zergatik desagertu ziren 
beste guztiak?

Gure espeziearen ezaugarriren batek egin du, akaso, 
gu besteen artean gailentzea? Irudimena eta 
sormena aipatu izan dira, gaitasun kognitibo 
handiagoa, gure izaera sozial eta kooperatiboa… 
Baina badago beste aukera bat: kasualitate hutsa 
izatea. 

Giza eboluzioaren pasarterik interesgarrienetako 
bati lekua eman nahi izan diogu, eta, horretarako, 
lau aditu ekarri ditugu gurera. Lau aditu, eta lau 
ikuspuntu. María Martinón Torres, Londresko 
Unibertsitateko ikertzailea; Carmen Manzano 
Basabe, EHUko antropologia-irakaslea; Joseba Ríos 
Garaizar, CENIEH Giza Eboluzioko Ikerketa 
Zentroko ikertzailea; eta Diego Garate Maidagan, 
Tolosako Unibertsitateko ikertzailea. Espero dugu 
guk bezainbeste gozatzea zuek ere haien gogoetekin.
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E LK ARRIZKETA

Chieko 
Asakawa
Irisgarritasunean 
aditua
Chieko Asakawak atleta 
olinpikoa izatea zuen amets 
umetan, baina ametsa zapuztu 
zitzaion gaztetan itsu geratu 
zenean. Gerora, zientzialari 
konputazional modura aritu da, 
eta pertsona itsuen bizi- 
kalitatea hobetzen lagundu du, 
hamaika ekarpen teknologiko 
arrakastatsuren bidez. 

Zergatik da H. sapiens modernoa  
Homo bakarra? Duela 12.000 urtera 
arte, Homo generoko beste espezie bat 
ere bazegoen Lurrean, H. floresiensis; 
eta 30.000 urte lehenago, beste bi, 
gutxienez, neandertalak eta 
denisovarrak. Zer gertatu zen gaur  
egun Homo generoaren ordezkari 
bakarra egoteko planeta osoan?

Homo  
sapiens
gizakia bere 
bakardadean
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CRISPR, genoma 
editatzeko teknika
onurak eta kezkak
Duela hiru urte sortu zen, eta dagoeneko 
mundu osoko laborategietan erabiltzen da. 
Izan ere, CRISPR teknikak ia edozein 
laborategiri aukera ematen dio genoma 
editatzeko. Bereziki merkea eta 
eraginkorragoa da. Ekar ditzakeen onurak 
handiak dira, baina kezkak ere sortu ditu.

Bakarrik al gaude?
Izotzaren erdian, hotz izugarria, Eguzkiaren argia nekez 
iristen da hona. Bizi-zantzurik ez da inon. Amaigabeko ur 
izoztuko geruza bitan zatituz, arrakala bat. Bizi-zantzurik 
ez... itxaron! Hori ez al da bakterio bat? Eta horko beste 
hori, arkeobakterio bat?

LEKu KoAK

Itziar Alkorta 
Calvo
Biokimikaria. Biofisika Unitateko 
zuzendaria da (CSIC-EHU ikastegi 
mistoa), eta iraganean zerk txunditu 
zuen eta etorkizunerako zer amets 
dituen kontatu digu.
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Hedy Lamarr
Hollywoodera iritsi zenean, “munduko emakume ederrena” 
gisara promozionatu zuten. Filmatzen ari ez zen tarteetan, 
berriz, etxeko bulegoan aritzen zen buru-belarri, paper eta 
maketa artean. Haririk gabeko komunikazio-sistema berri  
bat sortu nahi zuen. Helburu garbi bat zuen  
buruan: aliatuei laguntzea naziei aurre egiten.
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