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 explicación histórica para aqueles feitos xenéticos descubertos 

Xenética
xenética de poboacións 

Historia
xenética dos pobos



  

“se en Allariz se asentou unha familia de norteafricanos no 
s.XVIII e tiveron descendencia, detectarémoslos sen 
nengunha dúbida” 

mmm... reconstruir a historia xenética 
da población de Allariz dende os 

seus comezos, e a de toda Galiza…

Buscar unha explicación histórica para as 
diferencias xenéticas que atopan



  

As diferencias entre as poboacións explican como máximo o 15% das 
diferencias totais

10% diferencias entre grupos continentais 
5% diferencias entre poboacións dentro de continentes.

reconstruir a súa historia demográfica 



  

Y

Autosomes

mt

non todas as características xenéticas humanas teñen o mesmo modo de 
transmisión xenética 



  

O mantenemento dunha liñaxe feminina de xeración en xeración non depende do 
número de fillos senón da existencia dunha liña de descendencia feminina non 

interrompida 

Maru Ana Eva Mia Mar ialma

ADNmt



  

na poboación actual só está representada a liñaxe de Manuel
Toda a xeración presente o mesmo cromosoma Y 

Cromosoma Y

Manuel André Xosé Xabi



  

Marcadores biparentais
a súa democraticidade de transmisión os fai moito menos propensos a perdas de 

variación xenética 

Y

Autosomes

mt



  

Marcadores uniparentais
 ADNmt e cromosoma Y

estudio de diferencias xenéticas interpoboacionais baseadas na xeografía 

Filoxeografía



  

Deriva xenéticaDeriva xenética

Fluxo xénico-migraciónFluxo xénico-migración

variación ao acaso que se da cando unha xeración lle transmite os seus 
xenes á seguinte 

O efecto da deriva xenética será tanto maior canto máis pequena sexa a 
poboación porque o azar inflúe en maior grao 

Cando dúas poboacións diferentes se poñen en contacto por medio da migración, a 
poboación resultante compartirá características de ambas as dúas, que serán 

maiores canto máis grande fose a interacción e máis igualados estean os números de 
individuos.



  

Where do the genes of the Europeans come from? A good, but trivial, answer is: From 
Africa, like everybody else’s genes. Barbujani & Bertorelle, 2001, PNAS (98): 22-25.

40,000 aap

EuropaEuropa

Humáns anatómicamente modernos



  

A scheme of the main demographic processes documented in the 
archeological record of Europe. Numbers are approximate dates, in 
years before the present. Green arrows, Paleolithic colonization; red 
arrows, Mesolithic reexpansions (glacial refugia are represented by red 
circles); blue arrows, Neolithic demic diffusion (Barbujani & Bertorelle, 
2001, PNAS (98): 22-25).

Segundo datos arqueolóxicos a agricultura xurdiu en Oriente Próximo ~10,000 aap

Difusión démicaDifusión démica 
(Ammerman e Cavalli-Sforza, 1984)

movemento de xente→ cambio sustancial da composición xenética 
das poboacións europeas 

Difusión culturalDifusión cultural 
(Dennell, Zvelebil)

as ideas e tecnoloxías foron transferidas sen movementos de poboación 
sustanciais,o que supón que o patrón de diversidade xenética debería ter as súas 

raíces no Paleolítico 

clinas con focos en Oriente Próximo 



  

Cavalli-Sforza, L. L., et al., 1994
Análise de Compoñentes Principais 

(permite a representación gráfica en poucas dimensións da máxima 
cantidade de variación para datos multivariantes, cunha perda de 

información mínima) 

A summary of genetic variation in Europe: first principal 
component. Different shades of gray represent different 
values of a synthetic variable summarizing allele 
frequencies at 120 protein loci. (Cavalli-Sforza, L. L., et al., 
The History and Geography of Human Genes. Copyright 
© 1994 )

O primeiro PC (PC1)  tiña un foco en Oriente 
Próximo e se expandía cara ao noroeste, o 
que apoiaba o modelo de difusión démica 

Piazza A et al., 1995



  

PC2
forte gradiente concéntrico 

(máxima en Escandinavia e mínimo 
na Península Ibérica). 

Influencia climática

PC3
expansión dende Europa Centro 

Occidental de xente indoeuropea 
pertencente a cultura Kurgan, 

(apoiando a Gimbutas).

Piazza A et al., 1995

Piazza A et al., 1995



  

Cromosoma YCromosoma Y

Semino et al., 2000 Underhill et al., 2001



  

Rosser et al., 2000

clinas para dous hgs que ocupaban todo o 
continente e eran consistentes coa hipótese 
de difusión démica. 

Os patróns de variación observados mantiñan unha forte sinal de expansión dende 
Oriente Próximo  pero tamén suxerían que a historia demográfica de Europa foi 
complexa e influenciada por outros movementos de poboación importantes, así 
coma por heteroxeneidades lingüísticas e xeográficas e efectos de deriva 

3616 individuos
47 poboacións europeas



  

Hg 1 e 9
clinas opostas a escala continental, dende o 
sudeste de Europa ao noroeste: PC1-Difusión 
démica

Hg 3
unha forte clina nun eixo noreste-sudoeste, 
acadando as súas maiores frecuencias ao 
leste-centro de Europa: PC3
movementos de poboación posteriores ao 
dos Kurgans 

Hg 21
clina sul-norte: PC2
Influencia climática



  

Underhill et al., 2001



  

Galicia, Valencia, País Vasco e Magreb Galicia, Valencia, País Vasco e Magreb 
(Brión et al., 2003)(Brión et al., 2003)

Celtas (Idade de Ferro)
Invasións romanas e de Alanos, Suevos, Vándalos e Godos 
na área mediterránea. 
Berberes e árabes (dende 711 ap ata o 1492)



  

Iberia presenta unha clara diferencia con Magreb na composición de hgs

homoxeneidade xenética cantábrica 

rastros de un proceso de aillamento da poboación 
antiga entre poboacións do norte de Iberia 

Poboacións cantábricas: composición xenética de hgs bastante uniforme.
O aillamento durante o Neolítico podería ter afectado tanto ao país Vasco 
coma a outras poboacións da área cantábrica.



  

A escasa población berber da Galiza do s.VIII era masculina, e aínda que 
demográficamente baixos en número comparados co resto da poboación 
autóctona, a acción estocástica da deriva xenética puido ter incrementado a 
frecuencia desta liñaxe

debido á importante influencia árabe do sul da pen. debería haber algunha pegada 
xenética do norte de África nos cr. Y das poboacións do norte da pen. Ibérica. 

Liñaxe de cr. Y típicamente norteafricana en Galiza

Un fluxo xénico recente pode ser 
descartado 



  

Cromosoma Y na GalizaCromosoma Y na Galiza
(Brión et al., 2004)(Brión et al., 2004)

292 individuos pertencentes a 8 comarcas diferentes 
que inclúen un total de 75 localidades dispersas por 
toda a superficie de Galiza 

Homoxeneidade ao longo da comunidade
Maior mobilidade dos homes con respecto ás mulleres
Estructura típicamente matriarcal 



  

Diferenciación en Cantabria
→ aillamento xeográfico por montañas 
→ tamaño de poboación máis pequeno 

Poboación galega aillada por Meseta Central do resto de 
España e por factores políticos de Portugal 
Non subestructuración 
→Tamaño efectivo de poboación grande
→altos niveis de migración interna
→ambos 

Val do Pas: distancias xenéticas elevadas e diversidade reducida (parecía incluso 
máis distinta que os vascos das súas poboacións veciñas)
→Efeito da deriva xenética nunha población pequena e aillada.

uniformidade galega/diferenzas en Cantabria?? uniformidade galega/diferenzas en Cantabria?? 

CantabriaCantabria

150 individuos de Santander, val do Pas e val de Liébana 



  

Poboación nativa das illas Británicas intimamente 
relacionada cunha amplia rexión do oeste de Europa, 
e en particular coa marxe atlántica europea, 
caraterizada pola presencia dunha linaxe do 
cromosoma Y (hg R1b)

Refuxios en Europa durante a última glaciación máxima:
península Ibérica, Balcáns e norte do mar Negro (Ucrania). 
hgs máis frecuentes: R1b en Iberia, I en Balcáns e R1a en 
Ucrania
As últimas investigacións xenéticas demostran que a 
influencia biolóxica da migración post-mesolítica en 
Bretaña pode ter sido menor do que se pensaba. 

Illas BritánicasIllas Británicas



  

orixe dos celtas británicos na costa norte da península Ibérica 

Os ingleses comparten un importante compoñente celta, a pesares de que mantiveron a súa 
orixe saxón con raíces xermánicas, que os diferenciaba de escoceses e irlandeses. 
Gran parte da poboación do Reino Unido descende directamente dun grupo de pescadores 
ibéricos que viaxou por mar ata as illas Británicas fai aproximadamente 6.000 anos 

Bryan SykesBryan Sykes
Blood of the Isles (2006)Blood of the Isles (2006)



  

Stephen OppenheimerStephen Oppenheimer
The origins of the BritishThe origins of the British  

os pobos británicos proceden dunha poboación 
situada na costa cantábrica do norte de Iberia
(Orixe vasca)

nin Anglosaxóns nin Celtas puideron ter moito impacto na xenética dos habitantes das illas 
Británicas. O ancestro Británico pode na súa maioría ser reconstruido a partires de ancestros 
similares aos Vascos actuais 



  

Bryan Sykes e S. Oppenheimer 
de acordo cos estudios xenéticos, a maioría dos británicos proceden de poboacións 
ancestrais da penísula Ibérica  coma resultado de diferentes migracións que tiveron lugar 
durante o Mesolítico e Neolítico, os cales puxeron os cimentos das actuais poboacións das 
illas Británicas, indicando unha relación antigua coa Europa atlántica. 

Outros estudios en desacordo
Capelli et al., 2003: o invasor xermánico aportou a Inglaterra cantidades entre 24.47% e 
57.52% da liña ancestral masculina do pool xenético británico. 
Santos Alonso et al., 2005 non observaron ningunha relación entre vascos e poboación celta 
máis aló da proporcionada polo ancestro paleolítico común ás poboacións europeas.



  

Linguas e pobos na Europa prehistórica: xenética e lingüísticaLinguas e pobos na Europa prehistórica: xenética e lingüística
Francisco Villar Liébana (Universidad de Salamanca)Francisco Villar Liébana (Universidad de Salamanca)  

o repoboamento de Europa despóis do Dryas Recente (12,700 aap) produciuse dende os 
refuxios climáticos existentes, principalmente: península Ibérica e sul de Francia, península 
Balcánica e Ucrania 

Ignórase a filiación étnico-lingüística destas poboacións que repoboaron Europa tralo Dryas 
Recente e se houbo continuidade daquelas linguas no Neolítico 

~15% dos xenes da Europa contemporánea proceden das 
poboacións que se introduciron no continente durante a transición 
ao Neolítico.
Non se sabe cales foron as linguas que se extenderon nese 
momento e cal era a filiación étnico-lingüística das poboacións 
que levaron a agricultura a Europa

continuidade das linguas neolíticas na idade do Bronce?



  

Calquera que fora a filiación das linguas faladas na Europa e Asia suroccidental 
durante o Neolítico, tiveron que deixar a súa pegada na toponimia 

Establecer criterios obxetivos para determinar a identidade étnico lingüística dos 
agricultores neolíticos e das poboacións mesolíticas

A lingüística histórico-comparativa carece de recursos para establecer cronoloxías absolutas.
A xenética utilizou métodos indirectos de datación baseándose na similaridade dos gradientes 
observados cos gradientes que explicaban a expansión da agricultura 

Utilizar a correlación por unha parte entre datos xenéticos de distribucións de 
haplogupos con datos de distribución de topónimos antiguos  de Europa e Asia 
suroccidental, para datar estes últimos, e por outra, a correlación con manifestacións 
culturais que procedan da arqueoloxía prehistórica.



  

selección de 14 raíces que xeneraban topónimos en Europa (todos os exemplos que 
existían en fontes antiguas). 
Mapa de distribución dos nomes
Tratamento estadístico os patróns distribucionais usando o método krigging.



  

os datos se agrupaban de acordo a dous patróns distribucionais 

Patrón distribucional 1 (DP1)
Maior densidade e maior variedade 

atrópase no OP 

Patrón distribucional 2 (DP2)
Maior densidade no suroeste de 

Europa, pen. Ibérica e Francia, sendo 
moi escasos no oeste de Asia, e 

ausentes cara ao leste 

O punto de partida para a xente que falaba linguas a partires das cales xurdiron as diferentes 
variedades foi OP para o DP1 e o suroeste de Europa para o DP2 



  
O. Semino et al., 2004 

O gradiente do DP1 parece coincidir coa 
expansión neolítica, cos gradientes observados 
para hgs do Y (con Semino et al. 2004)



  (A. Achilli et al. 2004) A. Torroni et alii 2001

Os gradientes do DP2 parecían estar dacordo cos observados para algúns hgs 
de mtDNA e Y, que podían ser asociados coa repoboación de Europa despois 
do Dryas recente cunha lingua ou linguas que crearon os grupos toponímicos 
que se agrupaban no DP2 



  

Conexión entre o Conexión entre o poolpool xenético de Europa e a familia lingüística  xenético de Europa e a familia lingüística 
indoeuropeaindoeuropea

Parece que a familia indoeuropea tivo a súa orixe no mesmo sitio Parece que a familia indoeuropea tivo a súa orixe no mesmo sitio 
de onde partiu a expansión dos xenes.de onde partiu a expansión dos xenes.

Datos en análise para obter un soporte estadístico o suficentemente fiable que 
apoie os argumentos concluidos.



  

Os feitos mostrannos que os pobos son o resultado da súa Os feitos mostrannos que os pobos son o resultado da súa 
propia historia, foron construindose a si mesmos nun proceso propia historia, foron construindose a si mesmos nun proceso 
que non ten fin; os seus sinais de identidade poden renovarse, que non ten fin; os seus sinais de identidade poden renovarse, 
alterarse ou desaparecer. O proceso é extraordinariamente alterarse ou desaparecer. O proceso é extraordinariamente 
complexo; non só conta o obxectivo, real-práctico, senón complexo; non só conta o obxectivo, real-práctico, senón 
tamén a consciencia e a convicción. tamén a consciencia e a convicción. 
E é que aos pobos os fai a historia e os xenes son cousa da E é que aos pobos os fai a historia e os xenes son cousa da 
bioloxía.bioloxía.  
(Xerardo Pereira e Angel Carracedo, “Xenetica e historia no noroeste peninsular”, 2005)(Xerardo Pereira e Angel Carracedo, “Xenetica e historia no noroeste peninsular”, 2005)



  

Eva Ramos-Luis

Graciñas a todos…Graciñas a todos…
e tamén ae tamén a

Grupo de Medicina XenómicaGrupo de Medicina Xenómica
Instituto de Medicina LegalInstituto de Medicina Legal

(paula.sanchez@usc.es)
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