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SSAARRRREERRAA  
 

Lan-tresnen bitartez, ikasleei digestio-aparatuari buruzko hainbat kontzeptu ezagutaraztea da 

liburuxka honen helburua, mota askotako ariketak eginez. Horretarako, lehenengo urratsa hau da: gaiari 

buruz dakiten guztia gogoan izatea, eta marrazki eta eskemen bidez adieraztea. 

 

Hori egin eta gero, gaiari buruz informazio gehiago izateko hauek izango dira landuko ditugun 

ariketak: 

 

Digestio-aparatuaren deskribapen anatomikoari, fisiologiari eta patologiari buruzko testua osatu 

beharko dute. Horretarako, digestio-aparatuari buruzko testutik ezabatuta dauden zenbait hitz 

garrantzitsu agertuko dira tituluaren azpian. Hitz horiek hiztegian begiratu behar dira beren ezaugarriak 

ezagutzeko eta zeri buruz hitz egiten ari garen jakiteko. Ondoren, batetik, testuaren hutsuneak betetzen 

saiatuko gara, eta bestetik, testuarekin eta galderekin erlazionaturik dauden marrazkiak betetzen joango 

gara. Horrela, ikasteko baliagarria izan daitekeen digestio-aparatuaren deskribapen anatomikoari, 

fisiologiari eta patologiei buruzko materiala osatzea lortuko dugu. Eta, kontuan izanda ikasleak berak 

landuko duela testu hori, askoz ere errazagoa izango zaio kontzeptu horiek gogoan izatea. 

 

Horretarako, gaia bost ataletan banatuko dugu: lehenengoa, digestio-aparatuari buruzko orokorta-

sunak; bigarrena, digestio-aparatuaren deskribapen anatomikoa; hirugarrena, digestio-aparatuaren fisio-

logia; laugarrena, digestio-guruin erantsien anatomia eta fisiologia; eta, bosgarrena, digestio-aparatuaren 

patologiak. Marrazkiak, gehienbat, deskribapen anatomikoarekin tartekatuko dira, ondoren fisiologia eta 

patologia lantzean erabil ahal izango baitira. 
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1.a.- Saia zaitez digestio-aparatuaren atalak kokatzen eta izendatzen aurrean duzun giza gorputzean: 
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1.b.- Zein da digestio-aparatuaren funtzioa? 

1.c.- Zer atal jarri dituzu marrazkian? 

1.d.- Zein dira atal bakoitzaren helburuak? 

1.e.- Digestio-hodia zenbait geruzaz osatua dago. Zein dira geruza horiek? Eta nola daude kokatuta? 

1.f.- Zer dira digestio-guruinak? Eta zertarako dira? 

1.g.- Zenbat digestio-guruin ezagutzen dituzu? 

1.h.- Ezagutzen al duzu digestio-aparatuarekin zerikusirik duen gaixotasunik? 

1.i.- Zer ezaugarri dituzte gaixotasun horiek? 

1.j.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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11  DDIIGGEESSTTIIOO  AAPPAARRAATTUUAARREENN  OORROOKKOORRTTAASSUUNNAAKK  
 

Organismoak galdutako substantziak berreskuratzeko kanpotik irentsitako elikagaiak prestatzen 

dituen aparatua da digestio-aparatua. 

 

Bi zuloren bitartez komunikatzen da ingurunearekin: batetik, ahoa, elikagaiak sartzeko bidea; eta, 

bestetik, uzkia, digeritutako elikagaien hondakinak kanporatzeko bidea.  

 

 

1.1 Digestio-aparatuaren atalak 
 

Gorputz guztia zeharkatzen duen hodi hau zenbait ataletan bereiz daiteke: 

 Ahoa: aurpegiaren azpiko aldean. 

 Faringea: eztarri-zuloaren istmotik hestegorria hasi arteko hodi zatia. 

 Hestegorria: faringearen ondoren dagoen zatia; 25 cm-ko luzera du, eta urdaileraino doa. 

 Urdaila: hestegorriaren amaieran dago; digestio-hodiak Galiziako gaitaren itxura hartzen du, 

eta urdail bihurtzen da. 

 Hesteak: urdaila bukatu ondoren dagoen hodia da; oso luzea denez, tolestura ugari ditu abdo-

meneko barrunbera moldatzeko. Diametro ezberdina duenez, bi ataletan banatuko dugu: 

 Heste meharra: duodenoa, jeiunoa eta ileona bereizten dira. 

 Heste lodia: kolon itsua, goranzko kolona, zeharkako kolona, beheranzko kolona, sigma 

eta ondestea bereizten dira. 
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1.k.- Orain, saia zaitez maketa honetan falta direnak jartzen. Kontuan har itzazu, digestio-apara-

tuaren deskribapen anatomikoa ulertzeko oso lagungarriak izango baitzaizkizu: 
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1.2 Digestio-aparatuaren fisiologia 
 

Irentsitako elikagaiak gorputzak erabil ditzakeen substantzia bihur daitezen parte hartzen duten 

prozesuek osatzen dute digestioa. Digestio-aparatu guztian egiten bada ere, urdailekoak eta 

hesteetakoak dira prozesu garrantzitsuenak. Digestio orokorra digestio-hodian egiten bada ere, 

organo guztietako zelulek dituzten beharrizan eta funtzioen arabera beren “digestioa” egingo dute, 

baina hori ez da une honetan arduratzen gaituen gaia1. 

 

1.3 Digestio-aparatuaren guruinak 
 

Prozesu hori betetzeko, inguruan dauden zenbait guruinek sortutako substantziak jasoko ditu 

hainbeste zabalgune dituen hodi luze honek. 

 

Bi guruin mota ditu: batzuk digestio-aparatuaren paretetan kokaturik daude, besteak, berriz, apara-

tutik kanpo egon arren, hoditxoen bitartez komunikatzen dira elkarrekin. 

 

Lehenengo taldekoak urdail-guruinak eta hesteetako guruinak dira; bigarren taldekoak, aldiz, listu-

guruinak, gibela eta pankrea. 

 

Digestio-aparatuaren barne-guruinek jariatutako likidoek elikagaiak xehatuko dituzte; horri deritzogu 

digestio-prozesua, hain zuzen ere. 

                                                      
1 Zeluletan gertatzen diren prozesuei metabolismo deitzen diegu. Horri buruz gehiago jakiteko, www.hiru.com web 

orrira jo dezakezu. Erregistra zaitez bertan, helbide elektronikoa erabiliz. Behin barruan zaudela, hainbat gai 

agertuko dira; bakoitzaren gainean sakatzen baduzu, interesatzen zaizkizun gaiei buruzko informazioa lor 

dezakezu. Horrela, batetik, biologia sakatzen baduzu, eta horren barruan biokimika, oinarrizko elikagaiei buruzko 

informazioa lortuko duzu; bestetik, metabolismoaren gainean sakatzen baduzu, zelula barneko digestioaren 

gertakizunei buruzko informazioa jasoko duzu. 
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1.m.- Saia zaitez lehengo marrazkian bere tokian kokatzen digestio-aparatuak dituen guruinak. 

Ezezagunak badira, testuaz balia zaitezke: 
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22  AAHHOOAA  
 

2.a.- Jar zaitez ispilu baten aurrean, edo iker ezazu aldamenekoaren ahoa. Aipa ezazu bertan 

ikusten duzun guztia; beharrezkoa izanez gero, depresore edo koilara batez balia zaitezke 

inguru guztiak hobeto aztertzeko, hau da, goiko aldea, aurrekoa, atzekoa eta behekoa: 

 

2.b.- Esan ezazu zer ikusten den ondorengo marrazkietan. Erabil ezazu ondoko testua interesgarri 

diren elementuak bereizteko. 
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Zer ikusiko litzateke marrazkian mihia jasoko bagenu? 

 

 

 

 
 

 

 

2.c.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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AHOA 
 

Aurpegiaren azpiko aldean kokaturik dagoen barrunbea da. Aurrean ezpainek mugatzen dute, alboetan 

masailek (aho-alboaren gaineko eta begien azpiko pareta mamitsuek), azpian hioidetik barailara doazen 

giharrek, goian ahosabaiak eta atzeko aldean faringearekin komunikatzen duen ahutzen istmoak. 

 

Ahosabaiaren aurreko aldea gogorra da, masailezurraren azpiko zatiek osatzen baitute; atzeko 

aldea, berriz, biguna da, giharrez osatuta dagoen mintz lodi eta biguna baita. Ahosabai bigunaren atzeko 

albo bakoitzean, faringea eta mihia lotzen dituen bi tolestura ditu alde bakoitzean: aurrekoak ahosa-

baiaren aurreko zutabeak dira, eta atzekoak atzeko zutabeak; bien artean geratzen diren hobitxoak 

amigdala-guruinen gunea dira. Ahosabaiko atzeko ertza askea da, eta erdialdean zintzilikaturik apendize 

koniko mamitsu bat du: aho-gingila edo ubula. 

 

Ahoaren behealdean edo aho-zoruan mihia dago. Mihia hioide hezurrari lotuta dago alde batetik, eta 

beste aldetik punta askea du; horregatik, esan dezakegu gihar-luzakina dela. 

 

Aho-barrunbea bi ataletan banatzen dute hortz-haginek: aho-ataria edo bestibulua —hortz-arkuen 

eta masailen eta ezpainen barruko aurpegien artean dagoen espazioa— eta aho-barrunbea —zentzu 

hertsian, hortzen artean dagoen espazioa—. Ahoaren atzeko aldean, ahutzen istmoak faringearekin 

komunikatzen du. 

 

Ahoaren barneko alde guztiak, hortzak izan ezik, mukosaz estalita daude. 

 

2.d.- Zer dakizu ahoak duen flora saprofitoari buruz? Zergatik da hain garrantzitsua? Zer mikroorga-

nismok osatzen dute? Zer gerta daiteke desagertuz gero? 

2.e.- Zer dira amigdalak? Non daude? Zer da amigdalitisa? 

Zer sintoma ditu? 

2.f.- Hori guztia ikusita, ba al da ahoan ezagutzen ez duzun ezer? 

2.g.- Deskriba ezazu mihia. Zertarako balio du? 
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2.h.- ARIKETA PRAKTIKOA 

 
Materiala 

 5 edalontzi 

 Azukrea 

 Gatza 

 Kafea edo tea 

 Limoia 

 Hortzetako eskuila 

 Kotoia 

 Eskularruak 

 Konketa 

 
Prozedura 
 

Presta itzazu lau disoluzio: azukre-disoluzioa, gatz-disoluzioa, kafe- edo te-disoluzioa eta limoi urez 

egindako disoluzioa. 

 

Bitartean, zure kideak garbitu dezala ondo ahoa eskuilarekin, pastarik gabe. Mingaina bera ere 

garbitu dezala. Ondoren, irakuz dezala aho-barrunbe guztia urarekin. 

 

Prest zaudetenean, har ezazue kotoi zatia, busti disoluzio batean likidoa dariola utzi gabe, eta 

pasatu ezazu mingainetik. Berehala, lagunak esan behar du non eta zer dastatu duen. 

 

Hurrengo disoluzioa eman aurretik, ahoa ondo irakuzi behar da urarekin, aurreko disoluzioaren 

arrastorik gera ez dadin. 

 

Erabil itzazue kotoi zati desberdinak disoluzio bakoitzerako. 

 

Emaitzak 
 

Mingain baten eskeman, apunta ezazu non sumatu duen gehien disoluzio bakoitzaren dastamena, 

baina ez iezaiozu denbora asko eman pentsatzeko. Konpara itzazue emaitzak beste ikaskideekin. 
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2.1 Hortzak 

2.1.a.- Deskriba ezazu non dauden kokatuta hortz-haginak. 

2.1.b.- Zenbat atal dituzte hortzek eta haginek? 

2.1.c.- Zenbat hortz-hagin mota ezagutzen dituzu? 

2.1.d.- Zertarako balio du hortz-hagin mota bakoitzak? 

2.1.e.- Pentsa ezazu honako elikagai hauek jan behar dituzula. Zer hortz-hagin erabiliko dituzu: 

Sagarra jateko? 

Eta purea jateko? 

Eta oilaskoa jateko (oilasko osoa tresnarik gabe)? 

Eta babarrunak jateko? 

Antola ezazu ariketa praktiko gisa, txosten eta guzti. 

2.1.h.- Adieraz ezazu moztutako hortz-haginen zeharkako egitura marrazki honetan: 
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2.1.g.- Zer dira txantxarrak? 

Zergatik sortzen dira? 

Zer egin daiteke ager ez daitezen? 

2.1.h.- Izenda eta zenbatu itzazu bi digitu dituen hortzen formula erabiliz hortzeria honetako 

hortz-haginak: 

 
 

2.1.i.- Ondoko hortz-arkuan, margotu itzazu egitura hauek: 

 Arrosaz, hortz-haginen aho-atariko aldeak 

 Berdez, hortz-haginen mihiko eta ahosabaiko aldeak 

 Horiz, herste-aldeak edo ebakitze-aldeak 

 Gorriz, hurbileko aldeak 

 Urdinez,urruneko aldeak 

Zer alde osatuko dute atxiki-aldeek? 
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2.1.j.- Kontsultara datorkizun gaixo batek honako arazoak ditu bere hortzerian: 46a, 15a eta 25a 

falta ditu, eta 44a, 37a, 32a, 26a, 27a eta 17a obturatuta ditu. Markatu ezazu hortzeria 

honetan zein diren hortz-hagin horiek: 

 

 
 

 

2.1.k.- Zer hortz-haginek osatuko lukete 6 urte baino gutxiagoko umeen hortzeria?  

2.1.m.- Aipa itzazu hortz-hagin iraunkorren eta esne-hortzen arteko desberdintasunak: 

2.1.n.- Margotu ezazu 5 urteko ume baten hortzeria. Izendatu hortz-hagin guztiak, eta zenbatu 

itzazu hortz-formula erabiliz: 
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2.1.o.-  Ebaki itzazu hortz-haginak, eta osa ezazu hortzeria: 

 

 
 

2.1.p.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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2.1.1 Hortz-haginak 
 

Aho-atariaren atzeko aldea mugatzen duten organo gogor eta iraunkorrak dira. Masailezurrak eta 

barailak dituzten albeoloetan, sendo itsatsita daude, hortzoiez inguratuta. Oia edo hortzoia hezur-gaina 

estaltzen duen mukosa-mintza da. Hortz-haginen inguruan tolestuta dago mintz hori. 

 Hortz-haginen egitura 
 

Nola haginak hala hortzak hiru zatitan bereiz daitezke: 

 Sustraia: zementuak estalita, albeoloaren barnealdean, ezkutuan, dagoen atala da. Haren 

barnean hortz-muina dago; handik sartuko dira haginaren barrura hortz-haginek bizirik irauteko 

behar dituzten elikagaiak eta sentikortasuna jasotzeko odol-hodiak eta nerbio-amaierak. 

 Lepoa: hortzoiak inguratzen duen alde estua da. Koroaren eta sustraiaren arteko loturaren 

atala da. 

 Koroa: kanpoko atala da, eta dentinaz osatua dago. Dentina, era berean, boliz osatua dago, 

eta haren azala esmalteak estaltzen du. Hortz-haginek hortz-muina gordetzen duen hutsune 

bat dute barnealdean. Sustraitik sartutako hodi baskularrak eta nerbio hartzaileak gordeko ditu 

hortz-muinak, hortza elikatu dezaten eta burmuinak sentikortasuna jaso dezan. 

 Hortz-hagin motak 
 

Hainbat motatako hortz-haginak daude. Bakoitzak bere funtzioak beteko ditu: 

 Ebakortzak: ebakitzeko moldatutako hortzak dira. Hortz-arkuaren edo hortzeriaren aurrealdean 

kokaturik daude, lau goian eta beste lau behean; erdiko biak eta horien albokoak dira. 

Ebakortzen eginkizuna janaria ebakitzea da. 

 Letaginak edo betortzak: hortz puntazorrotzak dira, eta masailezur-albo bakoitzean bakarra dago; 

beraz, guztira lau izango ditu gizakiak. Ebakortzen ondoren dauden hurrengo hortzak dira, hain 

zuzen ere. Letaginek janariak ebakitzeko eta txikitzeko balio dute. 

 Aurreko haginak: goian eta behean dauden, masailen bi alboetan, letaginen eta haginen artean. 

Hortz-hagin iraunkorrak dituzten gizakietan baino ez dira agertuko, esneko hortzen artean ez 

baitago horrelako haginik. 

 Haginak: janaria txikitzeko moldatuta dauden piezak dira; azalera biribildua, gogorra eta maiz 

tuberkuluduna dute. Ebakortzen eta letaginen ondoren daude kokatuta; aurreko haginen 

ondorengo hortzak dira. Hagin iraunkorrak dituenak hiru pare dauzka masailezurrean goian, eta 

beste hiru baraila bakoitzean. Azkenekoa desagertzear dago giza espeziean, eta pertsona 

askori arazoak eragiten dizkio. Esne-hortzak dituen gizakiak alde bakoitzean bi pare baino ez 

ditu izango. 
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2.2 Listu-guruinak 
 

2.2.a.- Aipa itzazu ahoan dauden listu-guruinen izenak, eta azaldu ezazu non dauden kokatuta. 

2.2.b.- Zeren bitartez jariatzen dituzte urinak? 

2.2.c.- Nora jariatuko dute listua? Zehaztu ezazu tokia: 

2.2.d.- Marrazki honetan, non jarriko zenituzke listu-guruinak? Margotu ezazu gorriz jariatze-hodia: 

 

 

2.2.h.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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LISTU-GURUINAK 
 

Listua jariatzen duten guruinak dira. 

 

Aho guztian daude: ezpainetan, masailetan... Garrantzitsuenak, eta bikoiztuta daudenak, honako 

hauek dira:  

 Parotidak: belarri-zulo bakoitzaren azpi eta aurrealdean daude. Horien jarioak goiko bigarren 

haginaren ondotik isurtzen dituzte, Stenon hodiaren bitartez. 

 Baraila-azpikoak: mihi-hariaren bi aldeen ondoan daude, izenak berak dioen tokian, eta 

Warthon-hodiaren bitartez isurtzen dute beren jarioa. 

 Mihi-azpikoak: mihiaren azpian kokatuta daude, parotida guruinetatik oso gertu, eta haien 

ondotik isurtzen dute beren jarioa. 
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33  FFAARRIINNGGEEAA  
 

3.a.- Deskriba ezazu non dagoen faringea gorputzean: 

3.b.- Nondik dago hartuta faringearen marrazki hau? 

 

 

3.c.- Aipa itzazu goiko marrazkian agertzen diren atal aipagarriak. 

3.d.- Aipa ezazu faringea gorputzeko zer atalekin dagoen komunikatua: 

3.e.- Zergatik pentsatzen duzu faringearen atalei nasofaringe, orofaringe eta hipofaringe deritzela? 

3.f.- Aipa ezazu zein diren faringeak inguruko atalekin komunikatzeko erabiltzen dituen bideak. 

3.g.- Zer da faringitisa? 

3.h.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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FARINGEA 
 

Giharrez eta mintzez osatutako hodi zatia da, 12 cm-ko luzera duena. Ahutzaren istmotik edo 

eztarri-zuloaren istmotik, bizkarrezurraren paretik bosgarren lepaornoraino jaisten da. Hortik aurrera 

hasten da hestegorria. 

 

3.1 Faringearen Paretak 
Faringearen paretak, digestio-hodi osoaren moduan, hiru geruzaz osatuak daude: 

 Barnekoa mukosa da, eta mukia jariatzen duten guruin sinple ugari ditu barnean. 

 Erdikoa muskularra da, eta zuntz zirkular eta luzetarakoak ditu. 

 Kanpokoa adbentizia da, eta ehun konektiboz osatua dago, hodia inguruko organoetara itsatsiz 

“jausi” ez dadin. 

 

3.2 Faringearen atalak 
 

Faringea hiru ataletan bereiz daiteke: 

 Nasofaringea: goian dago, sudurraren parean. 

 Orofaringea: erdialdean dago, aho-barrunbearen parean. 

 Hipofaringea: behean dago, laringeko sarreraren parean hain zuzen ere. 

 

3.3 Faringearen komunikabideak 
 

Faringearen tarte bakoitza inguruko hainbat gunerekin komunikatua dago: 

 Goiko aldean, nasofaringean, bi komunikabide ditu: 

 Koana zuloen bitartez sudurreko barrunbearekin komunikatzen dena.  

 Eustakioren tronparen bitartez erdiko belarriarekin komunikatzen dena. 

 Erdiko aldean, orofaringean, eztarri-zuloaren bitartez ahoarekin komunikaturik dagoena. 

 Beheko aldean, hipofaringean dagoena: 

 Aurreko aldean, epiglotis kartilagoak oztopatuta hain zuzen, laringearekin komuni-

katuta dago.  

 Atzeko aldean hestegorriarekin komunikatzen da. 
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Hala, hau esan dezakegu: 

 

Ahoarekin eta hestegorriarekin komunikaturik egoteaz gainera, faringeak hainbat zulo ditu: batzuk 

goialdean, nasofaringean —bata sudur-barrunbearekin komunikatzen dena koana zuloen bitartez, eta 

bestea erdiko belarriarekin komunikatzen dena Eustakioren tronparen bitartez—,eta beste batzuk 

beheko aldean, hipofaringearen aurreko aldean —hain zuzen, epiglotis kartilagoak oztopatuta, laringea-

rekin komunikaturik dago—.  
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44  HHEESSTTEEGGOORRRRIIAA  
 

4.a.- Non kokatuko zenuke hestegorria gorputzean? 

4.b.- Hestegorria digestio-hodietako zer atalen artean dago kokaturik? 

4.c.- Zer da esofagitisa? Zergatik gerta daiteke? 

4.4.- Zer da hiato-hernia? 

4.5.- Zer da diafragma? Nola zeharkatzen du hestegorriak diafragma? 

4.6.- Zer da kardia esfinterra? 

4.7.- Bilatu itzazu Interneten edo anatomiako liburuetan hestegorriaren eta diafragmaren marrazkiak. 

4.8.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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HESTEGORRIA 
 

Faringearen ondoren hestegorria dago. Digestio-hodiaren zati honek 25 cm-ko luzera eta 3 cm-ko 

zabalera ditu. 

 

Bizkarrezurraren eta laringearen artetik goitik behera jaisten den hodi zilindrikoa da hestegorria. 

Gero, diafragma zeharkatzen du eta, hamaikagarren orno torazikoaren inguruan, urdailera iristen da eta 

han bukatzen da. 

 

4.1 Hestegorriaren paretak 
 

Hestegorriaren pareta, digestio-hodi guztien moduan, hiru geruzaz osatua dago: 

 Barneko mukosa: epitelio poligeruzatuak osatzen du, eta mukia jariatzen duten guruin sinple 

ugari ditu barnean, batez ere goiko aldean. 

 Muskulu-geruza: erdialdean dago, eta zuntz zirkularrak eta luzetarakoak ditu. geruzatua da goiko 

aldean, eta leuna behekoan; erdialdean, berriz, nahasturik egongo dira zuntzak. Olatuen modura 

hedatzen diren mugimendu peristaltikoak sorraraziko dituzte zuntz horien uzkurdurek. 

 Azkenik, kanpoaldean bi motatako geruzaz osatuta dago: 

 adbentizia goiko aldean.  

 serosa beheko aldean. 
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55  UURRDDAAIILLAA  
 

5.a.- Non kokatuko zenuke urdaila? 

5.b.- Digestio-hodiaren zer atal komunikatzen ditu? 

5.c.- Zer da piloroa? 

5.d.- Urdailaren marrazki honetan, saia zaitez testuak aipatzen dituen atalak bereizten. 

 

 
5.e.- Zer dira urdaileko kriptak? Zer zelula mota aurki ditzakegu bertan? Bilatu itzazu Interneten 

kripten histologiari buruzko argazkiak. 

5.f.- Kriptetan sortutako jariakinei urdail-urin deitzen zaie. Zer osagai dituzte jariakin horiek? 

5.g.- Zertarako balio izango du urin horrek? 

5.h.- Zer berezitasun ditu muskulu-geruzak urdailean? Zertarako ditu urdailak horrenbeste gihar? 

5.i.- Zer da ultzera peptikoa? Urdailean soilik ager daiteke? 

5.j.- Zer da gastritisa? 

5.k.- Zer da urdaileko minbizia? 

5.m.- Urdailak ba al du flora saprofitorik? Zergatik? 

5.n.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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URDAILA 
 

Digestio-aparatua puztu egingo da hestegorriaren amaieran, eta, Galiziako gaitaren antzeko itxura 

hartuz, urdail bihurtuko da. 

 

Diafragmaren azpian, abdomenaren goiko aldean, erditik pixka bat ezkerrerantz kokatuta dagoen 

digestio-aparatuaren atala da urdaila. 

 

Gutxi gorabehera, 25 cm-ko luzera eta 10 cm-ko zabalera ditu, eta haren edukiera 2,5 litrokoa 

izango da. 

 

5.1 Urdailaren atalak 
 

Hestegorriaren eta urdailaren artean kardia esfinterra dago. Beste aldean, urdailaren eta heste 

meharraren artean, urdailaren eta duodenoaren artean hain zuzen ere, piloro esfinterra dago. 

Bakoitzaren helburua hau izango da: 

1. Kardia esfinterra itxita egongo da, urdaileko jaki garratzak hestegorrira bueltatu ez daitezen. 

2. Piloroa, urdaileko jakiak ondo txikituta eta urdail-urinekin ondo nahasturik ez dauden 

bitartean, itxita mantenduko da, elikagaiak tarteka duodenora pasatu ez daitezen. 

 

Urdailak J-itxura hartzen du, ezker-eskuin bira egiten baitu. Horregatik, bi makurdura ditu: eskuinal-

dekoa txikia da; ezkerraldekoa, berriz, handia. Urdailean zenbait atal bereiziko ditugu: 

1. Makurdura handiaren hasieran, kupula moduko gune bat dago: fundusa. 

2. Urdailaren irteeran, pareta estutu egingo da, eta poltsatxo moduko gunea osatuko du: antroa, 

piloro esfinterraren ataria, hain zuzen ere. 

3. Fundusaren eta antroaren artean gune handi bat geratzen da: urdailaren gorputza. 

 

 

5.2 Urdailaren paretak  
 

Urdailaren paretek —digestio-aparatu guztiak bezala—, ohiko hiru geruzaz osaturik egon arren, 

badituzte berezitasun batzuk: 

 Barnealdeko mukosak tolestura sakon-sakonak ditu, eta kaleak osatzen ditu. Mukosa epitelio 

monogeruzatu zilindrikoz osatua dago, eta tarteka, guruinak dauden tokiak, zulo moduko 

sakonuneak izaten ditu: kriptak. 
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Kriptetan zenbait zelula mota daude: 

 Lepoko muki-zelulek kaliza-forma dute, eta garratzetik epitelioa garraztasunetik 

babesteko mukia jariatzea da zelula horien helburua. 

 Urdaileko pareta-zelulak edo oxintikoak beste zelulekin nahasturik daude, eta 

substantzia hauek jariatuko dituzte: 

 HCl ekoizten dute, horrek urdailera iritsitako bakterioak suntsitzen ditu, 

pepsina aktibatzeko behar den pH-a lortzen da eta proteinak digeritzen 

laguntzen du. 

 Behazun- eta pankrea-urinen jarioa areagotzeko substantziak jariatzen 

dituzte. 

 Castle-faktorea; ezinbestekoa da B12 bitamina ileoaren bukaeran xurgatu 

ahal izateko. 

 Zelula nagusiak sakonenen kokaturik daudenak dira; pepsina bihurtuta, HCl-ren 

bitartez proteinak txikituko dituen pepsinogenoa jariatzen dute.  

Jariakin horiek guztiek urdail-urina osatzen dute. 

  Bigarren geruza, hau da, muskulu-geruza, oso lodia da. Ehun horren zuntzak hiru eratan 

kokaturik daude: luzetara, modu zilindrikoan eta zeharka. Elikagaiak urdailaren barnean 

gordeta dauden bitartean txikitzea da zuntz horien helburua, urdail-urinekin ondo nahastu 

daitezen, eta digestio-prozesuak aurrera egin dezan. 

Hori guztia betetzen denean, elikagaiak prest egongo dira aurrera egiteko, eta piloroa ireki 

egiten da; hala, urdailekoa duodenora igaroko da. 

 Kanpoko geruzari serosa deritzo, eta peritoneoaren luzapena da. Geruza horren bitartez, 

urdailaren inguruko ehunei lotuta jarraituko du. 
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66  HHEESSTTEE  MMEEHHAARRRRAA  

6.a.- Non kokatuko zenuke heste meharra gizakien gorputzean? 

6.b.- Nondik nora doa heste meharra?  

6.c.- Zenbat ataletan banatuko zenuke heste meharra? 

6.d.- Zer dira Kerckring-en balbula konibenteak? Saia zaitez Interneten marrazkiak bilatzen. 

6.e.- Zer dira heste-biloak? Zertarako balio dute tolesdura horiek? 

6.f.- Bilatu ezazu zenbateko azalera ematen dieton heste meharrari heste-biloek. 

6.g.- Zer guruin mota daude heste meharreko paretetan? 

6.h.- Zer substantzia jariatzen dituzte zelula horiek? 

6.i.- Zer dira mugimendu peristaltikoak? 

6.j.- Ikusi al dituzu inoiz tripakiak? Zer itxura dute? Zati batzuek ez al dute “tapiz”-itxura? Aukera 

baduzu, saia zaitez lupa batekin ikusten, ea zeren antza hartzen diezun. 

6.k.- Galdetu ezazu edo bilatu itzazu heste meharrean sor daitezkeen gaixotasunak. 

6.m.- Pentsa ezazu zer gertatuko litzatekeen heste meharrak bere beharrak bete ezin izango balitu. 

6.n.- Zer helburu lituzkete Peyer-plakek heste meharrean? Peyer-plakak gongoil linfatikoak dira. 

6.o.- Zer da enterozitoa? Zer itxura du? 

6.p.- Bilatu itzazu heste-biloei buruzko argazkiak histologiako liburuetan eta Interneten. 

6.q.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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HESTE MEHARRA 
 

Heste meharra urdailetik kolonera doan den hodi zatia da. Bizirik gaudenen artean 5 m-ko luzera du, 

eta hildakoetan, aldiz luzeagoa da. Ia elikagai guztiak xurgatzea da heste meharraren helburua. 

 

6.1 Heste meharraren atalak 
 

Piloroan hasita, hiru zati bereiziko ditugu: 

 Duodenoa: piloroan hasita, eta urdailak egindako biraren kontra, eskuinaldera biratzen da. 

Treitz angelura iristen denean, hurrengo atala hasten da. 

 Jeiunoa: duodenoaren eta ileonaren artean dagoen tartea da. 

 Ileona: haren azken atala eskuinaldera begira dago; eta balbula ileozekalean bukatzen da, eta 

ondoren, kolona hasten da. 

 

 

6.2 Heste meharraren paretak 
 
Digestio-aparatuko atal horren paretek berezitasun propioak dituzte: 

 Mukosan: 

 Balbula konibenteak edo Kerckring-en balbulak: duodenoaren eta ileonaren arteko 

digestio-hodiko muki-mintzaren tolestura zirkular, espiral edo adarkatzen direnak 

dira; janariaren xurgapen-azalera handitzea da balbula hauen funtzioa. 

 Heste-biloak: heste meharreko muki-mintzeko biloak dira; 0,5 eta 1 mm arteko 

luzera dute, eta bata bestearen ondo-ondoan daude, mukosa guztia estaltzen 

dutela. Bilotxoak dituzten zelula zilindrikoz osatua dago bilo bakoitza. Zelula horiei 

enterozito deritze. Horien azpian, paretaren sakonean, hodi kapilarrak eta hodi 

kiliferoak dituen ehun konektiboa dago. 

 Heste meharrean bi motatako guruinak daude: sinpleak —guztietan bezala, mukia 

jariatzen dute (duodenoan daudenei Brünner guruinak deituko diegu)— eta tubula-

rrak (Lieberkühn-enak) —heste-urina jariatzen dute—. 

 Peyer-plakak: gongoil linfatikoz osatutako multzoak dira. 

 Muskulu-geruzak, beste tokietan bezala, luzeratako zuntzak eta zuntz zirkularrak ditu; zuntz 

horien uzkurduren bitartez, mugimendu peristaltikoak sorraraziz, elikagaiek aurrera joko dute. 

 Kanpoko geruza serosoa: peritoneoa da. 
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6.17.- Begira ezazu hesteetan xurgatutako oinarrizko elikagaiak nondik nora bideratzen diren eta zer 

gertatzen den elikagai horiekin. 

6.18.- Zer da porta sistema? Zer helburu du? Zerk osatzen du? 

6.19.- Zer dira arteria mesenterikoak? Non sortzen dira? 
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77  HHEESSTTEE  LLOODDIIAA  
 

7.a.- Non kokatuko zenuke heste lodia gizakiaren gorputzean? 

7.b.- Nola erlazionatuko zenuke heste lodia heste meharrarekin? Aipa itzazu bakoitzaren 

berezitasunak. 

7.c.- Zer zati ditu heste lodiak? 

7.d.- Ondoko marrazkian, izenda itzazu aurreko galderan bereizitako atal guztiak: 

 

 

7.e.- Zer da apendizitisa? 

7.f.- Bilatu ezazu koloneko minbiziari buruzko informazioa: noiz agertzen den, zer sintoma dituen, 

nola egin dakiokeen aurre eta abar. 

7.g.- Zer dira haustrak? 

7.h.- Zer dira hemorroideak? 

7.i.- Zeren marrazkia izan daiteke ondoko hau? Laguntza: digestio-hodiaren amaieran dago. 

Eskuarki, hutsik egoten da eta bi esfinter ditu, barruan metatu daitekeena kanporatu ez dadin, 

guk nahi ez badugu behintzat. 
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7.j.- Bilatu ezazu liburuetan edo Inteneten zer flora saprofito duten hesteek. 

7.k.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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HESTE LODIA 

Heste meharra baino zabalagoa eta motzagoa da. Haren paretak poltsaka osatuta daude. Poltsa 

horiei haustrak deritze. 

 

7.1 Heste lodiaren atalak 
 

Heste lodia hiru ataletan bereizten da: 

 Heste itsua: abdomenean dago, eskuin-behealdean. Kolonaren hasiera da. Tarte horretan 

zaku-itxura hartzen du. Balbula ileozekalaren bitartez, ileonetik bereizia dago. Azpian 6-8 

cm-ko luzapentxo bat du: apendize bermiformea. 

 Kolona: lau zatitan banatu daiteke: 

 Goranzko kolona: abdomenaren eskuinaldetik gora doa, gibelaren azpiraino. 

 Zeharkako kolona: abdomenaren goiko aldea zeharkatzen du eskuinetik ezkerrera. 

 Beheranzko kolona: abdomenaren ezkerreko aldetik goitik behera doan hodi zatia da. 

 Kolon sigmoidea: azkeneko zatia da; beheranzko kolonetik erdialdera kokatua dago, eta 

bukatzeko, s-itxura hartzen du. Ondestean bukatzen da. 

 Ondestea: zabalgune bat du, ondesteko anpoila, eta horren ostean uzkia dago, bere 

esfinterrarekin; hala, digestio-aparatu guztitik pasatu ondoren, jandako elikagaietatik 

geratzen diren hondakinak ondesteko anpoilaren barnean metatzen joango dira. Ondesteko 

anpoila betetzen denean, garunari abisua emango zaio. Hark, nahiaren mende, esfinterra 

irekitzeko agindua emango du, eta barnean metatutakoa guri komeni zaigunean baino ezin 

izango dugu kanporatu. 

 

7.2 Heste lodiaren paretak 

Pareten egitura, digestio-hodi osoa bezala, geruzaz osatua dago: mukosa, muskulu-geruza eta 

serosa. Baina, heste meharrarekin alderatuta, alde hau du: 

 Mukosan ez du mikrobiloxkarik, han ez baita xurgatze-prozesurik gertatzen:ura eta elektroli-

toak baino ez dira xurgatzen bertan, pasiboki. 

 Muskulu-geruzan bi bereizketa daude: 

 Batetik, bere zuntz zirkularren artean batzuk estuagoak dira, horrek haustrak sorraraziko 

ditu, eta heste lodiak odoloste- edo saltxitxa-itxura hartzen du. 

 Bestetik, luzetarako zuntzak hiru multzotan bilduko dira luze. 
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 Paretetako geruzaren artean, batez ere mukosaren azpian, immunitate sistemako hainbat 

zelula daude: makrofagoak, plasmozitoak, linfozitoak eta abar. Horien helburua da bertan 

ugaltzen diren mikroorganismoen kopurua kontrolpean mantentzea, kaltegarriak izan ez 

daitezen. 

 

7.3 Heste lodiaren helburua  

Heste lodiaren helburua ura eta elektrolitoak xurgatzea da, homeostasiari eusteko; hala, digestio-

aparatuko hondakinak, heste loditik pasatzen diren heinean, sendotu egingo dira. 



Erizaintzako Oinarrizko Teknikak 
 

LANBIDE EKIMENA      
37 

 

88  PPEERRIITTOONNEEOOAA  
 

8.a.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 

 

Baina, testua osatu aurretik, saia zaitez ariketa hau egiten peritoneoa zer den ulertzeko: 

 

Paretak bigunak dituen puxika handi bat hartu, eta puztu ezazu pitin bat. Gero, hartu sabela kentzen 

zaion anatomiako maketa bat, eta saia zaitez globoa barnean sartzen, zirrikitu guztiak estaltzen dituela; 

hala, peritoneoa izango duzu. 

 

Sabelaren paretak estaltzen dituen mintzari peritoneo parietal deituko diogu. Organoak eta hesteak 

estaltzen dituenari, berriz, errai-peritoneo. Hodi baskularrak eta bestelakoak haraino iristen uzten 

dituenari mesenterio deituko diogu, eta azkenik, sobran geratzen den zatiari epiploi. Barruan, airea 

dagoen tokiari, peritoneo-barrunbe deituko diogu; mikroorganismorik gabeko gunea da barrunbe hori. 

 

PERITONEOA 
 

Abdomen-barrunbea eta han dagoen guztia estaltzen duen mintz serosoa da peritoneoa. Abdomen-

barrunbearen pareta estaltzen duen peritoneo zatiari parietala deritzogu, eta barrunbeko gainerako 

organoak estaltzen dituen zatiari errai-peritoneoa. Bi zatien artean geratzen den tarteari peritoneo-

barrunbe deituko diogu. 

 

Hesteak, abdomeneko edozein organo eta atal bezala, mintz seroso batek estaltzen ditu. Mintz seroso 

hori peritoneoa da. Peritoneoa tolestu egiten da hestearen inguruan, eta luzapen batzuk ematen ditu: 

 Aurrealdetik, peritoneoa sobran eta mantal moduan kokaturik balego, tolestura batzuk izango 

lituzke. Mantal horretan, gantzak metatzen dira jendea gizentzen denean,  eta sabela hazi 

egiten da. Tolestura horiei epiploi-mantal deritze. 

 Atzealdean, errai-peritoneoaren jarraian peritoneo parietala dagoenez, hesteak paretari lotuta 

egon behar duenez eta nerbioei eta hodi baskularrei pasatzen utzi behar dienez, beste luzapen 

bat du: mesenterioa. 

 

8.b.- Saia zaitez anatomiako liburuetan peritoneoaren marrazkiak aurkitzen. 

8.c.- Zer da peritonitisa? Zer sintoma ditu? 

8.d.- Zer da aszitisa? Noiz sortzen da? 
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99  DDIIGGEESSTTIIOO  AAPPAARRAATTUUAARREENN  FFIISSIIOOLLOOGGIIAA  
 

9.a.- Aipa itzazu marrazki honetako atal bakoitzaren funtzioak. Digestio-aparatuaren atal guztiak 

aipatzen ez badira, deskribapen anatomikoan ikasitakoa erabiliz, marraztu ezazu zuk 

marrazkian bertan: 

 

 
 

9.b.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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DIGESTIO APARATUAREN FISIOLOGIA 
 

Digestio-aparatuaren funtzioa digestioa da. Digestioa bera hainbat prozesutan banatzen da:  

 Ahoratzea; hiru ekintzak osatzen dute:  

 Murtxikatzea. 

 Listuztatzea. 

 Irenstea. 

 Urdaileko digestioa; mekanikoa eta kimikoa da. 

 Hesteetako digestioa; mekanikoa eta kimikoa da, eta bertan gertatzen dira xurgatze-
prozesua eta sabelusteak. 
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1100  AAHHOORRAATTZZEE--PPRROOZZEESSUUAA  
 

10.a.- Zertan datza ahoratze-prozesua? 

10.b.- Ahoratu ezazu jaki solido bat (ogitarteko bat, adibidez), eta deskriba ezazu zer gertatzen den: 

10.c.- Aipa itzazu prozesu horretako parte-hartzaile guztiak:  

10.d.- Orain, ahoratu ezazu jaki likido bat, ura adibidez, eta deskriba ezazu gertatutakoa: 

10.e.- Aipa itzazu aurkitutako desberdintasunak: 

10.f.- Ondorengo marrazkietan, izenda itzazu parte-hartzaile hauek: batetik, pasiboak —hezurrak 

eta hortz-haginak—, eta, bestetik, aktiboak —muskuluak—. 
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10.g.- Aipa itzazu ahoratze-prozesu honetan lagungarri diren zenbait atal ahoa ixteko, elikagaiak 

behar diren tokian jartzeko eta abar. 

10.h.- Aipa ezazu zein diren ahoa zabaltzen duten muskuluak: 

10.i.- Aipa ezazu zein diren ahoa ixten duten muskuluak: 

10.j.- Jar zaitez ispilu baten aurrean, edo egin ezazu ariketa hau gelako kideren batekin. Erabil 

ezazu txiklea, eta murtxika ezazu gogor. Zein dira masailaren bi aldeetan bi marra zeihar 

eginda nabaritzen diren muskuluak? 

10.k.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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AHORATZE-PROZESUA 
 

Elikagaiak, ahoratzean, digestioa benetan gertatuko den organoetara hurbilduko dira. Elikagaiak 

ahoratu ondoren, prozesu hauek gertatzen dira: murtxikatzea, listuztatzea eta irenstea. 

 

10.1 Murtxikatzea 
 

Digestio mekanikoa ere deitzen zaio. Elikagai solidoak txikitzen eta xehatzen dituen prozesua da. 

Horrek elikagaiak listuarekin nahas daitezen lagunduko du, digestio kimikoa has dadin. Digestio-urinek 

elikagaiak kimikoki txikituko dituzten prozesuari deituko diogu digestio kimikoa. 

 

Murtxikatze-prozesuan masailezurrak, barailak eta hortz-haginek pasiboki hartuko dute parte, eta 

muskuluek aktiboki. Ebakortzek elikagaiak ebaki egingo dituzte, letaginek erdiratu, eta haginek xehatu. 

 

Baina, hori guztia lortzeko, hortz-haginek mugitu egin behar dituzte elikagaiak. Hortz-haginen bi 

arkuak mugiaraziz murtxikatze-prozesua gertatu ahal izateko, baraila mugitu egingo da; izan ere, 

masailezurra finkatuta dago eta ezin da mugitu. 

 

Baraila mugitzeko, hari itsatsita dauden muskuluak erabili behar ditugu. Gihar horiek honako 

hauek dira: 

 Muskulu jasotzaileak (tenporalak, barneko pterigoideoak eta maseteroak): baraila igo egingo 

dute, masailezurreko hortzekin topo egin arte. 

 Baraila beherantz eramango duten muskuluak: digastrikoa, geniohioideoak eta milohoideoak dira. 

 Kanpoko pterigoideoak: biak batera uzkurtzen badira, barailak aurrera egingo du; alde batekoa 

bakarrik uzkurtuz gero, ordea, barailak albora joko du. 

Horretaz gainera, mihiaren, ezpainen eta masailaren mugimenduak lagungarri izango dira 

elikagaiak hortz-haginen artean jartzeko, eta hala,  parte hartuko dute murtxikatze-prozesuan ere. 

 

10.m.- Gogoan izan norbait txiklea mastekatzen ari denean zenbat mugimendu egiten dituen eta 

nolakoak diren mugimendu horiek. Saia zaitez mugimendu horiek guztiak deskribatzen. 
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10.2 Listuztatzea 
 

Murtxikatzearekin batera egiten den prozesua da. Murtxikatze-prozesuan, listu-guruinek jariatutako 

urina elikagaiekin nahastuko da, eta elikadura-bolo deritzon masa sortzen da (listu-guruinek murtxika-

tzean jariatutako urina elikagaiekin nahastuko da; hala, masa bihurtuko da: elikadura-boloa, hain zuzen 

ere). Boloa prest dagoenean, irentsi, egingo da. 

 

10.n.- Beti ez dugu izaten hezetasun bera ahoan: beroa dela, behar besteko urik ez dugula hartu, 

izerditu egin garela… ahoa lehor sumatzen dugu. Baina noiz sumatzen dugu ahoa “urtu” 

egiten zaigula? 
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1111  LLIISSTTUUAA  
 

11.a.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 

 

 

LISTUA 
 

Listua, listu-guruinetan sortu ondoren, aho-barrunbera jariatzen da (estimuluen arabera, 24 

orduan 1-2 litro sor daitezke). Estimulu mekanikoek —adibidez, jateak— edo ikusmenak areagotu 

egin dezakete jario hori. 

 

11.1 Listuaren oinarrizko osaera 
 

Listuak oinarrizko osaera hau du:  

 Ura 

 Gatz mineralak (Na+, HCO3
-, Cl- eta K+) 

 Muzina 

 Proteinak: entzimak (garrantzitsuena listu-amilasa da) eta Ig A 

 

 

11.2 Listuaren funtzioak 
 

Listuak funtzio hauek ditu:  

 Muzinak bildu egingo ditu txikitutako zatiak, eta boloa osatu eta lubrifikatuko du; hala, boloa 

labainkor bihurtuko da, eta, ondorioz, irenstea erraztuko da. 

 Listu-amilasak almidoia (polisakaridoa) glukosa bihurtuko du, digestio kimikoaren eraginez. 

 Dastatzea erraztu egingo du, dauden substantzia disolbagarriak aho-barrunbean zabalduko baitu. 

 Aho-barrunbea heze mantenduko du; horrela, errazago hitz egingo dugu. 

 HCO3
--aren bitartez, ingurumena alkalino mantenduko da, eta, horrela, elikagaien azidoek eragin 

diezazkieketen kalteetatik babestuta egongo dira haginak. 
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11.b.- Zein dira oinarrizko zaporeak? 

11.c.- Lau baino ez badira, zergatik sumatzen ditugu horrenbeste zapore? 

11.d.- Presta ezazue zapore-lehiaketa bat. Har itzazu zenbait markatako elikagaiak: patata frijituak, 

kolazko edariak, txorizoak, txokolateak, kafeak, marmeladak, ogiak, botilako urak... Ken 

iezazkiozue etiketak, edo jarri plateretan etiketarik gabe eta zenbakituta bereizteko, eta 

asmatu zer markatakoak diren. Ikusiko duzuenez, oso zaleak direnek bereiziko dituzte marka 

ezberdinak, eta, askotan, horiek ere ez. 

11.e.- Bikoteka egiteko dastamen-proba: 

 

 

MATERIALA: 

 Hortz-haginetako eskuila 

 5 edalontzi 

 Ura  

 Azukrea 

 Gatza 

 Kafea edo tea 

 Limoi-ura 

 Kotoia 

 Eskularruak 

 

1. Garbitu ezazu aho-barrunbe guztia hortzetako eskuilarekin pastarik gabe, aho-atari aldetik, mihiaren 

edo ahosabaiaren aldetik, hortz-haginen tarteetatik eta atxikitze-aldetik garbituz hortz-haginak, min-

gaina ahaztu gabe. Gero, askatutako hondakinak kanporatzeko, urezta ezazu aho-barrunbe guztia. 

2. Eskuak garbitu, eta disoluzio hauek presta itzazu edalontzi ezberdinetan: 

 Tea edo kafea 

 Azukrea (koilarakada bat urez erdiraino betetako edalontzian) 

 Gatza (koilarakadatxo-erdia urez erdiraino betetako edalontzian) 

 Limoi-ura (limoi-erdi baten ura urez erdiraino betetako edalontzian) 

 Bi edalontzi ur garbiarekin 

3. Estal iezazkiozu begiak kideari. Esaiozu ahoa ireki eta mihia atera dezala.  
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Garbitu itzazu berriz eskuak, eta jantzi eskularruak. Busti kotoia prestatutako disoluzio batean, eta 

pasatu ezazu kidearen mingainetik. Saia dadila asmatzen zeren zaporea den, eta mihiko zein tokitan 

sumatu duen. Apunta ezazu mihiaren marrazki batean.  

Irakuz ezazu ahoa urarekin, aurreko disoluzioaren aztarnarik geratu ez dadin. 

Epe labur baten ostean, gauza bera egingo dugu beste disoluzioekin. 

Ariketa bukatu ondoren, erantz itzazu eskularruak, eta garbitu eskuak. 

Konpara itzazue zuen emaitzak gelakideen emaitzekin. 

OHARRA: parte-hartzaile bakoitzak ahoan edo ahoko jariakinekin erabilitako materiala aparte erabil 

ezazu nahasketarik gabe. Izan ere, dakizunez, gorputzeko jariakinetatik kutsa daitezke zenbait 

gaixotasuna; HIESa eta antzeko gaixotasunak baleude bezala jokatzea da egokiena, horrela ez 

baikaituzte ezustean harrapatuko. 
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1122  IIRREENNSSTTEEAA  
 

12.a.- Zer egiten da boloarekin elikagaiak ondo txikituta eta listuarekin ondo nahastuta ditugunean? 

Beti bezala, ez dago esperientziaren deskribapena bezalakorik; beraz, har ezazu ogitarteko 

bat, eta, zientzialari aditu baten moduan, deskriba ezazu zer gertatu den. 

 

12.b.- Zer gertatzen da irensteaz batera arnasa hartzen badugu, barre egiten badugu edota hizketan 

hasten bagara? Inoiz gertatu al zaizu? Deskriba ezazu zer gertatu zitzaizun: 

 

12.c.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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IRENSTEA 
 

Aho-barrunbean eratu eta gero, mihiaren gainean geratuko da boloa. Mihiak zartailu gisa jokatuko 

du: mihi-punta ahosabairantz eramanda txirrista bat sortuz eta astindu bat emanez, gainean dagoen 

boloa mihiaren gainetik irristatzen eta faringera abiatzen da. Orain arte ikusitako prozesu guztiak 

borondatearen mende gertatzen dira.  

 

Eztarri-zuloko istmoa zeharkatu ondoren, borondateak ezin izango du prozesua kontrolatu. 

Horretarako, faringea altxatu egingo da, muskulu-geruzako zuntz luzeak uzkurtuta eta laringea igotzeak 

lagunduta. 

 

Hortik aurrera, muskulu-zuntz zirkular eta luzetarakoen uzkurdurek eragindako mugimendu 

peristaltikoak direla medio, benetako irenstea hasiko da, eta boloa urdailerantz pasatuko faringetik eta 

hestegorritik. 

 

Hala ere, faringea ahoarekin, sudurreko hobiekin, erdiko belarriarekin eta laringearekin komunikatuta 

dagoenez, boloa handik joan daiteke. Baina, horrelakorik gerta ez dadin, mekanismo hauek ditugu: 

 Muskulu-zuntz zirkular eta luzetarakoen uzkurdurek itxi egingo dituzte zulo batzuk. 

 Eztarri-zuloaren atzealdeko zutabeak elkartu egingo dira, eta ahosabaiko zati biguna eta ubula 

altxatu egingo dira, bi zutabeen artean geratzen den zirrikitua estal dezaten. 

 Laringea igotzean, mihiaren azpian geratuko da, sarreran duen kartilagoa (epiglotisa) altxatu 

egingo da eta arnasbidea estaliko du. Horrela, boloa irenstean hitz edo barre egiten badugu, 

estalita egon behar lukeen “ate” hori zabalik egongo da, eta irentsitako boloa “kontrako 

eztarritik” joango zaigu. 

 

Boloak atzera egin ezin duenez, hestegorritik urdailerantz joango da. 

 

Mukia jariatzen duten guruin ugari daude hestegorrian, eta boloa lubrifikatzen dute urradurarik gerta 

ez dadin. Hestegorriko paretaren muskuluak uzkurtzearen ondorioz, boloa beherantz joango da mugi-

mendu peristaltikoen laguntzarekin, eta, hestegorriko esfinterra ireki ondoren, urdailean sartuko da. 
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1133  DDIIGGEESSTTIIOOAA  
 

Elikagaiak gorputzak erabil ditzakeen substantzia bihur daitezen egindako prozesuek osatzen dute 

digestioa. Digestio-aparatu guztian egiten bada ere, urdailekoa eta hesteetakoak dira prozesu garran-

tzitsuenak. 

13.a.- Aipa itzazu urdailean eta hesteetan elikagaiak digeritzeko jariatzen diren substantziak. 

13.b.- Urdaileko eta hesteetako osaera makroskopikoa eta mikroskopikoa ezagututa, aipa ezazu zer 

prozesu mota gerta daitezkeen bertan digestio-prozesua bete dadin. 

13.c.- Aipa itzazu hesteetara jariatuko duten guruin laguntzaileen izenak eta jariatzeak. 

13.d.- Erantzun iezaiezu galdera hauei: 

 Zer elikagai janda sentitzen zara berehala aseta? 

 Eta, azkar ase arren, zer elikagai janda zaude berehala goseak? 

 Zerekin sentitzen duzu digestio astuna edo sekula bukatu ezinezko betekada? 

 Zerikusirik ba al du elikagaiak beroak, epelak edo hotzak egoteak? 

 Zer elikagaik sortzen dizkizute haizeak? 

 

13.e.- Aipa ezazu zertan datzan digestio astuna izatea eta zertan digestio etena izatea: 
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1144  UURRDDAAIILLEEKKOO  DDIIGGEESSTTIIOOAA  
 

14.a.- Zein dira urdailean gertatzen diren prozesu mekaniko eta kimikoen helburuak? 

14.b.- Zergatik etortzen zaigu ahora garratz-mingots zaporea botaka egiten dugunean? 

14.c.- Zergatik sumatzen da ahoranzko erresumina botaka egin ostean bularrezurraren atzean? 

14.d.- Non sortzen da eta zertarako balio du Casttle Faktore Intrintsekoak? 

14.e.- Non sortzen da eta zertarako da pepsinogenoa? 

14.f.- Aipa ezazu bertan ematen diren prozesu mekanikoak, eta azaldu ezazu zer helburu duten: 

14.g.- Zer prozesu kimiko gertatzen dira urdailean? 

14.h.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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URDAILEKO DIGESTIOA 
 

14.1 PROZESU MEKANIKOA 
 

Urdailaren paretak hain gihartsuak direnez, irabiagailuen moduan jokatzen dute. Txikitzen doazen 

heinean, elikagaiak urdail-urinarekin nahastea da horren helburua.   

 

Bi mugimendu mota sortzen dira urdailean: 

 Peristaltikoak: kardiatik pilorora joaten dira. 

 Peristalsiaren kontrakoak: aurrekoen kontrakoak dira.  

 

Mugimenduak areagotzen joango dira urdaila betetzen den heinean.  

 

Mugimendu horiek hiru ordu iraungo dute gutxi gorabehera. Boloa likatu egingo da. Ekoitzitako masa 

horri kimo deituko diogu. 

 

Pixkanaka-pixkanaka, prest dagoen heinean, hesteetara pasatzen joango da kimoa. 

 

Elikagai mota bakoitzak, digestio-prozesua jarraitzeko prest egon dadin, ez du denbora bera 

emango urdailean: 

 Likidoak berehala pasatzen dira. 

 Karbohidratoek ordubete edo gehiago behar dute. 

 Proteinek bi ordu baino gehiago behar dituzte. 

 Gantzek eta koipeek hiru ordu baino gehiago behar dituzte. 

 

Elikagaien bide normala hesterantz joatea da; inoiz, hainbat arrazoi direla medio, atzera jo dezakete 

eta gorakoa sortzen dute. Hori gertatzen denean, hau gertatuko da: 

 Piloroa itxi egiten da, eta elikagaiak hesteetara pasatu ezinik geratzen dira. 

 Diafragma eta abdomeneko muskulu guztiak, denak bat eginik, uzkurtu egingo dira; hala, barruko 

atal guztiak —urdaila barne dagoen guztia— zapuztuz, berriz kanpora joango da; baina, horreta-

rako, kardia-esfinterrak zabaldu egin beharko du 

 Faringean, irenste-prozesuan bezala, komunikazio guztiak itxi egingo dira zulotxoetatik substan-

tziarik irten ez dadin. 
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14.2 PROZESU KIMIKOA 
 

Elikagaiek urdailean izaten dituzten erreakzioak urdaileko urinen eraginek sortzen dituzte. Urdaileko 

paretetan dauden guruinek jariatzen dute urin hori. Kolore argia eta usain ezatsegina dituenez, osaera 

hau du likido horrek: 

 Ura 

 Gatz mineralak 

 ClH askea: urdaileko ingurunea garraztu egingo du. Zenbait bakterio ingurune garratzetan bizi 

ezin direnez, lagungarri izango da urdailaren asepsiarako. Horrez gainera, ingurune hori 

berezia izango da zenbait entzima aktibatzeko, eta bere eragina bete ahal izateko. Fibrina eta 

kolagenoa bigunduko ditu ClH-ak. 

 Mukia: urdaileko pareten epitelioa babesten du ClH-aren eta pepsinaren eraginetik. 

 Pepsinogenoa nahiz pepsina bihurtuz, proteinak peptido edo aminoazidoetan txikituko ditu. 

 Faktore intrintsekoa: B12 bitamina garraiatzeko eta ileoaren bukaeran xurgatu ahal izateko 

balio du. 

 

Urdaileko urinaren jarioa gastrina hormonak sortzen du; batetik, kanpoko zentzumenek —ikusmena, 

usaimena eta dastamena direla medio— eta goseak jarioa areagotu egingo dute; eta, bestetik, elikagaiek 

urdaileko paretak behin eta berriz ukitzeak ere bai. 

 

Substantzia horien guztien eraginez, masa likatsu bihurtuko da boloa. 
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1155  HHEESSTTEE  MMEEHHAARRRREEKKOO  DDIIGGEESSTTIIOOAA  
 

15.a.- Aipa itzazu heste meharrean gertatzen diren digestio-prozesuak: 

15.b.- Aipa ezazu nolakoak diren heste meharrean sortzen diren prozesu mekanikoak: 

15.c.- Zer prozesu kimiko gertatzen dira heste meharrean? 

15.d.- Aipa ezazu zer eraldaketa izango duten elikagaiek xurgagarriak izan daitezen (oinarrizko 

substantziak): 

15.e.- Margotu ezazu ataletan banatutako heste meharra, eta aipa itzazu bertan xurgatuko diren 

elementuak: 

15.f.- Zer dira eta zertarako balio dute elektrolitoek? 

15.g.- Zer dira eta zertarako balio dute bitaminek? 

15.h.- Aipa ezazu zer bitamina mota dauden: 

15.i.- Aipa ezazu zein diren heste meharrean sortutako prozesu kimikoetan parte hartzen duten 

urinak: 

15.j.- Non sortzen dira eta zer helburu dute heste meharrera jariatzen duten urinak? 

15.k.- Zer gertatuko litzateke xurgapenik ez balego? 

15.m.- Zer gertatuko litzateke heste meharrean prozesu mekanikorik izango ez balitz? 

15.n.- Zer gertatuko litzateke urinek heste meharrera jariatuko ez balute? Egin ezazu urinen 

banaketa, jariatzeko tokiaren arabera. 

15.o.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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HESTE MEHARREKO DIGESTIOA 
 

Urdaila utzi eta heste meharrera igaroko dira jakiak, duodenora hain zuzen. Heste meharrean, kimoa 

kilo bihurtuko da. Betebehar horretan, prozesu mekanikoek eta kimikoek hartuko dute parte. 

 

 

15.1 Prozesu mekanikoa 
 

Urdailean gertatzen zen moduan, prozesu horren bitartez irabiatu egingo dira elikagaiak, eta hesteetako 

urinekin nahastuko dira. Han, peristalsiaren kontrako mugimenduak geldoagoak dira peristalsi mugimen-

duak baino; horrek erraztu egiten du kiloa heste lodirantz joatea  balbula konibenteak traba egin arren, 

elikagaiek denbora gehiago iraun dezaten heste meharrean, eta hala, astia ematen du bertan gertatuko 

diren prozesu kimikoak bete daitezen. 

 

 

15.2 Prozesu kimikoa 
 

Heste meharreko urinak, bilisak eta are-urinak hartuko dute parte prozesu horretan. 

 

 

15.3 Xurgatze-prozesua 
 

Kiloa gorputzeko zelula guztietara iristeko, xurgatu egin behar da. Prozesu hori enterozitoen mikrobi-

loxketan gertatzen da. 

 

Batzuk, monosakaridoak eta aminoazidoak, Na+ bonbaren mendeko garraio aktiboaren bitartez 

edo Na+-rik behar ez duen garraio aktiboaren bitartez xurgatuko dira, duodenoan eta jeiunoan. Ente-

rozitoetatik zain-kapilarretara pasatuko dira zuzenean, horiek zain mesenterikotan bilduko dira, eta gero, 

gibelera joko dute porta zainaren bidez. Substantzia asko, gibelean prozesatu ondoren, gibelgaineko 

zainetatik beheko kaba zainera pasatuko dira, eta handik, zirkulazio orokorrean bideratuta, gorputzeko 

edozein zelulatara joan ahal izango dira. 

 

Beharrezko entzimak ez ditugunez, desegin ezin izan diren karbohidratoek zuntz deritzon substan-

tzia osatuko dute. Materia hori ezin izango da xurgatu, eta ura hartuko du bere barnean. Horrek handitu 

egingo du kimoaren kantitatea, eta hala, pareten kontra joka mugimendu peristaltikoek areagotuko dira 

eta komunera joatea errazagoa izango da. Gehiegi hartuz gero, zuntzen artean, xurga zitezkeen 

hainbeste substantzia xurgatu ezinik geratu zintezke, eta horrek elikatzeko arazoak eragin ditzake. 
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Beste batzuk, koipeak adibidez, heste meharreko azken atalean xurgatuko dira. Urarekin nahastu 

ezin direnez, behazun-gatzen laguntzaz baliatuko dira. Triglizeridoak monoglizerido, glizerol eta gantz 

azidoetan banatuta xurgatuko dira. Gero, enterozitoen barneko erretikulu endoplasmikoan, triglizerido 

bihurtuko dira berriz. Azkenik, garraiorako proteinak erabiliz, kilomikroi substantziak osatuko dituzte 

eta hodi kiliferoetatik zirkulazio orokorrera igaroko dira. Linfa garraiatzeko hodi torazikoa erabiliko 

dute koipeek ezkerreko subklabioaren eta jugularren artean zirkulazio hodietara sartzeko eta bihotzak 

bultzatuta gorputz guztian banatzeko. 

 Ura, gehienbat, duodenoan eta jeiunoan xurgatzen da. 

 Elektrolitoak hainbat tokitan xurgatuko dira: 

 Na+-a eta k+-a jeiunoan xurgatuko dira gehienbat, pasiboki. 

 Cl--a eta CO3H--a ileonean eta kolonean xurgatuko dira. 

 Fe+-a, hemoglobinaren ekoizpenean eta O2-aren garraioarekin zerikusi zuzena duen 

ioia, duodenoan eta jeiunoan xurgatuko da. Odolean transferrina proteinaren bitartez 

garraiatuko da. 

 Ca+-aren xurgatzea D bitaminari eta paratiroide hormonari lotua dago. 

 Bitamina bakoitzak bere tokia du xurgatzeko: 

 Liposolubleak, hau da A, D, E eta K bitaminak: lipidoak bezala, jeiunoan xurgatuko dira eta 

haien bideari jarraituko diote. 

 Hidrosolubleak: 

 B12 bitamina, Castle Faktoreak garraiatuz, ileonaren azkeneko zatira joango da 

eta han xurgatuko da. 

 Gainerako B bitamina guztiak jeiunoaren hasieran xurgatuko dira. 

 C bitamina ileonean xurgatuko da. 
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1166  PPAANNKKRREEAA--UURRIINNAA  
 

Pankrean ekoitzitako substantzia da. Wirsung hoditik, mukosak tolestura berezi bat egiten duen tokian, 

Vater anpoilan, duodenora jariatuko da. 

 

Listuaren antzeko likidoa da: argia, likatsua eta alkalinoa. Bere osagaien artean hauek ditu: 

 CO3H- 

 Osagai entzimatiko garrantzitsuenak hauek dira: 

 Tripsinak eta kimotripsinak: proteinak desegiten dituzte. 

 α- Amilasak: karbohidratoak txikitzen ditu. 

 Lipasak: triglizeridoak desegiten ditu. 

 

 

16.a.- Margotu itzazu urin horiek sortzen diren tokia, jariatzen dituzten hodiak eta zer tokitan 

jariatzen diren. 
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1177  HHEESSTTEE--UURRIINNAA  
 

Hesteetako guruinek jariatutako substantzia da. Osatzen duten entzimak hauek dira: 

 Mukia: epitelioa babesten du. 

 Entzimak: 

 Disakaridasak: laktasa, sakarasa eta maltasa; izen bera duten azukreak (-osa bukaera-

rekin: laktosa, sakarosa eta maltosa) glukosa bihurtzen dituzte. 

 Enterokinasa: tripsinogenoa tripsina bihurtzen dute. 

 Peptidasa: peptidoak aminoazidotan desegiten ditu. 

 Babeserako proteinak: IgA eta IgM. 

 Hormonak: sekretina eta kolezistokinina; entzimak jariatzeaz arduratzen dira. 

 

17.a.- Bilatu itzazu substantzia horiek guztiek sortzen dituzten zelulak. Balia zaitez Interneten 

eskuratu ditzakezun tresnez edo, ahal baduzu, bilatu ezazu histologiako liburuetan. 
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1188  BBEEHHAAZZUUNNAA  
 

Gibelak ekoitzita, duodenora jariatuko da Wirsung hoditik abiatuta koledokotik Vater-en anpoilan 

datorren urinarekin batera. 

 

Kolore horixka duen likido alkalinoa da behazuna, baina berehala berdexka eta mingotsa bihurtzen 

da. Osagai hauek ditu: 

• Ura. 

• Gatz mineralak. 

• Behazun-gatzak. 

• Behazun-pigmentuak. 
 

Behazunak areagotu egingo du pankrea-lipasaren lana, lipasak behazuna xaboi bihurtuko du eta 

horrek koipeak eta gantzak emultsionatuko ditu, hau da, lipidoak tanta fin-finetan txikituko ditu 

hesteetako biloxkek xurgatu ahal izan ditzaten. Horrez gainera,hesteetako mugimenduak geldotu —eta 

inoiz eten— egiten ditu behazunak, xurgapena hobea izan dadin. 

 

Urdailetik zetorren kimoa substantzia esnetsu bihurtu da dagoeneko, eta haren osagaiak xurgagarri 

eta erabilgarriak dira gorputzeko hainbeste zelulengatik: 

• Fekula glukosa eta bestelako monosakarido bihurtu da. 

• Proteinak peptido eta aminoazido bihurtu dira. 

• Gantzak eta koipeak emultsionatu egin dira. 
 

18.a.- Margotu eta izenda itzazu behazun-xixkua eta gibeletik hara behazuna bideratzen duten 

hodiak, baita behazuna behazun-xixkutik hesteetara bideratzen duten hodiak ere. 
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18.b.- Koipearen emultsioa: 

 

MATERIALA 

 Oilasko-behazuna 

 Ura 

 Xaboia 

 Olioa 

 4 saio-hodi eta horientzako euskarria 

 Pipetak eta xurgagailuak 

 
PRAKTIKA 

Presta ezazu behazun-disoluzioa 1:4 proportzioan, Pipeta eta saio-hodiak erabiliz. 

Presta itzazu saio-hodi batean hiru tanta xaboi 10 cc uretan. 

Apartatu ezazu 1 cc oilo-olio hiru saio-hoditan, eta gehi iezaiozu bati 1 cc behazun-disoluzio, beste 

bati 1 cc xaboi-disoluzio, eta azkenari 1 cc ur. Eragin itzazu ondo hirurak. Zer gertatu da saio-hodi 

bakoitzean? 
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1199  HHEESSTTEE  LLOODDIIKKOO  DDIIGGEESSTTIIOOAA  

19.a.- Zer prozesu mekaniko gertatuko dira heste lodian? 

19.b.- Sortzen al da bertan prozesu kimikorik? 

19.c.- Geratzen al da heste lodiko barrunbeetan xurgagarria izan daitekeen substantziarik? Zein 

xurgatuko dira bertan? 

19.d.- Zer da beherakoa? Zergatik gerta daiteke? 

19.e.- Zer da idorreria? Zergatik gerta daiteke? 

19.f.- Nola egin dakioke aurre? 

19.g.- Zer da zuntza? Zergatik da horren baliagarria osasunerako? 

19.h.- Zer gerta daiteke zuntz gehiegi hartuz gero? 

19.i.- Aipa itzazu zuntza duten zenbait elikagai: 

19.j.- Elikagaiak irentsi direnetik ondestean hondakinak metatzen joan arte, ez dugu digestioaren 

berririk izan. Aipa ezazu zer gertatzen den ondestean hondakinak metatu ostean. 

19.k.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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HESTE LODIKO DIGESTIOA 
 
Balbula ileozekala pasatu ondoren, heste meharrean xurgatu gabe geratu diren substantziak heste 

lodira —heste itsura zehatzago esanda— pasatuko dira. 

 

19.1 Prozesu mekanikoa 
 
Kolonean, digestio-aparatu guztian bezala, muskulu-zuntzen uzkurduraren bitartez, mugimendu 

peristaltikoak gertatzen dira. Mugimendu horren bitartez, barruan, gorotz bihurtzen ari diren jaki-

hondakinek aurrera egingo dute. 

 

19.2 Prozesu kimikoa 
 
Kolonean bertan dauden bakterioek prozesu kimikoa eragingo diete hondakinei, hobeto baliatu ahal 

izateko. Txikitze-saiakera horretan gasa sortuko da, eta hondakinei gorotzen itxura sortzen lagunduko 

die horrek. 

 

Heste lodian mukia jariatzen da, han dauden zelula berezi batzuen bitartez. Muki horren helburua 

gorotzak lubrifikatzea da, ondestean erraz igaro daitezen. 

 

19.3 Xurgatze-prozesua 
 
Kolonean ia ur guztia xurgatuko da, eta hondakinak gorotz itxura hartzen joango dira “solido-

tzen” doazen heinean. Uraz gainera, elektrolitoak, hau da, Na, K, Cl, eta K eta B bitaminak eta urea 

xurgatuko dira. 

 

19.4 Gorotzak iraiztea 
 
Digestio-aparatuak jariatutako substantziek, horma osatzen zuten hildako zelulek eta elikagaietatik 

digeritu eta Xurgatu gabe geratu diren hondakinek usain txarra duen masa bat osatuko dute. Masa 

horrek heste loditik sigmarantz eta ondesterantz joko du. Ondestearen irteeran uzkia dago. Uzkiak bi 

esfinter ditu, bata kontrolatu ezin dena eta bestea kontrola daitekeena. 

 

Ondeste-anpoilan digestioaren substantziak metatzen joaten diren heinean, ondesteko paretek, horman 

dauden nerbio-hartzaileek, presio hori jaso eta bizkar-muinera bideratuko dute. Bizkar-muinak erreakzionatu 

egingo du eta, esfinter bikoitzaren barneko atala erlaxatuz, “kaka egiteko gogoa” sorraraziko digu. 

Aldi berean, bizkar-muinetik kanpoaldeko esfinterra irekitzeko aholkua bidaliko dio burmuinari. Hala, norberak 

nahi duenean, abdomeneko muskuluak uzkurtuz eta birikietan dagoen airearen irtenbidea laringean 

itxiz, abdomenaren barnean presioa gehituko da. Aldi berean, kanpoko esfinterrari zabaltzeko agintea 

ematen badiogu, sabelaren barruan dagoena —ondeste-anpoilan dagoena— kanpora irtengo da. 
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2200  DDIIGGEESSTTIIOO  AAPPAARRAATTUUAARREENN  FFLLOORRAA  
 

20.a.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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DIGESTIO APARATUAREN FLORA 
 

Gorputzak 1013 (10.000.000.000.000) zelula propio ditu. Gorputzaren inguru eta zirrikituetan 1014  

(100.000.000.000.000) bakterio bizi dira. Batzuk patogenoak dira —gaixotasunak sor ditzakete—, 

eta beste batzuk saprofitoak edo komentsalak —mesede egiten dute—, ingurutik etekinak ateratzearen 

truke. Inoiz beste norabait joanez gero, kaltegarriak izan daitezke. Horien guztien artean badaude, batetik, 

bakterio aerobioak, hau da, bizirik irauteko derrigorrez O2-a behar dutenak, eta bestetik, bakterio 

anaerobioak, hau da, bizirik irauteko O2-a derrigorrez behar ez dutenak. 

 

Pertsona osasuntsuek zelula saprofitoek izango dituzte batez ere. Florak egiten duen mesedea 

garrantzitsua da gizakien bizitzarako. 

 

Jaio aurretik ez dugu florarik digestio-aparatuan; erditzean, amak baginaren inguruan duenarekin 

kutsatzen gara. 

 

Digestio-aparatuak flora desberdin ugari du, urdailean, behazun-xixkuan eta listu-guruinetan 

izan ezik: 

 Ahoan, ehun gramoko (eta ez 100 gr) 1010 (10.000.000.000) mikroorganismo daude. 

 Ahoaren eta uzkiaren inguruko azalak barrunbe horietan dauden bakterio berberak izango ditu: 

mikroorganismo anaerobioak. Hortz-haginen tarteetan eta horien zirrikituetan O2-tik babestuta 

kokatuko dira, eta txantxarra sortzearen erantzule izango dira. Norbaitek hozka eginez gero, 

zauri septiko baten aurrean egongo gara. Listua arnastuz gero, pneumonia ager daiteke. Baina, 

guztiz desagertuz gero, Candida albicans onddoa, egoeraz baliatuz, ugaldu eta hedatu egingo 

da, eta, ahal duen guztia kolonizatuz, Muget gaixotasuna eragingo du. 

 Diafragmatik gora dagoen digestio-hodiaren zatiak eta diafragmaren azpian dagoenak bakterio 

ezberdinak eta bereizgarriak izango ditu. 

 Urdailean, berez gune aseptikoa izan arren, urdaileko ultzerarekin zerikusia duen Helicobacter 

pylori bakterioa egon daiteke. 

 Heste lodian, 400 bakterio mota daude, eta gorotzak 1010  (10.000.000.000) bakterio ditu gramo 

bakoitzeko. Gorotzen laurdena, gutxienez, bakterioak dira. Horien betebeharra, besteak beste, 

Bacteroides fragilis bakterio anaerobioak, hemorragiarik izanez gero, odola eteteko hain 

beharrezkoa den K bitamina sortzea; horrez gainera, eritrozitoak desegitean gibelean sortutako 

bilirrubina urobilinogeno eta esterkobilinogeno bihurtuko du heste lodiko florak. Urobilinogenoa 

xurgatu egingo da eta giltzurrunetatik kanporatuko da. Esterkobilinogenoa berriz, gorotzei 

kolorea eman ondoren, haiekin batera kanporatuko da. 
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Bakterio saprofitoek bakterio patogenoen kolonizaziotik babesten gaituztenez, inoiz antibiotikoak 

hartuz gero, flora arrunt hori hil egiten da eta, mikroorganismo patogeno oportunista horiek, egoera 

aprobetxatuz, ugaldu eta zabaldu egiten dira. Kopuruagatik kaltegarriak bihur daitezke, eta gaixotasunen 

sintomak eragingo dituzte.  

 

20.b.- Bilatu ezazu Interneten digestio-aparatuan dagoen flora askotarikoari buruzko informazio 

gehiago. Zer mikroorganismo mota daude toki bakoitzean, eta nola ikertzen dira? Zer ondorio 

izan dezake toki bakoitzean flora hori desagertzeak? 
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IIVV..  

DDiiggeessttiioo  AAppaarraattuuaarreenn  

GGUURRUUIINNAAKK  
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2211  DDIIGGEESSTTIIOO--GGUURRUUIINNAAKK  
 

Digestio-aparatuko listu-guruinez eta paretetan dauden guruinez gain, badaude beste guruin batzuk; 

guruin horiek, hesteetatik kanpo egon arren, garrantzi handia dute digestio-prozesua betetzeko: 

 Gibela 

 Behazun-xixkua 

 Pankrea 

 

21.a.- Ondoren agertzen diren marrazkiak digestio-guruinarenak dira. Izenda ezazu marrazki bakoi-

tzean azaltzen den guruina. 
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21.b.- Koka itzazu guruinen marrazkiak gizakiaren gorputzean, eta deskriba ezazu non jarri dituzun. 

 
 

21.c.- Zein dira guruin bakoitzaren funtzioak? 
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2222  GGIIBBEELLAA    
 

22.a.- Eska ezazu harategian txerri-gibel edo ardi-gibel osoa, eta deskriba itzazu haren forma, 

kolorea, testura eta abar. 

 

22.b.- Ondoko marrazkiak gibelarenak dira, bata makroskopikoa, bestea mikroskopikoa. Aipa itzazu 

bakoitzaren berezitasunak. 
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20.c.- Zer funtzio betetzen dira gibelean? Zure ustez, zein dira garrantzitsuenak? 

20.d.- Zer gertatuko litzateke funtzio horiek bete ezingo balira? 

20.e.- Zer dira hepatozitoak? 

20.f.- Zer da hepatitisa? Zenbat hepatitis mota daude? 

20.g.- Nola kutsa daiteke bakoitza, kutsagarria bada? Nola egin dakioke aurre kutsatzeari? 

20.h.- Zer dira gingiltxo hepatikoak? 

20.i.- Deskriba ezazu eskema moduan zer gertatzen den gingiltxoan odol-zirkulazioarekin: porta 

zaina, arteria hepatikoa, gibelgaineko zaina eta behazun-jarioa. 

20.j.- Zer da porta zaina? Nola osatzen da? Zer odol mota dakar? Zer substantzia garraiatzen ditu? 

Non bukatzen da? 

20.k.- Zer da zirrosia? Zergatik sor daiteke? 

20.m.- Bilatu ezazu zer diren transaminasak. Zer adierazten dute odolean neurriak igoz gero? 

20.n.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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GGIIBBEELLAA  
 

Abdomenaren barrunbean dago, eskuineko hipokondrioan, sabelaren goi-eskuin aldera, diafragmaren 

azpian, saihets-ertzak pasatu gabe. Glisson kapsulak estaltzen du, eta haren gainean peritoneoa dago. 

 

22.1 DESKRIBAPEN MAKROSKOPIKOA 
 

Makroskopikoki deskribatzen badugu, esan dezakegu gibela dela gorputzeko guruinik handiena, 

1500 gr-ko pisua baitu. Kolore gorri iluna du. Eskuarki, biguna eta zapalgarria da. Goiko aurpegia ganbila 

da, eta behekoa ahurra. Lau gingil edo lobulutan banatu daiteke: 

 Eskuinekoa 

 Ezkerrekoa (urdailaren gainetik doa) 

 Gingil koadroa, azpialdearen aurreko erdian 

 Isats-gingila, azpialdearen atzeko erdian 

 
Porta sistemak eta arteria hepatikoak ematen diote odola gibelari. Porta sistemako odola oxigeno 

gutxirekin baina hesteetatik elikagaiz beteta dator, goiko eta beheko zain mesenterikoek eta baretik 

datorren zain esplenikoak osatzen baitute. Arteria hepatikoa aortak emandako enbor zeliakoaren 

adarretik dator, oxigenoz beteta. 

 

Portaren banaketak, arteria hepatikoaren eta gibeleko hoditxoen banaketak lagunduta, gibelaren 

osaera histologikoa bideratuko du hexagono-itxura duten gingiltxoak sortuz.  

 

 

22.2 GIBELAREN HISTOLOGIA 
 

Mikroskopikoki, gingiltxo hexagonalen itxura duten egitura-unitatez osatuta dago gibela. 

 

Hexagonoaren erdialdean gingiltxoen erdiko zainak daude. Gingiltxoen erdiko zain guztiak elkartzetik 

sortuko da zain hepatikoa edo gibelgaineko zaina. Erdigune horretatik, izar izpi moduan, hepatozito-

ilarak zabaltzen dira, eta ilara horien artean, “kaletxo” moduko tarteak daude. Handik, arteria hepatikotik 

eta portatik datorren odolarekin nahasten da eta gingiltxoen erdialdeko zainerantz joko du, eta gero, 

kaba zainera joango den gibelgaineko zaina sortuko du. Bide horretan, alde batera eta bestera, 

hepatozitoak daude. Bertatik hepatozitoek jasoko dituzte hainbat substantzia, eta haiek ekoitzitakoa 

bertara jariatuko dute substantziek. Bestetik, hepatozitoetan sortutako behazuna hexagonoaren ertzetan 

dauden gibel-hodietara bideratuko da, behazun-tubuluen bidez. Hala, gingiltxoaren erdialdetik, behazun-
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hoditxoetatik erdiko zainetarantz joango dira hepatozitoetan sortutako eta odoletik bideratu behar diren 

zenbait substantzia, eta sortutako behazun-gatzak bideratuko dira. 

 

Hiru hexagonoen ertzak elkartzen diren gunean porta-espazioa dago, eta han daude porta zainaren 

adartxoa, behazuna bideratzen duen hoditxoa eta arteria hepatikoaren adartxoa. 

 

  

22.3 GIBELAREN FISIOLOGIA 
 

Gibelak funtzio hauek beteko ditu: 

 Behazuna ekoiztea: gibel-hodietatik jariatutako behazuna behazun-hodietara jariatzen du 

gibelak, eta handik duodenora jariatzen du. Behazuna nahitaezkoa da elikagaien 

digestiorako, lipidoak garraiatu ahal izateko eta lipasak txikitu ahal izateko, tanta oso txikitan 

emultsionatzen baititu. 

 Karbohidratoen metabolismoa:  

 Glukogenogenesia: aminoazidoetatik glukosa sortzeko prozesua da.  

 Glukogenolisia: glukogenotik glukosa sortzeko prozesua da. 

 Glukogenosintesia: glukosatik glukogenoa sortzeko prozesua da. 

 Intsulina eta beste hormonen ezabatzea 

 Lipidoen metabolismoa: kolesterola eta triglizeridoak ekoiztea 

 Proteinak ekoiztea: albumina, lipoproteinak eta abar 

 Koagulazio-faktoreak ekoiztea: fibrinogenoa eta FIII, FV, FVII, FIX eta FXI faktoreak 

 Farmakoak, beste toxina batzuk eta hemoglobina ezabatzea 

 Amonioa urea bihurtzea 

 Fe, Cu, glukogenoa, B12 bitamina eta beste substantzia askoren biltegia izatea 

 Eritrozitoak ekoiztea fetuak 3 hilabete izan arte; ondoren, hezur-muin gorriak beteko 
du lan hori 
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2233  BBEEHHAAZZUUNN--XXIIXXKKUUAA  
 

23.a.- Zer da behazun-xixkua? 

23.b.- Non dago kokatuta gorputzean? 

23.c.- Zein da haren funtzioa? 

23.d.- Zer kolore du behazunak? 

23.e.- Non sortzen da behazuna? 

23.f.- Zein da haren funtzioa? 

23.g.- Aipa behazunaren bidea, hepatozitoetatik duodenora iristen den arte. 

23.h.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 
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BBEEHHAAZZUUNN--XXIIXXKKUUAA  
 

Gibelaren azpian dagoen digestio-aparatuaren atala da behazun-xixkua. 

 

Oboide-itxura duen zakua da. Behazun-hodiaren bitartez duodenoarekin konektaturik dago (hodi 

zistiko deritzona dago hasieran, gero koledokotik pasatzen da eta Vaterren anpoilatik Oddi esfinterrera 

iritsita, duodenoan bukatzen da). Han, gibelak jariatutako behazuna metatu eta gorde egingo da. 

Dakigunez, gibelean, beste funtzio batzuen artean, behazuna jariatzen da. Behazuna, gibeleko zelulek 

gibeleko hodixketara jariatu ondoren, behazun-xixkura bideratuko da ezkerreko eta eskuineko gibel-

hodietatik, gibeleko hodi komunetik eta, digestio-prozesurik martxan ez badago, hodi zistikoaren bitartez. 

Baina, digestio-prozesuan, behazuna gibel-hodietatik eta hodi zistikotik igaroko da, koledokoa 

zeharkatuz, Vaterren anpoilatik duodenora. Vaterren anpoilara iritsi aurretik, jarioak pankreatik dakarren 

Wirsung hodiarekin elkartuko da. 

 

Kolore berdea du behazunak, eta haren osagaiak dira, besteak beste, behazun-gatzak, behazun-

pigmentuak, kolesterola eta lezitina. Koipeak emultsionatzea da haren funtzioa, hau da, koipeak eta 

gantzak tanta txikitan sakabanatzea urarekin bat egin dezaten. 

 

23.9.- Gogoan al duzu Juan Luis Guerraren “Me sube la bilirrubina” abestia? Zer da substantzia 

hori? Bilatu ezazu non sortzen den, zergatik sortzen den eta nola kanporatzen den. 

Guztiarekin, bete ezazu eskema hau: 
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2244  PPAANNKKRREEAA  

24.a.- Zer da pankrea? 

24.b.- Non dago? 

24.c.- Zer funtzio betetzen ditu? 

24.d.- Bilatu ezazu zer eta zertarako diren pankreako azinoak. 

24.e.- Bilatu ezazu Largerhans-eko irlak non dauden eta zer funtzio betetzen duten. 

24.f.- Zer da pankreatitisa? 

24.g.- Zer gerta daiteke pankreak sortutako substantziak sortzen ez badira?. 

24.h.- Zer gerta daiteke bat-batean pankreako zelulak apurtzen badira eta haien jariakinak odolera 

eta inguruko ehunetara jariatzen badira? 

24.i.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 

 



Erizaintzako Zaintza Osagarriak 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

76 

 

PPAANNKKRREEAA  
 

Urdailaren azpian eta atzealdean, duodenoak C-forma hartzen duen gunean, peritoneoaren atzean 

dago pankrea. 

 

24.1 DESKRIBAPEN MAKROSKOPIKOA 
 

Mihi luzexka baten itxura du. Eskuaren tamaina du. 80 gr pisatzen du, listu-guruinaren antza eta kolore 

horia. Hiru ataletan banatu daiteke: burua, gorputza eta isatsa. 

 

24.2 PANKREAREN JARIOAK 
 

Jario exokrinoak eta endokrinoak ditu pankreak. 

 

Batetik, jario exokrinoa du. Jariakin exokrinoa guruin guztian zabaldutako azino-zelulek osatzen 

dute. Sortutako urina, Wirsung hodiaren bitartez koledokoarekin elkartuta, Vaterren anpoilatik duodenora 

jariatuko da. Urin hori oinarrizko elikagaiak digeritzeko behar diren entzima nagusiek (pankrea-amilasa, 

lipasa eta proteasa) osatzen dute. HCl-a neutralizatzeko bikarbonatoa ere badu bere osaeran. 

 

Bestetik, jario endokrinoa du. Azinoetako zelulen artean Langerhans-en irlak daude. Irla horiek zenbait 

zelulaz osatuak daude: alfa zelulak —intsulina jariatzen dutenak—, beta zelulak —glukagoia jariatzen 

dutenak— eta abar. 

 

Glukosa zeluletan sartzen duen substantzia da intsulina (hala, zeluletan glukosatik lortu ahal izango 

da energia, eta, horretaz gainera, odoleko glukosa-maila jaitsi egingo da). 

 

Glukagoiak, berriz, kontrako eragina du, hau da, gibelak gordetzen duen glukogenoa desegiten 

du eta glukosa bihurtzen du. Horrela, odoleko glukosa-maila gehituz, prest egongo da behar denean 

glukosa erabili ahal izateko. 

 

Urin endokrinoen jarioa odolera joango da zuzenean, eta handik bideratuko da helburua beteko 

den tokietara. 
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VV..  

DDiiggeessttiioo  AAppaarraattuuaarreenn  
SSIINNTTOOMMAAKK  eettaa  GGAAIIXXOOTTAASSUUNNAAKK  
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2255  DDIIGGEESSTTIIOO--AAPPAARRAATTUUAARREENN  SSIINNTTOOMMAAKK  
 

25.a.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 

 

 

25.1 Korrokadak 
 

Digestio-aparatura irentsitako eta bertan sortutako haizea ahotik kanporatzeari deitzen zaio korro-

kada. Oro har, inoiz kontrakoa gertatu den arren, ez dira kaltegarriak izaten eta ez dute gaixotasunik 

adierazten. 

 

 

25.2 Disfagia 
 

Elikagaien irenste mingarria da. Hainbat disfagia mota daude: likidoena, solidoena eta biena. 

 

 

25.3 Pirosia 
 

Abdomenaren goiko aldetik, bularrezurraren atzetik, ahorantz doan minari deitzen zaio pirosi. Etza-

tean okerrera egiten du. Urdaileko urinak hestegorrirantz irteten badira gertatzen da. Hala ere, sintoma 

horrek bihotzeko gaitzak ematen duenarekin antza handia duenez, oso garrantzitsua da biak ondo 

bereiztea. 

 

 

25.4 goralarria eta goitika egitea 
 

Urdailean dagoena ahotik kanporatzeko gogoari deitzen zaio goralarri. 

 

Goitika egitea, berriz,urdailean dagoena botatzeko prozesua da.  

 

Urdailean bertan —eta agian zerbait beherago— sortutako peristalsi-kontrako bulkada baten bitartez 

gertatzen da prozesu hau. Horrez gainera, abdomeneko muskuluak uzkurtu egingo dira urdailean, eta, 

urdailaren gainean sortutako presioagatik, haren barnean zegoena kanporatu egingo da. Horrekin batera, 

bidean dauden komunikazio-bidexkak itxi egingo dira, kanporatzen ari dena sar ez dadin. 
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Kanporatutakoa, hau da, goitika, hainbat koloretakoa izan daiteke osagaien arabera: berdea (beha-

zuna badu), gorria (odola badu), jakiaren kolorekoa eta abar. 

 

25.5 Abdomeneko distentsioa 
 

Haizeak, likidoak, koipeak, gorotzak edo fetua direla medio gerta daitekeen sabelaren puztea da 

abdomeneko distentsioa. Dena den, abdomeneko zelulen neurrigabeko hazkuntzak, hau da, minbiziak 

ere eragin dezake. 

 

 

25.6 Ondesteko odoljarioak eta melenak 
 

Hesteak odola dariela daudenean gerta daitezkeen sintomak dira biak. 

 

Odol-isuria beheko atalean gertatzen bada, odola uzkitik kanporatuko da, gorotzekin nahasturik 

nahiz nahastu gabe. 

 

Goragokoa bada, digestio-prozesuak jasango ditu elikagaiekin bat eginda, eta odolosteen edo 

txipiroi-saltsaren itxura emango die gorotzei. 

 

Urdaileko ultzera, duodenoko ultzera, Crohn-gaixotasuna, hemorroideak, koloneko minbizia eta 

beste hainbat gaitz eragin daitezke. 

 

 

25.7 Ikterizia 
 

Larruazalaren eta esklerotikaren horitzea da. Gorputzean bilirrubina gehiegi dagoenean bilirrubina 

hori metatzeak eragiten du. 

 

Bilirrubina kantitatea gehitu egingo da eritrozito gehiegi desegiten badira, gibelak gaizki funtziona-

tzen badu, behazun-hodiak oztopatuta badaude eta bestelako arrazoiengatik. 

 

 

25.8 Beherakoa 
 

Gorotzak normalean baina arinago, sarriago eta ugariago kanporatzeari deritzo beherako. 

 

Iraupenaren arabera, akutua edo kronikoa izan daiteke. 
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Sorburua: infekzioak, elikagaien egoera txarra, hesteen hormetako gaitzak eta abar. 

 

 

25.9 Idorreria 
 

Normalean baino gutxiagotan libratzeari deitzen zaio idorreria. Gorotzak kostata egiteari ere hala 

deitzen zaio, lehorragoak baitaude. Ardiak egiten dituenaren modukoak izan daitezke eginkariak. 

 

25.b.- Bilatu itzazu digestio-aparatuarekin zerikusia duten beste sintoma batzuk. 

25.c.- Koka ezazu sintoma bakoitza digestio-aparatuan dagokion atalean. 
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2266  DDIIGGEESSTTIIOO--AAPPAARRAATTUUKKOO  GGAAIIXXOOTTAASSUUNNAAKK  
 

26.a.- Ondorengo testuan hainbat hitz ezabatu ditugu, eta testuaren hasieran nahasirik jarri ditugu 

hitz horiek. Zuretzat ezezagunak badira, erabil ezazu hiztegia hitz horien esanahia jakiteko. 

Ondoren, saia zaitez bakoitza bere tokian jartzen. Modu horretan, digestio-aparatua hobeto 

ezagutzeko baliagarria izango zaizun testua lortuko duzu. 

 

 

26.1 Ultzera peptikoa 
 

Urdaileko eta duodenoko mukosa-paretaren haustura da. Helicobacter pilori bakterioak zerikusia du 

gaixotasun honen iraupenarekin. 

 

26.b.- Bilatu itzazu Interneten edo patologiako liburuetan gaitz honi buruzko argazkiak. 

 

 

26.2 Hepatitisa 
 

Gibeleko hepatozitoen hantura da. Hepatozitoak egin beharrekoak egin ezinik geratuko dira, apurtu 

egingo dira barnean daukatena behazun-hodietatik odolera kanporatuko dute. Farmakoak, A, B, D eta C 

motatako Hepatitisa eragiten duten mikroorganismoak, alkohola eta abar dira hepatitisaren eragile. 

 

 

26.3 Zirrosia 
 

Gibeleko zelulak gantz bihurtzea da. Prozesua pixkanaka-pixkanaka gertatzen da, eta, sintomak 

gertatzen hasten direnean, ez du bueltarik. Ondorioz, zelula horiek ezin izango dituzte dagozkien 

funtzioak bete. 

 

 

26.4 Pankreatitisa 
 

Pankreako zelulak hazi eta apurtu egingo dira, zenbait entzima odolera eta pankreara askatzen dira 

eta“digestio kimikoa” egiten da. Sorburua ezezaguna izan arren, alkohol-edaleek arrisku handiagoa dute 

gaitz hau nozitzeko.  
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26.5 Gaixotasun Zeliakoa 
 

Xurgatzerik eza ezaugarri duen heste-pareten hantura da. Osaeran gluten proteina duten zenbait 

laborek —gariak, garagarrak, zekaleak eta oloak— alergia eragin diezaioke hainbat gizakiri. Horren ondo-

rioz, gizaki horien heste-pareten enterozitoetan hantura sortuko da, eta enterozitoen funtzionamendua 

ezin izango da bete. Horregatik, gizaki horiek beherakoa eta hainbat xurgatze-arazo jasango dituzte, eta 

nutrizio-eskasiaren hainbat sintoma sorraraziko ditu. 

 

Arazo hori dutenen tratamendua labore horiek ez jatea da. Baina kontuan izan behar da erdipres-

taturik dauden zenbait jakik horietako irin pitin bat izan dezaketela osagaien artean, eta horrek hestee-

tako hantura luzatzea edo berragertzea ekar dezake. 

 

 

26.6 Koloneko minbizia 
 

Digestio-aparatuan gehien ematen den minbizi mota da. Zuntz ugari duten elikagaiak jateak kolona 

gaitz horretatik babesten du. 

 

 

26.7 Apendizitisa 
 

Koloneko heste itsuan dagoen apendizearen hantura da. Sarritan, ebakuntza beharko du osatzeko. 

 

 

26.8 Peritonitisa 
 

Heste guztiak estaltzen dituen kanpoko geruzaren hantura da. Abdomen akutua sortzen du, eta oso 

gaitz larria da hori. Sorburu ugari izan ditzake: infekzioak, odoljarioak, minbiziak, ultzera eta heste-pareta 

zulatu dezakeen edozein gaitz. 

 

 

26.9 Anorexia eta bulimia 
 

Gutxi gorabehera nerabezaroan hasita, jateko eta elikatzeko prozesuarekin zerikusia duen jarrerari 

eragiten dioten gaitzak dira.  

 

Anorexian, pertsonak, gose izan arren ez du jaten, gizenegi ikusten baitu bere burua. 
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Bulimian, konpultsioz jan ondoren botaka egiten du pertsonak, ez gizentzearekin eta gehiago ez 

pisatzearekin obsesionaturik baitago. 

 

Bi gaitzek nutrizio-arazoak eragingo dituzte, eta, zenbait kasutan,gaixoaren heriotza ekarriko dute. 

 

26.b.- Har itzazu atal honetan aipatutako zenbait gaixotasun, eta koka testu honen segidan. 

26.c.- Zer da kolera? 

26.d.- Zer da Crohn gaixotasuna? 



Erizaintzako Zaintza Osagarriak 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

84 

 

2277  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
 

1. IBARRA, Rafael eta beste: Anatomía y Fisiogía Humanas, Librería General argitaletxea, 

Zaragoza, 1937. 

2. FENEIS, Heinz eta beste: Giza Anatomiako Poltsiko Atlasa Nazioarteko Nomenklaturan oinarrituta, 

Elhuyar Fundazioa, Usurbil, 1997. 

3. ARANA ARRI, EUNATE eta beste: Giza Anatomia eta Fisiologia, Ibaizabal argitaletxea, 2000. 

4. CHESHIRE, ELIZABETH: Lo esencial en Aparato Digestivo, Colección Cursos CRASH de Mosby, 

Harcourt-Brace argitaletxea, Madril, 1997. 

5. ANTONI PASTOR, Mª ANGELES: Técnicas de Ayuda en Odontoestomatología 1, Paraninfo argita-

letxea, Madril, 1996. 

6. THIBODEAU/PATTON: Estructura y Función del Cuerpo Humano, 10. argitalpena, Harcourt-Brace 

argitaletxea, Madril, 1998. 

7. AZKUE BARRENETXEA, Jon Jatsu: Odontoanatomi Eskuliburua, EHU Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 

2000.  

8. MORILLO, Juan Manuel: Técnicas de Ayuda Odontológica, McGraw-Hill argitaletxea, Madril, 

1997. 

9. ESTAPÉ, Mª Angeles: Técnicas de Ayuda Odontoestomatológica, Masson argitaletxea, Bartze-

lona, 1999. 

10. TRESGUERRES, J.A.F: Formación y función del organismo humano, Interamericana-Mcgraw-Hill 

argitaletxea, Madril, 1996. 

11. Euskalterm: Terminologia Banku Publikoa. 

12. Elhuyar Euskara-Gaztelania/Castellano-Vasco Hiztegia, Usurbil, 2000. 

13. Wikipedia. Interneteko doaneko entziklopedia: http://es.wikipedia.org. 

 



�������
���	���


