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TERMINOLOGIA OROKORRA 
 

1. TERMINOLOGIA ANATOMIKOA 

Nazioartean nomenklatura anatomiko jakin bat onartu da. Giza gorputza zein 

horren atal bat, hura geldi dagoenean zein mugitzen ari denean, termino 

zehatzak erabiliz deskribatzen da. Horrela, gaizki ulertuak saihestuko ditugu. 

2. ANATOMIAREN ETA FISIOLOGIAREN DEFINIZIOA 

Anatomia bizidunen egitura aztertzen duen zientzia da. Giza anatomia, 

beraz, giza gorputzaren egitura aztertzen duen zientzia da. 

Fisiologia izaki bizidunen funtzioak eta horiek erregulatzeko erak 

aztertzen dituen zientzia da. 

 

3. JARRERA ANATOMIKOA 

Gorputzeko zatien kokapena eta haien arteko erlazioak deskribatzeko, 

unibertsalki onartutako posizio anatomiko estandarrean begiratzen zaio 

giza gorputzari. Posizio horretan, gorputza zutik dago beheko gorputz-

adarren gainean, oinak elkarren ondoan eta behatz-puntak aurrealdera 

zuzenduta; burua eta begiak aurrera begira daude; eta goiko gorputz-

adarrak zuzen eta zintzilik daude gorputz-enborraren alde banatan, esku-

ahurrak aurrera begira dituztela. 
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1. irudia: jarrera anatomikoa eta atalak 

 

 

4. GIZA GORPUTZAREN ATALAK 

 Burua: 

o frontala (aurrealdea) 

o parietala (albokoa) 

 Lepoa 

 Enborra: 

o toraxa 

o abdomena 

o pelbisa 

 Gorputz-adarrak: 

o goiko adarrak 

o beheko adarrak 

 

5. GORPUTZAREN PLANOAK 

Deskripzio anatomikoak gorputza zeharkatzen duten irudizko hiru planotan 

oinarrituta egiten dira: 
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 Erdiko planoa edo plano sagitala. Irudizko plano bertikala da eta 

gorputza bi zatitan banatzen du: eskuineko zatia eta ezkerreko zatia. 

 Aurreko planoa edo koroa-planoa. Gorputza zeharkatzen duen irudizko 

plano bertikala da; perpendikularra da erdiko planoarekiko. Gorputza bi 

zatitan banatzen du: aurreko zatia eta atzeko zatia. 

 Plano horizontala edo zeharkakoa. Gorputza zeharkatzen duen irudizko 

planoa da; perpendikularra da bai erdiko planoarekiko, bai plano 

frontalarekiko. Gorputzean bi zati banatzen ditu: goiko zatia eta beheko 

zatia. 

 

Hiru planoak elkartzen diren puntuan grabitatearen zentroa dago. 

 

2. irudia: gorputz-planoak eta -ardatzak 

 

 

6. GORPUTZAREN ARDATZAK 

Gorputzaren ardatzak planoekin bat datoz:  

 Luzetarako ardatza lurrarekiko perpendikularra da. 
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 Ardatz horizontala edo zeharkakoa ardatz bertikalarekiko 

perpendikularra da, eta gorputzaren alde batetik bestera pasatzen 

da. 

 Ardatz sagitala: beste biekiko perpendikularra da; gorputzaren 

atzealdetik aurrealdera doa. 

 

7. NORABIDEAK ETA ESPAZIOAK 

Hauek dira gehien erabiltzen diren terminoak: 

- kraniala: bururantz 

- goialdea: gorantz (zutik dagoenean) 

- kaudala: kokzixerantz 

- behealdea: beherantz 

- laterala edo albo-aldea: erdiko planotik alderantz 

- erdialdea: erdiko planorantz 

- hurbila edo proximala: gorputz-enborrean, enborretik gertuena 

- urruna edo distala: gorputz-enborrean, enborretik urrunena 

- azalekoa: gorputzaren kanpoaldetik gertu 

- sakona: gorputzaren barnealdean kokatuta 

- periferikoa: gorputzaren kanpoaldean kokatuta 

- bentrala: aurrealdea 

- dortsala: atzealdea 
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3. irudia: norabideak 

 

 

8. GORPUTZEKO GUNEAK 

Bi zati nagusitan banatu daiteke giza gorputza:  

 gorputz-ardatza 

 gorputz-adarrak eta horien eta gorputz-ardatzaren arteko elkarguneak 

 

Burua, lepoa eta enborra gorputz-ardatzean daude. Enborrean, hiru gune 

bereizi behar dira: toraxa, abdomena eta sabelpea. 

Goiko gorputz-adarretan, hiru zati bereizten dira: besoa, besaurrea eta eskua. 

Beheko gorputz-adarretan ere hiru zati bereizten dira: izterra, zangoa eta oina. 
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4. irudia: gorputzeko guneak 

 

 

8.1. ABDOMENEKO ETA SABELPEKO GUNE ESPEZIFIKOAK 

Organoen kokapena adierazteko, irudizko bederatzi gunetan banatzen dira 

abdomeneko eta sabelpeko barrunbeak. Hauek dira bederatzi gune horiek, 

eskuinetik ezkerrera eta goitik behera: eskuin-hipokondrioa, epigastrioa eta 

ezker-hipokondrioa; eskuin-gerrialdea edo eskuineko gune lunbarra, 

zilborraldea eta ezker-gerrialdea edo ezkerreko gune lunbarra; eskuin iztaia edo 

eskuineko gune iliakoa, hipogastrioa eta ezker iztaia edo ezkerreko gune 

iliakoa. 
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5. irudia: abdomeneko eta sabelpeko guneak 

 

 

9. GORPUTZEKO BARRUNBEAK 

Lau barrunbe nagusi daude giza gorputzean:  

 bentralak: toraxaren barrunbea eta barrunbe abdominopelbikoa. 

 dortsalak: garezurraren barrunbea eta bizkarrezurraren barrunbea. 

 

Toraxaren barrunbean, eskuineko eta ezkerreko pleura-barrunbeak eta 

mediastinoak daude. Eskuineko pleura-barrunbean, eskuineko birika dago, eta 

ezkerreko pleura-barrunbean, ezkerreko birika. Mediastinoan, bihotza (barrunbe 

perikardikoaren barnean), trakea, hestegorria, eskuineko bronkio nagusia, 

ezkerreko bronkio nagusia, timoa, aorta torazikoa arteria, eta goiko kaba zaina 

daude, besteak beste. 

 

Barrunbe abdominopelbikoan bi zati daude: goiko zatian abdomenaren 

barrunbea dago eta beheko zatian pelbisaren barrunbea (edo sabelpea). 

Abdomenaren barrunbean organo hauek daude: gibela, behazun-xixkua, 

urdaila, pankrea, heste meharra, heste lodiaren zati batzuk, barea, giltzurrunak 

eta ureterrak. Pelbisaren barrunbean daude maskuria, umetokia, umetokiko 

tronpak, obulutegiak, prostata-guruina, semen-xixkuak eta heste lodiaren zati 

batzuk (kolon sigmoideoa eta ondestea). 
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Garezurraren barrunbean, burmuina edo entzefaloa dago. 

Bizkarrezurraren barrunbean, orno-muina dago. 

 

6. irudia: gorputzeko barrunbeak 

 

 

10. MUGIMENDUAREN NORABIDEAK 

Mugimenduaren ezaugarriak adierazteko, hauek dira gehien erabiltzen 

diren norabideak: 

- flexioa: tolestea, angelua itxiz 

- hedatzea edo estentsioa: flexioaren kontrakoa 

- abdukzioa: gorputzetik aldentzea 

- adukzioa: gorputzera hurbiltzea 

- errotazioa: biraketa 

- zirkundukzioa: biribil bat marraztea 

- supinazioa: esku-ahurra gorantz zuzentzea 

- pronazioa: esku-ahurra beherantz zuzentzea 

- ebertsioa: egitura bat kanpoalderantz biratzea 

- inbertsioa: egitura bat barnealderantz biratzea 
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7. irudia: mugimenduak 
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GIZA GORPUTZAREN 

OINARRIZKO ANTOLAKETA 
 

1. ELEMENTU KIMIKOAK ETA MOLEKULAK 

Giza gorputza bizidun konplexua denez, hainbat mailatan aztertuko dugu. 

Sinpleenetik konplexueneraino hainbat maila daude: atomoak, molekulak, 

zelulak, ehunak, organoak, aparatuak eta sistemak. 

Atomoa bakarka edo antzekoekin molekuletan konbinaturik existi daitekeen 

elementu baten zati txikiena da. Naturan dauden elementu kimikoak atomoz 

osatuta daude. Elementu kimikoak ehun baino gehiago dira eta taula 

periodikoan azaltzen dira. Izaki bizidunetan azaltzen direnei bioelementu esaten 

zaie. Karbonoa, hidrogenoa, oxigenoa eta nitrogenoa proportzio handian 

daude. Izaki bizidunetan karbono atomoak elkartzen dira eta kate luzeak 

sortzen dituzte. 

Molekula bi atomo edo gehiagoz osatuta dagoen egitura da. Bioelementuz 

osatuta dauden molekulei biomolekula deitzen zaie. 

Izaki bizidun guztiak biomolekula hauez osatuta daude: ura, gatz mineralak, 

gluzidoak, lipidoak, proteinak eta azido nukleikoak. Ura eta gatz mineralak ez-

organikoak dira, bizirik ez dauden egituretan ere badaudelako. Besteak, berriz, 

organikoak dira, hau da, bakarrik izaki bizidunetan aurkitzen dira.  
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8. irudia: izaki bizidunen antolaketa mailak 

 

 

 

2. ZELULAREN OINARRIZKO EGITURA ETA ANTOLAKETA 

Teoria zelularra biologiaren oinarri garrantzitsuenetako bat da. Teoria horrek 

zelularen eta bizitzaren artean dagoen erlazioa azaltzen digu. Teoria zelularrak 

hau dio: 

 Zelula izaki bizidunen egitura-unitatea da. 

 Zelula izaki bizidunen unitate funtzionala da. 

 Zelula izaki bizidunen unitate genetikoa da. 

 Zelula oro aurretik existitzen den beste batetik dator. 

Zelula orok honako hiru egitura hauek dituzte: 

 Mintz plasmatikoa. Zelula inguratzen duen egitura da. Mintz honen bidez, 

zelula bere ingurunearekin erlazionatzen da.  

 Zitoplasma. Zelularen barnean dagoen likidoa da. Bertan, hainbat egitura 

eta organulu bereizten dira.  
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 Material genetikoa. Ondorengoei pasako zaien informazioa biltzen du. 

Zelularen funtzionamenduaz arduratzen da.  

 

9. irudia: zelularen egitura 

 

Ikusi dugun bezala, zelula-mota guztiek hiru egitura horiek dauzkate. Hala ere, 

material genetikoaren antolaketaren arabera bi zelula-mota hauek daude: 

 Zelula prokariotoak. Ez dute nukleorik; beraz, hauen material genetikoa 

zitoplasman sakabanatuta dago. Adibidez, bakterioak prokariotoak dira. 

 Zelula eukariotoak. Nukleoa eta hainbat zelula-organulu dituzte; material 

genetikoa nukleoan dago mintz batek inguratuta. Adibidez, protozooek, 

algek, onddoek, landareek eta animaliek dituzte mota honetako zelulak. 

Giza zelulak eukariotoak direnez, mota horretakoen egitura aztertuko dugu. 

 

 

10. irudia: zelula prokariotoa eta zelula eukariotoa 
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3. ZELULA EUKARIOTOAREN EGITURA 

Zelula eukariotoak konplexuak direnez, prokariotoak baino askoz egitura 

gehiago dauzkate. Hauek dira egitura eta ezaugarri nagusiak: 

 

 

11. irudia: zelula eukariotoaren egiturak eta organuluak 

 

3.1. MINTZ PLASMATIKOA 

Mintz biologiko guztiak berdinak dira, mintz plasmatikoa zein zelularen 

organuluak osatzen dituztenak.  

Zelularen funtzioaren arabera mintz plasmatikoaren konposizioa aldatu egiten 

bada ere, osagai hauek ditu beti: lipidoak, proteinak eta, proportzio txikiagoan, 

gluzidoak. Mintz plasmatikoa eratzeko, hiru osagai horiek mosaiko fluidozko 

eredu aldatua izeneko egiturari jarraituz ezartzen dira. Hau da biomolekulen 

antolaketa: 

 Lipidoak. Fosfolipidoak, esfingomielina eta kolesterola dira mintz 

plasmatikoaren konposizioan dauden lipidoak. Lipido horiek anfipatikoak 

dira, hau da, haien molekulek talde hidrofilo bat dute (uretan 

disolbagarria) eta beste bat hidrofoboa (uretan disolbaezina). Mintzaren 

bi alderdiak disoluzio urtsuekin kontaktuan daudenez, lipidoek geruza 
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bikoitz bat eratzen dute. Geruza bikoitz horretako alde hidrofiloak 

urarekin kontaktuan daude; alde hidrofoboak, aldiz, elkarrekin.  

 Proteinak. Mintzaren konposizio proteikoa aldatu egiten da zelularen 

funtzioaren arabera. Bi proteina-mota daude: 

o Proteina intrintsekoak edo integralak. Mintzaren lodiera osoa 

zeharkatzen dute, eta horrela komunikatzen dituzte zelula 

barneko gunea eta zelulaz kanpoko ingurunea. 

o Proteina estrintsekoak edo periferikoak. Ez dute mintzaren lodiera 

osoa zeharkatzen; kanpoaldean edo barnealdean ezartzen dira, 

lipidoen geruza bikoitzeko talde hidrofiloekin kontaktuan. 

 Gluzidoak. Lipidoekin eta proteinekin elkartuta daude beti, glukolipidoak 

eta glukoproteinak eratuz. Zelularen kanpoaldean ezartzen dira eta 

glikokaliza eratzen dute. 

Mintz plasmatikoaren funtzio biologikoak hauek dira: sarrerak eta irteerak 

kontrolatzea, harreman-funtzioa bideratzea eta zelulari forma ematea. 

 

 

12. irudia: mintz plasmatikoaren egitura 

 

3.2. ZITOPLASMA 

Zitoplasma mintz plasmatikoaren eta nukleo-mintzaren artean dagoen zelula 

zatia da. Zitoplasmaren kantitatea aldakorra da zelula motaren arabera; 

gehienetan, nukleoaren bolumena baino zenbait aldiz handiagoa da. 
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Zitoplasman, zenbait egitura eta organulu daude: erretikulu endoplasmatikoa, 

Golgi aparatua, erribosomak, lisosomak, peroxisomak, mitokondrioak, 

zitoskeletoa, zentrioloak, zilioak eta flageloak, eta inklusioak. 

Egitura eta organulu horiek inguratzen dituen zitoplasma zatiari zitoplasmako 

matrize edo zitosol deritzo. Zitosolaren konposizioa nahaste konplexua da: 

gehiena ura da (% 70-90), eta gainerakoa proteinak, aminoazidoak, gluzidoak, 

entzimak eta abar.  

Ondoren, zelula eukariotoen zitoplasman dauden organuluak ikusiko ditugu. 

a) Mintz-sistema 

Zitoplasman zehar mintzez osatutako egiturak agertzen dira. Mintz-sistema 

honen funtsean bi organulu daude: erretikulu endoplasmatikoa eta Golgi 

aparatua. Mintz horien konposizioa eta egitura mintz plasmatikoaren 

konposizioaren eta egituraren antzekoak dira. Pixka bat sakonago aztertuko 

ditugu bi organulu horiek: 

 Erretikulu endoplasmatikoa. Hoditxoz eta zisternaz osatutako sistema da. 

Nukleo-mintzarekin erlazionatzen da, alde batetik, eta Golgi aparatuarekin, 

bestetik. Bi mota daude:  

o Erretikulu endoplasmatiko pikortsua. Erribosomak erantsita ditu 

mintzaren alde zitoplasmatikoan. Erribosoma horiek proteinak 

sintetizatzen dituzte; proteinak, gero, erretikulu endoplasmatiko 

pikortsuaren barnera pasatzen dira, eta han pilatzen eta 

eraldatzen dira. 

o Erretikulu endoplasmatiko leuna. Ez du erribosoma erantsirik 

mintzean. Lipidoak sintetizatzen ditu eta desintoxikazio-

prozesuetan hartzen du parte. 
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13. irudia: erretikulu endoplasmatikoa 

 Golgi aparatua. Bata bestearen gainean pilatutako zakutxo zapalez 

osatuta dago; zakutxo horien ertzen inguruan, tamaina desberdineko 

besikulak daude. Funtzio hauek ditu organuloak: batetik, makromolekulak 

(lipidoak eta proteinak) kontzentratzen, eraldatzen eta garraiatzen ditu; 

bestetik, lipidoak eta proteinak glikosilatzen ditu, hau da, gluzidoak 

gehitzen dizkie; eta gainera, lisosomak eratzen ditu. 

 

 

14. irudia: Golgi aparatua 

 

b) Erribosomak 

Mintzez inguratu gabeko egiturak dira. Bi azpi-unitate esferiko dituzte, bata 

bestea baino handiagoa. Erretikulu endoplasmatiko pikortsuari erantsita edo 

zitoplasman sakabanatuak egon daitezke. Organulu horiek proteinak 
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sintetizatzen dituzte.  

 

15. irudia: erribosoma 

 

c) Lisosomak 

Mintzez inguratutako egitura esferikoak dira. Golgi aparatutik datozen besikulak 

dira, eta entzima hidrolitikoak aurki ditzakegu horien barnean. Lisosomen 

kantitatea eta haien edukia zelularen funtzioaren mende daude. Lisosomak gai 

dira kanpotik hartutako materialak (adibidez, bakterioak) nahiz zelularen 

beraren egiturak degradatzeko (adibidez, hondatuak edo zahartuak daudenak). 

Bi lisosoma-mota daude:  

 Lisosoma primarioak edo lehen mailako lisosomak: entzimak besterik ez 

dituzte barnean. 

 Lisosoma sekundarioak edo bigarren mailako lisosomak: entzimez 

gainera, txikitzen ari diren materialak dituzte barnean.  

Bi funtzio betetzen dituzte nagusiki lisosomek: defentsa edo babesa 

(bakterioak apurtzeko gai dira) eta zelularen birmoldaketa. 
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16. irudia: lisosomaren sorrera 

d) Peroxisomak 

Mintzez inguratutako organuluak dira, lisosoma primarioak baino zertxobait 

handiagoak. Erretikulu endoplasmatiko pikortsuan eratzen dira. Bi motatako 

entzimak dituzte: oxidasak, hidrogeno peroxidoa eratzeko prozesuan parte 

hartzen dutenak, eta katalasak, hidrogeno peroxidoa deuseztatzeko. 

e) Mitokondrioak 

Bi mintzez inguratutako organuluak dira. Bi mintz horiek konposizio eta 

ezaugarri ezberdinak dituzte: 

 Kanpoko mintza: oso iragazkorra da eta lipido asko ditu. 

 Barneko mintza: proteinatan aberatsa da eta iragazkortasun hautakorra 

du. Mintz horrek gandor deituriko tolesak eratzen ditu mitokondrioaren 

barnealderantz. Gandorren azalean arnas kateko entzimak daude. 

Mitokondrioaren barnealdeari mitokondrio-matrize deritzo. Mitokondrio-

matrizean DNA, RNA eta erribosomak daude; horregatik, beren egiturako 

zenbait proteina sintetizatzeko gai dira organulu horiek. 
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Mitokondrioen funtzio nagusia arnasketa zelularraz arduratzea da, hau da, 

konposatu organikoetatik energia lortzea ATP moduan. 

 

17. irudia: mitokondrioa 

 

f) Zitoskeletoak 

Zelularen mugimenduetan eta zelularen egituraren euskarri gisa parte hartzen 

duten egiturak dira. Hiru egitura-mota bereiz ditzakegu:  

 Mikrotubuluak. Tubulina proteinazko protoharizpiak elkartuta eratzen diren 

hodi zilindriko hutsak dira.  

 Mikroharizpiak. Filamentu meheak dira, mikrotubuluak baino diametro 

txikiagokoak. Aktina eta miosina proteinez eratuta daude. 

 Tarteko mikroharizpiak. Mikroharizpiak baino lodixeagoak dira eta 

mikrotubuluak baino mehexeagoak. 
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18. irudia: zitoskeletoa 

 

g) Zentrioloak 

Organulu zilindrikoak dira, ez dute mintzik eta mikrotubuluz osatuta daude. 

Zelula bakoitzean bi daude, bata bestearekiko zut ezarrita; bien multzoari 

diplosoma edo zentrosoma deritzo. Zentrosomak zitoskeletoko mikrotubuluak 

eratzen ditu. Zelula ugaltzen denean, ardatz mitotikoa eratzen du. 

 

19. irudia: zentrioloak 

h) Zilioak eta flageloak 

Mintz plasmatikoz inguratutako zitoplasma-luzakinak dira. Haien egituran 

mikrotubuluak agertzen dira. Oinaldean, zentriolo-itxurako organulu bat dute: 

gorputz basala. Flageloak oso luzeak dira eta kopuru txikitan agertzen dira. 

Zilioak, berriz, motzagoak eta ugariagoak dira. Zelularen desplazamendua 
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ahalbidetzen dute. 

 

20. irudia: zilioak eta flageloak 

 

i) Inklusioak 

Mintzik gabeko egiturak dira. Hainbat motatako material pilatu dezakete; 

besteak beste, elikagaiak, glukogenoa, gantz-tantak, pigmentuak, hemoglobina, 

bilirrubina eta melanina. 

 

3.3. NUKLEOA 

Itxura biribila edo luzea du eta, gehienetan, zelularen erdian egoten da. Giza 

zelula guztietan dago, eritrozito helduetan eta odoleko plaketetan izan ezik. 

Zelula batzuek, berriz, nukleo asko dituzte; adibidez, globulu zuriek eta muskulu 

ildaskatuan dauden zelulek. Nukleoan, hiru zati daude: 

a) Nukleo-mintza 

Nukleoplasma eta zitoplasma bereizten dituen egitura da. Bikoitza da; hau da, 

bi mintzez dago eratua: kanpoko nukleo-mintza eta barneko nukleo-mintza. Bi 

mintzen artean tarte bat dago. Kanpoko nukleo-mintzari erretikulu 

endoplasmatiko pikortsuak jarraitzen dio. Zenbait gunetan, kanpoko nukleo-

mintza eta barneko nukleo-mintza elkartu egiten dira eta poroak eratzen dituzte. 

b) Nukleoplasma 

Nukleo-mintzaz inguratutako likidoa da, eta zitoplasmara bidean dauden 

substantziak aurkitu ditzakegu bertan. Nukleoplasman proteinekin lotuta dago 
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DNA. Zelularen zikloaren arabera, material genetikoa bi egoeratan aurkitu 

dezakegu: 

 Kromatina egoera, zelula interfasean dagoenean eta material 

genetikoa hedatua 

 Kromosoma egoera, zelula zatitzen ari denean eta kromatina 

izugarri bildua. 

 

c) Nukleoloa 

Mintzez inguratu gabeko organulu bat da. Zelularen araberako tamaina du. 

Bere funtzioa da RNA erribosomikoa sintetizatzea eta erribosomak sortzea.  

 

21. irudia: nukleoa 

4. EHUNAK 

Ehunak organismo batean antzeko funtzioa betetzen duten zelulen multzoak 

dira. Ehunak elkartuta organoak sortzen dira.  

Histologia ehunen azterketaz arduratzen den zientzia da. 

Ondoren, oinarrizko ehunak aztertuko ditugu: epitelio-ehuna, ehun konektiboa, 
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muskulu-ehuna eta nerbio-ehuna. 

4.1. EPITELIO-EHUNA 

Epitelio-ehuna oso estu kokatutako zelulez osatuta dago; hau da, zelulen 

artean ez dago substantziarik. Zelulei zelula epitelial esaten zaie. Epitelio-

ehunak organoak estaltzen ditu eta azalaren kanpoko geruza eratzen du. 

Epitelio-ehunaren funtzioak babesa, jariapena eta xurgapena dira.  

Epitelio-ehunetan ez dago ez odol-hodirik ezta nerbiorik ere. Horregatik, beti 

beste ehun baten gainean finkatzen dira, normalean ehun konektiboaren 

gainean. Ehun konektiboan dauden odol-hodietatik elikagaiak difusioz banatuko 

dira. Ehun epitelialaren eta konektiboaren arteko mugan xafla basala dago.  

Epitelio-ehuna bi motatakoa izan daiteke: estaldura-ehuna eta guruin-ehuna 

a) Estaldura-ehuna 

Estaldura-epitelioak gorputzaren kanpoa zein barnealdea estaltzen du. Zelulak 

estuki lotuak daude eta etengabe berritzen dira. Hauek dira estaldura-ehunaren 

funtzioak: isolatzea, babesa, xurgapena eta iraizketa. 

Estaldura-ehunak bi irizpideren arabera sailkatzen dira: 

 Zelularen formaren arabera, mota hauek daude: laua, kubikoa eta 

zilindrikoa. 

 Geruza-kopuruaren arabera, bakuna, geruzatua edo sasigeruzatua izan 

daitezke.  

Bi sailkapen horiek konbinatuta, gorputzean honako ehun-mota hauek daude: 

 Lau bakuna edo endotelioa. Odol-kapilarretan eta birika-albeolotan dago.  

 Lau kubikoa. Jariatzeko edo xurgatzeko balio duten hodietan dago. 

Adibidez, giltzurrunetan, pankrean eta obulutegian. 

 Lau zilindrikoa. Zelulak luzeak dira eta nukleoak lehen herenean daude. 

Zelulek mikrobiloak dauzkate —hau da, luzakinak— azalera handitzeko. 

Adibidez, heste meharrean, umetokian eta urdailean daude. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Zelula
https://eu.wikipedia.org/wiki/Azal_(anatomia)
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ehun_konektibo
https://eu.wikipedia.org/wiki/Xafla_basal
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 Geruzatu laua. Larruazalean epidermisa osatuz, baginan, esofagoan eta 

mingainean dago, besteak beste. 

 Geruzatu kubikoa. Normalean bi edo hiru geruzakoa da. Giza 

gorputzean urria da.  

 Sasigeruzatua. Geruza bakarra du. Zelulak zilindrikoak dira eta nukleoak 

hainbat altueratan kokatzen dira. Ehunari mukosa esaten zaio keratinarik 

ez duenean. Adibidez, trakean, epididimoan eta obiduktuetan dago. 

Epitelio geruzatu zilindrikorik ez dago gorputzean: sasigeruzatuak 

ordezkatzen du.  

 

22. irudia: estaldura-ehunaren sailkapena 

 

 

b) Guruin-ehuna 

Guruin-ehunaren zelulak jariapenean espezializatuak daude. Bi motatako 

guruin-zelulak daude: 

 Zelula kaliziformeak: bakarrak dira. Adibidez, heste meharrean mukia 

jariatzen dutenak. 

 Guruinak: zelulak multzoka daude. Adibidez, pankrea. 

Urina jariatzeko moduaren arabera, hiru guruin-mota daude: 
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 Exokrinoak: hodi baten bidez jariatzen dute. Adibidez, izerdi-guruinak eta 

listu-guruinak. 

 Endokrinoak: hormonak jariatzen dituzte odolera. Adibidez, tiroidea eta 

giltzurrun gaineko guruinak. 

 Mistoak: aurreko bi motak batera. Adibidez, pankreak intsulina jariatzen 

du odolean eta urin pankreatikoa heste meharrean.  

 

23. irudia: guruin-ehunaren sailkapena 

 

4.2. EHUN KONEKTIBOA 

Ehun konektiboan zelula gutxi daude. Ehun horretako zelulek substantzia bat 

ekoizten dute, matrize izenekoa. Zelulak matrizean murgilduak daude. 

Matrizean bi motatako zuntzak daude: kolagenoa (ez elastikoa) eta elastina 

(elastikoa).  

Zelulak gazteak direnean, izenari -blasto atzizkia gehitzen zaio (adibidez, 

fibroblastoa, osteoblastoa). Helduak direnean, -zito atzizkia gehitzen zaio 

(adibidez, fibrozitoa, osteozitoa). 

Ehun konektiboaren funtzio nagusiak hauek dira: ehunei eta organoei eutsi eta 

lotu; ehun epiteliala elikatu; gorputzaren defentsan parte hartu; gantzak metatu; 

substantziak garraiatu eta homeostasia gauzatu. 

Ehun konektiboa bost motatakoa izan daiteke: ehun konjuntiboa, gantz-ehuna, 

kartilago-ehuna, hezur-ehuna eta odol-ehuna.  Banan-banan aztertuko ditugu. 
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a) Ehun konjuntiboa 

Zelula handiak ditu, eta matrize likidoa eta ugaria du. Zelula gazteei fibroblasto 

esaten zaie, eta helduei fibrozito. Ehun konjuntiboan migratzen duten zelulak 

ere badaude: makrofagoak, mastozitoak, adipozitoak eta odol-zelulak, besteak 

beste. 

Ehun konektiboak hiru motatakoak dira: 

 Laxoa. Zelulak eta zuntzak proportzio berean dauzka. Epitelio-ehunaren 

oinarrian xafla basala osatzen du. Dermisean ere badago. Gainera, 

hutsuneak betetzen ditu. 

 Trinkoa. Kolageno-zuntz asko ditu. Lotailuak eta tendoiak eratzen ditu, 

eta dermisean ere badago. 

 Elastikoa. Elastina-zuntz asko ditu. Zabaldu eta dilatatu behar diren 

organoetan dago. Adibidez, odol-basoetan eta bronkioetan. 

 

 

24. irudia: ehun konjuntibo laxoa 
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25. irudia: ehun konjuntibo laxoa eta trinkoa 

 

b) Gantz-ehuna 

Zelulei adipoblasto eta adipozito esaten zaie. Lipidoz beteta daudenez, 

nukleoak mintz plasmatikotik gertu egoten dira. Gantz-ehuna larruazalean dago 

batez ere, dermisaren azpian. Hauek dira bere funtzioak: lipidoak metatzea, 

energia-erreserba eta babes mekanikoa. Bi mota daude: 

 

 Zuria: kolore zurikoa, ugariena. 

 Arrea: kolore marroikoa, odol-baso asko dituelako. Urria da; fetuan eta 

hibernatzen duten animalietan dago. 
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26. irudia: gantz-ehun zuria 

 

c) Kartilago-ehuna 

Matrize solidoa eta elastikoa du. Ez dauka odol-basorik ezta nerbiorik ere. 

Inguruan perikondrio izeneko ehun konjuntiboa dauka eta zelulak handik 

elikatzen dira. Zelulei kondroblasto eta kondrozito esaten zaie. Kartilago-ehuna 

honako egituretan dago: enbrioiaren hezurduran, belarrian, sudurrean eta 

giltzaduretan, besteak beste. 

 

27. irudia: kartilago-ehuna 

d) Hezur-ehuna 

Matrize solido eta zurruna du. Mineralizatuta dago eta kolageno-zuntzak ditu, 

elastikotasuna ematen diotenak. Adinarekin, gero eta mineral gehiago dago eta 

zuntz gutxiago. Horregatik, adinarekin hauskorrago bihurtzen dira hezurrak. 
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Matrizeak geruzak ditu. 

Hiru zelula-mota daude hezur-ehunean: 

 Osteoblastoak: zelula gazteak dira eta kolagenoa sintetizatzen dute. 

 Osteozitoak: zelula helduak dira eta izar-itxura dute. 

 Osteoklastoak: matrizea suntsitzen dute eta handiak dira, nukleo 

anitzekoak eta mugikorrak.  

Hauek dira hezurren funtzio nagusiak: organismoaren euskarria izan; 

entzefaloa eta bizkarrezur-muina babestu; hezur-muinean odol-zelulak sortu; 

kaltzioaren eta fosforoaren metabolismoan parte hartu; eta mugimenduan parte 

hartu. 

Hezurrak, formaren arabera, luzeak, laburrak edo lauak dira. Hezur luzeetan bi 

zati daude: epifisia (muturra) eta diafisia (erdialdea). 

 

 

28. irudia: hezur luzea 
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Bi motatako hezur-ehunak daude: 

 Hezur-ehun arola: hezur luzeen epifisian eta beste hezurren barrualdean 

dago. Hezur-muin gorria eratzen du. Hezur-muinean barrunbe ugari 

daude. 

 Hezur-ehun trinkoa: hezur luzeen diafisian eta beste hezurren 

kanpoaldean dago. Hezur-muin horia eratzen du. Egituran, osteona 

izeneko unitatea errepikatzen da. Osteona bakoitzak hodi bat dauka 

erdian, eta bertatik odol-hodiak eta nerbioak pasatzen dira. 

 

 

29. irudia: hezur-ehun trinkoaren eskema 
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30. irudia: hezur-ehun trinkoa tindatuta 

 

e) Odol-ehuna 

Odol-ehunean matrizea likidoa da eta plasma esaten zaio. Odol-zelulak 

plasman daude. Plasmaren osagaiak askotarikoak dira: ura, gatz mineralak, 

biomolekulak, gasak, entzimak, hormonak eta hondakinak. Kolore horixka du. 

Odol-zelulak hezur-muin gorrian sortzen dira. Hauek dira odol-zelula nagusiak: 

 Eritrozito, hematie edo globulu gorriak. Arnasketako gasak garraiatzen 

dituzte (CO2 eta O2), eta horretarako, hemoglobina izeneko molekula 

daukate. Disko-itxura dute eta erdian barrunbe bat. Gorriak dira. 

 Leukozito edo globulu zuriak. Substantzia arrotzetatik babesten gaituzte, 

haiek fagozitatuz edo antigorputzak sortuz. Koloregabeak eta esferikoak 

dira. 

 Tronbozito edo plaketak. Odolaren koagulazioan parte hartzen dute. 

Hezur-muineko zelula erraldoi baten zatiak dira (megakariozitoak).  

Odola garraioan dago espezializatuta: zelulek behar dituzten elikagaiak eta 

oxigenoa, eta zelulek sortutako hondakinak eta hormonak garraiatzen ditu. 

Gainera, tenperatura-erregulatzailea da odola. Azkenik, kanpoko substantzia 

arrotzetatik babesten gaitu. 
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31. irudia: odol-zelula nagusiak 

 

4.3. MUSKULU-EHUNA 

Gorputzaren mugimenduak kontrolatzen dituen ehuna da. Zelulek uzkurtzeko 

gaitasuna dute; hau da, nerbio-estimulua jasotzen dutenean, luzera aldatzen 

dute. Zelulei gihar-zuntz edo miozito esaten zaie. Gihar-zuntzak luzeak dira eta 

miozuntzexka ugari biltzen dituzte. Miozuntzexka horiek aktina eta miosina 

proteinez osatutako mikroharizpiak dituzte. Proteinak uzkurtu egiten dira nerbio-

estimulua jasotzen dutenean. Horrela, muskuluak hezurretik tira egiten du eta 

gorputz atal hori mugitu egiten da. 

Gihar-zeluletako zelula-mintzari sarkolema deritzo eta zitoplasmari 

sarkoplasma. 

 

32. irudia: gihar-ehun ildaskatuaren egitura 
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Hiru motatako muskulu-ehunak daude: 

 Gihar-ehun leuna. Nukleoak zelulen erdian daude eta zuntzak ez daude 

paraleloki jarrita. Uzkurdura berezkoa, nahigabekoa, geldoa, erritmikoa 

eta luzea du. Erantzun autonomo esaten zaio. Eiakulazioan, umetokian 

eta mugimendu peristaltikoan agertzen da erantzun hori, besteak beste. 

 Gihar-ehun ildaskatua. Zuntzak luzeak dira, paraleloki jarrita daude eta 

zeharkako ildaskak dituzte. Zelulek nukleo asko dituzte. Uzkurdura arina, 

arritmikoa eta nahita egindakoa da. Horregatik, mitokondrio ugari dituzte, 

energia lortzeko. Hezurren inguruan dago ehun-mota hori.  

 Gihar-ehun kardiakoa. Zelulek zeharkako ildaskak dituzte, baina 

uzkurdura azkarra, erritmikoa eta nahigabea da. Zelulek nukleo bakarra 

daukate eta mitokondrio ugari dituzte. Bihotzaren miokardio-paretan 

dago.  

 

 

33. irudia: gihar-ehun trinkoa tindatuta 

 

4.4. NERBIO-EHUNA 

Nerbio-sistemaren osagai nagusia da nerbio-ehuna. Haren helburua da 

kanpoko eta barruko estimuluak hautematea, estimuluak nerbio-sistema 

zentralera eramatea, eta erantzun egoki eta koordinatua sortzea.  

Bi motatako zelulak daude nerbio-ehunean: 

 Neuronak. Nerbio-bulkadak garraiatzen dituzte. Zelula hauek ez dute 

zatitzeko ahalmenik eta nerbio-sistemaren unitate funtzionalak dira. 

Neuronaren atal nagusiak hauek dira: gorputz zelularra, dendritak eta 
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axoia. Neuronak sinapsi-prozesuaren bidez komunikatzen dira. 

Horretarako, neurotransmisoreak askatzen dituzte.  

 

34. irudia: neuronaren atal nagusiak 

 

 Gliako zelulak. Neuronak baino txikiagoak dira eta haiek baino 

ugariagoak. Ez dute nerbio-bulkadarik eramaten. Hainbat motatakoak 

izan daitezke: 

o Astrozitoak: neuronen nutrizioaz arduratzen dira. 

o Mikrogliako zelulak: fagozitatzeko ahalmena dute, defentsarako. 

o Oligodendrozitoak: neuronen axoiaren mielinazko estaldura 

sortzen dute nerbio-sistema zentralean. 

o Schwannen zelulak: neuronen axoiaren mielinazko estaldura 

sortzen dute nerbio-sistema periferikoan. 
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35. irudia: nerbio-zelulak 

 

5. AZALA ETA MUKOSAK 

Azala edo larruazala gorputza estaltzen duen geruza da. Mukosek, berriz, 

gorputzaren barrunbeak eta kanpora doazen hobiak estaltzen dituzte (sudurra, 

ahoa, bagina eta uzkia, adibidez). 

Azalak balio du babesteko, erlazionatzeko, tenperatura erregulatzeko eta D 

bitamina sintetizatzeko. Azalak eta mukosek egitura bera dute, baina mukosek 

ez dute keratinarik kanpoko geruzan.  

Azala hiru geruzez osatuta dago: 

 Epidermisa. Kanpoko geruza da, epitelio lau geruzaduna. Ez dauka odol-

hodirik edo nerbiorik. Kanpoko zelulak hilda daude. Kanpoaldean 

keratina geruza bat dago eta barnealdean xafla basala, dermisetik 

bereizteko. Barruko geruzan dauden zelulek ugaltzeko ahalmen handia 
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dute eta kanpoaldera migratzen dute galdutako zelulak ordezkatzeko. 

Epidermisa lau astetik behin berritzen da.  

 Dermisa. Erdian dagoen geruza da, ehun konektibo arolez eta trinkoz 

osatuta. Kolageno eta elastina asko dauka. Dermisean odol-hodi eta 

nerbio-bukaera asko daude. Azalaren eranskinak ere badaude: izerdi-

guruinak, gantz-guruinak eta ileak. 

 Hipodermisa. Barruko geruza da. Gantz-ehuna du, odol-hodi asko 

dauzka eta energia-erreserba da.  

 

36. irudia: azala 

 

 

6. ORGANOAK, APARATUAK ETA SISTEMAK 

Organoa funtzio fisiologiko bat burutzeko elkartzen den ehunen multzoa da. 

Organo bakoitza eginkizun hori betetzeko moldatua eta espezializatua dago. 

Organoak elkartzen dira funtzio konkretu bat edo batzuk aurrera eramateko. 

Horrela, aparatuak eta sistemak osatzen dituzte. Sistemak antzeko egitura 

daukaten organoz osatuta daude. Adibidez, hezur-, muskulu-, zirkulazio- eta 

nerbio-sistema. Aparatuak, berriz, egitura ezberdina duten organoz osatuta 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ehun
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daude. Adibidez, lokomozio-, digestio-, arnas, iraitz- eta ugal-aparatua.  

Gizakiok, hainbat aparatu eta sistema ditugu, hurrengo gaietan aztertuko 

ditugunak. 

 

37. irudia: aparatuak eta sistemak 
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LOKOMOZIO-APARATUA 

 
1. SARRERA 

Lekuz aldatzea animalien ezaugarria da, eta, beste ornodunetan bezala, 

gizakian ere lokomozio-aparatua arduratzen da funtzio horretaz. Lokomozio-

aparatua hezur-sistemaz eta muskulu-sistemaz osatuta dago. Bi sistema horien 

organoak hezurrak eta muskuluak dira, nagusiki. Muskuluak mugimenduaren 

organo eraginkorrak dira; hezurrak, berriz, mugimenduaren organo pasiboak 

dira, hezurrek muskuluei sostengua ematen baitiete. Gainera, hiru egitura 

garrantzitsu daude: giltzadurak, lotailuak eta tendoiak. Ondoren, lokomozio-

aparatua aztertuko dugu. 

 

2. HEZUR-SISTEMA 

Gizakiaren eskeletoa (edo barne-egitura) hezurrez osatuta dago. Hezurrak 

ehun konektiboz osatutako egitura zurrunak dira. Gizakiaren hezur-sisteman 

206 hezur daude. Hauek dira hezurren funtzio nagusiak: 

 gorputzaren euskarria izatea 

 barne-organoak babestea (nerbio-sistema zentrala, bihotza eta 

birikak, bereziki) 

 mugimenduaren organo pasiboak izatea (oinarri mekanikoa) 

 hainbat odol-zelula sortzea 

Hezurrak hezur-ehunez eratuta daude, aurreko gaian ikusi genuen bezala. (2. 

unitatean hezur-ehun arolaren eta trinkoaren osagaiak errepasatu ditzakezu). 

Formaren arabera, lau hezur-mota daude: 

 Luzeak. Luzera handiagoa da lodiera baino. Makila baten itxura dute eta 

bi buru dituzte muturretan. Hezur luzeek gorputzaren adarrak osatzen 

dituzte. Adibidez, berna-hezurra, izterrezurra eta humeroa. 
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 Laburrak. Luzera eta zabalera berdintsuak dira. Adibidez, eskumuturreko 

hezurrak.  

 Zapalak. Itxura laua dute. Adibidez, garezurra eta sorbalda-hezurrak. 

 Irregularrak. Hainbat forma dauzkate. Adibiderik argienak ornoak eta 

aurpegiko zenbait hezur dira. 

 

38. irudia: hezur-motak 

 

Hezurraren egitura gogoratuko dugu. 

Erdiko zatiari diafisi esaten zaio; hezur-ehun trinkoa du eta barnealdean 

gantzez eratutako hezur-muin horia dago. Buruei edo muturrei epifisi esaten 

zaie; hezur-ehun arola dute eta hezur-muin gorria osatzen dute. Epifisiaren eta 

diafisiaren artean dagoen zatiari metafisi esaten zaio; metafisiak kartilago-

ehuna du, eta hazkunde garaian, hortik luzatzen da hezurra; heldutasuna 

lortzen denean, hezur-ehun arolak ordezkatzen du metafisia, eta orduan, 

hazkunde-prozesua amaitzen da.  

Hezurraren inguruan mintz konektibo bat dago, periostio izenekoa. Hortik odol-

hodiak sartzen dira, hezurra elikatzeko, eta nerbio ugari ditu. Geruza horretan 

lotailuak eta tendoiak txertatzen dira. 
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39. irudia: hezur luzearen egitura 

 

3.  GIZA ESKELETOAREN HEZURRAK 

Giza eskeletoa hiru ataletan aztertuko dugu: burua, enborra eta gorputz-

adarrak. 

3.1. BURUA 

Buruan bi zati daude: garezurra eta aurpegi-hezurrak: 

a) Garezurra 

Gogor lotuta dauden zortzi hezurrez osatuta dago. Kutxa bat osatzen dute, 

entzefaloa babesteko. Erdialdean dauden hezurrak bakunak dira; aldamenean 

daudenak, berriz, bikoitzak. 
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40. irudia: garezurra 

 

b) Aurpegi-hezurrak 

Hamalau hezur daude aurpegian. Horietako bat askea da, baraila: hitz egiteko 

eta murtxikatzeko mugitzen dugu.  

 

41. irudia: aurpegi-hezurrak 
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3.2. ENBORRA 

Enborrean hiru zati daude: bizkarrezurra, saihets-hezurrak eta bularrezurra:  

a) Bizkarrezurra  

Orno izeneko hogeita hamahiru hezur txikiz osatuta dago. Hezurren artean 

kartilagoa dago, ornoarteko diskoak osatzen dituena.  

Orno bakoitzean hiru atal daude:  

 aurrealdean gorputza 

 erdian orno-zuloa 

 atzealdean hiru apofisi 

 

42. irudia: ornoaren atalak 

 

Orno-zuloek bizkarrezur-muinarentzako hodi bat eratzen dute.  

Bizkarrezurra bost eremutan aztertuko dugu: 

 Lepaornoak. Zazpi dira; lehenengoak eta bigarrenak —hau da, atlasak eta 

axisak— buruaren mugimendua ahalbidetzen dute.  

 Bizkar-ornoak. Hamabi dira eta bakoitzetik bi saihets ateratzen dira. 

Saihetsak aurrealdean bularrezurrarekin lotuta daude, kaxa torazikoa 

eratuz.  

 Gerri-ornoak. Bost dira, giltzurrunen aldean kokatuak. 

 Errain-ornoak. Bost dira eta errain-hezurra osatzen dute. 
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 Uzkornoa. Lau orno txikiz osatuta dago eta triangelu formako hezur 

bakarra eratzen dute. 

 

43. irudia: bizkarrezurraren eremuak 

 

Bizkarrezurra ez da zuzena, kurbatua baizik. Lepaornoek eta gerri-ornoek 

barrurantz egiten dute; kurbadurari lordosi esaten zaio. Bizkar-ornoek eta 

errain-ornoek, berriz, kanporantz egiten dute kurbadura; kurbadurari zifosi 

esaten zaio.  
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44. irudia: bizkarrezurraren kurbadurak 

 

b) Saihets-hezurrak 

Hamabi saihets-hezur daude. Hiru ataletan sailkatzen dira: 

 Benetako saihets-hezurrak. Zazpi bikote dira eta bularrezurrari lotuta 

daude.  

 Saihets-hezur aizunak. Hiru bikote dira. Aurrealdean elkarri lotuta daude 

kartilago bidez eta gero bularrezurrarekin lotzen dira. 

 Saihets-hezur lokak. Bi bikote dira. Aske daude, ez dira bularrezurrarekin 

lotzen, ezta beren artean ere. 
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45. irudia: saihets-hezurrak 

 

c) Bularrezurra  

Hezur lau eta trinkoa da. Hiru atal ditu: goialdean, lepauztaiak eta lehen 

saihets-hezur bikotea lotzen dira; erdialdean, beste sei benetako saihets-

hezur bikoteak; eta bukaeran, kartilagoa dago. 

 

46. irudia: bularrezurra 
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3.3. GORPUTZ-ADARRAK 

Gorputz-adarrak bi multzotan banatzen dira:  

a) Goiko gorputz-adarrak 

Adar bakoitzean atal eta hezur hauek daude: 

 Sorbalda-gerrian eskapula eta lepauztaia daude. 

 Besoan humeroa dago. 

 Besaurrean kubitua eta erradioa daude (erradioa erpuruaren aldean 

dago). 

 Eskuan karpoak, metakarpoak eta falangeak daude.  

 

 

47. irudia: goiko gorputz-adarra 

 

b) Beheko gorputz-adarrak 

Adar bakoitzean atal eta hezur hauek daude: 

 Azpil-gerrian hezur koxala dago, hiru hezurrez osatua: iliona, iskiona 

eta pubisa.  

 Izterrean izterrezurra dago. 

 Errotula belaunari dagokion hezur laburra da. 
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 Zangoan berna-hezurra (kanpoaldean) eta peronea (barnealdean) 

daude. 

 Oinean tartsoak, metatartsoak eta falangeak daude.  

 

48. irudia: beheko gorputz-adarra eta azpil-gerria 

 

4. HEZURREN FISIOLOGIA: HAZKUNDEA 

Itxuraz ez badirudi ere, hezurra organo bizi bat da. Hazi eta elikatu egiten da, 

batez ere haurtzaroan. Osteogenesia da hezurrak eratzeko eta garatzeko 

prozesua. Hezurrek bi motatako hazkundea izan dezakete: 

 Luzetarako hazkundea. Nerabezaroa arte gertatzen da. Metafisian 

kartilago-ehuna dago, eta bertatik hazten da hezurra. Epifisiaren eta 

diafisiaren artean zerrenda estu batzuk daude —hazkunde-gune 

izenekoak—, eta horiek haztean hezurra luzatu egiten da. Lotura-kurruska 

hazten den heinean, hezurtu egiten da; beraz, metafisia neurri berean 

mantentzen da beti. Heldutasunera heltzean, lotura-kurruska guztia 

hezurtu egiten da, eta ondorioz, luzetarako hazkuntza bukatzen da. 
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 Lodierako hazkundea. Prozesu hau diafisian gertatzen da, hezur-muina 

handitzeko. Periostioak (hezurra inguratzen duen ehunak) geruza berriak 

eransten ditu barnealderantz. Hezurrak gero eta pisu gehiago ez izateko, 

hezur-muin horian dauden osteoklastoek hezurra barnetik jaten dute. 

Horrela, diafisia bigun eta pisu gutxirekin mantentzen da. 

Luzerako nahiz lodierako hazkundea hormonen bidez kontrolatzen dira.  

 

49. irudia: hezurren hazkundea 

 

5. GILTZADURAK 

Giltzadurak hezurrak beren artean lotzeko guneak dira. Kartilagozko geruza bat 

osatzen dute, hezurren arteko marruskadura eta higadura eragozten duena. 

Garrantzi handia dute gorputzaren mugimenduan, eskeletoari mugikortasuna 

ematen baitiote. Nola mugitzen diren arabera, hiru mota daude: 

 Finkoak edo sinartrosiak. Mugiezinak dira. Hezur lauen artean daude. 

Adibidez, garezurreko hezurren artean daudenak.  

 Mugikorrak edo diartrosiak. Mugimendu maximoa dute. Adibidez, 

ukondoa, orkatila eta belauna.  
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 Erdimugikorrak edo anfiartrosiak. Mugimendu mugatua dute. Adibidez, 

ornoen artekoak.  

 

50. irudia: giltzadura-motak 

 

6. LOTAILUAK ETA TENDOIAK 

Lotailua da giltzadura batean bi hezur edo gehiago lotzen duen ehun konjuntibo 

trinkoa. Lotailuak elastikoak dira. 

Tendoiak, berriz, muskulua eta hezurra lotzen ditu eta muskuluak egiten duen 

mugimendua errazten du. Traumatismo batek edo adinarekin lotutako 

degenerazioak lesioak eragin ditzakete.  
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51. irudia: belauneko lotailuak 

 

7. MUSKULU-SISTEMA 

Muskulu-sistema giza gorputzean dagoen giharren multzoa da. Lokomozio-

aparatuaren atala da, hezurdurarekin batera, eta mugimenduaren arduraduna 

da. Gainera, egitura ematen dio gorputzari eta beroa sortzeko gaitasuna dauka.  

Muskuluak muskulu-ehunez osatuta daude. Aurreko gaian ikusi genuen bezala, 

hiru mota daude: ildaskatua, leuna eta kardiakoa. Muskulu ildaskatuek bakarrik 

hartzen dute parte lokomozio-aparatuan.  

Zelulei miozito edo muskulu-zuntz esaten zaie. Miozitoen zitoplasman aktina 

eta miosina daude, uzkurtzen diren proteinak. Proteinek sarkomero izeneko 

unitateak eratzen dituzte.  
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52. irudia: miozitoaren barne-egitura 

 

Lokomozio-aparatuaren muskulu bat aztertuz gero, egitura hau ikusiko genuke, 

txikienetik handienera:  

- Muskulu-zuntzaren inguruan ehun konjuntiboa dago, endomisioa.  

- Muskulu-zuntzak faszikulu izeneko sortatan elkartzen dira. Faszikuluen 

inguruan dagoen ehun konjuntiboari perimisio esaten zaio. 

- Faszikuluak elkartzen dira muskulu-paketeak osatuz. Muskulu-paketeen 

inguruan dagoen ehun konjuntiboari epimisioa esaten zaio. Epimisioa 

luzatzean tendoia eratzen da. 

- Paketeak elkartzen dira eta muskulua osatzen dute. 
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53. irudia: muskulu ildaskatuaren egitura 

 

Itxura askotakoak diren arren, hiru muskulu-mota nagusi daude: 

 Fusiformeak. Erdialdean lodiagoak dira eta muturretan luzeagoak. 

Muturra kolore zuriko tendoiarekin amaitzen da. Muskuluak dauzkan 

tendoien araberako izena hartzen du (adibidez, bizepsa, trizepsa eta 

koadrizepsa). Gorputz-adarretan dira ugari. 

 Zapalak. Haizemaile-formakoak dira. Zuntzak paraleloki kokatzen 

dira. Adibidez, buruan eta enborrean. 

 Orbikularrak. Eraztun-itxura daukate. Zulo baten inguruan egoten 

dira. Adibidez, ahokoak eta begietakoak. 

Muskuluak funtzioaren arabera ere sailkatzen dira (aurreko gaia errebisatu): 

hedatzaileak, tolestaile edo flexoreak, abduktoreak, aduktoreak, biratzaileak, 

eta abar. 

 

8. GIZA MUSKULATURA 

Giza gorputzean borondatez mugitzen ditugun seiehun eta berrogeita 

hamarretik gora muskulu ditugu. Haiei esker mugimenduen aberastasuna 

handia da.  
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Kokapenaren arabera aztertuko ditugu muskuluak. 

a) Buruko eta lepoko muskuluak 

Buruko muskulu garrantzitsuenak mimikako muskuluak dira, keinuak egiteko 

erabiltzen ditugulako eta sentimenduak adierazteko balio dutelako. Muskulu 

horiei esker, begiak, bekainak, betazalak, sudurra eta ezpainak mugitzen 

ditugu. Muskulu murtxikatzaileek, berriz, baraila mugiarazten dute. Begien eta 

ahoaren inguruan daudenak muskulu orbikularrak dira.  

Lepoan muskulu esternokleidomastoideoak daude. Bi alboetan daude, eta 

burua alde batera eta bestera mugitzeko balio dute.  

 

 

54. irudia: buruko eta lepoko muskuluak 

 

b) Enborreko muskuluak 

Enborraren aurrealdean, goian eta kanpoaldean, muskulu handiak ditugu, 

deltoide izenekoak. Deltoidearen uzkurdurak sorbaldaren mugimendua eragiten 

du eta besoa aurrerantz eramaten du. Saihets-hezur artean dauden muskuluek 

toraxa mugitzen dute arnasa hartzeko. Bizkarraldean, trapezio muskuluak 

daude, sorbaldak mugitzeko eta besoak atzerantz eramateko.  
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55. irudia: enborreko muskuluak 

 

c) Adarretako muskuluak 

Besoaren aurrealdean bizepsa dago, ukondoa tolesten duena, eta atzealdean 

trizepsa, ukondoa zuzentzen duena. Besaurrean pronatzailea eta supinatzailea 

daude, esku-ahurra beherantz eta gorantz mugitzeko. Hemen ere hatzen 

muskulu tolestaileak eta hedatzaileak daude.  

 

56. irudia: besoaren muskuluak 
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Beheko adarretan ipurmasailaren muskuluak daude. Gorputza tente 

mantentzen dute eta gorputzaren alde gihartsuena dira. Izterren atzealdean 

trizepsa dago eta aurrealdean koadrizepsa; belaunak tolesteko eta zuzentzeko 

balio dute. Zango bakoitzean bi muskulu bikiak daude; orpo-hezurrarekin lotzen 

dira Akiles-en tendoiaren bidez. Behatzetan muskulu tolestatzaile batzuk daude, 

baina ez daude oso garatuak.  

 

 

57. irudia: beheko gorputz-adarretako muskuluak 

 

9. MUSKULUAREN FISIOLOGIA: UZKURDURA 

Muskuluak uzkurtzeko espezializatuak daude. Kinada jasotzean, dagozkien 

gorputzeko atalak mugitzen dituzte. Kinada amaitzean, muskulua bere 

oinarrizko posiziora itzultzen da; lasaitu egiten dela esaten da. Lepotik behera, 

gorputzaren alde bakoitza entzefaloko kontrako aldeko hemisferioak 

kontrolatzen du. Hau da, ezkerreko muskuluak entzefaloaren eskuineko 

hemisferioak kontrolatzen ditu. 

Jarraian, muskuluak nola uzkurtzen diren ikusiko dugu: 

1- Muskulu batera nerbio-kinadak heldu behar du. Nerbioa eta muskulua 

elkartzen diren guneari plaka neuromuskularra esaten zaio. 

2- Nerbioaren axoi terminalak azetilkolina neurotransmisorea askatzen du 

plaka neuromuskularrean. 

3- Muskuluan dauden hartzaile espezifikoek azetilkolina jasoko dute. 
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4- Azetilkolinak aktina- eta miosina-harizpiak mugiaraziko ditu. Ondorioz, 

muskulua uzkurtuko da.  

5- Uzkurtzerakoan, muskulua loditu eta laburtu egingo da, bere bolumena 

aldatu gabe.  

Muskuluak lan bat egin behar du uzkurtzeko, eta, makinek bezala, erregaia 

behar du. Erregaia odolak garraiatzen duen glukosa da; mitokondrioetan, 

arnasketako oxigenoarekin erretzen da glukosa. Horregatik, muskulu-zelulek 

mitokondrio asko dituzte. 

Muskulu-lana oso handia denean, nekea sortzen da. Odolak ez du muskuluak 

behar duen beste oxigeno eta glukosa eramaten, eta, orduan, oxidazio-

erreakzioak aldatzen dira eta azido laktikoa pilatu egiten da. Gainera, esfortzua 

oso handia bada, zuntz batzuk puskatzen dira eta mina sortzen dute (agujeten 

fenomenoa). 
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DIGESTIO-APARATUA 
 

1. ELIKADURA ETA NUTRIZIOA 

Bizidun guztiok materia eta energia behar dugu bizirik irauteko. Materia egitura 

berriak sortzeko eta dauzkagunak mantentzeko erabiltzen da. Energia, berriz, 

bizi-funtzioak betetzeko behar dugu.  

Materia eta energia horiek lortzeko gertatzen den prozesuen multzoari nutrizio 

deitzen zaio. Nutrizioan elikagaiak eraldatu, barneratu eta hondakinak 

kanporatzeko funtzioak betetzen dira. Funtzio horiek ez borondatezkoak eta 

oharkabekoak dira. Hauek dira prozesuan parte hartzen duten aparatuak eta 

sistemak: digestio-aparatua, zirkulazio-sistema, arnas aparatua eta iraitz-

aparatua. 

Elikatzea, berriz, ekintza kontzientea eta borondatezkoa da. Elikagaiak 

barneratzeko prozesuen multzoa da; hau da, elikaduraren bidez elikagaiak 

hartzen ditugu.  

 

 

58. irudia: nutrizioan parte hartzen duten aparatuak eta sistemak 
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2. ELIKAGAIAK ETA MANTENUGAIAK 

Elikagaiak dira elikaduraren bidez kanpotik hartzen ditugun produktu solido 

nahiz likidoak. Naturalak ala landuak izan daitezke. Elikagaiak mantenugaiz 

osatuta daude eta dituzten mantenugaien arabera sailkatzen ditugu.  

Mantenugaiak elikagaien osagai kimikoak dira. Nutrizio-prozesuan materia eta 

energia lortzeko erabiltzen dira. Bi motatako mantenugaiak daude: ez-

organikoak (ura eta gatz mineralak) eta organikoak (gluzidoak, lipidoak, 

proteinak eta bitaminak). 

 

59. irudia: elikagaien gurpila 

 

3. DIGESTIO-APARATUAREN ANATOMIA 

Digestio-aparatuan, gorputzera sartzen diren elikagaiak organismoaren zelulek 

bereganatzeko gai bihurtzen dira. Haren funtzioak dira elikagaien garraioa eta 

digestioa, mantenugaien xurgapena eta hondakin-produktuak kanporatzea.  

Digestio-aparatuan bi atal daude: digestio-hodia eta guruin erantsiak. 

Digestio-hodiak honako egitura hauek ditu: ahoa, faringea, hestegorria, urdaila, 

heste meharra eta heste lodia. 
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Guruin erantsiak hauek dira: listu-guruinak, pankrea eta gibela. 

 

 

60. irudia: digestio-aparatuaren atalak 

 

Digestio-aparatuaren atalak zehatzago ikusiko ditugu. 

3.1. DIGESTIO-HODIA 

Digestio-hodia luzea da: ahoan hasi eta uzkian amaitzen da. Diametro 

aldakorra du eta paretan lau geruza dauzka kanpotik barnera: mukosa, 

submukosa, muskularra (bikoitza da, barnekoa eta kanpokoa) eta serosa. 

Geruza muskularra muskulu leuna da; beraz, nahigabeko mugimenduak ditu, 

baina bi muturretan (ahoan eta uzkian) muskulu-ehun ildaskatua dago, 

borondatezko mugimenduak egiteko. 

Digestio-hodia bakarra da, baina forma, egitura eta funtzioaren arabera, honako 

atal hauek daude: 
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a) Ahoa 

Digestio-aparatuaren lehenengo zatia da, elikagaiak hartzen dituena. 

Murtxikatze-prozesuan parte hartzen du, eta listu-guruinek jariatutako listua 

erabiltzen du. 

Ahoan egitura hauek daude: 

 Mihia. Muskulu-ehun eskeletikoa da. Azalean dastamenerako papila 

ugari ditu, hortzei murtxikatzen laguntzen die eta, laringearekin batera, 

soinuen artikulazioan parte hartzen du.  

 Ezpainak. Txikitan esnea edoskitzeko erabiltzen ditugu.  

 Masailak, aho-zorua eta ahosabaia. Digestio mekanikoan parte hartzen 

dute. 

 Hortzak. Bi atal dituzte: ezkutukoari sustrai deritzo eta ikusten denari 

koroa. 

 

61. irudia: ahoaren atalak 
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b) Faringea 

Faringearen aurrean ahoa dago, beheko aldean laringea eta hestegorria daude, 

eta goialdean sudur-hodiak kokatzen dira. Beraz, arnasan eta digestioan parte 

hartzen du. Elikagaiak arnasbideetara ez igarotzeko, irensteko momentuan, 

laringea igo egiten da eta, ondorioz, epiglotisa haren gainean geratzen da, 

bidea itxiz. 

c) Hestegorria 

Faringetik urdailera doan 25 cm inguruko hodi bertikala da. Lepoa eta bularra 

zeharkatzen ditu, trakearen atzean kokatuta, eta abdomenean sartzen da 

diafragman zehar. Epitelioko zelulek mukia jariatzen dute, elikagaien bidea 

errazteko. Era berean, mukiak urdailetik igo daitekeen urin gastrikoaren 

azidotasunetik babesten du. 

d) Urdaila 

Digestio-hodiaren zabalgunea da, 1,5 L-ko edukiera du eta J forma dauka. 

Epigastrioan eta ezkerreko hipokondrioan kokatuta dago. Urdaileko pareta 

muskularrak hiru geruza ditu, mugimendu gastrikoak eragiten dituztenak. 

Kanpoko mukosan guruinak daude, urin gastrikoa jariatzen dutenak. Mukosak 

tolestura sakonak ditu elikagaien eta urin gastrikoaren arteko ukigunea 

gehitzeko. Gainera, mukosaren zelulek mikrobiloak dauzkate, eta ukigunea 

gehitu egiten da. 

Urdailean atal hauek daude: 

 kardia, hestegorriaren mugan dagoen esfinterra 

 fundusa, urdailaren goialdea 

 gorputza, urdailaren atal handiena, erdialdean dagoena 

 antroa, urdailaren irteera 

 piloroa, urdailaren eta duodenoaren arteko mugan dagoen esfinterra 
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62. irudia: urdailaren atalak 

 

e) Heste meharra 

Heste meharra 7 m inguruko luzera duen hodia da; piloro esfinterrean hasten 

da eta balbula ileozekalean amaitzen da. Heste meharraren lehenengo atalari 

duodeno deritzo, hurrengoari jeiuno eta azkenari ileon. Heste meharreko 

mukosak tolesturak dauzka, batez ere lehenengo bi zatietan, xurgapen-

prozesua gauzatzeko. Ileonean ehun linfatikoa dago (Peyer plakak), defentsa-

lanetan parte hartzen duena. Duodenoan pankreak eta gibelak beren urinak 

jariatzen dituzte. 

f) Heste lodia 

Digestio-hodiaren azken zatia da; ileona baino lodiagoa da eta honekin lotzen 

da balbula ileozekalaren bitartez. Heste lodia uzkian amaitzen da.  

Hiru atal ditu: itsua, kolona eta ondestea. 
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Itsuan apendize izeneko luzakina dago; gingil bermiforme ere esaten zaio. 

Apendizea defentsa-lanean aritzen da. Gure arbasoentzat gaur egun baino 

erabilgarriagoa omen zen, landare asko jaten zutelako eta gingilean landare-

zelulen pareta deskonposatzeko bateriak daudelako. 

Kolonak, berriz, lau atal ditu: goranzko kolona, zeharkako kolona, beheranzko 

kolona eta kolon sigmoidea. 

Heste lodiaren kasuan, mukosapeko geruzak linfozito, fibroblasto, plasmozito 

eta makrofago ugari ditu. Zelula horiek kolonean agertzen diren bakterioak 

kontrolatzen dituzte. Heste lodian ez da ia mikrobilorik ageri, xurgapen-

prozesurik ez baita ia izaten. 

 

63. irudia: heste lodiaren atalak 

 

 

3.2. GURUIN ERANTSIAK 

Guruin erantsiek beren urina digestio-hodian jariatzen dute. Urinek entzimak 

dituzte elikagaien digestioa burutzeko. Banan-banan ikusiko ditugu guruinak. 
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a) Listu-guruinak 

Aho-barrunbean daude eta nagusiak hiru pare dira: mihipekoak, 

masailezurpekoak eta parotidak. Bestalde, badaude listu-guruin txikiak aho-

barrunbe osoan sakabanatuak, baina askoz listu gutxiago ekoizten dute. Listu-

guruinen jariapena nerbio-sistema autonomoak kontrolatzen du. Listua likido 

gardena da eta egunero litro bat jariatzen da. Listuaren osagai nagusia ura da 

(% 96-99), eta gainerakoa gai organiko eta inorganikoak.  

Listuak funtzio ugari ditu: elikagaiak bustitzea, irristakor bihurtzeko eta irentsiak 

izateko; bakterizida gisa jokatzea, txantxarra saihesteko; azidotasuna 

indargetzea, eta elikagaien digestio kimikoan parte hartzea.  

 

64. irudia: listu-guruin nagusiak 

 

b) Pankrea 

Pankrea urdailaren atzealdean kokatuta dago, ezkerreko hipokondrioan. Guruin 

mistoa da, bi atalez osatutako organoa baita. Atal bakoitzak bere funtzioa du: 

atal endokrinoak hormonen jariapenean parte hartzen du (intsulina eta 

glukagoia jariatzen ditu); atal exokrinoak digestioan zeregin garrantzitsua 

betetzen du (urin pankreatikoa jariatzen du). 

Pankrea duodenoak inguratua dago. Pankrearen jariakin exokrinoa hodi batetik 

duodenora joaten da; urin pankreatikoak entzimak, ioiak, ura eta bikarbonatoa 

dauzka. Jariakin hori basikoa da (pH = 8,2). 
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65. irudia: gibela, behazun-xixkua eta pankrea 

 

c) Gibela eta behazun-xixkua 

Gibela eskuineko hipokondrioan kokatzen da. Bolumen handiko guruina da eta 

gorputzean funtzio gehien betetzen duen organoa: substantzia toxikoak 

deuseztatzen laguntzen du (adibidez, alkohola eta medikamentuak), 

karbohidratoen eta lipidoen metabolismoan parte hartzen du, eta behazuna 

ekoizten du, besteak beste. 

Gibela eta behazun-xixkua talde funtzionala dira. Gibelak jariatzen duen 

behazuna behazun-xixkuan biltzen da, eta handik, hodi batean zehar, 

duodenora igarotzen da. Behazunak ez du entzimarik, baina digestiorako 

funtsezkoak diren beste zenbait gai ditu (behazun-gatzak bereziki). Gai horiek 

kimoaren gantzak emultsionatzen dituzte, gero pankreako eta hesteetako 

lipasek tanta horien gainean jardun dezaten. Hurrengo atalean zehatzago ikusi 

da. 

 

 



4. UD Digestio-aparatua                                                           Giza Anatomia eta Fisiologia 

68 

 

 

4. DIGESTIOAREN FISIOLOGIA 

Elikagaiak molekula organiko handiz eratuta daude (polisakaridoak, proteinak, 

gantzak eta azido nukleikoak). Baina molekula horiek ezin dira asimilatu egoera 

horretan; beraz, deskonposatu egin behar dira. Digestioaren bidez 

deskonposatzen dira molekulak, digestio-hodian. Bi digestio-mota daude: 

mekanikoa eta kimikoa. Mekanikoak kimikoari laguntzen dio. Digestioa 

amaitzean, produktuak xurgatu egiten dira, zirkulazio-sistemara iragan eta 

organismo osora banatu. Digestioak fase hauek ditu: ingestioa, irensketa, 

peristaltismoa, digestioa, xurgapena eta egestioa. Prozesuaren bukaeran, 

xurgatu ez diren hondakinak kanporatuko dira. 

Digestio-prozesua ulertzeko, leku bakoitzean gertatzen diren ekintzak azalduko 

ditugu: 

a) Ahoa 

Ahoan bi ekintza nagusi gertatzen dira: 

 Murtxikapen-prozesua: elikagaiak ebaki eta birrindu egiten dira, 

listuarekin nahastea eta entzimen lana errazteko. Prozesu honi digestio 

mekanikoa deritzo. 

 Listuztatzea: elikagaiak eta listua nahasten dira boloa ekoizteko. Prozesu 

honi digestio kimikoa esaten zaio. 

Murtxikatze-prozesurako hortzak eta haginak behar dira. Esne-hortzeria 6-7 

hilabeterekin hasten da agertzen, sei urte inguruan erortzen hasten da, eta 

gerora behin betiko hortzak aterako dira. Helduen behin betiko piezak hogeita 

hamabi dira:  

 zortzi ebakortz, ebakitzeko 

 lau letagin edo betortz, urratzeko 

 zortzi aurreko hagin, xehatzeko 

 hamabi atzeko hagin, ehotzeko 
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Listuaren osaera honako hau da: 

 ura (% 96-99) 

 muki-jariakina, elikagaien bidea errazteko hestegorrian behera 

 ioiak (Na+, K+ eta Cl-, besteak beste) 

 entzimak, karbohidratoen digestiorako: 

o amilasa, glukogenoa eta almidoia apurtzeko 

o galaktosidasa, disakaridoak hidrolizatzeko 

o lisozima, bakterioen infekzioetatik babesteko 

Amilasaren lana errazteko, ahoaren pH-a 6 eta 7,4 bitartekoa da. Elikadura-

boloa eratu ondoren, irenste-prozesua hasten da: boloa faringetik pasatuko da 

eta handik hestegorrira. 

b) Hestegorria 

Boloak hestegorrian behera labaindu behar du, eta mugimendua errazteko, 

hestegorriaren epitelioak muki-jariapena ekoizten du. Bestalde, boloa urdailean 

sar dadin, hestegorriaren muskulu leunak uzkurdura aktiboak ditu, peristaltismo 

izeneko mugimenduak. Boloa hestegorriaren beheko esfinterretik (alegia, 

kardiatik) urdailean sartuko da. Kardiak urdailaren edukia hestegorrira 

bueltatzea eragozten du. 

c) Urdaila 

Urdailaren jariakina behar da janariaren digestioa egiteko. Haren pH-a oso 

azidoa da. Urin gastrikoaren osagai nagusiak hauek dira: 

 ura (% 98) 

 gatzak 

 HCl 

 mukoproteinak, urdailaren paretak lubrifikatzeko eta babesteko 

 entzimak, proteinak apurtzeko (pepsinogenoa batez ere) 

Urdailean digestio mekanikoak jarraitzen du, janaria txikituz eta kimoa eratuz. 

Urinaren pH azidoaren bidez, bakterioak igarotzea eragozten da. 
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HCl-ari esker pepsinogenoa bere era aktibora pasatzen da eta pepsina 

bihurtzen da. Pepsinak kolagenoa apurtzen du eta proteina handiak aminoazido 

edo peptido txiki bihurtzen ditu. 

HCl-ak epitelioan eduki ditzakeen efektuak murrizteko —epitelioa babesteko—, 

urdailean muki-jariakina ekoizten da.  

Urdailean uzkurdura peristaltikoak ere izaten dira, urdailaren atalaren 

araberakoak. Horrela, fundusean eta antroan mugimenduak aktiboagoak dira. 

Urdailaren jariapena hormonen bidez areagotzen edo gutxitzen da. Azkenik, 

piloroak urdailetik duodenora pasatuko diren partikulak kontrolatzen ditu. 

Partikula txikiak duodenora pasatuko dira eta handiak urdailera itzuli. 

d) Heste meharra 

Duodenoan elikagaien digestioak jarraitzen du, heste meharrean xurgapena 

posible izan dadin. Heste meharreko digestioa lortzen da pankrea eta gibela 

guruinek jariatzen duten isuriari esker eta heste meharrak berak jariatzen duen 

heste-urinari esker. Duodenoan jariatzen duten guruinak aztertuko ditugu: 

 Heste meharraren guruinak. Heste meharraren jariakina hainbat zelulatan 

ekoizten da: 

o Zelula kaliziformeek mukia jariatzen dute epitelioa babesteko. 

o Zelula epitelialek entzimak jariatzen dituzte: 

 Enterokinasak: proteinak digerituko dituzten entzimak aktibatzen 

dituzte. Adibidez, tripsinogenoa tripsina bihurtzen dute. 

 Amilasa: almidoia digeritzeko. 

 Peptidasa: proteinak zatitzeko, lotura peptidikoa apurtuz. 

 Disakaridasa: disakaridoak digeritzeko. 

 Pankrea. Pankreak bikarbonatoa ekoizten du, urdailetik ateratzen den 

kimoaren azidotasuna neutralizatzeko. Urin pankreatikoak honako 

entzima hauek ditu: 

o lipasak, gantzak digeritzeko 

o proteasak, proteinak digeritzeko 
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o amilasa, almidoia digeritzeko 

o nukleasak, azido nukleikoak hidrolizatzeko 

 Gibela eta behazun-xixkua. Behazuna etengabe ekoizten da gibelean eta 

behazun-xixkuan pilatzen da. Behazunak gatzak ditu gantzak 

emultsionatzeko (gantz-tantak sortuz) eta lipasen ekintza errazteko. 

Gainera, pigmentuak ere baditu (bilirrubina eta biliberdina). 

Kimoari, duodenoan jariatzen diren substantziekin nahasten denean, kilo izena 

ematen zaio. Heste meharrean mugimenduak sortzen dira, kiloaren nahasketa 

eta propultsioa errazteko. Heste meharraren jariakinak hormonen eta nerbio-

sistemaren bidez kontrolatzen dira.  

Kiloak bidea jarraituko du heste meharrean zehar, eta  hurrengo prozesua 

xurgapena da. Mantenugaien xurgapena handitzeko, heste meharraren paretan 

tolesak, biloak eta mikrobiloak daude. Horrela xurgapen-azalera askoz gehiago 

handitzen da.  

 

66. irudia: heste meharreko tolesak 
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Xurgatzen diren substantziak ura eta mantenugaiak dira. Mantenugai bakoitzak 

bide bat jarraitzen du: 

 Karbohidratoen xurgapena 

Heste meharrean geratzen diren azukreak monosakaridoak dira gehienbat 

(glukosa, galaktosa eta fruktosa). Bestalde, zelulosa ere agertuko da, baina ez 

da xurgatzen, ez baitugu karbohidrato horiek apurtzeko modurik (belarjaleek 

bakarrik digeritu dezakete). 

 Proteinen xurgapena 

Polipeptido eta aminoazido gehienak duodenoan eta jeiunoan xurgatzen dira. 

Karbohidratoak eta proteinak, xurgatuak izan ondoren, porta zainera joaten 

dira, eta handik gibelera. 

 Gantzen xurgapena 

Gantz gehienen digestioa behazun-urinaren eta are-urinaren menpe dago. 

Gantzak heste meharraren azken atalean xurgatzen dira eta, hidrosolubleak ez 

izan arren, behazun-gatzei esker garraiatuak izango dira epitelio-zeluletara. 

Zeluletan baso kiliferoak daude, linfa-sistemaren hodiak. Gantzak linfa-hodian 

daudenean kilomikroiak osatzen dituzte (gantz-tantak). Linfa-sistemak 

kilomikroiak odolera garraiatzen ditu, odolak bihotzera eramango ditu eta gero 

gibelera. 

 Beste gai batzuen xurgapena 

Ioi batzuk berriro xurgatuko dira, hala nola, Na+, Cl-, bikarbonatoa, Ca2+ eta Fe2+. 

Bitaminen xurgapena ere bertan gauzatzen da.  
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67. irudia: xurgapen-prozesua mikrobiloan 

 

e) Heste lodia 

Mantenugaiak balbula ileozekaletik iristen dira heste lodira. Balbula hori itxita 

egoten da, ileonaren bat-bateko hustuketa eragozteko. Balbula pixkanaka 

irekitzen da mantenugaiak pasa ahal izateko. Mantenugaiak heste lodira 

pasatzen direnean, ezin dira berriz ileonera itzuli. Kolonean ura xurgatzen da 

bereziki, gorotzak gogortuz, baina Na+, K+, Cl-, gantz azidoak eta K eta B 

bitaminak ere xurgatzen dira. 

Gorotzak aurrera joateko, heste lodian mugimendu peristaltikoak bortitzak dira. 

Kolonaren mugimenduak nerbio-sistemaren eta sistema endokrinoaren 

kontrolpean daude. 

Kolonean ez da entzimarik ekoizten, baina zelula kaliziformeak daude eta 

horiek mukia jariatzen dute. Mukiak gorotzen bidea errazten du eta kolonaren 

mukosa babesten du. 

Bukaeran uzkia dago. Uzkia esfinter bikoitza da: barneko muskulua leuna da 

eta kanpokoa eskeletikoa. Beraz, lehenengoa nerbio-sistema autonomoaren 

kontrolpean dago eta bigarrena nerbio-sistema zentralaren bidez kontrolatzen 

da. Gorotzek, ondestera iristerakoan, bertako hormak zabaltzea eragiten dute. 
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Estimulu horrek sabelusteko gogoa aktibatzen du, eta barne-esfinterra lasaitu. 

Baina, kanpoko esfinterra itxiz, sabelusteko gogoa desaktibatzen da.  

Gorotzen pH-a 7-7,5 bitartekoa da. Gorotzen osaera hau da: % 70-80 ura, % 7 

bakterio hilak, % 5 gai inorganikoak, % 5 gantzak eta % 1 proteinak. Kolonean 

gasak ere agertzen dira, irentsitako gasen eta bakterioen hartziduraren 

ondorioz.  

 

68. irudia: digestio-prozesuaren faseak 
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ARNAS APARATUA 
 

1. SARRERA 

Izaki bizidunok etengabe behar dugu energia. Oro har, mitokondrioetan 

gertatzen den arnasketa zelularraren bitartez eskuratzen dugu. Prozesua maila 

zelularrean aurrera joan dadin, oxigenoa ezinbestekoa da eta karbono dioxidoa 

produzitzen da, eta arnas aparatuak eskuratu edo kanporatu behar ditu bi gas 

horiek. 

Arnas aparatua arnasketan parte hartzen duten organoen multzoa da, 

arnasbideez eta gas-trukea egiten duten organoez osatua.  

Hauek dira arnas aparatuaren funtzioak: aireko oxigenoa hartzea, oxigenoa 

odolera eramatea eta odoleko karbono dioxidoa atmosferara kanporatzea. 

Arnas aparatuaren bitartez 1 L oxigeno eskuratu ahal izateko, 4,8 L aire mugitu 

behar ditugu, airea gas-nahastura baita: nitrogenoa % 79, oxigenoa % 21 eta 

karbono dioxidoa % 0,04. Arnas aparatua gorputzaren barruan ezkutatzen da, 

haren azala ez lehortzeko. 

2. ARNAS APARATUAREN ANATOMIA 

Arnas aparatuan parte hartzen duten organoek airea eramaten dute 

gorputzaren kanpotik albeoloetaraino. Karbono dioxidoa, berriz, gorputzaren 

barnetik kanpora eramaten dute. Beraz, arnas aparatua gasen trukean 

espezializatua dago. Bere funtzioa betetzeko, sistema kardiobaskularraren 

beharra du.  
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69. irudia: arnas aparatuaren irudi orokorra 

Arnas aparatuak bi atal nagusi ditu: arnasbideak eta birikak. Arnasbideek airea 

biriketara eramateko balio dute, eta birikek gasen trukea egiteko. Hurrengo 

lerroetan bi atalak ikusiko ditugu. 

2.1. ARNASBIDEAK  

Kanpotik barrura ordenan eta banan-banan aztertuko ditugu: 

a) Sudur-hodiak 

Airea hartzeko garaian, hobe da sudurretik hartzea ahotik baino, sudurrean 

airea berotu eta hezetu egiten baita, eta hauts-partikulak kentzen baitzaizkio. 

Sudur-hodiak ahoaren gainean kokatuak daude. Bi barrunbe dira; sudur-

trenkadak banatzen ditu bi barrunbeak. Sudur-trenkadaren kanpoko zatia 

kartilago-ehuna da, eta barnealdea hezurra. Sudur-hodiak sudur-zuloetatik 

kanpoaldera irekitzen dira, eta barnealdetik koana izeneko bi zuloetan zehar 

faringera doaz. Sudur-hodiak malko-guruinekin ere komunikatuak daude. Airea 
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faringetik laringera doa eta gero zintzur-hestera pasatzen da. 

Sudur-mukosa izeneko ehunak (epitelio geruzatua eta zilioduna) sudur-zuloak 

eta sudur-hodiak estaltzen ditu. Sudur-mukosa odol-hodi ugariz zeharkatua 

dago eta guruin muki-jariatzaile ugari ditu. Muki hori bakterizida da. Epitelioaren 

zilioek airea iragazten dute, hauts-partikulak sartzea eragotziz. 

Sudur-hodien goialdean, mukosak kolore horixka du eta usaimen-mukosa 

edo pituitario hori deritzo. Usaimen-mukosak zelula epitelialak eta 

neuroepitelialak ditu, usaimenaren erantzulea baita. 

 

70. irudia: sudur-hodien atalak 

 

b) Faringea 

Digestio-aparatuak eta arnas aparatuak partekatutako zatia da; elikagaiak eta 

airea hortik pasatzen dira. Faringea eremu hauekin guztiekin dago 

komunikatua: sudur-hodiekin koanen bidez; erdiko belarriarekin Eustakioren 

tronparen bidez; ahoarekin (horregatik hartzen dugu arnasa ahotik ere); 

laringearekin; eta, azkenik, hestegorriarekin. 

Hiru parte ditu: 

 Nasofaringea. Sudurreko barrunbeen atzean dago, eta bertan amigdalak 

daude. 

 Orofaringea. Arnas aparatuaren eta digestio-aparatuaren bidegurutzea 

da;  irensketan parte hartzen du.  

 Laringofaringea. Laringea baino lehen dago, hestegorriarekin 

komunikatua. 
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71. irudia: faringearen atalak 

 

c) Laringea 

Lepoan dago, hestegorriaren aurrealdean. Bederatzi kartilagoz osatua dago; 

horrela, paretak ezin dira estutu. 

Goiko zatiari epiglotis esaten zaio. Laringetik aireak besterik ez du pasatu 

behar; epiglotisa elikagaiak zintzur-hestera ez pasatzeaz arduratzen da, 

irensterakoan itxi egiten baita. Beraz, ezin da irentsi eta arnasa hartu batera. 

Laringearen erdiko zatiari glotis esaten zaio. Glotisaren barruko aldean 

tolestura batzuk daude; ahots-korda esaten zaie. Airea hortik pasatzean, ahots-

kordak mugitu egiten dira eta soinua ateratzen dute. Muskulu batzuek ahots-

korden tentsioa kontrolatzen dute, tonua modulatzeko. Bestalde, ahotsaren 

zolitasuna laringearen itxuraren araberakoa izaten da. Haurren laringea biribila 

da; gaztaroan, emakumeenak biribil izaten jarraitzen du eta gizonena hazi 

egiten da. Gainera, gizonen ahots-kordak luzeagoak eta lodiagoak izaten dira.  

 

72. irudia: ahots-kordak 
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Laringearen beheko zatiari hipoglotis deritzo; zintzur-hestearekin komunikatua 

dago. Aurrealdean tiroide guruina du, eta hura babesten tiroide kartilagoa 

dago. Gizonetan nabarmena izaten da kartilagoa; zintzur-sagar deritzo. 

 

73. irudia: laringearen atalak 

 

d) Zintzur-hestea 

Zintzur-hesteak laringea eta bronkioak komunikatzen ditu. Bularraldean dago, 

hestegorriaren aurrealdetik jaisten da eta bi bronkiotan adarkatzen da, 

lehenengo saihets-hezurraren altueran. Zintzur-hestearen horma C forma duten 

kartilagozko eraztunez osatua dago. Alde irekia atzean dago eta muskulu 

leunaz estalia. Horrela, zintzur-hestea elastikoa da, baina ezin da itxi erabat. 

Zintzur-hestearen barnealdean, mukosak zelula kaliziforme ugari ditu —mukia 

jariatzen dutenak—, eta zelulak ziliodunak dira. Hemen harrapatua geratzen 

dira airearekin sartzen diren ezpurutasunak eta mikroorganismoak, gero zilioen 

bitartez gorantz bultzatzeko. 

 

e) Bronkioak 

Laugarren bizkar-ornoaren altueran, zintzur-hestea bi adarretan banatzen da: 

eskuineko bronkioa eta ezkerreko bronkioa. Bakoitza bere aldeko birikarantz 

joaten da. Bronkioak zintzur-hestearen antzeko egitura duten hodi hutsak dira. 

Eskuineko bronkioa bertikalagoa, zabalagoa eta motzagoa da ezkerrekoarekin 

konparatua. 
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f) Bronkioloak 

Bronkioak adarkatu egiten dira biriketara ailegatzerakoan; adarkadura horiek 

bronkioloak dira, eta bronkioak baino txikiagoak dira. Zuhaitz bronkiala berriro 

banatzen da, gero eta adar gehiago eta txikiagoak sortuz. Adarrak banatzen 

diren heinean, kartilago eta muki-guruin gutxiago daude eta muskulu leun 

gehiago. Bronkioloek milimetro bateko diametroa hartzen dutenean, kartilagoa 

galtzen dute. Hor albeolo-hodiak daude. 

 

74. irudia: zintzur-hestea, bronkioak eta bronkioloak 

 

 

g) Birika-albeoloak 

Albeolo-hodi bakoitza albeolo-zakuan amaitzen da. Horiek dira arnas 

aparatuaren zati funtzionala, bertan gasen trukea gertatzen baita. Birikietan 

zazpiehun milioi birika-albeolo daude, gutxi gorabehera. Albeoloen 

barrunbeetan makrofagoak daude, bertara ailegatzen diren gorputz arrotzak 

fagozitatzeko. Albeoloak kapilarrekin oso estuki erlazionatuak daude; albeoloen 

epitelioa oso mehea da eta bertan gertatzen da gasen trukea odolarekin. 

2.2. BIRIKAK 

Bi organo arol dira, saihets-hezurrek babestuak eta mediastino izeneko 

barrunbeak bananduak. Biriken azpialdean diafragma dago, eta inguruan pleura 

izeneko mintz bikoitz bat. Bi pleuren arteko hutsunea pleura-likidoz beteta dago. 
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Eskuineko birika handiagoa da (hiru gingil ditu), ezkerraldean (bi gingil ditu) 

bihotzak leku handia betetzen baitu. 

Albeoloekin, bronkioekin eta inguruan dagoen ehun konektiboarekin osatzen 

diren egitura makroskopikoak dira birikak. 

 

75. irudia: birikak eta birika-albeoloak 

 

3. ARNAS APARATUAREN FISIOLOGIA 

Arnasketan ondoko lau fase hauek gertatzen dira: 

a) atmosferatik biriketarako aire-garraioa edo aireztatzea 

b) albeoloen eta odolaren arteko gas-trukea 

c) gasen garraioa odolean 

d) ehunetako zelulen eta odolaren arteko gas-trukea 

 

Hurrengo lerroetan, banan-banan aztertuko ditugu. 

a) Aireztatzea 

Etengabeko prozesua da eta biriken funtzioa da albeoloetako airea berritzea. Bi 

mugimendu ezberdin daude: arnasgora eta arnasbehera. Birika-mugimendua 

diafragmak eta saihetsarteko muskuluek egiten dute; mugimenduen ondorioz, 

biriketako bolumena aldatzen da. 
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 Arnasgora. Prozesu aktiboa da, energia gastatzen du. Diafragmak 

behera egiten du eta saihetsarteko muskuluak gorantz mugitzen dira. 

Horren ondorioz, kaxa torazikoaren bolumena handitu egiten da. 

Bolumena handitzen denean, barruan dagoen presioa txikiagoa da; 

beraz, airea presio handiko lekuetatik baxuenetara mugitzen da, hau da, 

barrura sartzen da presio atmosferikoaren eraginez 

 

 Arnasbehera. Prozesu pasiboa da, muskuluak ez baitira uzkurtzen. 

Diafragmak erlaxatzean gora egiten du, saihetsarteko muskuluak beren 

lekura bueltatzen dira eta kaxa torazikoaren bolumena murrizten da. 

Barruan dagoen presioa kanpokoa baino handiagoa denez, airea 

kanporatu egiten da.  

Pertsona helduek, orokorrean, hamabi eta hemezortzi arnasaldi bitartean egiten 

dituzte minutuero, geldirik daudenean; mugimenduen kopurua handiagoa izaten 

da emakumezkoengan. Airea maiztasun handiagoz hartzeari takipnea 

deritzogu; maiztasuna txikiagoa bada, bradipnea esaten diogu. Arnasketaren 

maiztasuna (arnasketa-kopurua minutuero) gaztaroan eta zahartzaroan 

handiagoa da. Esfortzu bat egitean, maiztasunak gora egiten du oxigeno 

gehiago lor daitekeelako; berrogei eta hamabostera igo daiteke. 

Arnasaldi bakoitzean 0,5 L sartzen eta ateratzen dira, gutxi gorabehera. Sartzen 

den airearen 150 mL arnasbideetan gelditzen dira, albeoloetara heldu gabe. 

Beraz, gas-trukerako bakarrik 350 mL hartzen ditugu. 

Ariketa fisikoa egiten dugunean, 0,5 L sartu beharrean, arnasaldiak sakonagoak 

dira eta 1,5 L sartu ditzakegu, biriken gaitasuna hirukoiztuz. Dena den, 

arnasbeherak oso sakonak izanda ere, beti geratzen da airea hodien barruan. 

Aire-kantitate horri hondar-aire esaten zaio. 
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76. irudia: arnasgora eta arnasbehera 

 

b) Gasen trukea 

Gasen trukea albeoloetan gertatzen da, difusioaren edo barreiaduraren 

prozesuari esker. Gasak beti mugitzen dira kontzentrazio handiagoa dagoen 

lekuetatik kontzentrazio txikiago dagoen lekuetara. Gertaera fisiko horren 

bitartez (difusioa edo barreiadura), odolaren eta biriken arteko gas-trukea 

gertatzen da, odolean eta albeoloetan airearen kontzentrazioa berdindu arte. 

Gure birikietan gasak mugitzen dira presio-aldearen eraginez: albeoloetako 

oxigenoaren presio partziala odolean dagoenarena baino handiagoa da. 

Karbono dioxidoak, berriz, presio handiagoa du odolean albeoloetako airean 

baino. Horregatik, oxigenoa odolera pasatzen da eta karbono dioxidoa 

albeoloetara. 

Hala ere, badaude gasen difusioa mugatzen duten hainbat faktore: mintzen 

iragazkortasuna oxigenoarekiko eta karbono dioxidoarekiko; trukatzeko 

azaleraren eraginkortasuna; birika-zirkulazioaren abiadura, eta gasak 

odolarekin kimikoki erreakzionatzeko gaitasuna. 
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77. irudia: gasen trukea albeoloetan
 

 

c) Gasen garraioa 

Odolak oxigenoa eta karbono dioxidoa garraiatzen ditu gorputzeko ehunetako 

zelulen eta albeoloen artean. Gas bakoitzaren garraioa aztertuko dugu. 

 Oxigenoaren garraioa 

Oxigenoaren garraioa bi eratan gerta daiteke: plasman disolbatua edo 

hemoglobinarekin lotua. 

Plasman disolbatua % 5 bakarrik garraiatzen da, disolbagarritasuna txikia 

delako.  

Globulu gorrien hemoglobina oxigenoarekin konbinatzean oxihemoglobina 

eratzen da. Modu horretan odolak oxigenoa garraiatzen du biriketatik ehunen 

zeluletaraino. Zelula horietako oxigenoaren presio partziala odolaren 

oxigenoarena baino baxuagoa denez, oxigenoa odoletik zeluletara pasatzen da. 

 Karbono dioxidoaren garraioa 

CO2-aren garraioa hiru eratan egiten da: bikarbonato eran, hemoglobinarekin 

lotua eta disolbatua: 

Bikarbonatoa CO2-a urarekin konbinatzean sortzen da. Karbono 

dioxidoaren % 70 modu horretan garraiatzen da. 
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Hemoglobinarekin elkartzean, CO2-a amino taldeekin lotzen da eta 

karbohemoglobina eratzen du. CO2-aren % 20 garraiatzen da horrela. 

Azkenik, odol plasman disolbatua % 10 garraiatzen da, gutxi gorabehera. 

 

d) Zelulen eta odolaren arteko gas-trukea 

Odola zeluletara iristen denean, gasen trukea presio-aldearen arabera 

gertatzen da, albeoloetan bezala. Oraingo honetan, odoleko oxigenoaren 

presioa zeluletakoa baino handiagoa denez, zelulen barnera sartuko da 

oxigenoa. Karbono dioxidoaren presioa, berriz, txikiagoa da odolean zeluletan 

baino; beraz, zeluletatik odolera aterako da.  

Arnasketaren prozesua amaitzeko, odolak berriro eramaten ditu gasak 

albeoloetara, non gas-trukea gauzatzen den.  

Beheko taulan barneratutako airearen eta kanporatutako airearen konposizioa 

ikusten da:  

 BARNERATUTAKO AIREA KANPORATUTAKO AIREA 

Nitrogenoa % 79 % 79 

Oxigenoa % 21 % 16 

Karbono dioxidoa % 0,03 % 4 

Ura aldakorra asea 

Tenperatura aldakorra 35 ºC 

 

 

3.1. ARNAS PROZESUAREN KONTROLA 

Bi kontrol-mota daude arnas prozesuan: 

a) Nerbio-kontrola 

Arnas maiztasuna eta sakontasuna egoera bakoitzeko beharretara moldatzen 

da. Nahi badugu, gure arnasketa kontrolatu dezakegu, gutxituz, geldituz eta 

arinduz. Nerbio-bulkadak erritmikoki iristen dira nerbio-zentrotik diafragmara 

eta saihetsarteko muskuluetara. Inerbazio hori mozten bada, arnasketa 

gelditzen da. Arnasketa-mugimenduak normalean automatikoak dira. 

Arnasgorak eta arnasbeherak ez dute aldi berean funtzionatzen, batak bestea 

eragozten baitu. 
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b) Kontrol kimikoa 

Kimiorrezeptore batzuek pH-aren eta CO2-aren kontzentrazioa kontrolatzen 

dute. CO2-aren kontzentrazioa handitzen bada edo pH-a jaisten bada, arnas 

frekuentzia handitu egiten da. 

 

4. ARNASKETA ZELULARRA 

Arnasketa-prozesuak zelulen barnean jarraitzen du, zelulek behar duten 

energia arnasketa zelularraren bidez lortzen baitute. Arnasketa zelularra 

mitokondrioetan gertatzen da: prozesuan erregaien lotura kimikoak hausten 

dira. Zelula gehienek glukosa erabiltzen dute erregaitzat, baina badago energia 

lortzea gantzetatik eta aminoazidoetatik. Oxigenoa ezinbestekoa denez, 

arnasketa aerobiko esaten zaio. Hau da glukosaren arnasketaren ekuazio 

orokorra:  

 

glukosa + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP (energia) 

 

Batzuetan, arnasketa anaerobioa gertatzen da: hartzidura esaten zaio. 

Oxigenoak ez du parte hartzen eta zitoplasman gertatzen da. Prozesu horretan, 

glukosa molekula bakoitzetik bi molekula azido pirubiko sortzen da; askatutako 

energia ATP gisa gordetzen da. Glukosa molekularen haustura partzial horren 

bidez, energia gutxiago lortzen da arnasketa aerobikoarekin konparatua.  

Muskuluen kasuan, ez badago oxigenorik, azido pirubikoa eraldatzen da eta 

azido laktikoa sortu; azido laktikoa kristalizatu egiten da eta agujetak gertatzen 

dira.  
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ZIRKULAZIO-SISTEMA 

1. SARRERA 

Izaki zelulanitzok ezinbestekoa dugu garraio-sistema bat zelulek behar dituzten 

baliabideak (oxigenoa eta mantenugaiak) eta zeluletan sortzen diren 

hondakinak garraiatzeko. Bihotz-odoletako aparatua da garraio sistema hori. 

Gizakiok odolaren zirkulazio-sistemaz gain, beste garraio-sistema bat dugu: 

linfa-sistema. Egitura eta funtzio berezituak dituzten linfa-organoek eta linfa-

hodiek osatzen dute linfa-sistema. Sistema horretatik likido batek zirkulatzen 

du, linfak, hain zuzen.  

2. APARATU KARDIOBASKULARRA 

Bihotzak, odol-hodiek eta odolak osatzen dute gizakiaren bihotz-odoletako 

aparatua edo aparatu kardiobaskularra. Hiru atal horiek aztertuko ditugu.  

 

78. irudia: bihotz-odoletako aparatua 
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2.1. BIHOTZA 

Ukabilaren tamainako organo gihartsu bat da eta toraxaren ezkerraldean dago, 

bi biriken artean. Haren funtzioa odola bultzatzea da.  

Hauek dira bihotzaren ezaugarri orokorrak: 

 pisua: 250 eta 300 g bitartean 

 taupada-maiztasuna: 70 taupada minutuero 

 ponpaketaren ahalmena: 16.000 L eguneko 

Bihotzaren goialdeko bi barrunbeei aurikula esaten zaie; behealdekoei, berriz, 

bentrikulu. Aurikulek bentrikuluek baino pareta meheagoak dituzte. Ezkerreko 

bentrikulua muskulutsuena da, hortik aorta arteria ateratzen delako. 

Ezkerraldeko eta eskuinaldeko aldeak trenkada batek bananduak daude; 

horrela, odol oxigenatua eta ez oxigenatua ezin dira nahastu.  

Aurikulen eta bentrikuluen artean balbulak daude; dispositibo mekanikoak dira 

eta haiei esker odolak norabide bakar batean egin dezake bidea: aurikuletatik 

bentrikuluetara, eta bentrikuluetatik odol-basoetara. Aurikulen eta bentrikuluen 

artean daudenei balbula aurikulobentrikular deritze, eta bi dira: 

 mitrala edo bikuspidea, ezkerraldeko aurikula eta bentrikulua 

komunikatzeko 

 trikuspidea, eskuinaldeko aurikula eta bentrikulua komunikatzeko 

Bentrikuluen eta bihotzetik irteten diren odol-basoen artean dauden balbulei 

sigmoide edo semilunar deritze. Bentrikuluak uzkurtzean, balbula horiek ireki 

egiten dira, odola bihotzetik irteteko. Bentrikuluak lasaitzean, aldiz, itxi egiten 

dira, aurikuletako odola jasotzeko. 
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79. irudia: bihotza 

 

Bihotzean hiru geruza daude: 

 Perikardioa. Kanpoko geruza da; bikoitza da eta bi mintzen artean likidoa 

du, marruskadura gutxitzeko. 

 Miokardioa. Erdiko geruza da; muskulu kardiakoz osatua dago, nahigabe 

uzkurtzen dena.  

 Endokardioa. Barruko geruza da; ehun konjuntiboz osatua dago, 

endotelio geruza mehea eratzen duena. 
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80. irudia: bihotzaren geruzak 

 

2.2. ODOL-HODIAK 

Hiru mota daude: arteriak, zainak eta kapilarrak. 

a) Arteriak 

Odola bihotzetik ehunetara daramate. Lau geruza izaten dituzte. Bihotzetik bi 

arteria ateratzen dira: eskuineko bentrikulutik birika-arteria eta ezkerreko 

bentrikulutik aorta arteria. 

Birika-arteria eskuineko bentrikuluan jaiotzen da eta segituan bi birika-arteriatan 

banatzen da; bakoitza birika batera joaten da.  

Aorta arteria gorputzeko odol-hodi handiena da. Ezkerreko bentrikuluan jaiotzen 

da, kurba bat egiten du gorantz ezkerraldera eta bihotzaren atzealdetik jaisten 

da; diafragma igaro ondoren banatu egiten da, eta arteria iliakoak osatzen dira. 

Arteria guztiek, birika-arteriak izan ezik, odol oxigenatua daramate. Arteria 

koronarioak aortatik ateratzen dira eta bihotzaren beraren ehunei eramaten 
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diete odol oxigenatua. 

 

81. irudia: odol-hodiak 

 

b) Zainak 

Odola ehunetatik bihotzeraino garraiatzen dute. Arteriek baino pareta 

meheagoak dituzte, muskulu-geruza hain garatua ez dutelako. Horren 

ondorioz, ez dira arteriak bezain elastikoak eta erresistenteak. Barruan balbula 

batzuk dauzkate, odola bihotzerako bidean —grabitatearen idarraren aurka 

doanez— atzera joan ez dadin. 

Bihotzean bi zain-mota sartzen dira: ezkerreko aurikulan lau birika-zainak 

(birika bakoitzetik bi), eta eskuineko aurikulan bi kaba zainak (goikoa eta 

behekoa). 

Kaba zainek gorputz osoko odola biltzen dute, biriketakoa izan ezik. Goiko kaba 

zainak gorputzaren goiko aldearen odola jasotzen du; beheko kaba zainak 

behealdeko zatiarena. 

Birika-zainek biriketako odola hartzen dute. Hori dela eta, zain horiek odola 

oxigeno askorekin garraiatzen dute. 

Azkenik, zain koronarioek bihotzeko hondakinak kanporatzen dituzte. 

c) Kapilarrak 

Odol-hodi mikroskopikoak dira, barneko endotelioz bakarrik osatuak. Arterien 

bukaeran (arteriolak) edota zainen hasieran daude (benulak). Bertan, zelulen 

eta odolaren arteko trukea egiten da. 
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2.3. ODOLA 

Odola likido gorri bat da eta bost bat litro daukagu. Mantenugaiak, oxigenoa eta 

hondakinak garraiatzeaz gain, odolak beste funtzio batzuk ditu: babestea, 

babes-zelulak garraiatzea eta tenperatura erregulatzea.  

Bi osagai-mota ditu: odol-plasma eta odol-zelulak. 

a) Odol-plasma 

Odolaren bolumenaren % 55 da. Odoletik zelulak kentzen direnean gelditzen 

den likido horixkari deritzo odol-plasma. Osagai nagusia ura da (% 90) eta 

hainbat substantzia garraiatzen ditu disolbatuta: 

 Proteina plasmatikoak. Garrantzitsuenak fibrinogenoa, globulinak eta 

albuminak dira. Fibrinogenoa gibelean sortzen da eta odolaren 

koagulazioan (gatzapen-prozesuan) parte hartzen du. Globulinak 

infekzioen aurka oso garrantzitsuak dira. Azkenik, albuminak beste 

substantzia batzuk garraiatzeko balio du.  

 Elektrolitoak. Ioi garrantzitsuenak Na+, K+, Mg2+ eta Ca2+ dira (katioien 

artean) eta Cl-, bikarbonatoa eta fosfatoa (anioien artean). Ioi horiek 

nerbioen, muskuluen eta hainbat ehunen funtzionamenduan parte 

hartzen dute. 

 Beste substantzia batzuk. Digestioko produktuak dira; adibidez: 

glukosa, aminoazidoak, lipidoak, bitaminak, hormonak eta iraizpen-

produktuak (urea, azido urikoa, eta abar). 

 

82. irudia: odol-zelulak 
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b) Odol-zelulak 

Odolaren bolumenaren % 45 dira. Honako hauek dira odoleko zelulak: 

 Globulu gorriak edo hematieak edo eritrozitoak 

Ez dute nukleorik eta bi aldetatik ahur den disko baten itxurakoak dira. Globulu 

gorri bakoitzak 256 milioi hemoglobina molekula ditu. Hemoglobina pigmentu 

gorri bat da; horregatik du odolak kolore gorria. Hemoglobina proteina bat da, 

lau kate peptidikoz osatua; kate bakoitza burdina duen hemo talde bati lotua 

dago. Oxigenoa burdin horrekin lotzen da, oxihemoglobina eratzeko. Beraz, 

hemoglobinak oxigenoa garraiatzen du biriketatik ehunetaraino, zelulek 

arnasketa zelularra egin dezaten.  

 

83. irudia: globulu gorriaren egitura 

 

 Globulu zuriak edo leukozitoak 

Odol-zelula koloregabeak eta nukleodunak dira eta eritrozitoak baino 

handiagoak. Hezur-muinean eta gongoil linfatikoetan eratzen dira. Odolean 

zehar garraiatuak diren arren, funtzioa odoletik kanpo betetzen dute. Hainbat 

egoeratan leukozito-kopurua igo egiten da, adibidez, haurdunaldian eta 

haurtzaroan. Pseudopodoak sortzen dituzte, eta mugimendu ameboideak 

eginez, zeluletan sar daitezke eta gorputzeko edozein tokitara heldu. Hainbat 

mota daude; beheko taulan ugarienak aztertuko ditugu: 
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MOTAK 
(ezaugarriak) 

AZPIMOTAK FUNTZIOAK 

GRANULOZITOAK 
 
- Polinuklearrak 
- Zitoplasma pikorduna 
- Nukleo gingilduna 

BASOFILOAK Molekulak ekoizten dituzte: 
 
- heparina: odol-gatzapenerako. 
- histamina: baso-zabaltzailea. 

NEUTROFILOAK - Bakterioak eta onddoak 
fagozitatzen dituzte (mikrofago 
deritze). 

- Zornea sortzen dute. 
 

EOSINOFILOAK 
(Azidofiloak) 

- Alergien kontrakoak: antigeno-
antigorputz konplexua 
fagozitatzen dute. 

- Hantura sortzen dute. 
- Parasitoak fagozitatzen dituzte. 
 

AGRANULOZITOAK 
 

- Mononuklearrak 
- Zitoplasma 

pikorgabea 

MONOZITOAK EDO 
MAKROFAGOAK 
(zeluletan 
daudenean) 

- Mikroorganismoak fagozitatzen 
dituzte. 

-  T linfozitoei laguntzen diete. 

T LINFOZITOAK Immunitatean parte hartzen dute. 
 

B LINFOZITOAK - Antigorputzak sortzen dituzte. 
- T linfozitoak aktibatzen dituzte. 

 

NK ZELULAK - Birusak eta tumoreak 
desaktibatzen dituzte. 

 

1. taula: leukozitoen sailkapena eta funtzioak 

 

 

84. irudia: leukozito motak 
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 Plaketak edo tronbozitoak 

Berez ez dira zelulak, baizik eta megakariozito izeneko zelula handi batzuk 

puskatzean sortutako zitoplasma zatiak. Biribilak dira, ez dute nukleorik eta 

bizitza oso laburra dute: egun bat edo bi besterik ez dute irauten, eta gero 

barean eta gibelean deuseztatzen dira. Megakariozitoak hezur-muin gorrian 

sortzen dira. 

3. ODOL-TRANSFUSIOAK 

Gorputzarentzat arrotzak diren molekulei antigeno deritze. Normalean, 

bakterioetatik edota birusetatik eratorriak dira; horregatik, organismoa haiek 

suntsitzen saiatzen da. Horretarako, gorputzak antigorputzak ekoizten ditu, 

antigenoekin lotzen diren proteinak. Antigorputzak espezifikoak dira, hau da, 

antigeno bat birrintzeko balio duenak ez du balio beste baten kontra 

borrokatzeko. Gureak ez diren molekulak bakarrik desegiten dituzte; bestela, 

gaixotasun autoimmuneak sortzen dira. 

Odola antigenoen arabera sailkatzen da. Nahiz eta hogeita hamar sistema 

baino gehiago egon, ezagunenak diren bi sistema bakarrik aztertuko ditugu: 

 ABO edo Landsteinerren sistema 

Globulu gorrietan bi motatako antigenoak ager daitezke: A eta B. Plasman, 

berriz, bi motatako antigorputzak ager daitezke: Anti-A eta Anti-B. Hori kontuan 

hartuta, lau odol-talde daude:  

ODOL-TALDEA ANTIGENOAK ANTIGORPUTZAK 

A A glukoproteina β antigorputza 

B B glukoproteina α antigorputza 

AB A eta B glukoproteinak  

O  α eta β antigorputzak 

2. taula: odol-taldeak ABO sisteman 
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 Rhesus tximinoaren sistema edo D antigenoaren sistema 

Rh-a beste antigeno bat da (Rhesus faktorea). Globulu gorrietan antigeno hau 

agertu daiteke ala ez; ez dauka zerikusirik A eta B antigenoekin.  

 

ODOL-TALDEA ANTIGENOAK ANTIGORPUTZAK 

Rh + Rh antigenoa  

Rh -  Anti-Rh antigorputza 

3. taula: odol-taldeak Rh sisteman 

Odol-transfusioak egiterakoan, emaileak baldin badu hartzaileak ez duen 

antigeno bat, transfusioa ezinezkoa izango da. Bestela, molekula arrotza 

jasotzen duenez, antigenoaren kontrako antigorputza fabrikatuko du. 

Normalean antigenoaren eta antigorputzaren arteko erreakzioa ona da, arrotza 

den molekula edota zelula suntsitzen duelako; baina kasu honetan, globulu 

gorriak suntsitzen dira (hemolisia) eta eritrozitoen barruan zegoen 

hemoglobina askatzen da. Horren ondorioz, hemoglobina hauspeatzen da eta 

tronboak osatzen dira zirkulazio-sisteman; gainera, gernuaren ekoizpena 

gelditzen da. Bukaeran hartzailea hiltzen da, aglutinazio izeneko erreakzio 

horrengatik. 

Honen guztiaren ondorioz, odol-emaile unibertsala O Rh– da, eta odol-

hartzaile unibertsala AB Rh+.  

4. ODOLAREN ZIRKULAZIOA 

Gizakion odol-zirkulazioa osoa eta bikoitza da: osoa, odol oxigenatuaren eta 

oxigeno gutxikoaren arteko nahasketarik ez dagoelako; eta bikoitza, bihotzetik 

abiatuta, odolak bi bira ematen dituelako (zirkulazio handia eta zirkulazio txikia). 

4.1. ZIRKULAZIO TXIKIA 

Odola kaba zainetik eskuineko aurikulara iristen da, gero eskuineko bentrikulura 

igarotzen da, eta ondoren, birika-arterietatik biriketara. Bertan, kapilarren pareta 
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meheetan zehar, CO2-a utzi eta oxigenoa hartzen du. Oxigenatutako odola 

birika-zainetik bihotzeraino itzuli eta ezkerreko aurikulan sartzen da. 

 

85. irudia: odol-zirkulazio txikia eta handia 

4.2. ZIRKULAZIO HANDIA 

Biriketatik etorritako odola (oxigenoan aberatsa) bihotzeko ezkerreko aurikulan 

sartzen da, gero ezkerreko bentrikulura igarotzen da eta handik aortak 

banatzen du dagozkion organo eta ehunetara. Horietan, kapilarren bidez, 

oxigenoa eta mantenugaiak utzi eta hondakinak trukatzen dira; ondoren, odola 

bihotzera itzultzen da kaba zainetatik. 

Zainetako zirkulazio gehiena grabitatearen aurka egiten denez, hainbat 

mekanismoren beharra dago odola goraka igo dadin: muskulu eskeletikoen 

uzkurdurek zainak konprimitzen dituzte eta odola bultzatzen dute; arnas 

mugimenduek (arnasgorak) zainen dilatazioa eragiten dute eta, ondorioz, 

odolaren igoera; eta zainen balbulek odolaren itzulera eragozten dute. 

 



6. UD Zirkulazio-sistema                                                             Giza Anatomia eta Fisiologia 

98 

 

5. BIHOTZ-ODOLETAKO APARATUAREN FISIOLOGIA 

5.1. BIHOTZ-KINADAREN TRANSMISIOA 

Bihotza osatzen duen muskulu-ehuna berezia da, bihotzaren uzkurdura eta aldi 

berean uzkurdura agintzen duen nerbio-kinada ere egiten duelako; hau da, 

bulkaden maiztasuna kontrolatzeko sistema propioa du.  

Uzkurdura eskuineko aurikulan hasten da, sinu eta aurikula arteko noduluan; 

hau da, nodulu sinusalak aurikulen uzkurdura eragiten du. Hortik nerbio-kinada 

nodulu aurikulobentrikularrera zabaltzen da; gero His-en faszikulua eta haren bi 

adarrak zeharkatzen ditu; azkenik, Purkinje-ren sarearen bidez transmititzen 

da, bentrikuluak uzkurtzeko. Bai His-en faszikulua bai Purkinje-ren sarea 

nerbio-kinadaren transmisiorako bide azkarrak dira, bentrikuluen gihar-

uzkurdura aldi berean eta era homogeneoan gertatzeko. 

 

 

86. irudia: bihotz-kinadaren transmisioa 
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5.2. BIHOTZ-ZIKLOA 

Odolak hodien barrutik zirkulatzen du, bihotzaren uzkurdurak eraginda. 

Horretarako, bi mugimendu-mota betetzen ditu: 

 sistolea, uzkurtze-mugimendua 

 diastolea, erlaxatze-mugimendua 

Aurikuletan sistolea gertatzen denean, bentrikuluak diastolean daude; eta 

alderantziz, bentrikuluen sistolean aurikulak diastolean daude. 

Bihotz-taupada edo bihotz-zikloa honela gertatzen da: 

a) Aurikula-sistolean, aurikuletan zegoen odola bentrikuluetara igarotzen da 

balbula mitralean eta trikuspidean zehar. 

b) Bentrikulu-sistolean, bentrikuluak beteak daude; balbula mitrala eta 

trikuspidea itxiak daudenez eta semilunarrak irekiak, bentrikuluetako 

odola aortara eta birika-arterietara bultzatzen da. 

c) Bentrikulu-sistoleekin batera aurikula-diastolea gertatzen da; zainetan 

zegoen odolak aurikulak betetzen ditu, beste sistole baterako 

prestatzeko eta ziklo berri bati hasiera emateko. 

 

87. irudia: bihotz-zikloa 
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Kanpotik bi eratara entzuten dira bihotz-uzkurdurak: 

 Taupadak edo pultsazioak. Hatzarekin arteria bat zapaltzen badugu, 

odola bihotzetik ateratzean sortutako dilatazioak nabarituko ditugu; 

beraz, pultsazioak bentrikulu-sistoleak dira. 

 Bihotz-hotsak. Belarria bihotzean jarrita bi hots entzuten dira: bata, 

sendoa eta luzea, bentrikulu sistolea da, balbula mitralak eta 

trikuspideak ixtean egiten dutena; bestea, laburra eta leuna, balbula 

semilunarrek ixtean egiten dutena. 

 

5.3. PRESIO ARTERIALA 

Odolak hodien paretetan egiten duen presioari deritzo presio arterial. 

Bentrikuluak uzkurtzean (sistolean) hartzen du presio handiena (12-14 cmHg) 

eta erlaxatzean (diastolean) txikiena (7-9 cmHg). Balore horiek ez dira beti 

berdinak izaten, adina, arraza, eta pertsonaren konstituzioarekin aldatzen 

baitira. 

Bihotzak taupada-maiztasuna handitzen duenean, arterietako odol-kopurua ere 

handitu egiten da, eta presioak gora egiten du: hipertentsioa da. Odol-kopurua 

txikitzen bada, presioa ere jaitsi egiten da: hipotentsioa da. 

 

5.4. HEMATOPOIESIA 

Odol-zelulak fabrikatzeko prozesuari hematopoiesi esaten zaio eta hezur-

muineko zelulek egiten dute. Prozesua hezur-muinean dauden diferentziatu 

gabeko zelula ama hematopoietiko pluripotentzialetan abiatzen da. Zelula ama 

horietatik gainerako odol-zelulak era jarraituan sortzen dira. 

Odoleko zelulen bizi-zikloa erlatiboki laburra da, egun batzuetatik aste 

batzuetaraino bizitzen baitira. Horregatik, bizitza osoan zehar ordezkatuak 

izaten dira, galerak hornitzeko. Egunero sortzen diren zelulen kopurua izugarria 

da.  

Linfozitoen kasuan, organo linfoideetan eratzen dira eta prozesuari linfopoiesi 

esaten zaio. 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Linfozito
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Linfopoiesi&action=edit&redlink=1
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Globulu gorrien sorkuntza zehatzago aztertuko dugu. 

Eritrozitoen bizitza laburra da: bi edo hiru hilabete irauten dute eta, ondoren, 

bareak deuseztatzen ditu. Egoera txarrean dauden globulu gorriak 

fagozitatuak izaten dira baretik pasatzerakoan. Prozesu honi eritrolisi deritzo. 

Eritrozitoen kopurua konstante mantentzeko, beharrezkoa da etengabe 

birsortzea; prozesu horri eritropoiesi deritzo eta hezur-muin gorrian gertatzen 

da. Hematokritoa odolaren bolumenean dagoen odol-zelulen portzentaia da, 

eta ia-ia bat dator hematien kantitatearekin. 

Pertsona helduengan (20 urtetik gorakoengan, gutxi gorabehera) eritrozitoak 

hezur laburren muinean sortzen dira (ornoetan, bularrezurretan, saihets-

hezurretan edo hezur iliakoan). Jaio berriengan, aldiz, eta 5 urte arte, 

eritrozitoak hezur guztietako hezur-muinetan ekoizten dira. Geroago, hezur-

luzeen muina gantz bihurtzen da, berna-hezurrean eta besahezurrean izan 

ezik. 

 

5.5. ODOL-GATZAPENA 

Odol-hodi baten urraduraren ondorioz sortzen den odoljarioa gelditzeko, 

hainbat mekanismok parte hartzen dute: 

 Odol-hodia uzkurtu egiten da, bide horretatik odol gutxiago ibil dadin. 

 Ehunak apurtu eta odoljarioa dagoenean, plaketek eta alboko ehunek 

tronboplastina izeneko substantzia jariatzen dute.  

 Berehala plaketak elkarganatzen dira eta puskatutako ehunetan jartzen 

dira, lehen odolbildua edo muga sortzeko.  

 Tronboplastinak gibelak odolera jariatutako protronbinarekin 

erreakzionatzen du eta tronbina sortzen da. 

 Tronbinaren eraginez fibrinogenoa fibrina bihurtzen da. Fibrinak sare bat 

sortzen du, non globulu gorriak harrapatuak geratzen diren, eta 

odolbildua sortzen da. 

 Apurka-apurka hautsita zeuden odol-hodiaren paretak berregiten dira, 

zauria sendatzeko. 

Normalean, prozesu osoak hamar minutu baino gutxiago dirau. Denbora 
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gehiago beharrezkoa bada, eta odoljarioa gelditzen ez bada, hemofilia izeneko 

gaixotasunaren azpi-mota batengatik izaten da. 

 

88. irudia: odol-gatzapena 

 

6. LINFA-SISTEMA 

Odolaren zirkulazioaz gain, gizakiok beste garraio-sistema bat dugu: linfa-

sistema. Gorputzeko ehunetan gasak eta elikagaiak trukatu ondoren, ehunen 

odol-kapilarretatik likidoa irteten da (likido interstiziala). Zelulaz kanpoko likido 

hori linfa-hodietara heltzen da eta gero sistemak zainetara bueltatzen du. 

Linfa sistemaren funtzioak honako hauek dira: 

 kapilarretatik ehunetara pasatzen den plasma linfan biltzea 

 heste meharrean dauden gantzak hartzea, kapilarren paretatik zehar 

ezin dutelako pasa 

 linfozitoak eratzea, gorputzaren defentsarako 

Linfa-sistemak, zirkulazio-sistemaren eremu espezializatua izanda ere, baditu 

ezberdintasunak odolaren zainetako zirkulazioarekin konparatua; adibidez, 

zirkulazio linfatikoak ez du zirkuitu itxi bat osatzen. 
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89. irudia: linfa-sistema 

 

Linfa-sistemaren osagaiak linfa, linfa-hodiak eta gongoil linfatikoak dira: 

 Linfa. Zelulen artean likido interstizial gehiegi dagoenean, linfa-sistemak 

biltzen du eta gero zirkulazio-sistemara itzultzen da. Likido hori heste 

meharretik xurgatutako gantzekin nahasi, eta linfa sortzen da.  

 Hodi linfatikoak. Oso hodi meheak dira eta gorputz osoan zehar 

zabalduta daude. Linfa-hodiek balbulak dituzte (zainek baino gehiago), 

linfa atzera joan ez dadin.  

 Gongoil linfatikoak. Linfa-hodiak elkartzen diren guneak dira. Bertan 

linfak ekarritako substantzia arrotzak eta mikroorganismoak iragazten 

dira. Leukozitoak sortzeko eta heltzeko ere balio dute. Gongoil linfatikoak 

lepoan, besapeetan eta iztaietan izaten dira. Infekzioa dagoenean, 

handitu egiten dira, linfozitoz beteak daudelako. 
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Linfa-sistema immunitate-sisteman zehatzago ikusten den arren, jarraian 

organo linfatiko batzuk aztertuko ditugu: 

 Amigdalak. Faringean daude. Kanpotik etor daitezkeen eta ahoaren edo 

sudurraren ehunak kutsa ditzaketen mikroorganismoen aurkako babes-

funtzioa dute.  

 Timoa. Medianistinoan dago, bihotzaren goialdean. Bizitzan zehar 

timoaren tamaina aldatu egiten da; nerabezaroan lortzen du tamainarik 

handiena eta, zahartu ahala, txikiago bilakatzen da, gantzarekin 

ordezkatzen baita. Timosina hormona jariatzen du, T-linfozitoak garatu 

ahal izateko. 

 Barea. Ezkerreko hipokondrioan kokatua dago. Monozitoen eta 

linfozitoen heltze-prozesuan parte hartzen du eta globulu gorri zaharrak 

deuseztatzen ditu makrofagoen bidez. 

 Apendizea. Bertan gongoil linfatiko asko kontzentratzen dira.  

 Peyer-en plakak. Heste meharrean (ileonean) eta bronkioetan daude, 

partikula arriskutsuak linfa-sistemara eramateko. 
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90. irudia: organo linfatikoak 
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IRAITZ-SISTEMA 
 

1. SARRERA 

Zelulen katabolismoan produzitzen diren hondakin-gaiak baliagarriak ez 

direnez eta askotan, gainera, toxikoak direnez, kanporatu egin behar dira. 

Kanporaketa horri iraizpena edo iraizketa deritzo. Libratzea eta iraizketa 

prozesu ezberdinak dira: lehenengoan soilik kanporatzen dira aprobetxatzen ez 

ditugun elikagaien hondakinak, hau da, digestio-hodiaren hondakinak.  

Iraizpen-funtzio garrantzitsu hau betetzeko, organo batek baino gehiagok parte 

hartzen du: arnas aparatuak karbono dioxidoa eta ura kanporatzen ditu; gibelak 

behazuna jariatzen du hestera; eta izerdi-guruinek ere substantzia batzuk 

kanporatzen dituzte izerdiaren bidez. Denetan garrantzitsuenak, ordea, 

giltzurrunak dira, bertan gernua eratzen baita. Horregatik, gernu-aparatua 

zehatzago aztertuko dugu unitate honetan. 

Iraitz-aparatuak egiten duen lanaren bidez, beste funtzio garrantzitsu bat 

betetzen da: homeostasia, hau da, odolaren konstanteak mantentzea ur-

kantitatea eta ioien kontzentrazioa doitzeko. 

 

91. irudia: iraitz-aparatuaren organoak 
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2. GERNU-APARATUAREN ANATOMIA 

Gernu-aparatua odolean dauden hondakinak jasotzeaz eta kanporatzeaz 

arduratzen diren organoen multzoa da. Bi ataletan aztertuko dugu: giltzurrunak 

eta gernu-bideak. 

 

2.1. GILTZURRUNAK 

Giltzurrunak bizkarrezurraren gerrialdeko bi aldeetan dauden bi organo dira, 

kolore gorri ilunekoak. Giltzurrun bakoitzak 10-12 cm-ko luzera dauka, 6 cm-ko 

zabalera eta 3 cm-ko lodiera. Pisua 120-180 g bitartekoa da. Babarrun-itxura 

du eta barrualdeko ertzak bizkarrezurrerantz jotzen du; leku horretan 

giltzurrunaren odol-hodien sarrera eta irteera daude. Giltzurrun bakoitzaren 

gaineko aldean giltzurrun gaineko guruina dago. Eskuineko giltzurruna 

ezkerraldekoa baino laburragoa eta lodiagoa da, gibelari lekua uzteko. 

Giltzurrunean, kanpotik barrura, hiru zati daude: 

 azala edo kortexa, kanpoko zatia  

 muina, erdiko zatia  

 giltzurrun-pelbisa, barruko zati hutsa 

 

Muina hodi mehe paralelo askoz osatua dago. Hodi horiei Malpighi-ren 

piramide esaten zaie, piramide-itxuran bildurik daudelako. 

Pelbisa barrunbe bat besterik ez da; bertan nefrona guztietatik isurtzen den 

gernua biltzen da. 

 

92. irudia: giltzurrunaren atalak 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Txikipedia:Odol
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Mikroskopioz begiratuta, giltzurrunetan nefrona izeneko milioika hodi txiki 

ikusten dira. Nefronak dira giltzurrunaren egitura- eta funtzio-unitateak. 

 

 

93. irudia: nefronaren kokapena giltzurrunean 

Nefrona Bowman-en kapsula izeneko kopa-itxurako egitura batekin hasten da, 

eta horrek inguratzen du Malpighi-ren glomerulua, odol-kapilarrez osatutako 

sarea edo masa, hain zuzen ere. Kapsulak eta glomeruluak osatzen duten 

multzoari Malpighi-ren korpuskulu deritzo; korpuskuluak giltzurrunaren azalean 

daude. 

Bowman-en kapsularen jarraian hodi luze bat dago. Hiru zati daude hodi luze 

horretan: hasieran, hurbileko hodixka bihurgunetsua dago (tubulu bihurgunetsu 

proximala), azalean kokatua; hurrengo zatian, Henle-ren lakioa dago, U 

formakoa eta muinean sartzen dena; eta azkenik, urruneko hodixka 

bihurgunetsua dago (tubulu bihurgunetsu distala). Nefrona bakoitzaren azken 

zati horrek hodi biltzaile komun batean du bukaera; hodi biltzaileek Malpighi-ren 

piramideak osatzen dituzte eta giltzurrunaren pelbisean isurtzen dute gernua. 
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94. irudia: nefronaren atalak 

 

Odola giltzurrun-arterietatik iristen da giltzurrunetara. Arteria horiek asko 

adarkatzen dira Bowman-en kapsuletaraino heldu arte. Kapsula bakoitzean 

arteria txiki bat sartzen da (arteriola aferentea), eta kiribildu egiten da 

glomerulua osatu arte. Glomerulutik arteriola eferentea ateratzen da, eta gero 

kapilar-sare batean banatzen da, giltzurrun-hodia inguratzen duena. Behin 

garbituta, odola benula-sare baten bidez biltzen da giltzurrun-zainera iritsi arte; 

azkenik, zirkulazio- orokorrera itzultzen da. 
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95. irudia: nefronaren baskularizazioa 

 

2.2. GERNU-BIDEAK 

Gernu-bideen funtzioa da gernua giltzurrunetatik kanpo-ingurunera eramatea. 

Hiru atal daude: 

 Ureterrak, giltzurrun-pelbisak eta gernu-maskuria lotzen dituzten bi hodi 

muskulutsu 

 Gernu-maskuria, muskuluez inguratua dagoen zaku-itxurako egitura, 

non gernua metatu egiten den 

 Uretra, maskuritik gernua kanporatzeko bidea  

Maskuria bolumen jakin bateraino betetzen denean, pixagura sentitzen dugu; 

gehienez 2 L sartzen dira. Gernua maskurian dagoen esfinter baten bidez 

kanporatzen da. Esfinter horretan bi muskulu-eraztun daude: barnekoa, leuna 

eta nahigabeko mugimendua daukana; eta kanpokoa, eskeletikoa eta 

borondatezko mugimendua duena. 

Uretra emakumeetan 4-6 cm bitartekoa da. Gizonetan, gutxi gorabehera, 20 cm 

dauka; kasu horretan, luzeagoa denez, kanpoko bakterioek eragindako 
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infekzioa izateko arriskua txikiagoa da. Gizonen uretra ugal-aparatuaren azken 

hodiarekin batu egiten da. 

 

 

 

96. irudia: gernu-aparatuaren atalak 

 

3. GERNU-APARATUAREN FISIOLOGIA 

Giltzurrunak arduratzen dira odolaren iraizketaz eta gernuaren ekoizpenaz. 

Egunean 180 L odol iragazten dira giltzurrunetan eta 1,5 L gernu sortu. Gernua 

likido horixka da, osagai ugariena ura da eta bertan disolbatuak hainbat 

substantzia ditu (garrantzitsuena urea). 

Gernuak homeostasian eragina duten funtzio hauek ditu: 

 metabolismo zelularrean ekoiztutako substantzia toxikoak 

kanporatzea, hala nola urea 

 farmako eta droga moduko substantzia toxikoak kanporatzea 

 elektrolitoak kontrolatzea, batez ere, potasioaren eta sodioaren 

iraizketa doitzea 

 erregulazio hidrikoa, presio arteriala kontrolatzeko 

 azido-base oreka kontrolatzea 

Gernuaren eraketan hiru prozesu gertatzen dira: iragazketa, birxurgapena eta 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Litro
http://eu.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://eu.wikipedia.org/wiki/Toxiko
http://eu.wikipedia.org/wiki/Urea
http://eu.wikipedia.org/wiki/Farmako
http://eu.wikipedia.org/wiki/Droga
http://eu.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://eu.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://eu.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://eu.wikipedia.org/wiki/Iraizketa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Presio_arterial
http://eu.wikipedia.org/wiki/Azido
http://eu.wikipedia.org/wiki/Base
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jariaketa. Prozesu horiek era koordinatuan egiten dira: iragazketan eta 

jariaketan gernuari substantzia batzuk eransten zaizkio; birxurgapenean, 

berriz, gernutik substantziak kentzen dira. Banan-banan aztertuko ditugu. 

a) Iragazketa 

Malpighi-ren korpuskuluetan gertatzen da; Bowman-en kapsula odolean 

dauden substantzia guztientzat iragazkorra da, pisu molekular handiko proteina 

eta odol-zelulentzat ezik. Prozesu horren bitartez, glomeruluko kapilarretatik 

datozen odolaren materialak kapsulan sartzen dira. Tamainaren kontua da; hau 

da, neurri jakin bat baino txikiagoak direnak sartu egiten dira, eta tamaina hori 

baino handiagoak odolean geratzen dira. Horretarako, kapsularen paretak 

porotsuak dira; proteinak eta zelulak ezin dira zuloetatik pasa. 

Prozesu horren bitartez, ur asko, gatz mineralak, azukreak, urea, ioiak eta abar 

iragazten dira. Horrela, iragazitako likidoa plasmaren berdintsua da, baina 

zelularik eta proteinarik gabea. 

Iragazketa-prozesua pasiboa da —hau da, ez du energiarik erabiltzen—, 

presioaren menpekoa baita: kapsularen barneko presioa kapilarretakoa baino 

txikiagoa denez, osmosi-prozesuaren bidez iragazten da odola.  

Presio arteriala kontrolatzeko metodo ona da. Presioa handiegia baldin bada, 

likido gehiago iragazten da, eta horri esker presioa jaitsiko da. Alderantziz, 

presioa txikiegia denean, odolak Bowman-en kapsulen pareten kontra egiten 

duen presioa txikia da; horren ondorioz, iragazten den likidoaren kantitatea 

txikia da, eta likidoa aurreztu eta presioa handiagotu egiten da. 

Normalean iragazten den bolumena 125 mL/min-koa da; horrek eguneko 180 L 

iragaztea dakar. Likido-kantitate hori ezin dugu galdu, jakina. Horrexegatik, 

xurgapen-prozesuaren bitartez, likidoa berreskuratu behar dugu gernua 

egunean 1,5 L-koa izan arte. 

Iragazpenak ezin du desberdindu gai onen eta txarren artean, bakarrik txikiak 

eta handiak direnak bereizten ditu: txikiak gernura pasatzen dira eta handiak, 

nahiz eta txarrak izan, odolean geratzen dira. “Akats” hori hurrengo prozesuek 

konponduko dute. 

b) Birxurgapena 

Glomeruluan iragazitako likidoak aldaketa handiak jasaten ditu nefronaren 
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hodian, gernua eratu arte. Birxurgapena prozesu aktiboa da: energia-gastu 

handia du. 

Prozesu honek iragazketak lortu ez duena konpontzeko balio du, iragazi diren 

substantzia txikiak eta onuragarriak berreskuratzen baititu. Xurgatzen diren 

substantziek nefronaren paretak zeharkatzen dituzte, eta beste aldera 

pasatzean, kapilarren barrura sartzen dira zuzenean. 

Honako substantziak hauek xurgatzen dira: 

 Ura. % 99,5 xurgatzen da; gehiena tubulu bihurgunetsu proximalean 

berreskuratzen da. 

 Glukosa, aminoazidoak, bitaminak eta pisu molekular txikiko proteinak. 

Batez ere tubulu proximalean berreskuratzen dira, garraio aktiboari esker 

(ATP molekulak erabiltzen dira). 

 Urea. Molekula arriskutsua izanda ere, urearen % 40 berreskuratzen da, 

hodietan dauden zelulek ezin dutelako ona edo txarra den bereizi. 

Aminoazidoetatik datozen amino taldeekin sortzen da urea; horrela 

kanporatzen da nitrogenoa. Urea kontzentratu egiten da prozesu 

honetan. 

 Gatz mineralak. Bereziki kloruro sodikoa berreskuratzen da, urarekin 

batera. 

 

Gure giltzurrunek gernua kontzentratzeko duten gaitasuna mugatua da: gehien 

jota, odolaren kontzentrazioa baino lau aldiz gehiago kontzentratu dezakete. 

Normalean ez dago problemarik, bizitza arruntean ura edan dezakegulako; 

baina larrialdietan, deshidratazioak heriotza eragin dezake. Adibidez, itsasoan 

galdutako bati hori gerta dakioke itsasoko ura edanez gero. 
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97. irudia: gernuaren eraketa 

 

Xurgapena kontrolatzeko bi hormona daude: 

 Hormona antidiuretikoa edo ADH. Hodi biltzailearen iragazkortasuna 

handitzen du, eta horri esker, ur gehiago errekuperatzen da eta gernu 

kontzentratuagoa kanporatu. Alkoholak gelditu egiten du hormona honen 

produkzioa; horregatik, alkohol gehiegi edanez gero, ur gehiago galtzen 

dugu gernuarekin. 

 Aldosterona. Sodioaren atxikipena handitzen du, sodioa aurrezteko, eta, 

aldi berean, ura ere aurrezten da. 

c) Jariaketa 

Odoletik datozen hainbat material nefronen paretatik barrura pasatzen dira 

zuzenean, ez Bowman-en kapsulatik. Oro har, substantzia toxikoak eta tamaina 

handikoak kanporatzeko balio du, eta odolaren azidotasuna kontrolatzeko ere 

ezinbestekoa da. Odolaren azidoak kanporatzen dira gernuaren azidotasuna 

konstantea mantentzeko (pH = 7,4). 
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Beheko taulan, iragazitako likidoaren eta gernuaren konposizio kimikoa 

alderatuta, xurgapenaren eta jariaketaren eragina ikus dezakegu: 

 
IRAGAZITAKO LIKIDOAREN 

KONPOSIZIO KIMIKOA 

GERNUAREN 

KONPOSIZIO KIMIKOA 

URA 150 L 2 L 

GATZ 

MINERALAK 
700 g 15 g 

GLUKOSA 170 g 0 g 

UREA 50 g 30 g 

 

4. taula: iragazitako likidoaren eta gernuaren konposizio kimikoa 

 

Diabetikoen gernuan glukosa egoten da; hori da gaixotasuna detektatzeko 

modu bat. 

  

4. IZERDI-GURUINAK 

Sarreran esan dugun bezala, izerdi-guruinek ere funtzio iraizlea betetzen dute. 

Guruin horiek larruazaleko dermisean pilatuak dauden hodi meheak dira. Pilo 

edo glomerulu bakoitzetik hodi bat ateratzen da azaleko poro bateraino. 

Jariatzen duten likidoa izerdia da; izerdiaren konposizioa gernuarenaren 

berdintsua da, baina ur gehiago dauka (% 99 ura da). 

Egunean botatzen den izerdi-kopurua ez da beti berdina izaten, kanpoko 

tenperaturarekin, ariketa fisikoarekin, emozioekin eta abarrekin aldatzen baita. 

Izerdiak garrantzi handia du gorputzeko tenperaturaren kontrolean. Odolaren 

tenperatura igotzen denean (kanpoko tenperatura handia denean edo ariketa 

fisikoaren ondorioz), izerdi gehiago botatzen da, lurrinketak azala hozten 

duelako. 
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98. irudia: izerdi-guruina 
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UGAL-APARATUA 
 

1. SARRERA 

Izaki bizidunen azken helburua ondorengoak izatea da; gizakien kasuan, 

ugalketa sexualaren bidez gauzatzen da helburu hori. Horrek bi sexu ezberdin 

egotea dakar: arra eta emea. Ugalketa-mota horretan ugal-organo arrak eta 

emeak hartzen dute parte, eta dagozkien gametoak sortzen dituzte, hots, zelula 

haploideak. Ernalkuntzaren bidez, bi gametoak batu egiten dira eta zelula 

diploidea eratzen da: zigotoa. Bertatik garatuko da gizaki berria. 

Garapen-prozesu horretan, ugal-aparatu emeak babesa eta elikagaiak eman 

behar dizkio enbrioiari aurrera joan dadin. 

Ugalketa sexualaren abantaila biologikoa bi gurasoen ezaugarrien 

konbinazioan datza. 

2. UGAL-APARATUAREN ANATOMIA 

2.1. GIZONEN UGAL-APARATUA 

Gizonen ugal-aparatuan kanpoko organoak eta barneko organoak aztertuko 

ditugu. 

a) Kanpoko organoak 

Zakila koitorako organo arra da. Barnean uretra du, espermatozoideak kanpora 

eramaten dituena. Zakilaren barnean leize-gorputz izeneko egiturak daude, 

odol-hodi ugariz zeharkatuta daudenak; odolez betetzen direnean, zakila zutitu 

egiten da. Uretra inguruan gorputz arola dago, zakila zutik jartzen denean 

uretra ez estutzeko, hortik semenak atera behar baitu. 
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99. irudia: zakilaren egitura 

 

Glandea zakilaren muturra da, eta prepuzioak estaltzen du. Sexu- 

harremanetarako prepuzioa atzeratu eta glandea azaleratu egiten da. Hori 

gertatzeko zailtasunak badaude, larruazalaren zati bat moztu behar da; 

gaixotasunari fimosi deritzo, eta ebakuntzaren edo zirkunzisioaren bidez 

konpontzen da.  

Testikuluak edo barrabilak gameto arrak sortzen dituzten organoak dira. Jaio 

aurretik, gorputz-barrunbeetatik kanpo gelditzen dira barrabilak, tenperatura 

txikiagoa izateko eta espermatozoideak sortzea posible izan dadin. Organo 

hauek espermatozoideak eta sexu-hormonak (androgenoak) sortzen dituzte. 

Eskrotoa testikuluak babesten dituen larruazal-poltsa da. 
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100.  irudia: ugal-aparatu arra 

 

b) Barneko organoak 

Barrabilen barnean hodi seminiferoak daude. Oso tolestuak daude eta bertan 

gameto arrak fabrikatzen dira, espermatozoideak. Sertoli zelulek 

espermatozoideen nutrizioaz arduratzen dira eta Leydig zelulek sexu-hormonak 

(testosterona) ekoizten dituzte. 

Epididimoa testikulu bakoitzaren gaineko aldean dagoen egitura da. 

Espermatozoideak bertan egoten dira heldu edo umotzen diren arte, hau da, 

mugikortasuna izan arte. 

Hodi deferentea epididimoaren jarraipena da, epididimo bakoitzetik ateratzen 

den hodi bakarra. Espermatozoideak hodi horietan zehar iristen dira uretrara. 

Basektomian hodi horiek ebaki eta lotzen dira, espermatozoideak uretrara irits 

ez daitezen. 

Barneko hodiez gain, guruin erantsiak ere badaude: 

Prostata gernu-maskuriaren beheko aldean dagoen guruina da. Likido bat 

jariatzen du espermatozoideen mugikortasuna bultzatzen duena eta babesten 

duena, baginako ingurunea azidoa delako. 

Semen-xixkuak semena sortu eta hodi deferentera jariatzen du; semenak 
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espermatozoideak garraiatzeko eta elikatzeko balio du.. 

Cowper-en guruinek uretrara isurtzen dute; fabrikatzen duten likidoak uretra 

lubrifikatzeko eta pH-a egokitzeko balio du. 

2.2. EMAKUMEEN UGAL-APARATUA 

Emakumeen ugal-aparatuan gametoak sortzen dituzten organoak daude: 

obarioak. Emakumeak heldutasun sexuala lortzen duenean, hilero obario batek 

obulu bat sortzen du (batzuetan salbuespenak daude). Ernalkuntzan 

espermatozoidearekin batzen da. Ugal-aparatuak garatzen ari den enbrioia 

elikatzen du.  

Emakumeen ugal-aparatuan ere barne-organoak eta kanpo organoak daude. 

Barne-organoak hauek dira: bi obulutegi eta sexu-alderdietako bideak 

(Fallopioren hodiak, umetokia eta bagina). Kanpoko organoari alu esaten zaio 

eta hiru osagai ditu: ezpain handiak, ezpain txikiak eta klitoria. 

Koitoaren bidez gizonak hazia isurtzen du emakumearen baginan. Ernalkuntza 

Fallopioren hodietan izaten da, eta enbrioia umetokiko hormetan txertatzen da 

(endometrioan); horma horiek aldez aurretik hormonen bidez prestatu dira. 

Gizona etengabe da emankor pubertaroaz geroztik; emakumeak, berriz, 

emankortasun-zikloak izaten ditu hilero; ziklo bakoitzeko egun gutxi batzuetan 

baizik ezin da haurdun geratu.  

a) Barneko organoak 

Obarioak edo obulutegiak sabelalde-barrunbean dauden bi organo dira eta 

pelbis-hezurrak babesten ditu. Gameto emeak edo obuluak sortzeaz arduratzen 

dira. Obulutegien tamaina pertsonaren araberakoa izaten da. Erdiko zatiari 

muin deritzo, eta nerbioz eta odol-hodiz zeharkatua dago. Azalean, De Graf-en 

folikulu izeneko barrunbe ugari dituzte; bakoitzak zaku-itxura du eta barnean 

obulua dago. 

Obuluak sortzeari obogenesi esaten zaio, eta hogeita zortzi egunetan behin 

gertatzen da. Obarioek estrogenoak eta progesteronak sortzen dituzte; titien 

garapenean eta ileen agerpenean eragina duten hormonak dira, eta gorputza 

haurdunaldirako prestatzen dute. 
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Fallopioren tronpak 10-13 cm bitarteko tubuluak dira. Obarioak eta umetokia 

lotzen dituzte, eta barnealdean epitelio zilioduna dute, obulua umetokira iristen 

laguntzeko. 

Umetokia organo gihartsua da; bertan fetua garatzen da. Maskuriaren atzean 

dago. Baginarekin batzen den aldean estuagoa da eta umetoki-lepo du izena. 

Hiru geruzaz osatua dago: perimetrioa, kanpokoa; miometrioa, erdikoa; eta 

endometrioa, barnekoa. 

Miometrioa lodiena da eta muskulu leunez osatua dago; haren uzkurdurari 

esker, erditzean fetua kanpoaldera aterako da. Endometrioa guruin ugari dituen 

mukosa da eta hileroko ziklo bakoitzean berritzen da. 

Bagina umetokia kanpoko organoekin lotzen duen kanala da. Haren funtzioa 

espermatozoideak jasotzea da. Paretaren elastikotasunari esker, neurriz alda 

daiteke. Beheko partea bulbara doa. 

 

101.  irudia: ugal-aparatu emearen barneko organoak 

 

b) Kanpoko organoak edo alua 

Ezpainak gantz-ehunezko tolesturak dira eta izerdi-guruinak dituzte. Lau ezpain 

daude: bi handi, azal iletsuz estaliak; eta bi txiki, ilerik gabeko tolestura meheak. 
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Klitoria goiko zatian dago, ezpain txikiak elkartzen diren lekuan. Arraren 

organoaren homologoa da. Atal zutikor hori emakumeen sexu-plazererako atal 

garrantzitsua da. 

Baginaren irekidura partzialki estalia dago himen izeneko mintz konektibo baten 

bitartez. 

Venus-eko mendia bulbaren gaineko partean dagoen kuxin antzekoa da. 

Ezpainek bezala, gantz- eta izerdi-guruinak ditu eta ilez estalia dago. 

Uretra gernua maskuritik kanpoaldera bideratzen duen hodia da. Emakumeetan 

2-5 cm bitarteko luzera du. Gernu-aparatuaren bukaera da; gizonen uretra ez 

bezala, ez dago ugal-aparatuarekin lotua. Uretra hodia aluan amaitzen da, 

baginaren zuloaren ondoan (irudian, baginaren gainean). 

 

102.  irudia: alua eta klitoria 

 

2.3. EMAKUMEEN TITI-GURUINAK 

Titiak eta ugatz-guruinak larruazaleko egiturak dira, baina emakumeetan, 

funtzionalki ugal-organoekin zuzenean erlazionatuak daude. Gizonen titiak 

emakumeenak agertzen diren leku berean kokatzen dira, baina gizonetan ez 

dira garatzen.  

Pubertaroan arin garatzen dira, gantz-metaketaren bidez. Haurdunaldian ugatz-

guruinak handitu egiten dira, eta erditu eta gero, esnea jariatzen hasiko dira. 
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Edoskitzea bukatzen denean, guruinak txikitu egiten dira. 

Ugatzak guruin-ehunez, ehun konektiboz eta gantzez osatuak daude. 

Ugatzetan honako egitura hauek daude: 

 Titi-areola: zirkularra da, pigmentatua, titiburuaren inguruan kokatua, eta 

guruinek eragindako goragune sakabanatu txikiak ditu. 

 Titiburua: muskulu leuna da eta hodi galaktoforo edo esne-eramaileen 

irteera-zuloak ditu. 

 Titi-gorputza: guruinek eta inguruan duten gantz-ehunak osatzen dute. 

 Titi-guruinak: edoskitzean esnea ekoizten dute. 

 

103.  irudia: emakumeen ugatzak 

 

3. UGAL-APARATUAREN FISIOLOGIA 

3.1. GAMETOGENESIA 

Gametoak sortzeko prozesuari gametogenesi deritzo. Gonada emean nahiz 

arrean gertatzen da. Gametoak —zelula haploideak— meiosi-prozesuaren 

bidez sortzen dira; emakumeen gametogenesia garapen enbrionarioan hasten 

da, eta maskulinoa pubertaroan.  
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a) Obogenesia 

Emakumeen gametoak eratzeari obogenesi deritzo. Prozesua jaio aurretik 

hasten da. Obulu bihur daitezen, hozi-zelulek aldaketa ugari pasa behar dituzte.  

 Zatiketa. Hozi-zelula diploideak ugaritu egiten dira mitosiaren bidez, eta 

obogonia izeneko zelulak sortzen dira.  

 Hazkundea. Obogoniak ere mitosiaren bidez ugaritzen dira eta bitelo 

izeneko elikagaiaz betetzen dute zitoplasma, tamaina nabarmena lortu 

arte. Orduan, lehen ordenako obozito bihurtzen dira (obozito primario). 

Meiosi-prozesuari ekiten diote, baina I. profasean gelditzen dira, 

pubertaroa arte. Hori guztia, fetuaren hirugarren eta zazpigarren hilabete 

bitartean gertatzen da. Obozitoa geruza batez inguratua geratzen da; 

folikulu primarioa da. Emakumeek jaiotzerakoan 400.000 obozito 

primario dituzte, gutxi gorabehera. Pubertaroan, sexu-ziklo bakoitzean 

obozito bat edo gehiago bizkor hazten dira, hurrengo fasera pasatzeko. 

 Heltzea. Emakumeak heldutasun sexuala lortzen duenean, hormonen 

eraginez, obozito primarioaren lehenengo zatiketa meiotikoak jarraitzen 

du. Ondorioz, bi zelula sortzen dira: bigarren ordenako obozitoa (obozito 

sekundarioa), eta lehen korpuskulu polarra, oso txikia. Zelula horiek 

dagoeneko haploideak dira. Ernalketa gauzatzen bada, meiosia aurrera 

doa, hau da, bigarren zatiketa meiotikoa burutzen da: lehen 

korpuskuluak bi bigarren korpuskulu polar ematen ditu; obozito 

sekundarioak, berriz, beste bigarren korpuskulu polarra eta obotida 

ematen ditu. Bukaeran, hiru korpuskulu polar antzuak desagertzen dira, 

eta obotida, elikagaiz bete eta garatu ondoren, obulu bilakatzen da. 

Ikusten denez, obogonia batetik obulu emankor bakarra sortzen da.  
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104.  irudia: obogenesia 

 

b) Espermatogenesia 

Gameto arren eraketa da. Espermatogonia izeneko zelula batetik, lau zelula 

haploide sortzen dira eta lauak espermatozoide emankor bihurtzen dira. 

Ondoko prozesu hauek gertatzen dira: 

 Zatiketa. Espermatogonia diploideak barrabiletako hodi espermatikoetan 

daude. Mitosiaren bidez ugaltzen dira. Heldutasun sexuala lortzen 

dutenean, espermatogonia gehiago eratzen jarraituko dute arrek. 

 Hazkundea. Espermatogonien tamaina handitzen da, eta lehen ordenako 

espermatozito bihurtzen dira (espermatozito primarioak). 

 Heltzea. I. meiosiaren bidez bigarren ordenako bi espermatozito sortzen 

dira (espermatozito sekundarioak), eta bigarren zatiketa meiotikoa jasan 
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ondoren, lau espermatida haploide sortzen dira. Horiek, aldaketa batzuk 

jasan ondoren, espermatozoide bilakatuko dira.  

 

105.  irudia: espermatogenesia 

 

3.2. GAMETOEN ANATOMIA 

a) Espermatozoidea 

 Buruak kromosomak gordetzen ditu eta akrosoma izeneko egitura 

dauka, obuluaren mintza zulatzeko behar dena. 

 Lepoan zentrosoma eta energia sortzen duten mitokondrioak daude. 

 Buztana flagelo batez osatua dago. 
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106.  irudia: espermatozoidearen egitura 

 

b) Obulua 

 Nukleoan kromosomak daude. 

 Biteloa zitoplasman dagoen elikagaia da. 

 Korpuskulu polarrak bigarren meiosian sortzen dira. 

 Iledun geruza (peluzida) mintz plasmatikoaren inguruan dago eta 

espermatozoidea itsatsita geratzeko balio du. 

 Erradio-koroa kanpoko geruza da. 

 

107.  irudia: obuluaren egitura 
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3.3. EMAKUMEEN ZIKLO GENITALA 

Gizonek ez bezala, emakumeek ugaltze-ahalmen zikliko eta aldizkakoa dute, 

eta nerabezaroan hasi eta menopausia arte irauten du. Ziklo horrek hogeita 

zortzi bat egun irauten du, gutxi gorabehera, baina inguruneko faktoreek 

eraginda alda daiteke. Zikloa hormona hauek kontrolatzen dute: 

 FSH edo hormona folikulu-kitzikatzailea. Folikulua heltzea bultzatzen du. 

Folikulu helduak estrogenoak ekoizten ditu eta hamalau egunetara 

obulazioa gertatzen da. Orduan, folikulua apurtzen da eta obulua aske 

geratzen da. Folikulua gorputz luteoa bihurtzen da.  

 Estrogenoek endometrioaren tamaina handitzen dute. 

 LH edo hormona lutenizatzailea. Gorputz luteoaren funtzioa mantentzen 

du beste bi astez. Horrek progesterona hormona jariatzen du. 

 Progesteronak endometrioaren hazkundea eragiten du. Haren 

kontzentrazioa jaisten denean hilekoa gertatzen da, hau da, loditu den 

endometrioa askatu egiten da, odola eta obuluarekin batera. 

Ernalkuntza gertatzen bada, zigotoa endometrioan kokatzen da eta gorputz 

luteoaren ekoizpena ez da gelditzen; beraz, hilekoa ez da gertatuko. 

 
108.  irudia: emakumeen ziklo genitala
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NERBIO-SISTEMA 
 

1. OINARRIZKO KONTZEPTUAK 

Nerbio-sistemak oinarrizko hiru funtzio ditu: zentzumenekoa, integratzailea eta 

motorra.  

Nerbio-sistemak aldaketak edo estimuluak atzematen ditu gorputzaren barnean 

zein kanpoko aldean (pH-aren aldaketa odolean, euri-tanta eskuan edo lore-

usaia, esate baterako); zentzumeneko funtzioa betetzen du. Jarraian, 

zentzumeneko informazioa aztertu, ebaluatu eta zer egin erabakitzen du; hori 

funtzio integratzailea da. Azkenik, estimuluei erantzuna ematen die, gihar-

uzkurduren bitartez edo guruin-jariatze bitartez; funtzio motorra esaten zaio. 

Nerbio-sistema zelula oso espezializatuz osatua dago. Gizakien biziraupenez 

arduratzen dira, zeregin oso berezitu eta ezinbestekoak betez. Beraz, gure 

nerbio-sistemaren lanari esker gaude bizirik. 

Honako hauek dira nerbio-sistemaren zereginak: 

1) Nerbio-bulkadak gorputzean zehar garraiatzea. Hiru eginkizun hauetan 

parte hartzen dute: 

 estimuluak eta informazioa zentzumen-organoen bidez jasotzea 

 estimulu horiei eman beharreko erantzuna dagokien organoetara 

bideratzea 

 hainbat organo ondo funtziona dezaten “aginduak” eramatea 

2) Estimuluak interpretatzea eta erantzunak elaboratzea. Izaki biziduna zenbat 

eta eboluzionatuagoa izan, orduan eta konplexuagoak izango dira 

erantzunak. 

3) Biziraupenerako ezinbesteko organoen funtzionamendua kontrolatzea 

(bihotz-taupadak, arnasketa-erritmoa, digestioa…). 

4) “Funtzio gorenak” burutzea, animalia konplexuen eta batez ere gizakiaren 

ezaugarri direnak: adimena, ikasteko eta arrazoitzeko gaitasuna, oroimena, 

sentimena, eta abar.  
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Nerbio-sistema antolatuta dago gorputzaren barnean eta kanpoaldean 

aldaketak detektatzeko, informazio hori ebaluatzeko eta, beharrezkoa balitz, 

erantzunak emateko aldaketak eraginez guruinetan eta giharretan. 

2. NERBIO-SISTEMAREN ANATOMIA 

Nerbio-sisteman oinarrizko bi azpisistema daude: nerbio-sistema zentrala eta 

nerbio-sistema periferikoa. 

 

109. irudia: nerbio-sistemaren atalak 

 

2.1. NERBIO-SISTEMA ZENTRALA (NSZ) 

Entzefaloak eta bizkarrezur-muinak osatzen dute nerbio-sistema zentrala. 

Hezur-egitura batek babesten du sistema: entzefaloaren kasuan garezurrak, eta 

bizkarrezur-muinaren kasuan bizkarrezurrak. Hezurrezko geruzaren barnetik 

meninge izeneko hiru mintz daude barrurantz: duramaterra, araknoidea eta 

piamaterra. Azken bien artean likido zefalorrakideoa dago. 

Bai entzefaloa bai muina zelula-gorputzez eta nerbio-zuntzez osatuak daude. 

Horregatik bi gai-mota daude: gai grisa —iluna, zelula-gorputzak eta dendritak 

osatua— eta gai zuria —neuronen axoien paketez osatua—. 
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Entzefaloan gai grisa kanpoaldean dago eta gai zuria barnealdean. Muinean, 

berriz, alderantziz: gai grisa barnealdean eta gai zuria kanpoaldean. 

Nerbio-sistema zentralaren egiturak aztertuko ditugu.  

2.1.1. ENTZEFALOA 

Entzefaloan garuna, zerebeloa eta bizkarrezurreko erraboila daude. Banan-

banan aztertuko ditugu. 

a) Garuna 

Entzefaloaren zatirik handiena da. 1.200 g-ko pisua dauka, gutxi gorabehera. Bi 

hemisferio ditu, ezkerrekoa eta eskuinekoa, eta hemisferio arteko fisurak 

bananduak daude. Kanpotik intxaur baten antza du eta garun-tolesturak 

dauzka. Garun-azal horretan gai grisa dago, eta barnealdean zuria. Gai 

zuriaren bidez bi hemisferioen arteko lotura egiten da. 

Bertan oroimena, afektua, arrazoiketa, adimena eta abarren eremuak daude. 

b) Zerebeloa 

Garunaren azpian dago eta hura baino askoz txikiagoa da. Zerebeloaren 

azalean zehar ere ildoak agertzen dira. Gai grisa kanpoan du, eta zuria, oso 

adarkatua, barnean. 

Zerebeloaren funtziorik garrantzitsuena mugimenduak koordinatzea da, 

borondatezkoak eta erreflexuak. Horretaz gain, orekaren zuzenketan parte 

hartzen du eta ikasitako mugimendu askoren kontrolean ere bai. 

c) Bizkarrezur-erraboila 

Garondoan dago; gorantz zerebeloarekin eta garunarekin komunikatzen da, eta 

beherantz bizkarrezur-muinarekin. Garraio-lana egiten du: muinetik garunera 

doazen gorputzeko zentzumen-korronte guztiak bertatik pasatzen dira eta 

garunetik gorputzera doazen nerbio-korronte motor guztiak ere handik jaisten 

dira. 

Gainera, automatismoak erregulatzen ditu (arnasketa, bihotzaren erregulazioa 

edo odol-hodien uzkurdura), baita eztularen, irenstearen eta gorakoen 

erreflexuak ere. 
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110. irudia: entzefaloaren atalak 

 

2.1.2 . BIZKARREZUR-MUINA 

Erraboilaren jarraipena da, pareta lodiko eta argi fineko hodi bat, kordoi baten 

antza daukana. Hatz txikiaren lodiera du eta kolore zurikoa da. 

Bizkarrezurraren barnean dago eta meningeek biltzen dute. Goitik behera 

bizkarrezur-erraboiletik bigarren gerri-ornoraino doa, eta nerbio-harizpi batean 

du bukaera. 

Egitura horren barrualdean sustantzia grisa dago (neuronen gorputzak), eta 

kanpoaldean sustantzia zuria (neuronen axoiak). 

Substantzia grisak tximeleta baten edo H hizkiaren itxura dauka, lau adar 

baititu: aurreko biak lodiak eta laburrak dira, eta atzeko biak finak eta luzeak. 

Atzeko adarretatik zentzumen-nerbioak pasatzen dira (aferenteak) eta aurreko 

adarretatik nerbio eragileak (eferenteak). 

Bi eginkizun ditu bizkarrezur-muinak: bata, informazioa garraiatzea entzefalotik 

organo efektoreetara eta organo hartzaileetatik garunera; bestea, jarduera 

erreflexuak kontrolatzea. 

Muina zeharkatzen duten nerbio-sortak gurutzatu egiten dira bertan edo 

entzefaloan; horrela, garunaren ezkerreko hemisferioak organismoaren 

eskuineko aldea kontrolatzen du, eta alderantziz. 

 



9. UD Nerbio-sistema                                                                 Giza Anatomia eta Fisiologia 

135 

 

 

 

111. irudia: bizkarrezur-muina 

 

2.2. NERBIO-SISTEMA PERIFERIKOA (NSP) 

NSZtik irteten edo sartzen diren nerbioek osatzen dute Nerbio-sistema 

periferikoa, eta bere funtzioa organismoko errezeptore eta efektore guztiak 

Nerbio-sistema zentralarekin lotzea da. Nerbioak hainbat irizpideren arabera 

sailkatzen dira: 

a) Nerbio-bulkadaren noranzkoaren arabera: 

 zentzumen-nerbioak, errezeptoreetatik koordinazio-zentroetara 

 nerbio eragileak, koordinazio-zentroetatik organo efektoreetara 

 nerbio mistoak, bi noranzkoetara 

b) Abiatzeko lekuaren arabera: 

 burezurreko nerbioak edo nerbio kranialak, entzefalotik irteten direnak 

(hamabi pare) 

 bizkarrezurreko nerbioak, bertatik irteten direnak (hogeita hamahiru 

pare) 

 

Ikuspegi funtzionaletik, nerbio-sistema periferikoan bi sistema-mota daude: 
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 Sistema somatikoa, betebehar nagusia kanpoaldearekin harremanak 

izatea duena; hau da, borondatezko funtzioak (mugimenduak) 

kontrolatzea eta kanpoko aldaketei erantzuna ematea. 

 Sistema autonomoa edo begetatiboa, barneko erraien jarduera 

erregulatzen duena, ez-borondatezko funtzioak (mugimenduak) 

kontrolatzen dituena eta kanpoko aldaketei erantzuna ematen diena. 

Batez ere hiru funtzio ditu: 

 gorputzeko muskuluen uzkurdura/erlaxazioa 

 barne-organoen estimulazioa/inhibizioa 

 sistema endokrinoaren hormona jarioaren kontrola 

Sistema autonomoa, aldi berean, elkarren aurkako funtzioak dituzten 

beste bi sistemek osatzen dute: 

 sistema sinpatikoa, organismoa ekintzarako prestatzen duena 

 sistema parasinpatikoa, organismoa erlaxatzen duena 

 

Energia behar duten funtzio guztiak nerbio-sistema sinpatikoak erregulatzen 

ditu (organismoak arrisku baten aurka babestu behar duenean). Alderantziz, 

nerbio-sistema parasinpatikoak energia berreskuratzeko behar diren funtzioak 

estimulatzen ditu. 

NSPren neurotransmisore garrantzitsuenak azetilkolina eta noradrenalina dira. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisore
https://eu.wikipedia.org/wiki/Azetilkolina
https://eu.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
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112. irudia: sistema sinpatikoaren eta parasinpatikoaren ekintzak 

 

2.3. NERBIO-SISTEMAREN EHUNA 

Neuronak dira nerbio-sistemaren zelula espezializatuak (forma berezikoak) eta 

neurogliarekin batera (zelula laguntzaileak) nerbio-ehuna eratzen dute. 

Neuronak garraiatzaile aktiboak dira eta komunikazio-sareak eratzen dituzte; 

neuroglia edo glia-zelulak sostengatzaileak dira eta neuronentzat giro egokia 

mantentzen laguntzen dute. 

a) Neuronak 

Zeregin oso berezietan espezializatuak dauden zelulak dira; biziraupenerako 

nahiz edozein ekintza gauzatzeko informazioa garraiatzen dute gorputzean 

barrena. Ez dute ugaltzeko ahalmenik eta inguruan dituzten zelulek oinarrizko 

zereginetan laguntzen diete. 
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Neuronen egitura aztertuko dugu: 

 Gorputz zelularra edo soma. Nukleoa, zitoplasma, mitokondrioak eta 

Golgiren aparatua bertan daude. Berariazko egiturak ere baditu, zeregin 

berezituekin zerikusi zuzena daukatenak: neurozuntzexkak, hari finez eginda 

dauden mikrotubuluak, zitoplasma guztian zabalduak; eta Nissl-en gorputzak, 

neurona batetik bestera nerbio-bulkadak transmititzeko behar diren proteinak 

sortzen dituztenak. 

 Dendritak. Gorputz zelularraren arbola-formako luzakinak dira. 

Estimuluak jasotzen dituzte, eta nerbio-bulkadak somara daramatzate. 

 Axoia. Somatik bulkada urruntzen duen luzakin bakarra da. Axoiaren 

muturrak adarrak ditu, eta adarren bukaeran botoi sinaptikoak daude. Botoi 

sinaptiko bakoitzak mitokondrioak eta hainbat besikula ditu. 

 Mintz plasmatikoa. Neurona guztia inguratzen du. 

Neuronaren ezaugarria da nerbio-bulkadak eragin eta garraiatzen dituela; 

beraz, kitzikakortasuna eta konduktibitatea dauzka. 

Esan daiteke nerbio-bulkadak mintz plasmatikoan zehar gertatzen diren 

gorabehera elektrikoak direla eta beti norabide bakarrean transmititzen direla; 

dendritetan hasi eta neuronaren beste muturrera doaz, axoira, alegia. 

 

113. irudia: neuronaren atalak 
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b) Neuroglia 

Neuroglia edo glia-zelulak ehun-konektibozko zelula espezializatuak dira. 

Nerbio-sistemari sostengua ematen diote. Oso ugariak dira, eta 

espezializazioaren arabera, honako hauek dira zelula-mota garrantzitsuenak: 

 Oligodendrozitoak. Axoiak inguratzen dituzte nerbio-sistema zentralean. 

Nerbio-zuntzak batuak mantentzen dituzte eta haiek inguratzen dituen lipidozko 

estalki babeslea ekoizten dute (zorrotxo baten gisa). 

 Schwann-en zelulak. Oligodendrozitoen zereginaren antzerakoa dute 

nerbio-sistema periferikoan. Neuronen axoiek mielinazko zorroa badin badute 

zuriak dira, eta mielina gabeak badira, aldiz, kolore marroikoak. 

 Astrozitoak. Izar-itxura daukate eta nerbio-sistema zentralean neuronak 

elikatzen dituzte. 

 Mikroglia. Nerbio-sistema zentraleko neuronak babesten dituzte, 

makrofagoak baitira. 

 Ependimo-zelulak. Zilindro-itxurakoak dira eta nerbio-sistema zentralaren 

estaldura-ehuna osatzen dute. 
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114. irudia: neuroglia-zelulak 

 

3. NERBIO-SISTEMAREN FUNTZIONAMENDUA 

Neuronaren mintza polarizatua dago: ez du ioi kopuru bera barruan (karga 

negatiboak) eta kanpoan (karga positiboak). Horri esker, neuronek estimuluak 

jaso ez ezik, igorri ere egin ditzakete nerbio-bulkada moduan, neurona batetik 

bestera edo organo efektore batera. 

Neuronara estimulu egokia iristen bada, mintzaren punta batean behin-

behineko asaldura izaten da; hau da, karga positiboen eta negatiboen aldaketa 

eta, beraz, polaritatea aldaraztea. Horrela, mintzaren barruan karga positiboa 

izango da, eta kanpoan negatiboa. Polaritate-aldaketa horiek berehala 

zabaltzen dira mintzaren eremu batetik bestera, eta horri nerbio-bulkada esaten 

zaio.  

Ramon y Cajalek neuronaren anatomia eta fisiologia azaldu zuen. Lan horren 
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arabera, neuronak botoi sinaptikoak ditu axoiaren muturren bukaeran, eta 

neuronen arteko erlazioak kontaktu bakunak eta jarraitasunik gabekoak dira. 

Neuronen artean diren jarraitasunik gabeko konexio horiei sinapsi deritze. 

Nerbio-bulkadak salto bat egin behar du neurona batetik bestera igarotzeko.  

Nerbio-korrontea beti noranzko berean joaten da: dendrita batetik sartzen da, 

zelula-gorputza zeharkatzen du eta axoitik ateratzen da. 

Sinapsiak beti axoien eta dendriten artean edo axoien eta zelula-gorputzen 

artean sortzen dira eta inoiz ez bi zelula-gorputzen, bi dendriten edo bi axoien 

artean. 

3.1. EZ-BORONDATEZKO EKINTZAK 

Automatikoki egiten dira, borondateak parte hartu gabe. Organo efektore batek 

(muskuluak eta guruinak) kinada bat jasotzean, erantzun egiten du, eta garunak 

erantzun horri ezin dio oztoporik edo aldaketarik ezarri. Erreflexuen adibideak 

ugari dira: esku bat bero-iturri bizi batera hurbiltzen dugunean, muskulu-

erantzun bat bultzatzen da eta berehalaxe aldentzen dugu. Borondateak ez du 

zerikusirik erreakzioan. 

Ez-borondatezko ekintzek bizkarrezurreko muinean daukate jatorria, garunak 

zerikusirik eduki gabe, eta arku erreflexu deritze. 

Erreflexu batean gertatzen diren ekintzak honako hauek dira: 

1. Kinada hartzeko gai den hartzaile batek jasotzen du estimulua. 

2. Zentzumen-nerbio batek kinada gidatzen du axoiaren bidez, asoziazio-

neurona batera heldu arte. 

3. Asoziazio-neuronak zentzumen-korrontea eraldatzen du eta motor-

korronte bihurtu. 

4. Neurona eragile batek korrontea jasotzen du eta, dendriten bidez, 

bulkada bizkarrezur-muinetik irteten da; kinada kanpoaldera gidatzen da 

organo eragileraino. 

5. Organo eragilea muskulua edo guruina da, eta hark ematen du 

erantzuna. 
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115. irudia: ez-borondatezko erantzunak 

 

3.2. BORONDATEZKO EKINTZAK 

Ekintza kontzienteak dira; bizkarrezur-muinak eta garunaren azalak parte 

hartzen dute borondatezko ekintzatan. 

Ekintza horiek honela gertatzen dira, gutxi gorabehera: 

1. Hartzaileak hartzen dituen kinadak bizkarrezur-muineraino transmititzen 

dira zentzumen-nerbioen bidez, erreflexuekin gertatzen den moduan. 

2. Muinaren zentzumen-neuronekin sinapsiak sortzen dira, eta axoiek 

garun-azaleraino eroaten dute bulkada gai zurian zehar. 

3. Garun-azalean interneurona batek informazioa analizatu eta gordetzen 

du; horrela, sentimena kontziente bilakatzen du. 
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4. Garun-azala osatzen duten neuronetatik erantzuna hasten da eta haien 

axoien bidez kanporantz eroaten da bulkada. Axoi horiek erraboilean norabidea 

aldatzen dute: ezkerrekoak eskuinaldera pasatzen dira eta alderantziz. 

5. Muinaren gai grisean sinapsia sortzen dute neurona-eragileekin eta 

neurona horien axoiek nerbio-bulkada organo eragileraino eramaten dute, 

behar den mugimenduarekin erantzun dezan. 

 

 
 

116. irudia: borondatezko ekintzak 
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ZENTZUMEN-ORGANOAK 
 

 

1. SARRERA 

Espezializatutako errezeptoreek gizakiak ingurunetik behar duen informazioa 

jasotzen dute. Errezeptoreek organoak osatzen dituzte; organo horiei 

zentzumen-organo esaten zaie. 

Zentzumen-organoak zenbait energia-mota jasotzen espezializatuak daude. 

Informazioaren sarbideak dira eta, gainera, informazio hori nerbio-bulkada 

moduan garunera igortzeaz arduratzen dira. Informazioa garunean behar 

bezala interpretatuko da.  

Bost zentzumenek batera eta era koordinatuan jarduten dute; horrenbestez, 

garunean osatuko den azken irudiak jasotako sentsazio guztiak bilduko ditu.  

Errezeptore guztiek espezifikotasun handia dute; hau da, errezeptore bakoitza 

kinada-mota bat bakarrik jasotzeko prestatua dago eta ez da gai bestelako 

estimuluak hautemateko. 

Hainbat modutan sailka daitezke errezeptoreak: 

a) kokapenaren arabera: 

 barne-errezeptoreak 

 kanpo-errezeptoreak 

b) jasotzen dituzten estimuluen arabera: 

 mekanorrezeptoreak 

 kimiorrezeptoreak  

 termorrezeptoreak 

 fotorrezeptoreak 

2. DASTAMENA 

Ahoan zerbait sartzen dugunean, hainbat sentsazio antzematen ditugu 

dastamenaren bidez. Sentsazio horiei gustu edo zapore esaten diegu eta 

mihian ditugun kimiorrezeptoreei esker jasotzen ditugu. 
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Horretarako, substantziek disolbatuak egon behar dute eta hori da listuak 

betetzen duen funtzioa. Zaporeak antzematen dituztenak konkor-itxurako 

dastamen-papilak dira. Dastamen-papila gehienak mihian daude, nahiz eta 

ahosabaian, amigdalen behealdean eta nasofaringearen inguruan ere badiren. 

Dena den, nabaritzen den zaporea usaimenaren eta ukimenaren sentsazioen 

nahastea da. Horregatik, hotzeriaren eraginez pituitario horian dauden 

usaimenaren errezeptoreak bustiak daudenean, zaporeak ez dira behar bezala 

bereizten.  

2.1. ANATOMIA 

Dastamen-organoak bi osagai nagusi ditu: dastamen-papilak eta dastamen-

botoiak. 

Papilak egitura espezializatuak dira; horien gainean dastamen-botoiak izan 

daitezke. Kontaktuaren bidez jasotzen dituzte zaporeak.  

Helduek hamar mila dastamen-papila dituzte eta umeek are gehiago. Formaren 

araberako lau mota ditugu: 

 kaliza-itxurakoak, mihiaren atzealdean V forman jarriak 

 fungiformeak (onddo-itxurakoak), mihiaren puntan eta ertzetan 

 filiformeak (hari-itxurakoak), mihian sakabanatuak 

 hosto-itxurakoak, mihiaren alboan eta atzealdean 

Lehenengo hiruek dastamena hautemateko balio dute. Dastamen-papila 

guztiak zapore guztiak hautemateko gai dira, ez daude zapore batean 

espezializatuak. Hala ere, mihiaren zenbait eremutan, hobeto erantzuten dute 

zapore batekin beste batekin baino.  

Filiformeek ez dute dastamen-botoirik; hau da, ez dute zaporeak hautemateko 

gaitasunik, ukimenerako bakarrik balio dute. 
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117.  irudia: dastamen-papilen banaketa 

 

 

 

118.  irudia: dastamen-papilen motak 
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Papiletan hainbat dastamen-botoi ditugu, eta horietan, nerbio-zelulak funtsezko 

egiturak dira. Dastamen-botoiak espezializatuak izanda ere, badirudi papila 

guztiek zapore guztiak desberdintzeko balio dutela. Zahartzaroan botoi asko 

endekatzen dira eta dastamen-sentsazioa ez da hain bizia. Botoietatik 

ateratzen den informazioa nerbio-sistema zentralera heltzen da, nerbio 

kranialen bidez. 

 

119.  irudia: dastamen-papilak eta -botoiak 

 

Substantzia bakoitzak kitzikatzeko duen mekanismoa ez da guztiz ezaguna. 

Gehienen iritziz, substantzia zaporetsuek mintzaren ezaugarriak aldatzen 

dituzte; zenbait ioiekiko iragazkorragoa egiten da eta, ondorioz, mintza 

despolarizatzen da. Minutu bateko etengabeko kitzikapenaren ondoren, 

dastamena ia guztiz moldatzen da; horrek ez du ematen botoien eraginagatik 

denik, baizik eta nerbio-sistema zentralaren egokitzapenarengatik. 
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2.2. ZAPOREAK 

Funtsezko lau zapore daude, eta horiek konbinatuta zapore asko desberdindu 

ditzakegu: 

 Mingotsa. Papilak mihiaren atzeko partean eta ahosabaian daude 

bereziki. Ez da substantzia bakar batek eragindakoa. Orokorrean 

mingotsak direnak osasunerako kaltegarriak dira eta kasu batzuetan 

pozoitsuak. Horregatik, zapore desatsegina izan ohi da.  

 Gazia. Mihiaren puntan eta alboetan dauden papilatan antzematen da 

batez ere. Gatz ionizatuek sortzen dute. 

 Garratza. Mihiaren alboetako papilatan antzematen da gehien. Azidoek 

sortzen dute eta intentsitatea pH-arekiko alderantziz proportzionala da. 

 Gozoa. Mihiaren puntan daude papila gehienak. Asetasun handiena 

ematen digun zaporea da, karbohidratoak erregai energetikorik 

erabilienak direlako. 

Zapore guztien asetasuna kontzentrazioaren arabera aldagarria da; intentsitate 

batetik aurrera, zenbat eta kontzentratuago izan zaporea, orduan eta 

desatseginagoa. Adinarekin aldatu egiten da. 

 

3. ENTZUMENA 

Entzumena oreka-sentimenarekin erlazionatua dago, biak belarrian oinarrituak 

daudelako. 

3.1. BELARRIAREN ANATOMIA 

Belarrian honako hiru atal hauek daude: 

a) Kanpo-belarria 

Belarri-hegala edo pabiloi aurikularra kartilago malgua da. Funtzio 

garrantzitsuena soinu-uhinen erresonantzia da, soinuaren intentsitatea 

handitzeko. 

Kanpoko entzute-bideak tinpanoanan du bukaera; lehenengo bi herenetan 

kartilagoaren luzapena da, eta beste herena hezurrez inguratua dago. 

Barnealdean ile eta argizari-guruin asko ditu, partikula arrotzen sarrera 

galarazteko. 



10. UD Zentzumen-organoak                                                     Giza Anatomia eta Fisiologia 

150 

 

 

120.  irudia: belarriaren atalak 

 

b) Erdiko belarria 

Tinpanoan hasten da eta jarraian hezurtxoen katea du: mailua, ingudea eta 

estribua. Hezur txiki horiek tinpanoraino heltzen diren bibrazioak transmititzen 

dituzte. Erdiko belarrian Eustakioren tronpa ere badaukagu, digestio-hodia 

(faringea) eta erdiko belarria konektatzen dituena; tinpanoaren alde bietatik 

dagoen presioa berdintzeko balio du —hau da, tinpanoak apurtzeko arriskua 

gutxitzeko—.  

Erdiko belarriak leiho obalean (handiena) eta leiho biribilean du bukaera; biak 

mintzezkok dira. 

c) Barne-belarria 

Hezur tenporalean pasabide batzuk daude; hezur-labirinto izena dute. Barruan 

perilinfa likidoak zirkulatzen du. Barne-belarrian hiru egitura hauek daude: 

 Bestibulua. Beste bi egituren arteko pasabidea da. Orekaren 

zentzumenerako errezeptoreak daude bertan; zelula ziliodunek 

azelerazioak eta dezelerazioak detektatzen dituzte. Bi barrunbe daude 

bestibuluan: utrikulua eta sakulua. Erdiko belarriaren bi leihoekin lotua 

dago (leiho obalatuarekin eta biribilarekin, hurrenez hurren). 
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 Hodi erdizirkularrak. Espazioko hiru norabideetan orientatuak dauden 

hiru hodi labur dira, eta utrikuluarekin lotuak daude. Barruan orekarako 

errezeptoreak daude. Endolinfa izeneko likidoz beteak daude. 

 Koklea. Espiralean kiribildua dagoen hodi luzea da; barraskilo-itxura du. 

Sakuluarekin lotua dago. Koklearen barrualdean hiru hodi daude. 

Erdikoan Corti-ren organoa dago, soinuaren errezeptoreak diren zelula 

ziliodunekin. Hodi hori endolinfaz beteta dago eta beste biak perilinfaz. 

Bestibulutik eta hodi erdizirkularretatik ateratzen diren seinaleak nerbio 

koklearrean elkartzen dira; gero, entzumen-nerbiotik informazioa entzefalora 

joango da.  

 

 

121.  irudia: barne-belarria 
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3.2. BELARRIAREN FISIOLOGIA 

Belarriak bi funtzio betetzen ditu. 

a) OREKA 

Barneko belarrian dauden barrunbeek, utrikuluak eta sakuluak, gure kokapenari 

buruzko informazioa ematen digute. Poltsa-itxurakoak dira eta barruan kaltzio 

karbonatozko harriak daude (otolitoak). Harri horiek grabitatearen eraginez beti 

barrunbeetan beherantz abiatzen dira, eta erortzean, zelula ziliodunen kontra 

jotzen dute. Buruaren kokapenaren arabera, zelula batzuen edo beste batzuen 

kontra jotzen dute; horrela posizioaren informazioa bidaltzen da. Horri oreka 

estatiko deritzo.  

Oreka dinamikoa kanal erdizirkularretan oinarritua dago eta mugimenduen 

gaineko informazioa ematen digu. Burua mugitzen dugunean, buruaren 

biraketari jarraiki, perilinfa mugitzen da, hau da, kanalen barruko likidoa. 

Likidoak jo egiten du beste zelula ziliodun batzuen kontra, eta horrek esaten 

digu zein norabidetan mugitzen dugun burua. Bat-batean gelditzen garenean, 

inertzia dela eta, perilinfa oraindik desplazatzen ari da eta kontraesanezko 

informazioak jasotzen ditugu: begiena eta muskuluena (geldirik gaudela) eta 

oraindik mugimenduan dagoen likidoarena (mugitzen ari garela). Arrazoi 

horrengatik zorabiatzen gara. 
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122.  irudia: oreka 

 

b)     Entzumena 

Belarri-pabiloiak soinu-uhinak jaso eta kanpoko entzunbidetik kanalizatzen ditu. 

Uhinek tinpano-mintza bibrarazten dute; horrek mailua, gero ingudea eta 

azkenik estribua mugitzen ditu. Estribuak, leiho obalaren bitartez, bestibuluaren 

eta koklearen barrunbean dagoen perilinfa mugitzen du. Gero, Corti-ren 

organoa dagoen hodiaren mintza bibrarazten du (mintz basala), eta hori 

gertatzean, mintzean dauden zelula ziliodunek nerbio-kinada bat sortzen dute 

marruskadura eraginez goiko aldean dagoen beste mintzaren kontra (mintz 

tektoriala). Azkenik, entzumen-nerbiotik garuneraino transmititzen da seinalea. 

Kate horren bidez, jatorrizko bulkada anplifikatzen da.  
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123.  irudia: koklearen egitura 

 

 

4. IKUSMENA 

Begiek kanpotik argi moduan iristen den energia jasotzen dute. Argi-energia 

hori garunean interpretatzen da, eta horregatik ikus dezakegu.  

Gizakiaren begiak 400 eta 700 nm arteko espektro ikusgaiaren erradiazioak 

ikus ditzake; hau da, urdinetik gorrira artekoak.  

Ikusmenaren bidez, gizakia kanpoarekin komunikatzen da eta inguratzen duen 

munduari buruzko irudi propioa osatzen du. Ikusmena, gainera, zentzumen 

nagusitzat hartzen da, haren bidez hautematen baitira kolorea, forma, 

mugimendua, egitura eta sakontasuna.  

Giza begiak objektuen irudi alderantzikatuak sortzen ditu, leiar-sistema bati 

esker. Begiaren atalak aztertuko ditugu: 

 Kornea. Begiaren aurrealdea estaltzen duen geruza gardena da. Argia 

korneatik sartzen da. Konjuntiba geruzak kornea babesten du. 

 Irisa. Argiaren sarrera erregulatzen duen geruza da, zabaldu eta uzkurtu 

daitekeena. Argiaren sarbidea begi-niniaren bidez erregulatzen da. 

 Kristalinoa. Leiar konbergentea da, irudiak erretinan enfokatzeaz 

arduratzen dena. 
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 Erretina. Begiaren atzealdea eta barrualdea estaltzen duen zelula-xafla 

da. 

 

124.  irudia: begiaren atalak 

 

Begian, kristalinoaren kurbadura egokitu egiten da, enfokatu ahal izateko. 

Prozesu horri moldaera esaten zaio: kristalinoa konkortu egiten da hurbileko 

irudiak enfokatzeko, eta lautu egiten da urrutiko irudiak enfokatzeko. Erretinan 

sortzen den irudia alderantzikatuta dago eta benetako objektua baino txikiagoa 

da. 

Begian zenbait egitura erantsi dago: 

 Bekainak larruazal lodiko bi arku iletsu dira, azpian muskuluak daude, eta 

kopetatik datorren izerdia alboetara bideratzeko balio dute. 

 Betazalak bi tolestura dira, kartilagozkoak. Behin eta berriro ixten dira 

begiak garbitzeko eta bustitzeko. Barruko geruzak guruinak ditu eta 

gantzezko babesa jariatzen dute.  

 Betileak betazalen ertzetan daude eta begia argitik eta hautsetik 

babesten dute. 

 Malko-guruinek lubrifikatzaile eta bakterizida diren malkoak fabrikatzen 

dituzte. 
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125.  irudia: begia eta egitura erantsiak 

 

4.1. IKUSMENAREN FISIOLOGIA 

Kanpoko argiak kornea zeharkatzen du eta irisetik kristalinora igarotzen da. 

Horrela sartzen diren argi-izpiak erretinan kontzentratzen dira; erretinan 

milioika zelula-errezeptore espezializatu daude (fotorrezeptoreak). Hauek dira 

zelula fotorrezeptoreak:  

 konoak, koloreen ikusmenaren ardura duten fotorrezeptoreak 

 makilak, zuri-beltzean ikusteaz arduratzen diren fotorrezeptoreak 

Nerbio-bulkada bihurtutako erretinako irudiak ikusmen-nerbioetatik garunera 

joaten dira. Han, prozesatu egiten dira, eta emaitza ikusmenaren fenomenoa 

da. 

 

5. UKIMENA 

Larruazala daukagun organorik handiena da. Ukimenaren bidez, kanpoari 

buruzko informazioa jasotzen da, adibidez, tenperatura, presioa, bibrazioa, 

ukipena eta mina. 

 

Larruazalean hiru geruza daude: epidermisa, dermisa eta endodermisa. Egitura 

eta ezaugarriak gogoratzeko, errebisatu bigarren unitatea. Atal honetan, 

dermisean dauden hainbat egitura eta estimulu-errezeptore aztertuko ditugu. 

Dermisean zelulak bizirik daude, eta sebo- eta izerdi-guruinez gain, honako 



10. UD Zentzumen-organoak                                                     Giza Anatomia eta Fisiologia 

157 

 

egitura hauek daude: 

a) Melanoforoak 

Zelula horiek pigmentu bat daukate, melanina izenekoa, larruazala iluntzeko 

balio duena. Arraza guztien arteko ezberdintasuna melaninaren kantitatea da. 

Eguzki-izpien kontrako babesa ematen du. Asiarrek beste pigmentu bat dute, 

karotina. Bien fabrikazioa izpi ultramoreei esker errazten da; horregatik, 

eguzkitan gaudenean, beltzaran bilakatzen gara. Orbanetan (orinak eta pekak) 

pigmentua metatzen da. 

b) Estimulu-errezeptoreak 

Ukimenak larruazalean dauka oinarria. Ukimen-sentsazioak neurtzeko, 

larruazalak ehun konjuntibozko kapsuletan itxita dauden korpuskuluak 

erabiltzen ditu. Kalkulatzen da larruazalak lau bat milioi errezeptore sentikor 

dituela. Era irregularrean sakabanatua daude: bizkarrean gutxi dugu, alde hori 

ez da oso sentikorra; sexu-aldeetan edo hatz-puntetan, berriz, asko. Bi 

motatakoak izan daitezke: mekanorrezeptoreak eta errezeptore gorenak. 

Mekanorrezeptoreak espezifikoak dira eta hainbat estimulu-mota hautematen 

dituzte: 

 Meissner-en korpuskuluek objektuen itxuraz eta tamainaz jabetzeko 

balio dute. Horiei esker, leunaren eta latzaren arteko ezberdintasuna 

bereizten dugu. Dermisaren azalean kokatuak daude, eta mihiaren 

puntan eta hatz-puntatan ugariagoak dira. 

 Pacini-ren korpuskuluek presioa neurtzeko balio dute. Horiei esker, 

gogorraren eta bigunaren arteko aldea bereizten dugu. Dermisaren 

geruza sakonean daude. 

 Krause-ren korpuskuluek hotzarekin erlazionatutako tenperatura- 

aldaketak antzematen dituzte. 

 Ruffini-ren korpuskuluek beroarekin erlazionatutako tenperatura- 

aldaketak antzematen dituzte. Esku-gainaldean ugariagoak dira. 

Errezeptore gorenak ez dira espezifikoak, aske dauden neuronen bukaerak dira 

eta mina sentitzeko balio dute. Edozein motatako estimuluekin aktiba daitezke, 
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estimulua nahiko altua bada. Transmititzen duten informazioa bi bidetik joan 

daiteke: eroapen azkarrez (12-30 m/s) edo eroapen motelez (0,5-2 m/s). 

Horregatik, bi motatako mina sentitu dezakegu: bat zorrotza eta laburra; eta 

bestea amatatuagoa eta zehaztugabea baina luzeagoa. Lehenengoa sentitzen 

dugunean, ekintza erreflexuen bitartez gorputzaren atala mugitzen dugu; 

bigarren motako mina ez da kentzen zaurituta dagoen atala sendatu arte. 

Minaren informazioa garunera ailegatzen denean, endorfinak askatzen dira 

min-sentsazioa arintzeko. 

 

126.  irudia: dermisaren estimulu-errezeptoreak 

 

6. USAIMENA 

Sentimenen artean giza usaimena ezezagunenetakoa da. Alde batetik, usain-

mintza sudur barneko goiko zatian dagoelako eta hura aztertzea nahiko zaila 

delako; eta bestetik, giza usaimena zenbait animaliaren usaimenaren aldean 

nahiko eskasa delako. 

Usaimen-mintza sudur-zuloen atzeko eta goiko zatian dago eta pituitario hori du 

izena. Usaina hautematen duten zelulak nerbio-sistema zentraletatik datozen 
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neurona bipolarrak dira. Usaimen-zelulen artean tartekatuak, mukia jariatzen 

duten Bowman-en guruinak daude. Egindako azken ikerketen arabera, lehen 

mailako berrogei eta hamar usain baino gehiago daude. 

 

127.  irudia: usaimen-mintza 

 

Usaimena arnasa hartzearekin nabaritzen da; arnasa sakon hartuz gero, 

usaimenaren sentikortasuna handitzen da. Behin sortuta, nerbio-kinada bizkar-

erraboilera abiatzen da. Hor hogeita bost mila axoi sartzen dira, eta sinapsiak 

eginez, garunera bidaltzen dituzte kinadak. 

Dastamena bezala, usaimena ere nekatu egin daiteke substantzia bera 

denbora luzean hautemanez gero. Hori dela eta, usain beraren mende denbora 

luzez egoten direnek azkenean ez dute usain hori hautematen.  

Dastamenarekin egin den moduan, oinarrizko usain-sentsazioak sailkatzen 

saiatu dira, baina hori konplexuagoa da. Egun, oinarrizko 50 usaimen-

sentsazio edo gehiago daudela uste da. 

 

 

 

 
 


