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HITZAURREA

Beren lana ahalik eta ongiena betetzeko, giza gorputzeko zatiak zehazta-
sunez ezagutzea eta izendatzea ezinbestekoa dute osasun-arloan dihar-
duten profesionalek.

Horregatik, Osasun Zientzietako edozein ikasketa (Medikuntza,
Odontologia, Erizaintza, Fisioterapia, Farmakologia, Dietetika eta Nutrizioa)
egitera unibertsitatera datorren ikasleak menderatu behar dituen jakintza-
gaien artean lehenengoetarikoa da giza anatomia.

Esku artean duzun liburua, Anatomia eta biologia zelularra, Euskal Herriko
Unibertsitatean Erizaintzako ikasketak euskaraz egin nahi dituzten ikasleen-
tzat pentsatutako eta egokitutako testuliburua da. Liburu honetan, hamazazpi
ataletan banatuta, idazkera argi eta samurrean, giza gorputzaren egitura eta
antolaketa deskribatzen dira, bai maila mikroskopikoan, bai maila makrosko-
pikoan (zelula, ehunak, organoak eta sistemak), enbriologia orokorreko eta
giza genetikako oinarrizko kontzeptuen azalpenekin batera.

Nola ez, atal horietan guztietan adierazitako xehetasunak ulertzeko eta
horiek giza gorputzean zehaztasunez identifikatzen jakiteko, gai bakoitzari
dagozkion irudiez eta argazkiez hornitutako material osagarriarekin batera
erabili behar du ikasleak testuliburu hau. Beraz, baliabide gehigarri horiek ere
eskainiko zaizkio ikasleari, ikasketa-prozesua ongi bete dezan.
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Lagungarria eta atsegina izango delakoan nago.

Nire eskerrik beroena liburuaren argitalpenean lagundu didaten erakunde
eta pertsona guztiei.

Carmen Asurabarrena Iraola
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1.1 ANATOMIAREN DEFINIZIOA

Bizidunen egitura aztertzen duen zientzia da anatomia. Giza anatomia,
beraz, giza gorputzaren egitura aztertzen duen zientzia da.

Edukien arabera edo azterketa-metodoaren arabera, zenbait kategoria
berezitan sailkatu dezakegu:

ANATOMIA MAKROSKOPIKOAK giza begiez baliatuz soilik aztertzen ditu
giza gorputzaren egiturak.

ANATOMIA MIKROSKOPIKOAK edo HISTOLOGIAK mikroskopioaren
bidez aztertzen ditu giza gorputzaren egiturak.

HISTOKIMIKAK teknika mikroskopikoak eta biokimikoak konbinatuz
egiten du giza gorputzeko egituren azterketa.

GARAPENAREN ANATOMIAK sorkuntzatik helduaren itxura hartzen
duen arte aztertzen du giza gorputzaren egitura. Sorkuntzatik jaiotzara bitar-
teko zatia aztertzen duen zientzia ENBRIOLOGIA da.

ANATOMIA ERRADIOLOGIKOAK X izpien bidez aztertzen du gorpu-
tzaren egitura.

1.2 POSIZIO ANATOMIKOA

Gorputzeko zatien kokapena eta haien arteko erlazioak deskribatzeko,
unibertsalki onarturiko 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.

�

SARRERA



1.3 PLANO ANATOMIKOAK

Gorputza zeharkatzen duten irudizko lau planotan oinarrituz egiten dira
deskripzio anatomikoak. Erdiko planoa, plano sagitala, plano frontala edo
koronala eta plano horizontala dira plano horiek.

Erdiko planoa irudizko plano bertikala da, eta gorputza bi zatitan bana-
tzen du: eskuineko zatia eta ezkerreko zatia.

Plano sagitalak gorputza zeharkatzen duten irudizko plano bertikalak
dira; paraleloak dira erdiko planoarekiko.

Plano frontalak edo koronalak gorputza zeharkatzen duten irudizko
plano bertikalak dira; perpendikularrak dira erdiko planoarekiko. Gorputza bi
zatitan banatzen dute, aurreko zatia eta atzeko zatia.

Plano horizontalak gorputza zeharkatzen duten irudizko planoak dira;
perpendikularrak dira bai erdiko planoarekiko, bai plano frontalarekiko.
Gorputzean bi zati banatzen dituzte, goiko zatia eta beheko zatia.

1.4 EBAKIDURA ANATOMIKOAK

Barneko egiturak ikusteko eta deskribatzeko, giza gorputzaren edo haren
zatien ebakidurak prestatu behar dira.

Luzetarako ebakidurak gorputzaren edo haren zatien luzetarako arda-
tzari jarraituz eginikoak dira; nahiz erdiko planoari, nahiz plano sagitalari,
nahiz plano frontalari jarraituz egin daitezke.

Zeharkako ebakidurak gorputzaren edo haren zatien luzetarako ardatza
perpendikularki ebakiz eginikoak dira.

Ebakidura zeiharrak inolako plano anatomikori jarraitu gabe eginikoak
dira.
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1.5 ERLAZIO-TERMINOAK

Gorputza posizio anatomikoan delarik, haren zatien arteko erlazioa deskriba-
tzeko zenbait adjektibo erabiltzen dira:

Goialdea edo burualdea: burura hurbiltzen dela adierazi nahi du;
adibidez, sorbalda goialdean dago aldakarekiko, aldaka goialdean dago
belaunarekiko.

Behealdea edo oinaldea: oinetara hurbiltzen dela adierazi nahi du;
adibidez, aldaka behealdean dago sorbaldarekiko, belauna behealdean dago
aldakarekiko.

Aurrealdea: gorputzaren aurrealdera hurbiltzen dela adierazi nahi du;
adibidez, saihets-kartilagoak eta bularrezurra aurrealdean daude bihotzare-
kiko, bihotza aurrealdean dago bizkarrezurrarekiko.

Atzealdea: gorputzaren atzealdera hurbiltzen dela esan nahi du; adibidez,
bizkarrezurra atzealdean dago bihotzarekiko, bihotza atzealdean dago bula-
rrezurrarekiko.

Erdialdea: gorputzaren erdiko planora hurbiltzen dela adierazi nahi du;
adibidez, bularrezurra erdialdean dago.

Alboaldea: gorputzaren erdiko planotik urruntzen dela esan nahi du;
adibidez, saihets-hezurrak alboaldean daude bularrezurrarekiko, besoak
alboaldean daude gorputz-enborrarekiko, hatz lodiak alboaldean daude hatz
txikiekiko.

Hurbila: enborrera edo sorlekura (odol-hodi, nerbio edo organoen
kasuan) hurbiltzen dela adierazi nahi du; adibidez, beheko gorputz-adarrean,
izterra zati hurbila da.

Urruna: enborretik edo sorlekutik urruntzen dela adierazi nahi du;
adibidez, beheko gorputz-adarrean, oina zati urruna da.

Azalekoa: larruazalera hurbiltzen dela adierazi nahi du; adibidez, besoko
muskuluak azalekoak dira besoko hezurrarekiko.
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Sakonekoa: larruazaletik urruntzen dela adierazi nahi du; adibidez,
besoko hezurra sakonekoa da besoko muskuluekiko.

Barnealdea: barrunbe edo organo baten barnealdera hurbiltzen dela
adierazi nahi du; adibidez, urdailaren horman, geruza mukosoa barnealdean
dago.

Kanpoaldea: barrunbe edo organo baten kanpoaldera hurbiltzen dela
adierazi nahi du; adibidez, urdailaren horman, geruza peritoneala kanpoal-
dean dago.

1.6 GORPUTZEKO BARRUNBEAK

Lau barrunbe nagusi daude giza gorputzean: barrunbe torazikoa edo tora-
xaren barrunbea, abdomenaren eta pelbisaren barrunbea, garezurreko
barrunbea eta bizkarrezurreko barrunbea.

Barrunbe torazikoa eskuineko eta ezkerreko pleura-barrunbeek eta
mediastinoak osatzen dute. Eskuineko pleura-barrunbean, eskuineko
birika dago. Ezkerreko pleura-barrunbean, ezkerreko birika dago.
Mediastinoan, bihotza (barrunbe perikardikoaren barnean), trakea,
hestegorria, eskuineko bronkio nagusia, ezkerreko bronkio nagusia, timoa,
aorta torazikoa arteria, goiko kaba zaina daude, besteak beste.

Abdomenaren eta pelbisaren barrunbean, bi zati bereizten dira: goiko
zatia edo abdomenaren barrunbea edo sabela, eta beheko zatia edo pelbi-
saren barrunbea edo sabelpea. Abdomenaren barrunbean 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).

Garezurreko barrunbean, burmuina edo entzefaloa dago.

Bizkarrezurreko barrunbean, orno-muina dago.
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1.7 GORPUTZEKO GUNEAK

Bi zati nagusitan banatu daiteke giza gorputza: a) gorputz-ardatza, eta
b) gorputz-adarrak eta horien eta gorputz-ardatzaren arteko elkargu-
neak.

Gorputz-ardatza buruak, lepoak eta enborrak osatzen dute. 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, hanka edo
zangoa eta oina.

1.8 ABDOMENEKO ETA SABELPEKO GUNE ESPEZIFI-
KOAK

Abdomeneko eta sabelpeko organoen kokapena adierazteko, anatomikoek
irudizko bederatzi gunetan banatzen dute barrunbe hori. Hauek dira bede-
ratzi gune horiek, eskuinetik ezkerrera eta goitik behera: eskuin-hipokon-
drioa, epigastrioa, ezker-hipokondrioa, eskuin-gerrialdea edo eskuineko gune
lunbarra, zilborraldea, ezker-gerrialdea edo ezkerreko gune lunbarra, eskuin-
iztaia edo eskuineko gune iliakoa, hipogastrioa eta ezker-iztaia edo ezkerreko
gune iliakoa.

Minaren edo barneko patologien kokapena deskribatzeko, osasun-langi-
leek lau koadrantetan banatzen dute abdomenaren eta sabelpearen
barrunbea: eskuineko goiko koadrantea, ezkerreko goiko koadrantea, eskui-
neko beheko koadrantea eta ezkerreko beheko koadrantea.
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1.9 GORPUTZAREN OSAGAIAK

Hiru osagai motaz dago eratua giza gorputza: ZELULAZ KANPOKO LIKI-
DOEZ, ZELULAZ KANPOKO edo ZELULARTEKO SUBSTANTZIEZ eta
ZELULEZ.

1. Zelulaz kanpoko likidoak: odola (odol-hodien eta bihotzaren
barnekoa), zelularteko likidoa edo zirrikitu arteko likidoa (zelulen
artekoa eta haien ingurukoa) eta linfa (hodi linfatikoen barnekoa) dira
nagusiak. Zelulaz kanpoko beste zenbait likido ere badaude, hala nola
likido zefalorrakideoa, likido sinobiala, perilinfa eta endolinfa.

2. Zelulaz kanpoko edo zelularteko substantziak: zelulen artean,
haiek sostengatzeko eta elikatzeko dauden materialak dira. Bi motata-
koak izan daitezke: FORMADUNAK edo ZUNTZAK (kolageno-
zuntzak, erretikulina-zuntzak eta elastina-zuntzak) proteinak dira;
FORMAGABEAK edo AMORFOAK edo OINARRIZKO SUBSTAN-
TZIAK glikosaminoglikanoak eta proteoglikanoak dira (glikosaminogli-
kanoak polisakaridoak dira; horiek proteinekin elkartzen direnean,
proteoglikanoak eratzen dira).

3. Zelulak: gorputzaren egitura unitateak dira.

Zelulak elkartu egiten dira, eta EHUNAK eratzen dituzte. Ehunak elkartu
egiten dira, eta ORGANOAK eratzen dituzte. Organoak elkartu egiten dira,
eta SISTEMAK eratzen dituzte.

Adibideak:

Nerbio-sistema (sistema) Muskulu-sistema
Garuna (organoa) Muskulu eskeletikoa
Nerbio-ehuna (ehuna) Muskulu-ehuna
Neurona (zelula) Muskulu-zelula

Gizakiotan, bederatzi sistema nagusi bereizten ditugu: hezur-sistema,
muskulu-sistema, nerbio-sistema, sistema endokrinoa, zirkulazio-sistema,
arnas sistema, digestio-sistema, gernu-sistema, eta ugaltze-sistema.
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2.1 ZELULA EUKARIOTOAREN EGITURA

Bizidunen egitura unitateak zelulak dira. Zelula osatzen duen gaiari PROTO-
PLASMA deritzo. Disoluzio urtsu eta heterogeneoa da protoplasma, eta
osagai kimiko hauek ditu:

– Substantzia organikoak: proteinak, azido nukleikoak, gluzidoak eta
lipidoak.

– Substantzia ez-organikoak: ura, ioiak (potasioa, magnesioa,
fosfatoa, bikarbonatoa) eta gatz mineralak.

Giza gorputza ZELULA EUKARIOTOZ osaturik dago. Mikroskopioz
aztertuz gero, kanpotik barnera, zati hauek bereizen dira zelula horietan:

– Mintz plasmatikoa, edo zelula-mintza edo plasmalema.

– Zitoplasma.

– Nukleoa.

2.1.1 MINTZ PLASMATIKOA

Zelularen zitoplasma inguratzen duen egitura da. Mintz horren bidez, zelula
bere ingurunearekin erlazionatzen da. Zelularen funtzioaren arabera mintz
plasmatikoaren konposizioa aldatu egiten bada ere, osagai hauek ditu beti:
lipidoak, proteinak eta, proportzio txikiagoan, gluzidoak.

Fosfolipidoak, esfingomielina eta kolesterola dira mintz plasmatikoaren
konposizioan aurkitzen ditugun lipidoak. Lipido horiek ANFIPATIKOAK
dira, hau da, haien molekulek talde bat HIDROFILOA (uretan edo disolba-
tzaile polarretan disolbagarria) eta bestea HIDROFOBOA (uretan disol-
baezina) dute. Mintzaren bi alderdiak disoluzio urtsuekin kontaktuan
daudenez, lipidoek geruza bikoitz bat eratzen dute. Geruza bikoitz horre-
tako erradikal hidrofiloak urarekin kontaktuan daude; talde hidrofoboak,
aldiz, elkarrekin.

Proteinek ere talde hidrofiloak eta hidrofoboak dituzte. Mintzaren konpo-
sizio proteikoa oso aldakorra da zelularen funtzioaren arabera.
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Lipidoekin eta proteinekin elkartuta daude beti gluzidoak, glukolipidoak
edo glukoproteinak eratuz. Zelularen kanpoaldean ezartzen dira.

Mintz plasmatikoaren egitura eratzeko hiru osagai horiek MOSAIKO FLUI-
DOZKO EREDU ALDATUA jarraituz ezartzen direla onartzen da gaur egun.
Eredu horren arabera, lipidoek geruza bikoitz bat eratzen dute. Proteinak
geruza bikoitz horretan tartekatzen dira, beren talde hidrofoboak lipidoen
geruza bikoitzaren barnean ezarriz eta talde hidrofiloak, berriz, kanpoaldean.
Bi proteina mota daude:

– PROTEINA INTRINTSEKOAK edo INTEGRALAK. Mintzaren lodiera
osoa zeharkatzen dute, eta horrela komunikatzen dituzte zelula
barneko gunea eta zelulaz kanpoko ingurunea.

– PROTEINA ESTRINTSEKOAK edo PERIFERIKOAK. Ez dute
mintzaren lodiera osoa zeharkatzen; kanpoaldean edo barnealdean
ezartzen dira, lipidoen geruza bikoitzeko talde hidrofiloekin kontaktuan.

Gluzidoak mintzaren kanpoaldean aurkituko ditugu, lipidoekin edo protei-
nekin elkartuta, eta GLIKOKALIZA eratzen dute.

2.1.2 ZITOPLASMA

Mintz plasmatikoaren eta nukleo-mintzaren artean dagoen zelula zatia da.
Zitoplasma kantitatea aldakorra da zelula motaren arabera; gehienetan,
nukleoaren bolumena baino zenbait aldiz handiagoa da.

Zitoplasman, zenbait egitura eta ORGANULU bereizten dira:

� ERRETIKULU ENDOPLASMATIKOA

� GOLGI APARATUA

� ERRIBOSOMAK

� LISOSOMAK

� MITOKONDRIOAK

� PEROXISOMAK

� ZITOESKELETOA:
– MIKROTUBULUAK
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– MIKROFILAMENTUAK
– TARTEKO MIKROFILAMENTUAK
– ZENTRIOLOAK
– ZILIOAK
– FLAGELOAK

� ERAZTUN-ANTZEKO XAFLAXKAK

� INKLUSIOAK

Egitura eta organulu horiek inguratuz dagoen zitoplasma-zatiari MATRIZE
ZITOPLASMIKO edo ZITOSOL deritzo.

ERRETIKULU ENDOPLASMATIKOAK eta GOLGI APARATUAK mintz-
sistema bat osatzen dute zitoplasma barnean, horregatik ENDOMINTZ ere
dietzen zaie. Endomintz horien konposizioa eta egitura mintz plasmatikoaren
konposizioaren eta egituraren antzekoak dira.

� ERRETIKULU ENDOPLASMATIKOA. Hoditxo eta zisterna multzo batek
osatzen du. Nukleo-mintzarekin erlazionatzen da alde batetik, eta Golgi
aparatuarekin bestetik. Erretikulu endoplasmatiko mota bi bereizten ditugu:
ERRETIKULU EDO SARE ENDOPLASMATIKO PIKORTSUA eta ERRE-
TIKULU EDO SARE ENDOPLASMATIKO LEUNA.

– ERRETIKULU ENDOPLASMATIKO PIKORTSUA. Erribosoma deitu-
riko organuluak ditu erantsita mintzaren alderdi zitoplasmatikoan.
Erribosoma horiek proteinak sintetizatzen dituzte; eta proteina horiek,
gero, erretikulu endoplasmatiko pikortsuaren barnera pasatzen dira,
eta han pilatzen eta eraldatzen dira.

– ERRETIKULU ENDOPLASMATIKO LEUNA. Ez du erribosomarik.
Lipidoak sintetizatzen ditu, eta desintoxikazio-prozesuetan hartzen du
parte.

� GOLGI APARATUA. Bata bestearen gainean pilatutako zakutxo zapalez
osatuta dago; zakutxo horien ertzen inguruetan, tamaina desberdineko
besikulak daude. Bi mutur edo polo bereizten dira: erretikulu endoplasma-
tikoaren ondoan dagoena eta mintz plasmatikoari begira dagoena. Funtzio
hauek ditu: 1) Makromolekulak (lipidoak eta proteinak) kontzentratzen,
eraldatzen eta garraiatzen ditu, bai zelulaz kanpora, bai zelula barneko
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organuluetara. 2) Lipidoak eta proteinak glikosilatzen ditu. 3) Lisosomak
eratzen ditu.

� ERRIBOSOMAK. Mintzez inguratu gabeko egiturak dira, eta nukleopro-
teinez eratuta daude; hau da, azido nukleikoak (RNA) eta proteinak
elkartuz eratzen dira. Bi azpiunitate esferiko dituzte, bata bestea baino
handiagoa. Erretikulu endoplasmatiko pikortsuari erantsita edo erretiku-
luari erantsi gabe egon daitezke; edonola ere, edo bakarka, edo erribo-
soma batzuk RNA mezulari molekula baten bidez elkartuta —POLISOMAK
edo POLIRRIBOSOMAK deituriko kateak eratuz— egon daitezke.
Organulu horiek proteinak sintetizatzen dituzte; sintesia polisometan
bakarrik gertatzen dela uste da.

� LISOSOMAK. Mintzez inguratutako egitura esferikoak dira; pH azidoan
aktiboak diren entzima hidrolitikoak (HIDROLASAK) aurkitu ditzakegu
horien barnean. Lisosomen kantitatea eta haien edukia zelularen
funtzioaren mende daude. Kanpotik endozitosiaren bidez hartutako mate-
rialak (adibidez, bakterioak), nahiz gehiegizko kantitatean dituen edo
zahartuta edo hondatuta dauden zelularen beraren egiturak degradatzeko
edo txikitzeko gai dira lisosomak, beren entzimen bidez. Bi lisosoma mota
bereiz ditzakegu:

Lisosoma primarioak edo lehen mailako lisosomak. Entzimak besterik
ez dute barnean.

Lisosoma sekundarioak edo bigarren mailako lisosomak. Entzimez
gainera, txikitzen ari diren materialak dituzte barnean. Material horiek zelu-
larenak berarenak badira, prozesuari AUTOFAGIA deritzo; materialak
zelulaz kanpokoak badira, prozesuari HETEROFAGIA deritzo.

Lehen esandakoaren arabera, bi funtzio betetzen dituzte nagusiki liso-
somek:
1) Defentsa edo babesa (bakterioak apurtzeko gai dira).
2) Zelularen birmoldaketa.

� MITOKONDRIOAK. Bi mintzez inguratutako organuluak dira. Bi mintz
horiek konposizio eta ezaugarri ezberdinak dituzte:

Kanpoko mitokondrio-mintza. Oso iragazkorra da, eta barneko mitokon-
drio-mintzak baino lipido gehiago du.
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Barneko mitokondrio-mintza. Proteinatan aberatsa da, eta iragazkor-
tasun hautakorra du. Mintz horrek GANDOR deituriko tolesak eratzen ditu
mitokondrioaren barnealderantz. Gandorren azalean daude arnas kateko
entzimak.

Mitokondrioaren barnealdeari MITOKONDRIO-MATRIZE deritzo. DNA,
RNA eta erribosomak aurkitu ditzakegu mitokondrio-matrizean; horre-
gatik, beren egiturako zenbait proteina sintetizatzeko gai dira organulu
hauek.

Mitokondrioen funtzio nagusia ATPa sintetizatzea da. Zenbait gantz-azido
eta proteina ere sintetizatzen dute.

� PEROXISOMAK EDO MIKROGORPUTZAK. Mintzez inguratutako orga-
nuluak dira, lisosoma primarioak baino zertxobait handiagoak. Erretikulu
endoplasmatiko pikortsuan eratzen dira, eta hidrogeno peroxidoa eratzeko
(OXIDASAK) edo deusezteko (KATALASAK) prozesuan parte hartzen
duten entzimak dituzte.

� ZITOESKELETOA. Zelularen mugimenduetan eta zelularen egituraren
euskarri gisa parte hartzen duten egitura batzuek eratzen dute. Bost
egitura mota bereiz ditzakegu: 1. MIKROTUBULUAK, 2. MIKROFILAMEN-
TUAK, 3. TARTEKO MIKROFILAMENTUAK, 4. ZENTRIOLOAK,
5. ZILIOAK ETA FLAGELOAK.

1. MIKROTUBULUAK. Oso hodi txikiak dira, barrutik hutsak, zilindrikoak
eta adarrik gabeak. TUBULINA proteina molekulaz eratuak daude.
Tubulina molekulek PROTOFILAMENTU deituriko harizpiak eratzen
dituzte, eta protofilamentu bakoitza espiralean kiribiltzen da; eskuarki,
horrelako hamairu protofilamentu bata bestearen ondoan jartzen dira,
eta nukleo zentral baten inguruan mikrotubulu bat eratzen dute.

2. MIKROFILAMENTUAK. Filamentu meheak dira, mikrotubuluak baino
diametro txikiagokoak.

AKTINA proteinez eratuta daude nagusiki, eta MIOSINAZ proportzio
txikiagoan.

3. TARTEKO MIKROFILAMENTUAK. Mikrofilamentuak baino lodixeagoak
eta mikrotubuluak baino mehexeagoak dira. Zenbait motatako proteinaz
daude eratuak: ZITOKERATINA, BIMENTINA, DESMINA eta abar.
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4. ZENTRIOLOAK. Organulu zilindrikoak dira, ez dute mintzik eta mikrotu-
buluz eratuta daude. Zelula bakoitzean bi daude, bata bestearekiko zut
ezarrita; bien multzoari DIPLOSOMA edo ZENTROSOMA deritzo.

5. ZILIOAK ETA FLAGELOAK. Mintz plasmatikoz inguratutako zitoplasma-
luzakinak dira. Haien egituran mikrotubuluak agertzen dira. Oinaldean,
zentriolo-itxurako organulu bat dute: GORPUTZ BASALA. Flageloak
baino motzagoak eta ugariagoak dira zilioak.

� ERAZTUN-ANTZEKO XAFLAXKAK. Zaku zapal eta porodunak dira, eta
bata bestearen gainean paraleloki ezarrita daude. Azkar ugaritzen diren
zeluletan agertzen dira bereziki. Zelula batzuetan, nukleoaren barnean ere
badaude. Nukleo-mintzetik eratorritakoak direla uste da; dena den,
oraindik ez da ondo ezagutzen horien funtzioa.

� INKLUSIOAK. Mintzik gabeko egiturak dira. 1) Elikagai-pilaketak, hala
nola glukogeno-pikorrak eta gantz tantak. 2) Pigmentuak edo tindatu gabe
kolorea duten materialak. Bi motatakoak izan daitezke: kanpotik hartuta-
koak edo EXOGENOAK dira karotenoak, ikatz-hautsa, beruna eta zilarra,
esate baterako; gorputzean eratzen direnak edo ENDOGENOAK dira
hemoglobina, hemosiderina, bilirrubina, melanina eta lipofuksina, besteak
beste. 3) Kristalak eta kristaloideak: itxura geometrikoak dituzte.

2.1.3 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 nukleo asko dituzte, hau da, POLIPLOIDEAK dira. Nukleoan,
bi zati bereizten ditugu: NUKLEO-MINTZA eta NUKLEOPLASMA edo
KARIOPLASMA. Nukleoplasma barnean, NUKLEOKO KROMATINA eta
NUKLEOLOA daude.

� NUKLEO-MINTZA. Nukleoplasma eta zitoplasma bereizten dituen egitura
bat da. Bikoitza da; hau da, bi mintzez dago eratua: kanpoko nukleo-
mintza eta barneko nukleo-mintza. Bi mintzen artean tarte bat dago,
NUKLEO INGURUKO GUNE edo ZISTERNA. Kanpoko nukleo-mintzari
erretikulu endoplasmatikoak jarraitzen dio, eta erribosomak ditu erantsita.
Nukleo inguruko gunean, jariapenerako materiala egon daiteke. Zenbait
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gunetan, kanpoko nukleo-mintza eta barneko nukleo-mintza elkartu egiten
dira, eta poroak eratzen dituzte.

� KARIOPLASMA. Nukleo-mintzez inguratutako disoluzio erdilikido bat da,
eta erribonukleoproteinazko pikor txikiak eta zitoplasmara bidean dauden
substantziak aurkitu ditzakegu han.

� NUKLEOKO KROMATINA. Proteinaz eta DNAz eratutako materiala da.
Zelula interfasean dagoenean, hau da, zatitzen ari ez denean, kroma-
tina bi egoeratan aurkitu dezakegu: EUKROMATINA egoeran, edo
kromatina hedatua; eta HETEROKROMATINA egoeran, edo kromatina
bildua. Heterokromatina barneko nukleo-mintzaren inguruan egoten da;
eukromatina, berriz, nukleoaren erdialdean. Zelula zatitzen ari denean,
kromatina izugarri biltzen da eta KROMOSOMA egoeran agertzen da.
Beraz, kromosomak eta kromatina material bera dira: lehenengoak
zelula zatitzean agertzen dira, eta bigarrena zelula zatitzen ari ez
denean.

� KROMOSOMAK. Mitosian, nukleoa zatitzen ari denean, kromatina
izugarri kiribiltzen da eta KROMOSOMAK eratzen ditu. Bi zati berdinez
eraturiko egitura simetrikoak dira kromosomak. Zati horietako bakoitzari
KROMATIDA deritzo. Kromosomako bi kromatidak elkarturik daude;
elkargunea ZENTROMEROA da. Kromatida bakoitza bi BESOTAN bana-
tzen du zentromeroak. Kromosomen besoen zati urrunari TELOMERO
deritzo.

� KROMOSOMA KOPURUA. Espezie bereko indibiduo guztiek kromosoma
kopuru bera eta konstantea dute gorputzeko zelula guztietan. Gizakiaren
zelula somatikoek (hau da, gorputzeko zelula guztiak, hozi-zelulak edo
gametoak izan ezik) bi kromosoma multzo dituzte (zelula diploideak), eta
multzo bakoitza 23 kromosomaz eraturik dago. Gizakiaren zelula haploide
bakarrak (kromosoma multzo bakarra dutenak, alegia) hozi-zelulak dira:
obozitoak eta espermatozoideak. Zelula diploideetan, kromosoma bakoi-
tzak bere kromosoma homologoa du. Kromosoma homologoek ezaugarri
morfologiko berak dituzte, eta karaktere berak kontrolatzen dituzten
geneez osaturik daude. Kromosoma horietako bat aitagandik eratorria da,
eta amagandik bestea; horregatik, bien mezu genetikoa ez da berdin-
berdina.
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� KARIOTIPOA. Gizakiak 23 kromosoma homologo bikote ditu (46 kromo-
soma). Horietatik bikote bat KROMOSOMA SEXUALAK edo GONO-
SOMAK dira; horien mende dago gizabanakoaren sexua (XX bikotea
emakumezkoetan, eta XY bikotea gizonezkoetan). Gainerako 22 kromo-
soma bikoteak KROMOSOMA AUTOSOMIKOAK dira; horiek erabakitzen
dituzte gorputzeko gainerako ezaugarri morfologiko eta fisiologikoak.
Espezie bateko gizabanako jakin baten zelula baten kromosomen azterke-
tari eta antolaketari KARIOTIPO deritzo. Azterketa horretarako, odol-lagina
lortzen da, leukozitoak bereizten dira eta zenbait substantziarekin tratatzen
dira.

Gaur egun, hitzarmenez, giza kromosomak beren tamainaren eta zentro-
meroaren posizioaren arabera zazpi taldetan sailkatzen dira: A (1, 2 eta 3
kromosomak), B (4 eta 5), C (6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12), D (13, 14 eta 15),
E (16, 17 eta 18) F (19 eta 20) eta G (21 eta 22). X kromosoma C taldean
sartzen da, eta Y kromosoma aparte kontsideratzen da; kariotipo
batzuetan, X eta Y kromosomak azkenak jartzen dira.

1971. urteaz geroztik, giza kromosomen nomenklaturan dagoen akor-
dioaren arabera, kromosomaguneak identifika ditzakegu. Formula
kromosomikoa honela adierazten da: 46,XY gizonezkoetan, eta 46,XX
emakumezkoetan; ondoren, koma jartzen da eta, hurrena, adierazi nahi
den kromosomagune zehatza. Beso motzei p deritze, eta beso luzeei q.
Besoek eskualdeak dituzte, eta zenbaki arabiarren bidez izendatzen
dira, zentromerotik telomerorainoko hurrenkeran. Eskualde bakoitza
bandatan banatuta dago; bandak ere zenbaki arabiarrez adierazten
dira.

� NUKLEOLOA. Mintzez inguratu gabeko organulu bat da. Zelularen arabe-
rako tamaina du; zelulako proteina-sintesia handia bada, nukleoloa
handiagoa izaten da. RNA erribosomikoaren sintesiaren, eta RNA erribo-
somikoaren eta dagozkien proteinen elkarketaren arduraduna da; elkar-
keta horren bidez, erribosomak eratzen dira nukleoloan; nukleo-mintzeko
poroak zeharkatuko dituzte erribosoma horiek, eta zitoplasmara pasatuko
dira. Nukleoloan hiru zati bereizten dira: zati amorfoa, zati filamentutsua
eta zati pikortsua. Nukleolo barnean dagoen nukleoplasmari dagokio zati
amorfoa; RNA erribosomikoari, zati filamentutsua; eta erribosomei, zati
pikortsua.

�	



2.2 ZIKLO ZELULARRA

Zelula berri bat eratzen denetik, eta handik bi zelula ume sortzen diren arteko
faseari ziklo zelular deritzo. Zelularen sorreratik haren zatiketa hasi arteko
fasea INTERFASEA da. Zatiketa hasten denetik bi zelula ume bereizi arteko
fasea, berriz, ZATIKETA FASEA da. Zatiketa hori bi modutara gerta daiteke:
MITOSI bidez edo MEIOSI bidez.

2.2.1 INTERFASEA

Hiru aldi edo fasetan banatzen da: G1 aldia, sintesi aldia edo S aldia, eta G2

aldia.

� G1 aldia. Zelula umea sortu denetik sintesi aldia hasi bitarteko fasea
da. Zelula umea hazi egiten da, eta bere funtzioak betetzen ditu.
Nukleoan, zelula amatik eratorritako DNA deskiribildua dago. R
PUNTUA gainditzen badu, zelula hurrengo fasean sartuko da.

� S aldia edo sintesi aldia. Aurreko aldiko R puntua gainditzean hasten
da. Sintesi aldi honetan, nukleoko DNA erreplikatu eta kiribildu egiten
da. DNA guztia erreplikatu denean bukatzen da S aldia. Kromosomak
—beren bi kromatidekin— ikusten hasten dira.

� G2 aldia. DNAren erreplikazioa bukatzean hasten da, eta zelula-zati-
keta hastean amaitzen da. Kromosometako DNA oso kiribildua dago.
Aldi honetan, zelula-zatiketarako behar diren proteina oso garrantzi-
tsuak sintetizatzen dira.

2.2.2 MITOSIA

Zelula amak interfasean erreplikaturiko DNA, bere nukleoa eta zitoplasma bi
zelula umeen artean erdibanatzen ditu. Nukleoaren zatiketari KARIOZINESI
deritzo; zitoplasmaren zatiketari, ZITOZINESI. Etenik gabe gertatzen den
prozesua da mitosia, baina, azterketa errazteko, fase hauetan banatzen da:
PROFASEA, METAFASEA, ANAFASEA eta TELOFASEA.
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2.2.3 MEIOSIA

Gorputzeko zelula guztiak mitosi bidez zatitzen dira, UGALTZE-LERROKO
ZELULAK izan ezik. Ugaltze-lerroko zelulak MEIOSI bidez zatitzen dira, eta
zelula haploideak sortzen dituzte (obozitoak eta espermatozoideak).

Meiosian, bi zatiketa gertatzen dira, eta zatiketa bakoitza lau fasetan
banatzen da:

– 1. ZATIKETA MEIOTIKOA

I. PROFASEA:
Leptotenea
Zigotenea
Pakitenea
Diplotenea
Diazinesia

I. METAFASEA
I. ANAFASEA
I. TELOFASEA

– 2. ZATIKETA MEIOTIKOA

II. PROFASEA
II. METAFASEA
II. ANAFASEA
II. TELOFASEA

Lehen zatiketa meiotikoan, zelula ume bakoitzak kromosoma kopuru erdia
jasotzen du (kopuru kaploidea).

Bigarren zatiketa meiotikoan, zelula umeek kromatida kopuru bera jaso-
tzen dute (kopuru haploidea).
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3.1 EHUNAK: DEFINIZIOA ETA SAILKAPENA

Zelula bakar batez edo gutxi batzuez osaturiko bizidunetan, zelula guztiek
funtzio bertsuak dituzte, eta itxura ere antzekoa dute. Bizidun konplexua-
goetan, zelula guztiek ez dute funtzio bera: zelula batzuek funtzio espezifiko
bat izango dute; beste zelula batzuek, beste funtzio bat. Beste era batera
esanda, zelulak ESPEZIALIZATU egiten dira. Funtzio espezifiko bera
betetzen duten zelulek antzeko itxura hartzen dute. Hori horrela izanik,
honela definitzen da EHUNA: funtzio espezifiko bera betetzen duten eta
itxura bera duten zelula espezializatuen eta haien artean dauden produktuen
multzoa. Beraz, ehun bakoitzean, hiru osagai aurkitu ditzakegu: zelulak,
zelularteko likidoa eta zelulen jarduerari esker sortutako zelularteko subs-
tantziak. Oinarrizko lau ehun mota bereizten dira giza gorputzean:
EPITELIO-EHUNA, EHUN KONJUNTIBOA edo KONEKTIBOA,
MUSKULU-EHUNA eta NERBIO-EHUNA. Mota bakoitzaren barnean,
zenbait azpimota bereizten dira. Ehun ezberdinak elkarrekin konbinatuz,
ORGANOAK eratzen dira.

3.2 EPITELIO-EHUNA

Epitelio-ehunak bi ezaugarri nagusi ditu: 1) Zelulen arteko KOHESIO handia;
eta 2) POLARITATEA.

Bi arrazoirengatik gertatzen da ZELULEN ARTEKO KOHESIOA: zelular-
teko substantzia gutxi egoteagatik; eta epitelio-zelulak elkarrengana hurbil-
tzen dituzten egiturazko mekanismoengatik.

Glukosaminoglukanoek eratzen dute epitelio-zelulen arteko substantzia.
Katioitan aberatsak dira glukosaminoglukano horiek, kaltziotan bereziki.

Epitelio-zelulak elkarrengana hurbiltzen dituzten egiturazko mekanismoak
zenbait motatakoak dira:

– Hatzarteko elkarketa. Zelulek hatzen antzeko luzakinak eratzen
dituzte. Zelula baten hatzak aldameneko zelularen hatzen tarteetan
sartzen dira.
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– Elkarketa espezifikoak. Bi eratakoak izan daitezke, elkarketaren
zabaleraren arabera. Elkarketaguneak disko txiki baten antza badu,
esaten da macula motakoa dela. Elkarketagunea zabala bada, zelu-
laren zirkunferentzia osoa hartzen duena, zonula motakoa da.
Hurbiltasunaren arabera ere bi motatako elkarketa espezifikoak
bereizten dira. Batean, adherens motakoan, elkarren aldamenean
dauden zelulen artean tartetxo bat dago, nahiz eta tarte hori oso txikia
den. Bestean, occludens motakoan, elkarren aldamenean dauden bi
zelulen arteko mintz plasmatikoek elkar ukitzen dute, eta, beraz, bi
zelulen artean ez dago tartetxorik; elkarketa itxiak edo tight lotura ere
deitzen zaie. Bi sailkapenak aintzat hartuta, lau elkarketa espezifiko
bereiz ditzakegu:

1. Macula adherens.
2. Zonula adherens.
3. Macula occludens.
4. Zonula occludens.

Horiez gainera, beste elkarketa mota bat ere badago: nexus, gap elkar-
keta edo gap lotura. Elkarketa horretan, bi zelularen mintzak oso gertu
daude bata bestetik, adherens motan baino gertuago oraindik, baina mintzek
ez dute elkar ukitzen. Gap elkarketak zazpi xafla ditu; tight elkarketak, berriz,
bost.

Praktikan, epitelioetan gertatzen diren elkarketa-mekanismo ohikoenak
desmosomak eta elkarketa-konplexuak dira.

Desmosomak. Macula adherens motako elkarketak dira. Elkarren
ondoan dauden bi zelulen mintz plasmatikoen barnealdeko orria lodituta
dago. Loditutako orri bakoitzaren barnealdean, paralelo ezarritako zuntzezko
gune bat bereizten da; han bukatzen dira zenbait mikrofilamentu. Zelularteko
gunean, substantzia oso trinkoa izaten da.

Elkarketa-konplexuak. Hiru elkarketa hauez eraturik daude: zonula
occludens, zonula adherens eta macula adherens.

POLARITATEA da epitelio-zelulen bigarren ezaugarria. Bi polo bereizten
dira zelula horietan, eta biak desberdinak dira bai egiturari bai funtzioari dago-
kienez: polo apikal librea eta polo basala. Polo apikal libre deritzo gorpu-
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tzaren kanpoko azalera edo barrunbe baten argialdera begira dagoenari;
mintzaren zenbait espezializazio ager daitezke han: mikrobiloak, zilioak,
flageloak. Polo basal deritzo gorputzeko beste egitura batzuen jarraipen gisa
edo haiekin kontaktuan dagoenari.

Epitelio-zelula guztien polo basalaren eta harekin kontaktuan dauden
gorputzeko egituren artean (ehun konjuntiboa, gehienetan) XAFLA BASALA
dago. Geruza mehe filamentutsua da xafla basala, epitelio-zelulek berek
ekoitzia. Xafla basalaren azpian, erretikulina-zuntzak daude oinarrizko
substantzia amorfoarekin batera; ehun konektiboak ekoizten ditu bi osagai
horiek, eta ERRETIKULINAZKO XAFLA eratzen dute. Xafla basalak eta
erretikulinazko xaflak, biek batera, MINTZ BASALA osatzen dute.

Itxuraren arabera, honela sailkatu ditzakegu epitelio-zelulak: ZAPALAK,
zabalera garaiera baino handiagoa denean; KUBIKOAK, zabalera eta
garaiera berdinak direnean; eta PRISMATIKOAK nahiz ZILINDRIKOAK,
garaiera zabalera baino handiagoa denean.

Zelulak geruza bakar batean ezartzen badira, EPITELIO BAKUNA
eratzen dute. Geruza batean baino gehiagotan ezartzen badira, EPITELIO
GERUZATUA eratzen dute. Tarteko kategoria ere badago: EPITELIO
PSEUDOGERUZATUA. Azken horretan, zelulak geruza bakar batean ezar-
tzen dira xafla basalaren gainean; baina garaiera ezberdinak dituzte, eta ez
dira denak argiraino iristen; kasu horretan, nukleoak garaiera ezberdinetan
daude kokatuak, eta benetakoa ez den geruzatu-itxura ematen diote
epitelioari.

Funtzioaren arabera, bi talde nagusitan sailkatzen da epitelio-ehuna:
1. GAINEZTATZE-EPITELIOA, gorputzeko gainazalak estaltzen dituena; eta
2. GURUIN-EPITELOA, funtzio jariatzailea duena. Bi funtzioak betetzen
dituen epitelioa ere aurkitu dezakegu.

3.2.1 GAINEZTATZE-EPITELIOAK

Gorputzeko gainazalak estaltzen dituzten epitelioak dira. Hau da, kanpoko
gainazala eta barrunbeetako gainazala —bai barrunbe irekietakoa, bai
barrunbe itxietakoa— estaltzen dituzte.
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Kokapenaren arabera, honela izendatzen dira gaineztatze-epitelioak:

– Kanpoko gainazala estaltzen duen epitelioa EPIDERMISA da.

– Barrunbe irekiak, hau da, gorputzaren ingurunearekin komunikazioa
duten barrunbeak estaltzen dituzten epitelioak MUKOSAK dira
(digestio-hodiaren, arnas bideen edo gernu-bideen barrunbeak estal-
tzen dituztenak, esate baterako).

– Barrunbe itxiak, hau da, ingurunearekin komunikaziorik ez duten
barrunbeak estaltzen dituzten epitelioak SEROSAK dira. Odol-hodiak
eta hodi linfatikoak estaltzen dituzten serosak ENDOTELIOAK dira.
Perikardio-barrunbea, pleura-barrunbea, peritoneo-barrunbea eta
beste zenbait barrunbe estaltzen dituzten serosak MESOTELIOAK
dira.

Epitelio-zelulen itxuraren eta zelula horiek eratzen dituzten geruza
kopuruaren arabera, zenbait gaineztatze-epitelio mota bereizten dira:

– Epitelio zapal bakuna: zelula zapalez osaturikoa. Zelulek geruza
bakarra eratzen dute.

– Epitelio kubiko bakuna: zelula kubikoz osaturikoa. Zelulek geruza
bakarra eratzen dute.

– Epitelio prismatiko bakuna: Zelula prismatikoz edo zilindrikoz osatu-
rikoa. Zelulek geruza bakarra eratzen dute.

– Epitelio zapal geruzatua: Zenbait zelula-geruzaz eratua. Azaleko
zelulak zapalak dira; sakoneko zelulak kubikoak edo prismatikoak dira.

– Epitelio kubiko geruzatua: Zenbait zelula-geruzaz eratua. Zelulak kubi-
koak dira.

– Epitelio prismatiko geruzatua: Zenbait zelula-geruzaz eratua. Azaleko
zelulak prismatikoak edo zilindrikoak dira; sakoneko zelulak kubikoak
dira.

– Epitelio pseudogeruzatua: Zelulek geruza bakarra eratzen dute; baina,
oso itxura eta garaiera ezberdinak dituztenez, zelulen nukleoak altuera
ezberdinetan ikusten dira, eta benetakoa ez den itxura geruzatua
ematen diote epitelioari.
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3.2.2 GURUIN-EPITELIOAK

Funtzio jariatzailea duten epitelio-zelulaz osaturikoak dira.

Jariatzeko gaitasuna duten epitelio-zelulak bi kokapen hauetan aurkitu
ditzakegu: gaineztatze-epitelioetan edo ehun konektiboaren barnean egitura
indibidualak eratuz. Lehenengoak gaineztatze-epitelioetako guruin-zelulak
dira; besteak, guruinak.

– Gaineztatze-epitelioetako guruin-zelulak. Zelula bakar batek osatu-
rikoa (zelula bakarreko guruinak), edo zelula-talde txiki batek osatu-
rikoa (epitelio barneko guruinak) edo gaineztatze-epitelio osoak osatu-
rikoa (epitelio jariatzailea) izan daitezke.

– Guruinak. Ehun konektiboz inguratutako epitelio-zelula jariatzaileez
eratutako egitura indibidualak dira. Makroskopikoak (tiroidea, pankrea
eta parotida, esate baterako) edo mikroskopikoak (digestio-hodikoak,
arnas bidekoak) izan daitezke.

Jariapen-produktuaren arabera, honela sailkatzen dira guruin-zelulak
eta guruinak:

– Exokrinoak: gorputzetik kanpora edo barrunbe irekien argietara aska-
tzen dute beren jariapena.

– Endokrinoak: odolera askatzen dute beren jariapena.

– Parakrinoak: zirrikitu arteko gunera askatzen dituzte beren jariapen-
produktuak.

– Mistoak: guruin endokrinoak eta exokrinoak dira aldi berean.

3.2.3 EPITELIOEN NUTRIZIOA

Epitelioek ez dute ez odol-hodirik ez hodi linfatikorik. Azpian dauden ehun
konektiboko kapilarretatik elikatzen dira, difusioz.
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3.3 EHUN KONEKTIBOA

Enbrioiaren garapenean, hirugarren geruza batek bereizten ditu bata bestetik
ektodermoa eta endodermoa. Mesodermoa da hirugarren geruza hori.
Mesodermoko zelulek eratutako enbrioi-ehunari MESENKIMA deritzo.
Mesenkima horretan dute jatorria gorputzeko ehun konektibo guztiek. Ehun
konektibo orokorra, ehun adiposoa, kartilagoa, hezurra, odola, linfa eta
ehun hematopoietikoa ehun konektiboak ditugu.

Gorputzean oso hedatua dagoen ehuna da, beraz, ehun konektiboa.
Gorputzari eusteko armazoia eratzen du; beste ehunak elkartuta mantentzen
ditu, bai eta organoak ere; gainera, ehun eta organo horientzako txokoak
eratzen ditu.

3.3.1 EHUN KONEKTIBO OROKORRA

Hiru osagai bereizi behar ditugu ehun konektibo orokorraren azterketa egite-
rakoan: oinarrizko substantzia amorfoa, zuntzak eta zelulak. Elementu
horiek guztiak zelularteko likidoz bustita daude.

ZELULARTEKO MATERIAL UGARI izatea da ehun konektiboaren ezau-
garri nagusia.

1. OINARRIZKO SUBSTANTZIA AMORFOA

Ehun konektiboko zelulen eta zuntzen artean egoten da, eta GLUKO-
SAMINOGLUKANOZ eta GLUKOPROTEINEZ dago eratua.

Ehun konektiboan, glukosaminoglukano nagusi hauek aurkitzen
ditugu: azido hialuronikoa, kondroitina sulfatoa, dermatan
sulfatoa, keratan sulfatoa eta heparan sulfatoa. Azido hialuronikoa
ez beste glukosaminoglukano guztiak sulfatatuta daude, eta, protei-
nekin elkartuz, PROTEOGLUKANOAK eratzen dituzte.

Glukoproteinen artean, fibronektina, kondronektina eta laminina
bereizten dira. Proteoglukanoek baino proteina-proportzio handiagoa
dute glukoproteinek eta horien gluzidoek sarritan egitura adarkatua
dute.
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2. ZUNTZAK

Hiru zuntz mota daude: kolageno-zuntzak, elastina-zuntzak eta erreti-
kulina-zuntzak edo sare-zuntzak.

KOLAGENO-ZUNTZAK. Ehun konektibo guztien osagaietako bat dira,
eta KOLAGENA proteinaz eratuta daude. Zenbait kolagena azpimota
bereiz daitezke; ezagunenak bost dira: I, II, III, IV eta V kolagenak.
Zuntz horiek erresistentzia handikoak dira, eta kolore zuria dute.

ERRETIKULINA-ZUNTZAK. Kolageno-zuntz oso meheak dira, III
motako kolagenaz osatuak nagusiki. Eskuarki, sare meheak eratzen
dituzte.

ELASTINA-ZUNTZAK. Kolageno-zuntzak baino meheagoak dira.
Kolore horia dute, eta ELASTINA proteinaz eratuak daude.

3. ZELULAK

Bi eratako zelulak aurkitu ditzakegu ehun konektiboan:
– Zelula tinkoak, edo egonkorrak edo ehun konektibotik mugitzen ez

direnak: fibroblastoak, mesenkima-zelula bereizi gabeak eta adipo-
zitoak.

– Zelula mugikorrak edo ibiltariak: makrofagoak, mastozitoak eta
leukozitoak. Odolean, linfan eta ehun konektiboan zehar mugitzen
dira.

FIBROBLASTOAK. Ehun konektiboko zelula ugarienetakoak dira.
Zelula handiak, zapalak eta adarkatuak dira, eta kolageno-zuntzak,
elastina-zuntzak, erretikulina-zuntzak eta oinarrizko substantzia amor-
foko glukosaminoglukanoak eta glukoproteinak sintetizatzen dituzte.

MESENKIMA-ZELULA BEREIZI GABEAK. Gizaki helduetan agertzen
diren enbrioi-garaiko zelulak dira. Fibroblasto aktiboen antzekoak dira,
baina txikiagoak, eskuarki, eta izar-itxurakoak. Sarritan, odol-hodien
hormen inguruan kokatzen dira, bereziki kapilarren inguruan.
Kapilarren hormak inguratzen dituztenean, PERIZITO deitzen zaie.
Ehun konektiboko beste zelula batean eraldatzeko gai dira.

ADIPOZITOAK. Zelula handiak dira. Bakarka edo taldeak eratzen
egoten dira odol-hodi txikien inguruan. Kopuru handia biltzen bada,
EHUN ADIPOSOA edo GANTZ-EHUNA eratzen dute. Bakarrik daude-
nean, esfera-itxura dute; taldean daudenean, bata bestetik oso gertu,
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itxura poliedrikoa dute. Ia zelula osoa betetzen duen gantz tanta handi
bat da, zitoplasma-eraztun mehe batez inguratua.

MAKROFAGOAK. Sarritan, HISTIOZITO ere deitzen zaie. Ehun
konektiboko matrizean, kolageno-zuntzei elkartuta egon daitezke,
MAKROFAGO TINKO edo EGONKOR gisa. Edo libre egon daitezke,
MAKROFAGO ASKE edo MUGIKOR gisa. Edonola ere, tinkoak aske
bihur daitezke, eta alderantziz. Gehienetan, makrofagoek itxura irregu-
larra dute, eta luzakinak eratzen dituzte. Fagozitosi-gaitasuna dute,
prozesu immunologikoetan parte hartzen dute eta, gainera, zenbait
substantzia jariatzeko gai dira. Besteak beste, LISOZIMA, ELASTASA
eta KOLAGENASA entzimak jariatzen dituzte.

MASTOZITOAK. Talde txikiak eratzen dituzte odol-hodien inguruan.
Zitoplasma pikorrez beteta dute, eta pikor horietan substantzia aktibo
batzuk gordetzen dituzte: HEPARINA, HISTAMINA, SEROTONINA,
ODOLEKO EOSINOFILOAK ERAKARTZEN DITUZTEN SUBSTAN-
TZIAK.

ODOLEKO LEUKOZITOAK. LINFOZITOAK eta EOSINOFILOAK,
bereziki.

ZELULA PLASMATIKOAK. B linfozitoetatik eratorriak dira. Gutxitan
agertzen dira ehun konektiboan.

ZELULA PIGMENTUDUNAK. Ehun konektibo mota batzuetan egoten
dira. MELANOZITOAK, esate baterako, dermisean egoten dira
bereziki.

Ehun konektibo orokorraren itxura oso aldakorra da. Osagaien propor-
tzioaren eta ezarreraren araberako itxura izaten dute. Zuntzetan oso abera-
tsak direnak EHUN KONEKTIBO TRINKOAK dira. Zuntz gutxiago eta zelula
gehiago dituztenak EHUN KONEKTIBO LAXOAK EDO HARROAK dira.

Ehun konektibo harroetan, zenbait azpimota bereiz ditzakegu:
mesenkima, ehun konektibo mukosoa, gantz-ehuna edo ehun adiposoa,
sare-ehuna.

Ehun konektibo trinkoetan, bi azpimota bereiz ditzakegu zuntzen
norabidearen arabera: 1) norabide askoko zuntzak dituztenak. 2) norabide
bakarreko zuntzak dituztenak.
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3.3.2 KARTILAGO-EHUNA

Ehun konektibo berezia da, eta ehun konektiboaren hiru osagaiak ditu:
zelulak, zelularteko substantzia edo matrizea (zuntzak eta oinarrizko subs-
tantzia) eta zelularteko likidoa. Oinarrizko substantzia solidoa izatea da
ehun honen berezitasuna. Kartilago-ehuna, hezur-ehuna bezala, ehun eske-
letikoa da.

� Zelulak

Kartilago-ehunean, bi ZELULA mota ditugu: kondroblastoak eta
kondrozitoak.

– Kondroblastoak kartilagoa eratzen ari den guneetan agertzen dira,
eta kartilago-ehunaren matrizeko materialak ekoizten dituzte; karti-
lagoaren matrizea eratu denean, kondrozito bihurtzen dira.

– Kondrozitoak kartilago-ehun helduan daude; zelula biribil handiak
dira, eta kartilagoaren matrizean daude, KONDROPLASMA deitu-
riko barrunbetxoetan.

� Kartilagoaren matrizea

Zuntzez eta oinarrizko substantziaz eraturik dago.

Zuntz ugarienak kolageno-zuntzak dira; elastina-zuntzak ere
badaude. Egiturari dagokionez, kartilago-ehunaren kolageno-zuntzak
eratzen dituen kolagena proteina ez da beste ehun konektiboetako
kolagena bezalakoa; alde batzuk baditu.

Kartilago-ehunean, oinarrizko substantzia solidoa da, eta glukosami-
noglukanoz eta glukoproteinaz eratuta dago. Glukosaminoglukano
ugarienak 4-kondroitina sulfatoa, 6-kondroitina sulfatoa eta keratan
sulfatoa dira; proteinekin elkartzen dira, eta proteoglukanoak eratzen
dituzte. Azido hialuronikoa ere aurkitu dezakegu.

Biokimikoki aztertuz gero, kartilagoaren % 75 URA da.

Ehun konektibo orokorrezko geruza batek inguratzen du kartilago-
ehuna, artikulazio-kartilagoaren artikulazio-alderdia izan ezik. Ehun
konektibozko geruzari PERIKONDRIO deritzo. Artikulazio-alderdia arti-
kulazioko LIKIDO SINOBIALEZ inguratuta dago.
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Kartilagoan ez dago ez odol-hodirik ez hodi linfatikorik. Perikondrioko
odol-hodietatik edo artikulazioko likido sinobialetik elikatzen da, DIFU-
SIOAREN bidez.

Hiru KARTILAGO-EHUN MOTA bereiz ditzakegu:

1. Kartilago hialinoa.

2. Kartilago elastikoa.

3. Zuntz-kartilagoa.

1. KARTILAGO HIALINOA. Kartilagoaren osagaiak nahikoa propor-
tzio berdinean daude. Kolore zuri-urdinxka du, eta aski gardena da.
Aurkitzen ditugun zuntzak kolagenozkoak dira, eta oso meheak.
Sudurrean, laringean, trakean, bronkioetan, saihets-hezurretan eta
artikulazioetan daude. Fetuaren edo umekiaren eskeleto gehiena
ere kartilago hialinoz eratua dago; kartilago hori gero hezurtu egingo
da.

2. KARTILAGO ELASTIKOA. Kartilago hialinoaren antzekoa da;
baina kolore horixka du, eta kartilago hialinoa baino opakoagoa da.
Elastina-zuntz ugari ditu; kolageno-zuntz meheak ere baditu.
Belarri-pabiloian, kanpoko entzumen-hodiaren horman, Eustakioren
tronpan, epiglotisean eta laringean daude.

3. ZUNTZ-KARTILAGOA. Kolageno-zuntzak dira osagairik ugarienak;
oinarrizko substantzia gutxi du. Ornoarteko diskoetan, pubisaren
sinfisian eta belauneko meniskoetan dago.

3.3.3 HEZUR-EHUNA

Ehun konektibo berezia da, eta ehun konektiboaren hiru osagaiak ditu:
zelulak, zelularteko substantzia edo matrizea eta zirrikitu arteko likidoa.
Hezur-ehunak ere oinarrizko substantzia solidoa du, eta ehun eskeletikoa da.

� Zelulak

Hiru hezur-zelula mota daude: osteoblastoak, osteozitoak eta osteo-
klastoak.

– OSTEOBLASTOAK. Hezurraren matrize organikoko materialak
ekoizten dituzten zelulak dira, eta hezurra eratzen ari den gunean
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daude. Itxura kubikoa edo prismatikoa izan dezakete, eta zito-
plasma-luzakin ugari dituzte.

– OSTEOZITOAK. Hezur-ehun helduko zelula nagusiak dira.
Hezurraren matrize organikoa eratu dutenean, eta matrizea minera-
lizatu denean, osteoblastoak osteozito bihurtzen dira. Osteozitoak
fusiformeak dira, eta zitoplasma-luzakin finak dituzte. Minerali-
zatutako matrizeko barrunbetxoetan egon ohi dira: OSTEOPLAS-
TOETAN. Osteoplastoak HODI KALKOFOROEN bidez komunika-
turik daude. Hodi horietan daude osteozitoen zitoplasma-luzakinak.

– OSTEOKLASTOAK. Zelula biribil handiak dira, nukleo askokoak.
Hezurra jaten edo desegiten duten zelulak dira; beraz, hezurra
desegiten ari den guneetan daude.

� Hezurraren matrizea

Bi osagai ditu: osagai organikoa eta osagai ez-organikoa.

– OSAGAI ORGANIKOA. Oinarrizko substantziak eta zuntzek eratzen
dute. Oinarrizko substantzia oso gutxi dago; glukosaminoglukano
sulfatatuak, glukoproteinak eta beste proteina batzuk, besteak
beste. Zuntzak kolageno-zuntzak dira.

– OSAGAI EZ-ORGANIKOA. Urak eta gatz mineralek osatzen dute.
Hezur-ehuneko gatz mineral ugarienak kaltzio karbonatoa eta
kaltzio fosfatoa dira.

Bi hezur-ehun mota bereizten ditugu: ez-xafla erakoa eta xafla erakoa.

– EZ-XAFLA ERAKO HEZUR-EHUNA. Kolageno-zuntzak modu ez-
ordenatuan gurutzatzen dira elkarrekin. Garapenean lehenik eratzen
den hezur-ehuna da; geroago, xafla erako hezur-ehunak ordezkatuko
du.

– XAFLA ERAKO HEZUR-EHUNA. Helduetan agertzen den hezur-
ehuna da. Kolageno-zuntzak xaflatan ezartzen dira. Xafla bateko
zuntzek norabide bera dute. Bi azpimota bereizten ditugu: hezur-ehun
harroa eta hezur-ehun trinkoa.

Hezur-ehun harroa. Hezur-ehunezko trabekula edo hormek hiru
dimentsioko sare bat eratzen dute. Sare horretako barrunbeetan,
hezur-muina gordetzen da.
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Hezur-ehun trinkoa. Hezur-ehunezko xaflak HAVERSEN HODIEN
inguruan ezartzen dira eraztun zentrokide gisa; hodi horiek hezurraren
luzetarako norabideari jarraitzen diote, eta odol-hodiak dituzte
barnean. Haversen hodiak eta horren inguruko hezur-xafla zentroki-
deek osatzen duten multzoari OSTEON edo HAVERSEN SISTEMA
deritzo. Osteonek itxura zilindrikoa dute; horietako bakoitzean, 4-20
hezur-xafla aurkitu ditzakegu. Osteonen arteko guneak erdi desegin-
dako osteon zaharrek betetzen dituzte. Osteonetako Haversen hodiak
VOLKMANNEN HODIEN bidez komunikatuta daude; Volkmannen
hodiek hezurraren zeharkako norabideari jarraitzen diote, eta barnean
odol-hodiak dituzte.

Hezur luzeetan hiru zati bereizten ditugu: erdiko zati mehe eta luzea
edo DIAFISIA, eta bi mutur zabalagoak edo EPIFISIAK. DIAFISIAK
zilindro-itxura du, eta, barruko hutsunean, hezur-muina gordetzen da;
horma edo diafisi-azala hezur-ehun trinkoak eratzen du. Diafisi-azalaren
barneko eta kanpoko zirkunferentziak estaltzen, hezur-ehunezko xafla
zentrokideak daude; xafla horiek eratzen dute barneko sistema zirkularra
eta kanpoko sistema zirkularra. EPIFISIEN kanpoaldea hezur-ehun trin-
kozko geruza mehe batez osaturik dago; epifisien barnealdea, berriz,
hezur-ehun harroz. Epifisietako hezur-ehun harroko barrunbeetan ere
hezur-muina gordetzen da.

Hezur motzen eta zapalen barnealdea hezur-ehun harroz dago eratua;
kanpoaldea hezur-ehun trinkoak eratzen du. Hezur zapaletako erdiko geru-
zari DIPLOE deritzo.

Artikulaziogunetan izan ezik, ehun konektibo orokorrezko geruza mehe
batek estaltzen du hezurren kanpoaldea: PERIOSTIOAK. Ehun konektibo
orokorrezko beste geruza mehe batek estaltzen ditu hezurrak barnetik:
ENDOSTIOAK.

3.3.4 ODOLA

Ehun konektibo berezia da; odol-hodietan garraiatzen da. Bi zati bereizten
ditugu odolean: zelulak eta zelularteko substantzia.
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� Odoleko zelulak

Globulu gorriak (ERITROZITOAK edo HEMATIEAK), globulu zuriak
(LEUKOZITOAK) eta plaketak (TRONBOZITOAK) dira.

– ERITROZITOAK. Odoleko zelula ugarienak dira, eta hauek ematen
diote kolore gorria odolari. Disko zapal bikonkaboaren itxura dute,
baina, oso malguak direnez, itxura hori gal dezakete kapilar txikiak
zeharkatzerakoan. Eritrozito helduek ez dute nukleorik, eta zito-
plasma hemoglobina pigmentuz beteta dute. Oxigenoa (biriketatik
ehunetara) eta karbono dioxidoa (ehunetatik biriketara) garraiatzen
dituzte (5.000.000 eritrozito/mm3 odol).

– LEUKOZITOAK. Nukleodun zelulak dira. Bi mota nagusi daude:
PIKORDUNAK eta PIKORGABEAK. Bi leukozito pikorgabe mota
daude: LINFOZITOAK eta MONOZITOAK. Linfozitoak zelula txikiak
dira; nukleo handia eta oso zitoplasma gutxi dute. Monozitoak
handiagoak dira, eta zitoplasma gehiago dute. Hiru leukozito
pikordun mota daude: NEUTROFILOAK, BASOFILOAK eta EOSI-
NOFILOAK; zelula horiek pikor ugari dituzte zitoplasman; eta haien
nukleoak bi edo lobulu gehiago eratzen ditu. Leukozitoek gizakiaren
defentsa-mekanismoetan hartzen dute parte. Leukozito ugarienak
neutrofiloak dira. (7.000 leukozito/ mm3 odol).

– PLAKETAK. Disko txiki baten itxura dute, eta ez dute nukleorik.
Odolaren gatzapen-prozesuetan hartzen dute parte. (300.000
plaketa/mm3 odol).

� Odoleko zelularteko substantzia

Likidoa da, eta PLASMA deritzo. Plasmaren % 95 ura eta proteinak
dira. Odoleko proteina garrantzitsuenak albumina, globulinak eta fibri-
nogenoa dira. Beste osagai hauek ere baditu plasmak: zelulen honda-
kinak, hormonak, gatz mineralak, arnasketako gasak disolbatuta, gluzi-
doak eta lipidoak.

3.3.5 LINFA

Ehun konektibo berezia da; hodi linfatikoetan garraiatzen da. Odolaren
antzeko likidoa da. Ez du ez eritrozitorik, ez plaketarik, ez eta fibrinogenorik
ere; baina bai linfozitoak eta zenbait leukozito pikordun. Ez du oxigenorik
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garraiatzen, baina karbono dioxidoa izan dezake. Digestio-sistemako hodi
linfatikoetako linfak gantz kantitate handia du, eta esnearen kolorea ematen
dio horrek; linfa horri KILO deritzo.

3.3.6 EHUN HEMATOPOIETIKOA

Ehun konektibo berezia da. Han eratzen dira odoleko zelulak. Jaio ondoren
dugun organo hematopoietiko nagusia HEZUR-MUINA da.

Ehun konektiboaren hiru osagaiak ditu: zelulak, zelularteko substantzia
eta zelularteko likidoa.

– Zelulak

Sare-zelulak, odoleko zelulak eta horien zelula aitzindariak dira
ugarienak.

– Zelularteko substantzia

Zuntzek eta oinarrizko substantzia amorfoak eratzen dute. Erretikulina-
zuntzak dira zuntz ugarienak.

3.4 MUSKULU-EHUNA

UZKURTZEKO gaitasuna du muskulu-ehunak. Borondatezkoa edo 
ez-borondatezkoa izan daiteke uzkurketa. Egiturari dagokionez, ildaskatua
edo ez-ildaskatua izan daiteke muskulu-ehuna. Beraz, egituraren eta
funtzioaren arabera, hiru muskulu-ehun mota daude:

1. Muskulu-ehun ildaskatu borondatezkoa edo eskeletikoa: gorputz-
adarren eta gorputzeko hormen haragizko zatia eratzen du.

2. Muskulu-ehun ildaskatu ez-borondatezkoa edo bihotzekoa: biho-
tzaren horman eta horren ondoko odol-hodi nagusien horman dago.

3. Muskulu-ehun ez-ildaskatu ez-borondatezkoa edo leuna: errai
hutsen horman eta odol-hodi gehienen horman dago.
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Nomenklatura espezifikoa erabiltzen da muskulu-ehunari buruz ari gare-
nean: zelularen zitoplasma SARKOPLASMA da; mitokondrioak SARKO-
SOMAK dira; erretikulu endoplasmatikoa ERRETIKULU SARKOPLASMA-
TIKOA da; mintz plasmatikoak eta mintz basalak SARKOLEMA eratzen
dute.

3.4.1 MUSKULU-EHUN ILDASKATU BORONDATEZKOA EDO ESKELE-
TIKOA

Eskeletoko hezurrak mugitzen dituzten MUSKULUAK eratzen ditu.
Borondatezko mugimenduen arduradunak dira.

Muskulu eskeletikoen egiturazko eta funtziozko unitatea MUSKULU-
ZELULA ILDASKATU ESKELETIKOA edo ERRABDOMIOZITOA da.
Zenbait muskulu-zelula elkarrekiko paralelo ezartzen dira, eta FASZIKU-
LUAK eratzen dituzte. Zenbait faszikulu elkartuta eratzen da MUSKULU
ESKELETIKO bakoitza. EPIMISIO izeneko ehun konektibozko geruza
batek inguratzen du muskulu osoa. Epimisioak luzakinak bidaltzen ditu, eta
faszikulu bakoitza inguratzen du; faszikulu bakoitza inguratzen duen ehun
konektiboari PERIMISIO deritzo. Perimisioak ere luzakinak bidaltzen ditu, eta
muskulu-zelula bakoitza inguratuta geratzen da; muskulu-zelula bakoitza
inguratzen duen ehun konektiboari ENDOMISIO deritzo. Hala, muskulu-
zelulak eta faszikuluak elkartuta mantentzen ditu ehun konektiboak; eta,
gainera, horren bidez, odol-hodiak eta nerbioak iristen dira muskulu-zelule-
taraino.

Muskulu-zelulak itxura zilindrikoa edo fusiformea du. Zelulak nukleo asko
ditu, periferian, sarkolemaren azpian. Zelula horien ezaugarri nagusia, ordea,
ildaskak izatea da. Ildaskek bi norabide dituzte; batzuk zelularen luzetarako
norabidean daude, eta besteak zelularen zeharkako norabidean. Ondoren,
ildaska hauek sakonago aztertuko ditugu.

Muskulu-zelula mikroskopioz aztertzen bada, ikus daiteke banda ilunak
edo anisotropikoak (A) eta banda argiak edo isotropikoak (I) txandaka-
tzen direla luzetarako ebakiduran. A banda ilun baten erdian beste banda
argixeago bat dago, H banda deiturikoa; eta H banda horren erdian, berriz,
lerro mehe ilun bat bereizten da, M lerroa. Bestetik, I banda argi bakoitzaren
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erdian Z lerroa dago. Elkarren segidan dauden bi Z lerroren arteko guneari
SARKOMERO deritzo. Sarkomero bakoitzean, beraz, banda hauek aurkitu
ditzakegu, hurrenez hurren: I bandaren erdi bat, A banda osoa eta I
bandaren beste erdia. Zelularen sarkoplasmako edukiak eragiten du horre-
lako egitura izatea.

Muskulu-zelularen sarkoplasma gehiena MIOZUNTZEXKAZ beteta dago.
Miozuntzexka horiek itxura zilindrikoa dute, eta zelularen luzerarekiko para-
lelo daude; zelularen luzera bera dute, baina diametro txikiagoa.
Miozuntzexkak, era berean, MIOFILAMENTUZ eratuta daude. Miofilamentu
horiek zelularen luzetarako norabidean ezartzen dira. Tamainaren eta konpo-
sizio kimikoaren arabera, bi miofilamentu mota bereizten dira:

1. MIOFILAMENTU LODIAK, MIOSINA proteinaz eratuak nagusiki.

2. MIOFILAMENTU MEHEAK, AKTINA proteinaz eratuak nagusiki.

Filamentu lodi bakoitza 180 miosina molekulaz eratuta dago.
Filamentuaren erdiko zatia leuna da, eta bi muturrek luzakin ugari dituzte.
Miosina molekulen formagatik gertatzen da hori: golf-makilaren itxura
dutela esaten da; beraz, haien egituran burua eta buztana bereiz ditzakegu.
Miosina molekulak bata bestearekiko paralelo daude; haien buztanak fila-
mentu lodiaren erdigunetik abiatzen dira, batzuk eskuinaldera eta besteak
ezkerraldera, eta, hala, buruek filamentuaren bi muturrak eratzen dituzte.

Filamentu meheak aktina proteinaz daude eratuak nagusiki; horrez
gainera, tropomiosina eta troponina proteinak ere badituzte egituran. Hiru
proteina horien molekulak honela ezartzen dira filamentu mehe bat eratzeko:
aktina molekulaz eratutako bi harizpi eta tropomiosinazko harizpi bat,
hirurak batera, espiralean kiribiltzen dira; tarteka, tropomiosinazko harizpia-
rekin elkartuta, troponina molekula biribilak daude (horietako bakoitza hiru
azpiunitatez eratuta dago: I, C eta T azpiunitateak).

Miosinazko filamentu lodiak sarkomeroaren erdian kokatzen dira, A
bandari dagokion gunean. Alderdi ezberdinetara begira dauden miosina
molekulen elkarguneari dagokio M lerroa. H bandan, filamentu lodiak baino
ez daude. A bandaren bi muturretan, miofilamentu lodiak eta meheak guru-
tzatzen dira; sei filamentu meheek filamentu lodi bat inguratzen dute. I
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bandan, filamentu meheak daude bakarrik. Z lerroa, bestetik, ondoko bi
sarkomeroen filamentu meheen elkargunea da.

Erretikulu sarkoplasmatikoko hodiak eta zisternak inguratzen dute
miozuntzexka bakoitza. Hodiak zelularen luzetarako norabidean ezartzen
dira nagusiki, H bandak eta I bandak inguratuz. A eta I banda elkartzen diren
gunean kokatzen dira zisternak, zelularekiko zeharkako norabidean. Hodien
muturrak eta zisternak komunikatuta daude. A-I elkargune bakoitzean, bi
zisterna daude; bi zisterna horien artean, sarkolemak eratutako T hodixka
dago. Erretikulu sarkoplasmatikoko bi zisternez eta T hodixkaz eratutako
egiturari TRIADA deritzo.

3.4.2 MUSKULU-EHUN ILDASKATU EZ-BORONDATEZKOA EDO BIHO-
TZEKOA

Ehun mota honen egiturazko unitatea BIHOTZEKO MUSKULU-ZELULA
ILDASKATUA da. Zelula luzea da, bi adarreko zilindro baten itxurakoa. Adar
horien bidez elkartzen dira zelulak, eta hiru dimentsioko sare bat eratzen
dute. Zelula bakoitzaren inguruan, endomisioa dago. Perimisioak, berriz,
zelula sortak biltzen ditu.

Zelulak nukleo bakarra du, eta zelularen erdian egoten da. Sarkoplasman
miozuntzexkak daude, eta miozuntzexka bakoitza miofilamentuz dago
eratua. A, I, M, H eta Z bandak eratzen dituzte miofilamentu horiek ere.
Erretikulu sarkoplasmatikoa ez dago hain garatua; ez du zisternarik, eta,
beraz, ez da triadarik eratzen. T hodiek diametro handiagoa dute, eta Z
lerroen mailan kokatzen dira.

3.4.3 MUSKULU-EHUN EZ-ILDASKATU EZ-BORONDATEZKOA EDO

LEUNA

Digestio-hodian, arnas sisteman, gernu-sisteman, ugaltze-sisteman, odol-
hodietan, dermisean eta begiko irisean eta gorputz ziliarrean dago.

Ehun mota honen egiturazko unitatea MUSKULU-ZELULA LEUNA edo
LEIOMIOZITOA da. Zelula luzea da, fusiformea; nukleo bakarra du, eta zelu-
laren erdian dago. Luzetarako norabidea duten ildaskak ditu. Sarkoplasman,
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hainbat tamainatako miozuntzexka irregular batzuk daude, aktinazko miofila-
mentu mehez eta miosinazko miofilamentu lodiz eratuak, baina sarkomerorik
eratu gabe. Sarkoplasman sakabanatuta eta sarkolemaren ondoan,
BUKAERA-PLAKAK edo GORPUTZ DENTSOAK daude. Gorputz dentso
horietan finkatzen dira miozuntzexkak. Nukleoaren inguruan daude sarko-
plasmako beste organuluak.

Bakarka edo taldetan banaturik aurkitu ditzakegu muskulu-zelula leunak.
Taldean daudenean, era ordenatuan ezartzen dira: bata bestearen segidan
jarriz, norabide bereko ilarak eratzen dituzte zelulek, ilara bateko zelularen
muturrak ondoko ilarako zelularen erdialdea ukitzen duelarik. Zelula bakoi-
tzaren inguruan, endomisioa dago; zelula sortaren inguruan, berriz,
perimisioa.

3.5 NERBIO-EHUNA

Nerbio-ehunaren zelula nagusia NEURONA da. Neuronek bi ezaugarri
nagusi dituzte: 1) KITZIKAKORTASUNA eta 2) IGORTZEKO AHALMENA.
Ezaugarri horiei esker, informazioa jasotzeko eta prozesatzeko eta, gero,
erantzuna sortzeko gai dira; gainera, erantzun hori beste neurona batera edo
organo eragile batera igortzeko gaitasuna dute. Neuronen arteko edo
neuronen eta organo eragileen arteko elkarguneak SINAPSIAK dira.

3.5.1 NEURONA

Zelula luze eta oso itxura konplexukoa da. Bi osagai bereizten ditugu
egituran: GORPUTZA edo PERIKARIONA eta LUZAKINAK. Bi eratako luza-
kinak daude: AXOIA, bakarra eta normalean luzea; eta DENDRITAK, motzak
eta normalean ugariak.

Gorputza, soma edo perikariona. Nukleoak eta hori inguratzen duen
zitoplasmak eratzen dute. Neurona-gorputza handia izaten da, eta nukleoa
ere bai. Nukleoa esferikoa da, neurona-gorputzaren erdian kokaturik egoten
da, eta nukleolo handia izaten du; nukleoak eta horren nukleoloak hontzaren
begiaren itxura dute. Zitoplasman, organulu ugari dago, ia ohiko denak.
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Erretikulu endoplasmatiko pikortsua oso garatua dago; bestetik, erribosomak
oso ugariak direnez, proteinak sintetizatzeko gaitasun handia dute zelula
horiek, eta, besteak beste, neurotransmisoreak sintetizatzen dituzte.
Zitoplasma osoan, neurofilamentuz eta neurohodixkaz eratutako neurozun-
tzexka sortak daude; horiek garraio-mekanismoetan hartzen dute parte.
Inklusioak ere ugariak dira, hala nola lipofuksinazkoak.

Dendritak. Gorputzetik abiatzen diren luzakin motzak dira, eta zuhaitzen
antzera adarkaturik daude. Neurona-gorputzaren osagai berak dituzte,
nukleoa eta Golgi aparatua izan ezik. Dendriten mintz plasmatikoa ez da
leuna, DENDRITEN ARANTZAK deituriko ebaginazio edo koskor txiki batzuk
ditu; horiek dira sinapsietako gune hartzaileak.

Axoia. Luzakin zilindrikoa da, bakarra, neurona bereko dendritak baino
meheagoa, zuzenagoa eta luzeagoa. Gehienetan, neurona-gorputzetik abia-
tzen da, baina dendrita nagusi batetik ere abia daiteke. Milimetroa baino
txikiagoa izatetik metroa baino luzeagoa izateraino irits daiteke. Bidean,
adarrak eman ditzake. Askotan, TELODENDRIA deituriko adar konplexuak
eratzen ditu amaieran. Axoien bukaera-adarrek koskor txiki batzuk izan ditza-
kete; BUKAERA-BOTOI deitzen zaie horiei. Axoplasman (axoiko zito-
plasman), neurohodixkak eta neurofilamentuak daude.

Neurona motak

Luzakinen kopuruaren arabera, hiru neurona mota nagusi daude: MONO-
POLARRAK, BIPOLARRAK eta MULTIPOLARRAK.

Neurona monopolarrek ez dute dendritarik; luzakin bakarra dute: axoia.
Nerbio-sistemaren garapen enbriologikoaren fasean ugariak dira, baina
gizaki helduetan oso gutxitan agertzen dira.

Neurona bipolarrek bi luzakin dituzte: axoia eta dendrita. Bi luzakin
horiek neurona-gorputzetik abiatzen dira, kontrako aldetik. NEURONA
PSEUDOMONOPOLARRAK ere talde horretan sartzen dira: hasieran
luzakin bakarra dute, oso motza, eta segituan bitan zatitzen da; horietako
adar bat dendrita izango da, eta bestea, axoia.
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Neurona multipolarrek axoi bat eta zenbait dendrita dituzte. Hauek dira
neurona mota ugarienak.

Axoien luzeraren arabera, bi neurona mota bereizten dira: Golgi I mota-
koak eta Golgi II motakoak. Golgi I motako neuronek oso axoi luzeak
dituzte; axoi horiek neurona-gorputzetik oso urrutira iristen dira. Golgi II
motako neuronek oso axoi motzak dituzte.

3.5.2 SINAPSIAK

Bi neuronen arteko edo neuronaren eta organo eragilearen arteko erlaziogu-
neak dira. Gune horietan gertatzen da nerbio-bulkadaren transmisioa. Beraz,
hiru zati bereiziko ditugu sinapsietan: ZATI PRESINAPTIKOA, ZATI POSTSI-
NAPTIKOA eta ESPAZIO SINAPTIKOA.

Bai dendritak, bai axoiak eta bai neurona-gorputzak edo zati presinaptiko
edo zati postsinaptiko izan daitezke. Hala, sinapsien osagaien arabera,
horiek honelakoak izan daitezke:

AXODENDRITIKOA. Ugarienak dira. Zati presinaptikoa axoia da. Zati
postsinaptikoa dendrita da. Hau da, neurona baten axoitik beste neurona
baten dendritara igortzen da nerbio-bulkada.

AXOAXONIKOA. Neurona baten axoitik beste neurona baten axoira igor-
tzen da nerbio-bulkada.

AXOSOMATIKOA. Neurona baten axoitik beste neurona baten gorpu-
tzera igortzen da nerbio-bulkada.

DENDRODENDRITIKOA. Neurona baten dendritatik beste neurona baten
dendritara igortzen da nerbio-bulkada.

DENDROSOMATIKOA. Neurona baten dendritatik beste neurona baten
gorputzera igortzen da nerbio-bulkada.

SOMATODENDRITIKOA. Neurona baten gorputzetik beste neurona
baten dendritara igortzen da nerbio-bulkada.
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SOMATOSOMATIKOA. Neurona baten gorputzetik beste neurona baten
gorputzera igortzen da nerbio-bulkada.

Sinapsi gehienak kimikoak dira, hau da, NEUROTRANSMISORE deitu-
riko bitarteko kimiko bat dute. Zati presinaptikoak askatzen du neurotransmi-
sorea, eta zati postsinaptikoaren mintzean dagoen hartzaileari eragiten dio.
Ondorioz, mintz postsinaptikoaren iragazkortasuna aldatzen da.

Beste sinapsi batzuk elektrikoak dira. Mintz presinaptikoaren eta mintz
postsinaptikoaren artean gap lotura motako elkartzeguneak daude. Mintz
batetik bestera zuzenean igortzen da nerbio-bulkada.

Sinapsi mistoak ere badaude; elektrokimikoak dira.

3.5.3 NERBIO-EHUN MOTAK

Kokapenaren arabera, nerbio-ehunak bi motatan bereiz daitezke:

1. NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO NERBIO-EHUNA. Garezurraren
eta bizkarrezurraren barnean dago, eta ENTZEFALOA edo
BURMUINA eta ORNO-MUINA eratzen ditu.

2. NERBIO-SISTEMA PERIFERIKOKO NERBIO-EHUNA. Garezurretik
eta bizkarrezurretik kanpo dago, eta NERBIO-GONGOILAK,
NERBIOAK eta NERBIO-BUKAERAK eratzen ditu.

3.5.3.1 Nerbio-sistema zentraleko nerbio-ehuna

Garezurraren eta bizkarrezurraren barnean kokatutako nerbio-sistema zatia
da NERBIO-SISTEMA ZENTRALA. Burmuinaz (garuna, zerebeloa eta
burmuinaren enborra) eta orno-muinaz eratuta dago. Egitura horiek hiru
osagai dituzte: NEURONAK, GLIA ZELULAK edo NEUROGLIAK eta
ODOL-HODIAK.

Neuronak baino askoz ere ugariagoak dira neuroglia zelulak (10:1 eta
50:1 artean dago neuroglien eta neuronen kopuruaren arteko erlazioa).
Neuroglia zelulak neuronen sostengurako armazoia dira, mielina ere eratzen
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dute, eta, gainera, fagozitosirako ahalmena dute; batzuk mugikorrak dira, eta
zatitzeko gaitasuna dute.

Lau neuroglia zelula mota daude: ASTROZITOAK, OLIGODENDROZI-
TOAK, ZELULA EPENDIMARIOAK eta MIKROGLIAK. Lehenengo bi motek
MAKROGLIA eratzen dute.

ASTROZITOAK. Izar-itxurako zelula txikiak dira. Nukleo handia eta
zenbait zitoplasma-luzakin ditu. Bi mota bereizten ditugu: ASTROZITO
PROTOPLASMIKOAK eta ASTROZITO IZPITSUAK. Astrozito protoplas-
mikoak nerbio-sistema zentraleko gai grisean daude nagusiki; luzakin ugari
dituzte, eta lodiak eta adarkatuak dira horiek. Astrozito izpitsuak gai zurian
daude nagusiki; aurrekoek baino luzakin gutxiago dituzte, eta luzeak, meheak
eta, eskuarki, adar gabeak izaten dira horiek. Astrozitoen luzakinak elkartu
egiten dira, eta hiru dimentsioko sare bat eratzen dute; neuronak sare
horretan ezartzen dira. Gainera, astrozitoak odol-kapilarrekin eta piamaterra-
rekin elkartzen dira PEDIZELO deituriko luzakinen bidez.

OLIGODENDROZITOAK edo OLIGODENDROGLIA. Astrozitoak baino
txikiagoak dira. Zitoplasma-luzakinak dituzte hauek ere. Bi lekutan aurkitu
ditzakegu nagusiki: a) Gai grisean, neurona-gorputzaren inguruan. b) Gai
zurian, axoi sorten artean. Axoiak behin eta berriro inguratuz kiribildu egiten
dira oligodendrozitoen luzakinak, eta MIELINAZKO ESTALKIA eratzen die
axoie. Oligodendrozito batek zenbait axoien mielina-segmentuak eratzen
ditu.

MIKROGLIAK. Zelula txikiak dira, oso zitoplasma gutxikoak. Arantza-itxu-
rako luzakin motz batzuk dituzte. Migratzeko eta fagozitosirako ahalmena
dute.

ZELULA EPENDIMARIOAK. Orno-muin barneko hodiaren eta garun
barneko bentrikuluen hormak estaltzen dituzte barnealdetik. Epitelio bakun
kubiko edo prismatiko bat eratzen dute; argialdera dagoen alderdian, mikro-
biloak dituzte, eta, batzuetan, baita zilioak ere. Zelula bakoitzaren oinaldeak
luzakin mehe adarkatu bat eratzen du, ondoko astrozitoen zitoplasma-luzaki-
nekin nahasten dena.
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Nerbio-sistema zentraleko nerbio-ehuneko hiru osagaiak (neuronak, glia
zelulak eta odol-kapilarrak) modu jakin batean ezartzen dira. Horren arabera,
bi gune oso ezberdin bereiz ditzakegu: GAI GRISA eta GAI ZURIA.

Neuronen gorputzak, dendritak, axoien lehen zatia, eta gertu edo urrun
dauden beste neurona batzuen axoien bukaerak daude gai grisean.
Astrozitoak oligodendrozitoak baino ugariagoak dira, eta gehienak protoplas-
mikoak dira. Oligodendrozito gehienak neuronen gorputzaren ingururuan
daude. Odol-kapilarrak oso ugariak dira.

Axoien faszikuluz edo sortaz dago eratua gai zuria. Oligodendrozitoak
astrozitoak baino ugariagoak dira, eta gehienak axoien artean edo fasziku-
luen artean daude. Astrozito gehienak izpitsuak dira. Gai grisean baino urria-
goak dira odol-kapilarrak.

Orno-muinean eta burmuinaren enborrean, barnealdean gai grisa eta
kanpoaldean gai zuria daude. Garunean eta zerebeloan, kanpoaldean gai
grisa eta barnealdean gai zuria daude; gai zuri horretan, gainera, gai grisezko
pilaketa batzuk daude: NUKLEOAK.

3.5.3.2 Nerbio-sistema periferikoko nerbio-ehuna

Garezurretik eta bizkarrezurretik kanpo dagoen nerbio-sistema zatia da
NERBIO-SISTEMA PERIFERIKOA. GONGOILEK, NERBIOEK eta NERBIO-
BUKAEREK eratzen dute. Egitura horien osagaiak hauek dira: NEURONAK,
SCHWANNEN ZELULAK, ODOL-HODIAK eta EHUN KONEKTIBOA.

3.5.3.2.1 Gongoilak

Kapsuladun egitura biribilak dira. Gongoila bi kapsulak inguratzen dute
kanpoaldetik: kanpoko kapsula ehun konektibozkoa da; barneko kapsula,
berriz, kapsula-zelulez (edo zelula satelitez) eratutako geruza bakuna da.
Schwannen zelulak, neuronak eta gongoiletik pasatzen diren edo bertaraino
iristen diren axoiak daude gongoilaren barnean. Osagai horien guztien
tartean ehun konektibozko sarea dago; sare horretan daude odol-hodiak.
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3.5.3.2.2 Nerbio periferikoak

Nerbio-zuntzez eraturik daude.

Neuronaren axoiek eta horiek inguratzen dituzten estalkiek eratzen dute
NERBIO-ZUNTZA.

Nerbio-sistema periferikoan, Schwannen zelulen zitoplasmak inguratzen
ditu axoi guztiak. Oro har, diametro txikiko nerbio-zuntzek Schwannen zelulen
zitoplasma baino ez dute inguruan; NERBIO-ZUNTZ MIELINAGABEAK dira.
Diametro handiko nerbio-zuntzak Schwannen zelulen mintz plasmatikozko
zenbait geruza zentrokidez inguraturik daude gainera; Schwannen zelulen
mintz plasmatikozko geruzek MIELINAZKO ESTALKIA eratzen dute; beraz,
NERBIO-ZUNTZ MIELINADUNAK dira horiek.

Nerbio-zuntz mielinagabeak. Axoi bat edo bat baino gehiago
Schwannen zelularen mintz plasmatikoaren geruza batez eta haren zito-
plasmaz inguratuta daude. Schwannen zelula batek axoi baten zati bat estal-
tzen du; zelula horren mugan Schwannen beste zelula bat dago, eta horrek
axoiaren beste zati bat estaliko du; eta, horrela, harik eta axoiaren amaiera-
raino iritsi arte.

Nerbio-zuntz mielinadunak. Schwannen zelula batek, bere mintz plas-
matikozko geruza zentrokideen bidez, axoi bakar baten zati bat inguratzen
du. Mintz plasmatikozko geruza zentrokideak fusionatuta daude, eta
MIELINA eratzen dute. Schwannen beste zelula batek, bere mielinaren
bidez, axoi beraren beste zati bat inguratzen du. Eta, horrela, harik eta
axoiaren amaieraraino iritsi arte. Schwannen bi zelularen tartean, axoi zati
bat mielinaz inguratu gabe geratzen da; zati horri RANVIERREN NODO
deritzo. Ranvierren bi nodoren artean dagoen zati edo segmentuari INTER-
NODO edo NODO ARTEKO SEGMENTU deritzo.

Ehun konektibozko geruza batek, ENDONEUROAK, inguratzen du
nerbio-zuntz bakoitza. Nerbio-zuntz sorta bakoitzaren gainetik PERINEURO
deituriko ehun konektibozko geruza bat dago. Eta EPINEURO deituriko ehun
konektibozko geruzak inguratzen du, azkenik, nerbio osoa.
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Nerbio periferikoek baskularizazio aberatsa dute. Inguruko arterien
adarrak epineuroan sartzen dira. Adar txikiagoetan zatitzen dira, eta adartxo
horiek perineuroan sartzen dira. Adar txiki horiek kapilarrak eratzen dituzte
endoneuroan.

3.5.3.2.3 Nerbio-bukaerak

Nerbio-sistemako egituren eta gorputzeko edozein zatiren arteko erlaziogu-
neak dira. Gune horietan, nerbio-bukaera batetik gorputzeko edozein zatitara
igortzen da nerbio-bulkada (NERBIO EFERENTEAK EDO MOTORRAK),
edo gorputzeko edozein zatitatik nerbio-bukaera batera (NERBIO AFEREN-
TEAK EDO SENTIMENEKOAK).

Nerbio-zuntz eferenteak bi taldetan sailkatzen dira:

1) Nerbio-zuntz eferente somatikoak. Muskulu eskeletikoetara iristen dira
eta PLAKA MOTORRAK eratzen dituzte.

2) Nerbio-zuntz eferente begetatiboak. Bihotzeko muskuluraino, muskulu
leuneraino eta guruin-zeluletaraino iristen dira.

Nerbio-zuntz aferenteen bukaerak bi eratakoak izan daitezke: 1) nerbio-
bukaera libreak eta 2) nerbio-bukaera kapsuladunak.

1) Nerbio-bukaera libreak. Oso hedatuak daude. Larruazalean, erraietan,
muskuluetan, tendoietan, serosetan eta mukosetan daude. Nerbio-
adar meheek Schwannen zelulazko eta mielinazko geruza galtzen
dute amaieran, eta, hala, biluzik, dauden ehunaren osagaietaraino
iristen dira, eta nerbio-bukaera libreak eratzen dituzte.

2) Nerbio-bukaera kapsuladunak. Nerbio-zuntzaren bukaera biluzia
zenbait zelulez inguratuta dago, eta egitura osoa ehun konektibozko
kapsula batek inguratzen du. Hainbat itxura eta kokapenetakoak
daude. Hona hemen adibide batzuk: Meissnerren korpuskuluak (ukipe-
naren hartzaileak), Ruffiniren korpuskuluak (beroaren hartzaileak),
Krausse-ren korpuskuluak (hotzaren eta presioaren hartzaileak),
ardatz neuromuskularrak (propiozeptoreak).
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Obozitoa ernaltzen denetik gizabanako berria jaiotzen den arte gertatzen
diren aldaketak aztertzen ditu ENBRIOLOGIAK.

4.1 GARAPENAREN LEHEN ASTEA

4.1.1 ERNALKETA

Gizabanako berriaren garapena ERNALKETA-PROZESUAN hasten da.
Prozesu horren bidez, gizonezkoaren ESPERMATOZOIDEA eta emakumez-
koaren OBOZITOA elkartu egiten dira, eta organismo berri bat sortzen dute:
ZIGOTOA. Eskuarki, emakumezkoaren Falopioren tronparen anpuluan
gertatzen da ernalketa. Zigotoak 23 kromosoma pare ditu; hau da, zelula
diploidea da; 23 kromosoma amagandik datozkio eta aitagandik beste 23ak.

4.1.2 SEGMENTAZIOA

Zigotoan zatiketa mitotikoak gertatzen dira, eta, horren ondorioz, zelula
kopurua handitu egiten da. Zatiketa bakoitzean sortutako zelulak aurrekoak
baino txikiagoak izaten dira eta, fase horretan, BLASTOMERO deitzen zaie.
Hiru edo lau zatiketa mitotiko gertatu ondoren, masusta-itxura hartzen du
egiturak; fase horretan, berriz, MORULA deitzen zaio. Ernalketa gertatu
denetik hiru edo lau egunera iristen da morula fasera. Une horretan, bi zati
bereiz ditzakegu morulan: BARNEALDEKO ZELULA-MASA, barnealdeko
zelulez osatua, eta KANPOALDEKO ZELULA-MASA, kanpoko zirkunferen-
tziako zelulez osatua. Barnealdeko zelula-masak ENBRIOIAREN ehunak
eratuko ditu. Kanpoaldeko zelula-masak TROFOBLASTOA eratuko du, eta
hori, gero, PLAZENTA edo KAREN bihurtuko da.

4.1.3 BLASTOZISTOAREN ERAKETA

Morula umetokian sartzen ari den garaian, barnealdeko zelulen artean likidoa
pilatzen da. Pixkanaka, zelularteko guneak elkartuz joaten dira, eta, azkenik,
likidoz betetako barrunbe bakarra eratzen da: BLASTOZELEA. Une
horretan, egiturari BLASTOZISTO deritzo. Barnealdeko zelula-masari orain
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ENBRIOBLASTO deitzen zaio, eta alderdi edo polo batean egoten da.
Kanpoaldeko masako edo TROFOBLASTOKO zelulak zapaldu egiten dira,
eta blastozistoaren kanpoaldeko geruza eratzen dute.

Gizakietan, enbrioblastoaren gaineko zelula trofoblastikoak seigarren
egunean hasten dira sartzen umetokiko mukosako epitelio-zelulen artean.

4.2 XAFLA BIKOITZEKO HOZI-DISKOA (GARAPENAREN
BIGARREN ASTEA)

4.2.1 GARAPENAREN ZORTZIGARREN EGUNA

Blastozistoaren zati bat endometrioaren barnean dago. Enbrioblastoaren
gaineko trofoblastoan bi geruza bereizten dira: 1) barnealdeko geruza edo
ZITOTROFOBLASTOA; eta 2) kanpoaldeko geruza edo SINTZITIOTROFO-
BLASTOA edo SINTZITIOA.

Enbrioblastoan ere bi geruza bereizten dira: 1) zelula kubikozko geruza
edo HOZI-XAFLA ENDODERMIKOA; eta 2) zelula zilindrikozko geruza edo
HOZI-XAFLA EKTODERMIKOA. Bi hozi-xaflek disko zapal bat eratzen dute:
XAFLA BIKOITZEKO HOZI-DISKOA.

Fase horretan, barrunbe txiki bat agertzen da ektodermoaren barnean.
Barrunbe hori handituz joaten da, eta BARRUNBE AMNIOTIKOA eratzen
du. Zitotrofoblastoaren ondoan dauden zelula ektodermikoei AMNIO-
BLASTO deritze. Amnioblastoek eta ektodermoak inguratzen dute barrunbe
amniotikoa.

4.2.2 GARAPENAREN BEDERATZIGARREN EGUNA

Blastozistoa are barnerago sartzen da endometrioan. Sintzitioan, bakuoloak
agertzen dira. Bakuolo horiek elkartu egiten dira, eta aintzira handiak eratzen
dituzte.
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Enbrioiaren kontrako poloan, seguruenik endodermotik eratorritako zelula
zapalek mintz mehe bat eratzen dute: MINTZ EXOZELOMIKOA edo HEUSE-
RREN MINTZA. Mintz horrek, endodermoarekin batera, barrunbea inguratzen
du, BARRUNBE EXOZELOMIKOA edo LEHEN ZAKU BITELINOA.

4.2.3 GARAPENAREN HAMAIKAGARREN ETA HAMABIGARREN EGUNAK

Blastozisto osoa endometrioaren barruan dago. Sintzitioko aintzirak elka-
rrekin komunikatuta daude. Enbrioiaren kontrako poloan, trofoblastoa zitotro-
foblastoko zelulez dago eratua nagusiki. Sintzitioko zelulak barnerago
sartzen dira endometrioan, eta amaren odol-kapilarren endotelioa pitzatzen
dute. Odol-kapilar horiek puztuta daude, eta SINUSOIDE deritze. Sintzitioko
aintzirak eta sinusoideak komunikatu egiten dira, eta amaren odola aintzira-
sisteman sartzen da. Sinusoide gehiago pitzatu ahala, trofoblastoan zehar
hedatzen da amaren odola; horrela eratzen da UMETOKIAREN ETA KARE-
NAREN ARTEKO ZIRKULAZIOA.

Aldi berean, trofoblastoaren eta amnioaren eta mintz exozelomikoaren
artean zelula multzo bat agertzen da. Zelula horiek ehun konektibo harroa
edo laxoa eratzen dute: ENBRIOIZ KANPOKO MESODERMOA. Geroago,
barrunbe handi batzuk eratzen dira enbrioiz kanpoko mesodermoan;
barrunbe horiek denak elkartu egiten dira, eta barrunbe handi bakarra
eratzen dute: ENBRIOIZ KANPOKO ZELOMA. Barrunbe horrek inguratzen
ditu lehen zaku bitelinoa eta barrunbe amniotikoa. Zitotrofoblastoa eta
amnioa estaltzen dituen enbrioiz kanpoko mesodermoaren orriari SOMATO-
PLEURA deritzo; zaku bitelinoa estaltzen duenari, berriz, ESPLAKNO-
PLEURA. Hozi-diskoa eta trofoblastoa FINKAPEN-PEDIKULUAREN bidez
mantentzen dira elkartuta.

Trofoblastoaren hazkuntzarekin konparatuz gero, xafla bikoitzeko hozi-
diskoaren hazkuntza geldoa da. Hozi-diskoa oso txikia da oraindik (0,1 eta
0,2 mm artekoa).

4.2.4 GARAPENAREN HAMAHIRUGARREN EGUNA

Trofoblastoan, biloxkak agertzen dira. Zitotrofoblastoko zelulak ugaritu
egiten dira, eta sintzitioan sartzen; orduan, sintzitioz inguratutako zelula-zuta-
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beak eratzen dira. Sintzitioz inguratutako zelula-zutabeei BILOXKA PRIMA-
RIOEN ENBOR deritze.

Aldi berean, barrunbe exozelomikoaren barnera migratzen duten zelulak
ekoizten ditu endodermoak. Zelula horiek ugaritu egiten dira, eta beste
barrunbe bat eratzen dute barrunbe exozelomikoaren barnean; zaku horri
BEHIN BETIKO ZAKU BITELINO edo ZAKU BITELINO SEKUNDARIO
deritzo, eta lehen zaku bitelinoa edo barrunbe exozelomikoa baino askoz ere
txikiagoa da.

Garai berean, enbrioiz kanpoko zelomak barrunbe handi bat eratzen du:
BARRUNBE KORIONIKOA. Enbrioiz kanpoko mesodermoaren somato-
pleura orriari orain XAFLA KORIONIKO deitzen zaio.

Bigarren astearen bukaeran, hozi-diskoa bi geruzaz eratua dago: EKTO-
DERMOA, barrunbe amniotikoaren azpikoa, eta ENDODERMOA, zaku bite-
linoaren gainekoa. Enbrioiaren burualdean, lodigune txiki bat agertzen da
endodermoan: PROKORDA-XAFLA; gune hori gaineko ektodermoari oso
tinko erantsita dauden zelula zilindrikoz eratuta dago.

4.3 HIRU XAFLAKO HOZI-DISKOA (GARAPENAREN
HIRUGARREN ASTEA)

4.3.1 HOZI-GERUZA MESODERMIKOAREN ERAKETA

Hirugarren asteko gertakizunik aipagarriena da ektodermoaren azalean
LERRO PRIMITIBOA eratzea. Hasieran ez da oso ondo nabarmentzen
lerroa, baina 15. edo 16. egunerako oso nabaria da, ildo estu bat bezalako.
Lerroaren burualdeko muturrari NODULU PRIMITIBO edo HENSENEN
NODULU deritzo.

Ektodermoko zelulek lerro primitiboruntz migratzen dutela pentsatzen da.
Lerro horretara iritsitakoan, matraze-itxura hartzen dute, ektodermo geruzatik
askatzen dira eta geruza horren azpian sartzen dira. Zelulen mugimendu
horri INBAGINAZIO deritzo. Ektodermoaren eta endodermoaren artean hiru-
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garren zelula-geruza bat eratzen dute migraturiko zelulek: ENBRIOI
BARNEKO MESODERMOA edo HOZI-GERUZA MESODERMIKOA.

Gero eta zelula gehiago pilatzen da endodermoaren eta ektodermoaren
artean; zelula horiek aldamenetara eta burualdera hedatzen hasten dira.
Enbrioiaren burualdean, XAFLA KARDIOGENIKOA eratzen dute prokorda-
xaflaren aurrean.

4.3.2 NOTOKORDAREN ERAKETA

Hensenen noduluan inbaginaturiko zelulak zuzenean burualdera abiatzen
dira, prokorda-xaflaraino iritsi arte. Bide hori eginez, LUZAKIN ZEFALIKO
edo NOTOKORDA-LUZAKIN deituriko hodi-antzeko luzakin bat eratuko
dute. Enbrioiaren erdian kokatutako hodi hori Hensenen noduluaren jarrai-
pentzat hartzen da.

Garapenaren 17. egunean, endodermoa ektodermotik bereizten dute
mesodermoak eta notokorda-luzakinak, bi gune hauetan izan ezik:
PROKORDA-XAFLA dagoen gunean, burualdean; eta KLOAKA-XAFLA
dagoen gunean, behealdean. Endodermoa eta ektodermoa oso estuki eran-
tsita dauden beste gune bat da kloaka xafla.

Garapenaren 18. egunean, notokorda-luzakinaren zorua azpiko endoder-
moarekin elkartzen da. Elkartzegunean, bi geruzak desagertzen edo zatitzen
hasten dira. Pixkanaka, notokorda-luzakinaren argi osoa desagertzen da.
Notokorda-luzakinaren gainerako zatiak zelulazko xafla estu bat eratzen du,
eta endodermoari eransten zaio. Notokorda-zelulak ugaritu egiten dira, eta
kordoi edo soka sendo bat eratzen dute; BEHIN BETIKO NOTOKORDA
deritzo horri. Egitura hori endodermotik banatzen da, eta endodermoak etenik
gabeko beste geruza bat eratzen du berriro. Orduan, prokorda-xaflatik
Hensenen noduluraino doa notokorda, eta enbrioiaren ardatza eratzen du.
Hodi txiki batek, HODI NEUROENTERIKOAK, komunikatzen ditu aldi batean
zaku bitelinoa eta barrunbe amniotikoa.

Kloaka-xafla eratzen den aldi berean, finkapen-pedikuluruntz doan luzakin
txiki bat eratzen du zaku bitelinoak: ALANTOIDEA. Garapenaren 16.
egunaren inguruan gertatzen da hori.
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4.3.3 HOZI-DISKOAREN HAZKUNTZA

Hasieran, zapala eta ia biribila da hozi-diskoa, eta, pixkanaka, luzatu egiten
da. Fase honetan, diskoaren garapena burualdean gertatzen da nagusiki;
lerro primitiboaren gunearen tamaina ez da asko aldatzen, lerro primitiboko
guneko zelulen migrazioaren baitan baitago burualdearen luzapena. Zelulen
inbaginazioa garapenaren laugarren astearen bukaera arte gertatzen da.
Orduan, lerro primitiboa desagertzen hasten da, txikitu egiten da eta, azke-
nean, erabat desagertzen da.

4.3.4 TROFOBLASTOAREN GARAPENA

Hirugarren astearen hasieran, BILOXKA PRIMARIOEN ENBORRAK
garatu dira trofoblastoan. Biloxka primarioek zitotrofoblastozko mamia eta
horren gainetik sintzitiozko geruza dute. Zelula mesodermikoak biloxka
primarioen mamian sartzen dira, eta endometrioruntz luzatzen. Fase
horretan eratzen diren egiturak BILOXKA SEKUNDARIOEN ENBORRAK
dira.

Hirugarren astearen bukaera aldera, biloxken erdiguneko zelula mesoder-
mikoak bereizi egiten dira, odoleko zelulak eta odol-hodi txikiak eratzen dira
eta BILOXKEN KAPILAR-SAREA sortzen da. Horrenbestez, BILOXKA
TERTZIARIOEN ENBORRAK eratzen dira. Biloxka tertziarioko kapilarrak
xafla korionikoko eta finkapen-pedikuluko mesodermoan garatzen diren kapi-
larrekin komunikatzen dira. Horiek, aldi berean, enbrioi barneko zirkulazio-
sistemarekin komunikatzen dira, eta, hartara, enbrioi barneko zirkulazioa eta
kareneko zirkulazioa lotuta geratzen dira.

Aldi berean, biloxketako zelula zitotrofoblastikoak gainean duten sintzi-
tioan sartzen dira, amaren endometrioraino iritsi arte. Endometrioan, ondoko
biloxka-enborren antzeko luzakin batzuekin jartzen dira kontaktuan, eta
KANPOKO GERUZA ZITOTROFOBLASTIKOA eratzen dute. Geruza horrek
trofoblasto osoa inguratzen du, eta amaren endometrioarekin oso estu lotuko
du zaku korionikoa.

Oraindik handiagoa egiten da barrunbe korionikoa.
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4.4 ENBRIOI-FASEA (LAUGARREN ASTETIK ZORTZI-
GARREN ASTERAINO)

Garai horretan, zenbait ehun eta organo espezifiko eratorriko dira hozi-
geruza bakoitzetik.

4.4.1 EKTODERMOAREN ERATORRIAK

Notokordaren eraketa gertatzearekin batera, notokordaren gainean dagoen
ektodermotik NERBIO-SISTEMA ZENTRALA eratorriko da.

Hasieran, ektodermoaren lodigune gisa agertzen da nerbio-sistema, eta
PLAKA NEURALA eratzen du. Enbrioiaren lepoaldean estuagoa eta burual-
dean zabalagoa da plaka neurala. Oinetako-itxurako xafla luze hori lerro
primitiboraino hedatuko da pixkanaka. Hirugarren astea bukatzerakoan,
plaka neuralaren aldamenak altxatu egiten dira, eta TOLESTURA
NEURALAK eratzen dira; plaka neuralaren erdian, luzetarako ildo bat
eratzen da: ILDO NEURALA. Pixkanaka, bi tolestura neuralak elkarrengana
hurbiltzen dira eta, azkenean, batu edo fusionatu egiten dira. Gero lepoa
izango den gunean hasten da fusioa, eta handik burualdera eta behealdera
abiatzen da. Fusioaren ondorioz, HODI NEURALA eratzen da. Hodi neura-
laren mutur zefalikoa eta beheko muturra barrunbe amniotikoarekin komuni-
katuta daude aldi batean, AURREKO NEUROPOROAREN eta ATZEKO
NEUROPOROAREN bidez, hurrenez hurren. Aurreko neuroporoa 25.
egunean ixten da; atzeko neuroporoa, 27. egunean. Orduan, hodi itxi bat
eratzen du nerbio-sistemak; behealdea estua du, ORNO-MUINA, eta
burualdea zabalagoa, GARUN-BESIKULAK.

Hodi neurala itxi denean, bi lodigune ektodermiko ikus daitezke
enbrioiaren burualdean, ENTZUMEN-PLAKODA eta KRISTALINO-
PLAKODA. Geroago, entzumen-plakoda inbaginatu edo barneratu egiten da,
eta ENTZUMEN-BESIKULA eratzen; handik sortuko dira barne-belarriko
egiturak. Kristalino-plakoda ere inbaginatu egiten da, eta horrek eratuko du
begiko KRISTALINOA.

Oro har, egitura hauek eratortzen dira ektodermotik: nerbio-sistema;
belarriko, sudurreko eta begiko zentzumen-epitelioa; epidermisa, ilea
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eta azazkalak barne; larruazalpeko guruinak, ugatz-guruina, hipofisisa;
hortzen esmaltea.

4.4.2 MESODERMOTIK ERATORRITAKO EGITURAK

Hasieran, mesodermoko zelulek xafla mehe bat eratzen dute hozi-diskoaren
erdiko lerroaren bi alderdietan. Hamazazpigarren egunaren inguruan, erdiko
lerrotik gertuen dauden zelulak ugaritu egiten dira, eta ehun-masa lodi bat
eratzen dute: MESODERMO PARAXIALA. Alboetan, mesodermoa oraindik
mehea da, eta ALBOKO XAFLA deritzo. Alboko xaflako zelulen artean
barrunbe batzuk agertzen dira, eta guztiak elkartuz barrunbe bakarra eratzen
dute. Ondorioz, bi orritan zatituta geratzen da alboko xafla: 1) MESODERMO
SOMATIKOA edo PARETA-MESODERMOA, amnioa estaltzen duen meso-
dermoaren jarraipenean dagoena; eta 2) MESODERMO ESPLAKNIKOA
edo ERRAI-MESODERMOA, zaku bitelinoa estaltzen duen mesodermoaren
jarraipenean dagoena. Bi orri horien gainetik dagoen barrunbeari ENBRIOI
BARNEKO ZELOMA deritzo. Enbrioiaren bi aldamenetan, barrunbe hori
ENBRIOIZ KANPOKO ZELOMAREKIN komunikatuta dago.

Hirugarren astearen bukaera aldera, mesodermo paraxiala bloketan
banatzen da; bloke bakoitzari SOMITA deritzo. Lehenengo bi somitak
enbrioiaren burualdean agertzen dira, garapenaren hogeigarren egunean
gutxi gorabehera. Burutik beherantz sortzen dira somita berriak, hiru somita
inguru eguneko. Garai horretan, somita kopuruak adierazten du enbrioiaren
adina. Adibidez: 1-4 somita izateak adierazten du enbrioiak 20 egun dituela;
17-20 somita izateak, 25 egunekoa dela; 34-35 somita izateak, 30
egunekoa.

Laugarren astearen hasieran, somiten erdiko aldeko eta aurrealdeko
zelulak notokorda aldera abiatzen dira. Zelula horien bildumari ESKLERO-
TOMA deritzo eta MESENKIMA izeneko ehun laxoa eratzen dute.
Esklerotomako zelulek orno-muina eta notokorda inguratuko dituzte, eta
BIZKARREZURRA eratuko da.

Somitaren atzeko hormari DERMATOMA deritzo garai horretan. Zelulazko
geruza berri bat, MIOTOMA deiturikoa, eratzen du dermatomak. Miotoma
bakoitzak berari dagokion segmenturako MUSKULATURA eratzen du.
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Miotoma eratu eta gero, gainean duten ektodermoaren azpian hedatzen
dira dermatomako zelulak. Hor, larruazalaren DERMISA eta LARRUAZAL-
PEKO EHUNA eratzen dituzte.

Hau da, somita bakoitzak bere esklerotoma (kartilagoa eta hezurra), bere
miotoma (muskulatura) eta bere dermatoma (dermisa) eratzen ditu.

TARTEKO MESODERMOAK elkartzen ditu mesodermo paraxiala eta
alboko xafla. NEFROTOMAK eta KORDOI NEFROGENOA eratzen ditu
tarteko mesodermo horrek. Zati horietatik GILTZURRUNAK eta GERNU-
BIDEA eratzen dira.

Pareta-mesodermoak, ektodermoarekin batera, GORPUTZAREN
AURREKO eta ALBOKO HORMAK eratzen ditu. Errai-mesodermoak, endo-
dermoarekin batera, HESTEAREN HORMA eratzen du. Enbrioi barneko
zeloma inguratzen dauden zelulek mintz mehe batzuk eratzen dituzte:
MESOTELIOAK.

Zaku bitelinoa estaltzen duten errai-mesodermoko zelulek ODOL-
HODIAK eta ODOLEKO ZELULAK eratzen dituzte. Aldi berean, finkapen-
pedikuluko eta biloxken enborreko enbrioiz kanpoko mesodermoan ere odol-
kapilarrak eta odoleko zelulak eratzen dira. Enbrioiz kanpoko eta enbrioi
barneko odol-hodiak elkarrekin kontaktuan jartzen dira; hala, enbrioia eta
karena komunikatuta geratzen dira.

Eskuarki, egitura hauek eratortzen dira mesodermotik: ehun konektiboa,
kartilagoa eta hezurra; muskulua; odoleko eta linfako zelulak, eta biho-
tzaren, odol-hodien eta hodi linfatikoen hormak; giltzurrunak, gonadak
eta horien hodiak; giltzurrun gaineko guruinaren azala; barea.

4.4.3 ENDODERMOAREN ERATORRIAK

Hasieran, disko zapal baten itxura du endodermoak, eta zaku bitelinoaren
gainean dago, ektodermoari erantsita. Garun-besikulak haztean, enbrioi-
diskoa tolesten hasten da bere LUZETARAKO NORABIDEARI jarraituz.
Enbrioiaren burualdean eta ipurtaldean nabarmentzen da gehienbat tolestura
hori. Tolestura horren ondorioz, endodermoak estaltzen duen barrunbearen
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zati bat —hau da, zaku bitelinoaren zati bat— enbrioiaren gorputzean barne-
ratzen da. Enbrioiaren burualdean, endodermoak AURREKO HESTEA
eratzen du. Ipurtaldean, endodermoak ATZEKO HESTEA eratzen du. Aurreko
eta atzeko hesteen arteko zatia ERDIKO HESTEA da. Une batean, erdiko
hestea eta zaku bitelinoa pedikulu lodi baten bidez komunikatzen dira, HODI
BITELINO edo HODI ONFALOMESENTERIKO deiturikoaz, hain zuzen.

Burualdean, prokorda-xaflan bukatzen da aurreko hestea. Prokorda-
xaflari orain AHO-FARINGEETAKO MINTZA deituko zaio. Hirugarren
astearen bukaera aldera, hautsi egiten da aho-faringeetako mintza; hala,
barrunbe amniotikoaren eta hestearen artean komunikazioa eratzen da.
KLOAKA-MINTZEAN bukatzen da atzeko hestea.

Somiten hazkuntzaren ondorioz, ALBOKO NORABIDEAN ere tolesten
hasten da enbrioia. Hala, enbrioiaren gorputzaren aurreko horma eratzen da,
abdomenaren gune batean izan ezik, zaku bitelinoaren pedikulua dagoen
tokian. Alboko norabidea duen tolesturaren ondorioz, hodi bitelinoa estutu
egiten da. Garapenak askoz aurrerago egin ahala, hodi hori itxi egiten da;
erdiko hestearen eta hodi horren arteko komunikazioa desagertu egiten da;
eta hestea aske geratzen da abdomenaren barrunbean.

Enbrioiaren bi norabideetako tolesturen ondorioz, alantoidearen zati bat
enbrioiaren gorputzaren barnean geratzen da, eta han KLOAKA eratzen du.
Alantoidearen beste zatia finkapen-pedikuluan dago. Laugarren astearen
bukaera aldera, hodi bitelinoa eta finkapen-pedikulua batu egiten dira, eta
ZILBOR-HESTEA eratzen dute.

Eskuarki, egitura hauek eratortzen dira endodermotik: digestio-hodiko
epitelioa; arnas sistemako epitelioa; amigdalen, tiroidearen, paratiroi-
deen, timoaren, gibelaren eta pankrearen parenkima; maskuriko eta
uretrako epitelioa; tinpano-barrunbearen eta Eustakioren tronparen
epitelioa.

4.4.4 ENBRIOIAREN ITXURA GARAPENAREN BIGARREN HILABETEAN

Somitak zenbatzea zaila egiten da garapenaren bigarren hilabetean.
Horregatik, garai horretan, garezurraren erpinetik ipurmasailerainoko
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luzera erabiltzen da enbrioiaren adina adierazteko; milimetrotan ematen
da luzera hori. Adibidez: 5-8 mm-ko luzerak adierazten du enbrioiak bost
aste dituela, gutxi gorabehera; 28-30 mm-ko luzerak, zortzi asteko
enbrioia.

Enbrioiaren kanpoko itxura nabarmen aldatzen da garapenaren bigarren
hilabetean: buruak tamaina handia du; gorputz-adarrak, aurpegia, belarriak,
sudurra eta begiak eratzen dira. Bosgarren astearen hasieran, GOIKO eta
BEHEKO GORPUTZ-ADARREN LEHEN AZTARNAK agertzen dira,
arraunlarien palen antzeko KIMUAK bezala. Goiko gorputz-adarren kimuak
lepoko somiten parean daude. Beheko gorputz-adarren kimuak gerriko eta
sakro edo errain-hezurreko somiten parean daude. Kimuak hazi egiten dira;
adarren muturra zapaldu egiten da, eta estugune zilindriko batek bereizten
du gainerako zatitik. Geroago, lau ildo erradial azalduko dira mutur zapal
horietan, eta bost gune bereiziko dira; horiek izango dira gero HATZAK.
Ildo horiei IZPI deritze. Eskuko eta oineko hatzak eratzen ari diren aldi
berean, beste estugune bat agertzen da adarretan: UKONDOA izango
dena, goiko gorputz-adarretan; eta BELAUNA izango dena, beheko
gorputz-adarretan.

Laugarren eta zortzigarren asteen artean eratzen dira organo eta sistema
nagusiak. Horregatik, garai horri ORGANOGENESI-GARAI ere deitzen
zaio.

4.5 UMEKI- EDO FETU-GARAIA (3. HILABETETIK JAIO
ARTE)

4.5.1 UMEKIAREN GARAPENA

Hirugarren hilabetetik jaio arteko garaia da UMEKI- edo FETU-GARAIA.

Garai horretan, fetuaren luzera bi modutara adieraz dezakegu: 1) eserita
duen garaiera, edo 2) zutika duen garaiera. Eserita duen garaiera jakiteko,
garezurraren erpinetik ipurmasaileraino duen luzera neurtzen da, zenti-
metrotan. Zutika duen garaiera jakiteko, garezurraren erpinetik orporaino
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duen luzera neurtzen da, zentimetrotan. Neurri horiek fetuaren adinarekin
erlazionatzen dira, lauki honetan adierazten den bezala:

Garapenaren hirugarren, laugarren eta bosgarren hilabeteetan asko
hazten da umekiaren luzera; aldiz, haurdunaldiaren azken bi hilabeteetan
nabarmentzen da umekiaren pisuaren igoera. Eskuarki, haurdunaldiaren
iraupena 280 egunekoa edo 40 astekoa dela jotzen da, azken hilerokoaren
lehen egunetik kontatzen hasita; edo, zehatzago esanda, 266 egunekoa edo
38 astekoa, ernalketa gertatu zenetik kontatzen hasita.

4.5.2 GERTATUTAKO ALDAKETAK, HILABETEEN ARABERA

Buruaren garapena geldoagoa izaten da, gorputzaren gainerako zatiena-
rekin konparatuz gero. Hirugarren hilabetearen hasieran, garezurraren erpi-
netik ipurmasailerainoko luzeraren erdia buruari dagokio. Bosgarren hilabe-
tearen hasieran, garezurraren erpinetik orporainoko luzeraren herena da
buruari dagokiona; jaiotzeko unean, luzeraren laurdena da buruari dago-
kiona.

HIRUGARREN HILABETEAN, gizakienaren antz handiagoa hartzen du
aurpegiak. Hasieran aldamenetara begira dauden begiak, orain aurpe-
giaren aurrealdean daude; buruaren aldamenetan kokatzen dira belarriak,
beren behin betiko posiziotik gertu. Gorputz-adarrek dagokien luzera
hartzen dute, baina beheko gorputz-adarrak goikoak baino motzagoak dira,
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Adina (astetan) Luzera eserita (zentimetrotan)

9-12 5-8

13-16 9-14

17-20 15-19

21-24 20-23

25-28 24-27

29-32 28-30

33-36 31-34

37-40 35-36



eta gutxiago garatuta daude. Kanpoko ugaltze-organoak edo genitalak
nahikoa garatuta daude; hala, hamabigarren astean fetuaren sexuari
antzeman dakioke.

Hasieran, heste-lakioek koskor handi bat eratzen dute zilbor-hestean,
baina hamaikagarren astearen inguruan abdomenaren barrunbean sartzen
dira. Hirugarren hilabetearen bukaera aldera, fetua edo umekia mugitzen
hasten da; mugimendu horiek oraindik oso txikiak dira, eta ama ez da
horietaz konturatzen.

LAUGARREN eta BOSGARREN HILABETEETAN, umekia asko hazten
da luzeran; eserita duen luzera 15 cm ingurukoa da. Umekiaren pisua gutxi
handitzen da garai horretan, eta bosgarren hilabetearen bukaera aldera
oraindik ez ditu 500 g pisatzen.

LANUGO deituriko ile edo bilo mehez estalita du gorputz guztia.
Bekaineko ileak eta buruko ilea ageri dira. Bosgarren hilabetean,
umekiaren mugimenduez ohartzen da ama.

UMETOKI BARNEKO BIZITZAREN azken hilabeteetan, umekiaren
pisua nabarmen hazten da, batez ere azken bi hilabete eta erdietan.
SEIGARREN HILABETEAREN hasieran, umekiak itxura zimurra du,
larruazalpeko ehun konektiboa oraindik eratu ez delako; larruazala gorrizta
du.

AZKEN BI HILABETEETAN, gorputz ingurua biribildu egiten da, larruaza-
laren azpian gantzak pilatzen direlako. Gantzezko substantzia zurixkaz esta-
lita dago larruazala; VERNIX CASEOSA deritzo substantzia horri eta bilgor-
guruinen jariapen-produktua da.

JAIOTZEKO GARAIAN, umekiaren pisua 3000-3500 g ingurukoa da;
eserita, 36 cm luze da gutxi gorabehera, eta, zutik, 50 cm luze inguru.
Larruazala leuna du, zimurrik gabea, eta zenbait gunetan vernix caseosa-
z estalia. Buruan ilea du; bekainak, betileak, eta sudurreko eta belarriko
kartilagoak garatuta ditu. Helduek bezalako azazkalak ditu, bai eskuetako
eta bai oinetako hatzetan. Eskeletoko hezurrak garatuta daude. Kanpoko
genitalak garatuta daude; mutiletan, barrabilak poltsetan egon behar
dute.
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4.6 FETUAREN MINTZAK ETA KARENA

Garapenaren bigarren hilabetearen hasieran, trofoblastoan biloxka sekun-
dario eta tertziario ugari agertzen dira. Xafla korionikoko mesodermoan
daude finkatuak biloxkak, batetik; eta bestetik, kanpoko geruza zitotrofoblas-
tikoaren bidez, amaren deziduari elkartuta daude. Biloxken gainazala sintzi-
tioak eratzen du; horren barnean, zitotrofoblastoko zelulen geruza dago; eta
biloxkaren erdian odol-hodiak eta mesodermoa aurkitzen ditugu. Biloxken
barneko odol-kapilarrak xafla korionikoko eta finkapen-pedikuluko kapila-
rrekin kontaktuan jartzen dira, eta enbrioiz kanpoko odol-hodien sistema
eratzen dute.

Hurrengo hilabeteetan, biloxken enborretatik luzakin txiki ugari ateratzen
dira, eta bilo arteko gunetara edo aintziretara abiatzen dira. Biloxka eratu
berrietan, laugarren hilabetearen hasieran, zelula zitotrofoblastikoak eta
mesodermoko zenbait zelula desagertu egiten dira. Orduan, amaren zirkula-
zioa eta umekiaren zirkulazioa soilik bi geruza hauek bereizten dituzte:
sintzitioak eta odol-hodien endotelioak.

4.6.1 KORION HOSTOTSUA ETA DEZIDUA BASALA

Garapenaren lehenengo asteetan, trofoblastoaren gainazal osoa estaltzen
dute biloxkek. Haurdunaldian aurrera joan ahala, enbrioiaren alderdiko
biloxkak hazi egiten dira, eta KORION HOSTOTSUA eratzen dute.
Enbrioiaren kontrako alderdiko biloxkak desagertu egiten dira, eta KORION
ZURIA eratzen dute.

Korion hostotsua inguratzen duen deziduari DEZIDUA BASAL deritzo.
Korion hostotsua eta dezidua basala oso estu lotuta daude. Korion zuria ingu-
ratzen duen deziduari DEZIDUA KAPSULAR deritzo. Barrunbe korioni-
koaren hazkuntzarekin, dezidua kapsularra mehetu egiten da eta, denbora-
rekin, desagertu egiten da. Geroago, korion zuriak umetokiaren bestaldeko
PARETA-DEZIDUA ukituko du, eta bi geruzak elkartu egingo dira. Hala,
umetokiaren barrunbea itxita geratuko da. Korion hostotsuak eta dezidua
basalak KARENA edo PLAZENTA eratzen dute.
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4.6.2 KARENAREN EGITURA

Laugarren hilabetearen hasieran, karenak bi osagai ditu: 1) umekitik dator-
kion zatia, edo korion hostotsua, eta 2) amatik datorkion zatia, edo dezidua
basala.

Laugarren eta bosgarren hilabeteetan, deziduak horma batzuk eratzen
ditu: DEZIDUAREN HORMAK. Biloxka arteko gunetan sartzen dira horma
horiek, baina xafla korionikoraino iritsi gabe. Horma horien barneko zatia
amaren ehunak eratzen du; gainazala sintzitioak eratzen du. Horma horien
eraketari esker, KOTILEDOIAK deituriko gunetan banatuta geratzen da
karena.
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Izaki bizidunek beren karaktere fisiologikoak eta morfologikoak beren
ondorengoei transmititzeko gaitasuna dute. Gizabanako batek bere aurre-
koen antza izateko joerari deitzen zaio HERENTZIA BIOLOGIKOA.
Herentziaren legeak eta mekanismoak GENETIKAK aztertzen ditu.

XIX. mendean sortu zen genetika zientzia gisa, Gregor Mendelen iker-
keten ondorioz. Mendel-ek ilar-landare ezberdinen arteko gurutzamenduak
egin zituen; lan horien emaitzak aztertutakoan, KARAKTERE HEREDA-
GARRIEN TRANSMISIOAREN LEGEAK ezarri zituen.

XX. mendearen hasieran aurkitu zuten mezu genetikoa kromosometan gorde-
tzen zela. Kromosomaren DNA zela mezu genetikoaren oinarri fisikoa 1944.
urtean frogatu zen, eta horrela sortu zen GENETIKA MOLEKULARRA zientzia.

5.1 GENETIKA MOLEKULARRA

Mezu genetikoaren oinarri fisikoa (DNA) eta haren transmisioa aztertzen
dituen zientzia da genetika molekularra.

5.1.1 DNAREN ETA RNAREN EGITURA

Azido desoxirribonukleikoa (DNA) eta azido erribonukleikoa (RNA) AZIDO
NUKLEIKOAK dira. Azido nukleikoak POLINUKLEOTIDOAK dira.
Polinukleotidoak, berriz, NUKLEOTIDOZ eraturiko kate polimerikoak dira.

Hiru molekulen elkarketaz eraturik dago nukleotidoa: gluzidoa, base nitro-
genatua eta fosfato taldea.
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Erribosarekin eraturiko nukleotidoak ERRIBONUKLEOTIDOAK dira;
desoxirribosarekin eraturikoak, aldiz, DESOXIRRIBONUKLEOTIDOAK dira.
Erribosa nahiz desoxirribosa molekula baten eta base nitrogenatu baten
arteko elkarketari NUKLEOSIDO deritzo. Nukleosidoei fosfato taldea elkar-
tzen zaienean eratzen dira NUKLEOTIDOAK; erribosaren edo desoxirribo-
saren 5. karbonoarekin elkartzen da fosfato taldea. Fosfato talde bakarra
duen nukleotidoari MONONUKLEOTIDO deritzo; bi fosfato talde dituenari
DINUKLEOTIDO; eta hiru dituenari TRINUKLEOTIDO.

Erribosaren edo desoxirribosaren 3. karbonoko talde hidroxiloaren eta
horren segidako erribosaren edo desoxirribosaren fosfato taldearen artean
FOSFODIESTER-ZUBIA eratuz elkartzen dira nukleotidoak, eta polinukleoti-
doak eratzen dituzte. Nukleotidozko katearen norabidea 5´ � 3´ da.

Kate bakuna nahiz bikoitza izan dezakete polinukleotidoek. Kate bikoitza
duten polinukleotidoetan, bi kateak beren base nitrogenatuen artean eratu-
riko HIDROGENO-ZUBIEN bidez elkartzen dira. Kate bateko adenina beste
kateko timinarekin (DNAren kasuan) edo uraziloarekin (RNAren kasuan)
elkartzen da beti, bi hidrogeno-zubiren bidez. Kate bateko guanina beste
kateko zitosinarekin elkartzen da beti, hiru hidrogeno-zubiren bidez.

DNAren nukleotidoen gluzidoa DESOXIRRIBOSA da; eta haien base
nitrogenatuak ADENINA, GUANINA, ZITOSINA eta TIMINA dira.

RNAren nukleotidoen gluzidoa ERRIBOSA da; eta haien base nitrogena-
tuak ADENINA, GUANINA, ZITOSINA eta URAZILOA dira.

DNAk HELIZE BIKOITZEKO egitura du. Helize bikoitz hori eratzeko, bi
kate polinukleotido ANTIPARALELO ardatz beraren inguruan kiribiltzen dira.
Kate horiek elkarren OSAGARRI dira, eta haien baseen artean hidrogeno-
zubiak eratzen dira.

5.1.2 DNAREN KOKAPENA ZELULAN

DNA zelularen nukleoan kokatzen da zenbait proteinekin elkartuta, eta
KROMATINA eratzen da. DNArekin elkartuta dauden proteinei HISTONA
deritze; histona horiek bost motatakoak dira: H1, H2A, H2B, H3 eta H4.
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kromatina � nukleosoma � kromatina-zuntza (selenoidearen irudia)
lakioak edo bihurguneak � kromosoma (zelula zatitzen ari denean).

Nukleoko DNAz gainera, zelulen mitokondrioetan DNA mitokondriala
dugu.

5.1.3 DNAREN ERREPLIKAZIOA

Mitosi garaian, zelularen nukleoaren erreplikazioa gertatzen ari denean,
DNAren molekula eratzen duten bi kateak banandu egiten dira, eta kate
bakoitzaren osagarria den beste kate bat sintetizatzen da. Prozesu horri
DNAren ERREPLIKAZIO deritzo, eta PROZESU ERDIKONTSERBAKORRA
da. Zelula ama zatitzean, zelula ume bakoitzak bi DNA-kate jasotzen ditu;
kate bat zelula amarena da, eta bestea, sintetizatu berria.

DNAren erreplikazioa puntu batean baino gehiagotan hasten da, ERRE-
PLIKAZIO-URKILA deiturikoetan. Urkila guztiak aldi berean aktibatzen dira,
eta bi norabidetan hedatzen dira, beren ondoko urkila aurkitu arte. Urkila
guztiak elkartzean, DNAren bi molekula ume oso sintetizatzen dira.

Oraindik ez dira zehazki ezagutzen DNA molekularen bi kateen bereizketa
abiarazten duten eta haien arteko hidrogeno-zubiak apurtzen dituzten
ENTZIMAK.

5.1.4 DNAREN TRANSKRIPZIOA ETA RNAREN SINTESIA

Mezu genetikoa DNA molekulan gordetzen zela jakin zenean, mezu hori
zelulan nola transmititzen zen aztertzeari ekin zitzaion.

Gauza jakina zen zelula batek betetzen dituen funtzioak zelulak berak
ekoizten dituen proteina batzuek mugatzen zituztela. Proteinek aminoazido-
sekuentzia jakina dute, eta aminoazidoen sekuentzia hori DNAren nukleo-
tido-sekuentziaren mende egongo zela suposatu zen. Bazekiten, orobat,
proteinen sintesia zelularen zitoplasman gertatzen zela, bai eta prozesu
horretan RNAk parte hartzen zuela ere. Hori horrela izanik, proteinak sinteti-
zatzeko mezua nukleoko DNAtik zitoplasmara bidaltzen zelako HIPOTESIA
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aditzera eman zen. Mezua nukleotik zitoplasmara eramango duen bitarteko
molekula RNA mezularia izango da.

DNAren mezua RNA mezulariari transmititzeko prozesuari DNAren
TRANSKRIPZIO deritzo.

RNA mezulariaren sintesia DNAren erreplikazio-prozesuaren antzekoa
da. Transkripzioan, DNAren kate bat moldetzat hartuz, RNA osagarria sinte-
tizatzen da: DNAren molekulan adenina (A) base nitrogenatua duen nukleo-
tido bat agertzen denean, urazilo (U) base nitrogenatua duen nukleotido bat
erantsiko zaio sintetizatzen ari den RNA molekulari; DNAren molekulan
guanina (G) base nitrogenatua duen nukleotido bat agertzen denean, zitosina
(C) base nitrogenatua duen nukleotido bat erantsiko zaio sintetizatzen ari den
RNA molekulari; DNAren molekulan zitosina (C) base nitrogenatua duen
nukleotido bat agertzen denean, guanina (G) base nitrogenatua duen nukleo-
tido bat erantsiko zaio sintetizatzen ari den RNA molekulari; eta DNAren
molekulan timina (T) base nitrogenatua duen nukleotido bat agertzen
denean, adenina (A) base nitrogenatua duen nukleotido bat erantsiko zaio
sintetizatzen ari den RNA molekulari.

Transkripzioa katalizatzen duen entzima RNA POLIMERASA da. DNAren
sekuentzia espezifikoekin elkartzen da entzima hori, HASIERA-SEINA-
LEEKIN hain zuzen ere. Hasiera-seinaleetan, DNAren bi kateak banandu
egiten dira, eta, bi kateetatik, bat bakarra transkribatzen da. BUKAERA-
SEINALERA iristean, transkripzioa amaitu egiten da; RNA mezulari eratu
berria askatu egiten da, eta DNAren bi kateak elkartu egiten dira eta berriro
helize bikoitza eratzen da.

Gizakiotan, hiru RNA POLIMERASAK hartzen dute parte transkripzioan,
eta hiru RNA mota transkribatzen dituzte:

– RNA I polimerasak RNA erribosomikoaren (rRNA) sintesia katalizatzen
du.

– RNA II polimerasak RNA mezulariaren (mRNA) sintesia katalizatzen
du.

– RNA III polimerasak transferentziazko RNAren (tRNA) sintesia katali-
zatzen du.
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5.1.5 KODE GENETIKOA

Nukleoko DNAn gordetzen den mezu genetikoa lau letrako kodean idatzirik
dago; lau letra horiek DNAren lau base nitrogenatuak dira. Aminoazido
bakoitza base hirukote batek kodetzen du, KODON deituriko hirukoteak.

5.1.6 MEZU GENETIKOAREN ITZULPENA ETA PROTEINEN SINTESIA

DNAren transkripzioaren ondorioz, mRNA eratzen da. mRNA hori zelularen
zitoplasmara eramaten da, han proteinen eraketa has dadin. Proteinak sinte-
tizatzeko, mRNAak dakarren mezua ITZULI egin behar da. Mezuaren ITZUL-
PENA zitoplasmako erribosometan gertatzen da; prozesu horretan, hiru
RNAk hartzen dute parte (mRNA, rRNA, tRNA motek).

Proteinen sintesia hiru fasetan egiten da: HASIERA, LUZAPENA eta
AMAIERA.

5.1.7 GENEEN ESPRESIOAREN ERREGULAZIOA

DNA molekularen zatiak dira GENEAK. Funtzioaren arabera, bi taldetan
sailkatzen dira geneak: EGITURAZKO GENEAK eta GENE ERREGULA-
TZAILEAK.

Egiturazko geneek mezu genetikoa gordetzen eta transmititzen dute,
proteinak sintetizatu ahal izateko.

Gene erregulatzaileek egiturazko geneen espresioa kontrolatzen dute.
Kontrola nola gertatzen den ez da erabat ezagutzen; ondoren adieraziko
dugu nola egiten den hori OPERONAREN HIPOTESIAREN arabera.

Ekintza genetikoaren unitatea OPERONA da. Egiturazko gene batzuez
eta GENE OPERATZAILE batez osaturik dago operon bakoitza. Gene
operatzaileak egiturazko geneen espresioa martxan jartzen du. Gene opera-
tzailea gene erregulatzaile batek kontrolatzen du. Gene erregulatzaileak
ERREPRIMITZAILE deituriko substantzia bat sintetizatzen du, gene opera-
tzailea inhibitzeko gaitasuna duen substantzia bat. Beraz, gene erregula-
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tzailea eragiten ari den unean, operonaren egiturazko geneak ezin dira
espresatu, eta ez da proteinarik sintetizatzen. Substantzia erreprimitzailea
inaktibatzean, SUSTATZAILE deituriko substantzia baten bidez, gene opera-
tzailea aktibatu egingo da, eta, orduan, operoneko egiturazko geneak espre-
satu egingo dira.

5.2 HERENTZIA ETA KARAKTEREEN TRANSMISIOA

5.2.1 KONTZEPTU OROKORRAK

GENEAK kromosometan daude eta PROTEINEN SINTESIA zuzentzeko
gaitasuna dute. Hala, gizabanakoen KARAKTEREAK eta karaktere horien
transmisioa kontrolatzeko gaitasuna dute.

Gene jakin batek kromosoman duen kokaguneari LOCUS deritzo.

Izaki diploideetan, karaktere bera kontrolatzen duten bi geneak kromo-
soma homologo bakoitzaren locus berean kokatzen dira.

Kromosoma homologoetako locus berean aurkitzen den gene batek har
ditzakeen itxurei ALELO deritze.

Kromosoma homologo bikote bateko locus jakin bateko genearen bi
aleloak berdinak badira, gizabanakoa HOMOZIGOTOA (ARRAZA
GARBIKOA) da karaktere horretarako. Bi aleloak ezberdinak badira, gizaba-
nako hori HETEROZIGOTOA (HIBRIDOA) da.

Heterozigotoetan, espresatzen (bistarazten) den karakterea mugatzen
duen genea GENE GAINARTZAILEA da (letra handiz idazten da: A).
Espresatu ez den karakterea mugatzen duen genea GENE AZPIRAKORRA
da (letra txikiz idazten da: a); gizabanakoa karaktere horren ERAMAILEA da.
Genearen bi aleloak espresatzen badira GENE AHALKIDEAK dira (letra
handiz idazten dira: AB).

Gizabanakoaren gene-bilduma da GENOTIPOA.

�	



Gizabanakoan espresatzen diren karaktereen bilduma da FENOTIPOA.

5.2.2 MENDELEN LEGEAK

– Mendelen 1. legea edo uniformetasunaren legea. Arraza garbiko bi
landare gurutzatzean, lehenengo belaunaldiko (F1) landare guztiak
berdinak dira, bai fenotipoan bai genotipoan.

– Mendelen 2. legea edo segregazioaren legea. Lehen belaunaldiko (F1)
hibridoak gurutzatzean ondorioztatzen da lege hori. Karaktere bakoitza
mugatzen duten aleloak modu independentean banatzen dira game-
toetan, eta, ondoren, beren artean konbinatzen dira.

– Mendelen 3. legea edo geneen konbinazio askearen legea. Aldi berean
bi karaktere aztertuz ondorioztatzen da lege hori. Karaktere hereda-
garri ezberdinak modu independentean banatzen dira gametoetan.

5.2.3 HERENTZIA GIZAKIOTAN

Familietako herentzia aztertzeak hainbat gaixotasun nola transmititzen diren
jakiten laguntzen digu. Horretan datza AHOLKULARITZA GENETIKOA:
gaixotasun genetiko jakin bat familia batean agertzeko eta ondorengoei
transmititzeko probabilitateak aztertzen ditu.

Horretarako, ZUHAITZ GENEALOGIKOAK oso lagungarriak gertatzen
dira.

Aztertzen ari garen karakterea KROMOSOMA AUTOSOMIKO batean
dagoen GENE batek mugatzen badu, HERENTZIA AUTOSOMIKOA da
(nahiz GAINARTZAILEA, nahiz AZPIRAKORRA).

Aztertzen ari garen karakterea KROMOSOMA SEXUAL batean dagoen
GENE batek mugatzen badu, SEXUARI LOTURIKO HERENTZIA da (nahiz
GAINARTZAILEA, nahiz AZPIRAKORRA).
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5.2.4 HERENTZIA AUTOSOMIKO GAINARTZAILEA

Genea kromosoma autosomiko batean kokatzen da.

AA � karakterea espresatu egiten da.

Aa � karakterea espresatu egiten da.

aa � karakterea EZ da espresatzen.

5.2.5 HERENTZIA AUTOSOMIKO AZPIRAKORRA

Genea kromosoma autosomiko batean kokatzen da.

AA � karakterea EZ da espresatzen.

Aa � karakterea EZ da espresatzen.

aa � karakterea espresatu egiten da.

5.2.6 X KROMOSOMARI LOTURIKO HERENTZIA GAINARTZAILEA

Genea X kromosoman kokatzen da.

XAXA � karakterea espresatu egiten da.

XAXa � karakterea espresatu egiten da.

XaXa � karakterea EZ da espresatzen.

XAY � karakterea espresatu egiten da.

XaY � karakterea EZ da espresatzen.
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5.2.7 X KROMOSOMARI LOTURIKO HERENTZIA AZPIRAKORRA

Genea X kromosoman kokatzen da.

XAXA � karakterea EZ da espresatzen.

XAXa � karakterea EZ da espresatzen.

XaXa � karakterea espresatu egiten da.

XAY � karakterea EZ da espresatzen.

XaY � karakterea espresatu egiten da.

5.2.8 Y KROMOSOMARI LOTURIKO HERENTZIA

Genea Y kromosoman kokatzen da. Gene hori agertzen denean, karakterea
ESPRESATU EGITEN DA. (Soilik gizonezkoetan gertatzen da).

5.3 ALTERAZIO KROMOSOMIKOAK GIZAKIOTAN

5.3.1 KOPURUZKO ALTERAZIO KROMOSOMIKOAK

Kromosoma kopurua aldatzean gertatzen dira.

EUPLOIDIA: kromosoma gehiegi daude, eta kromosoma kopurua kopuru
haploidearen (n) multiploa da.

Haploidea: n

Diplodea: 2n

Poliploidea: 3n, 4n, 5n ...

Minbizietako zeluletan agertzen dira euploidiak.
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ANEUPLOIDIA: kromosoma bat edo batzuk falta dira edo horien kopia
gehiegi daude.

Monosomia: 2n – 1

Nulisomia: 2n – 2

Trisomia: 2n + 1

Tetrasomia: 2n + 2

Zelula zatitzean, kromosomak gaizki banatzen direlako gertatzen dira.

Hona hemen adibide batzuk:

– 21 trisomia edo Down sindromea (47, XX, + 21; 47, XY, + 21).

– Klinefelter sindromea (47, XXY).

– Turner sindromea (45, XO).

5.3.2 EGITURAZKO ALTERAZIO KROMOSOMIKOAK

Kromosomako geneen kokapena aldatzean gertatzen dira.

Geneak GALDU, IRABAZI, edo LEKUZ ALDATZEN dira.
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6.1 LARRUAZALA

6.1.1 Larruazalaren egitura

6.2 LARRUAZALAREN ERANSKINAK EDO FANERAK

6.2.1 Azazkalak
6.2.2 Ileak
6.2.3 Bilgor-guruinak edo sebo-guruinak
6.2.4 Izerdi-guruinak
6.2.5 Ugatz-guruinak

6.3 LARRUAZALEKO ODOL-HODIAK ETA NERBIOAK

Larruazala eta larruazalaren
eranskinak
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6.1 LARRUAZALA

Gorputza kanpotik estaltzen duen mintza da. Gorputzaren zulo naturaletan,
gorputza barnetik estaltzen duen mukosaren segidan dago.

Larruazalaren lodiera aldatu egiten da gizabanako batetik bestera.
Gizabanako batean ere, gorputzeko gunearen arabera aldatzen da lodiera.
Esate baterako, betazaletan eta zakilean oso mehea da; aldiz, esku-
ahurrean, oinazpian eta lepogainean oso lodia da. Dena den, 0,5 eta 4 mm
edo gehiagoren artean dago larruazalaren lodiera.

Kolorazioa ere aldatu egiten da gizabanakoaren gorputzeko guneen
eta arrazaren arabera. Gorputzeko gune batzuetan, kolore ilunagoa du
larruazalak: ugaltze-organoetan eta bularretako areolan, esate baterako.
Zenbait pigmenturen mende dago larruazalaren kolorazioa. Berez kolore
horia du larruazalak, KAROTENO pigmentuaren presentziagatik; landaree-
tatik eratorritako pigmentua da karotenoa, eta larruazalaren dermiseko eta
hipodermiseko adipozito edo gantz-zeluletan eta epidermiseko azaleko
geruzan pilatzen da. Dermiseko odoleko pigmentuek (HEMOGLOBINAK,
BILIRRUBINAK) kolore gorrixka ematen diote larruazalari. Epidermiseko
MELANINA pigmentuak kolore marroixka ematen dio; pigmentu hori epider-
miseko zelula berezi batzuek ekoizten dute —MELANOZITOEK, hain zuzen
ere—, eta, zelula horietan, MELANOSOMA deituriko jariapen-besikuletan
pilatzen da. Melanozitoen zitoplasma-luzakinen bidez, melanosomak epider-
miseko sakoneko geruzetako KERATINOZITO zeluletara pasatzen dira.
Beraz, melanozitoak eta melanina pigmentua hartu duten keratinozitoak dira
larruazaleko zelula pigmentudunak. Melanozito kopurua aldatu egiten da
gorputzeko gune batetik bestera; kopuru hori handiagoa da ugaltze-orga-
noetan eta bularretako areolan. Melanozito kopurua antzekoa da gizabanako
guztietan, nahiz eta arraza ezberdinekoak izan. Gizabanakoen arteko aldea,
larruazalaren koloreari dagokionez, keratinozitoen melanosomen kopuruaren
eta tamainaren baitan dago. Keratinozitoen melanosomen kopurua eta
tamaina zenbait faktorek erregulatzen dute: faktore heredagarriek,
hormonek eta inguruneko faktoreek. Pigmentazioa estimulatzen duten
hormonen artean hauek ditugu: MSH edo melanozitoen hormona estimula-
tzailea, ACTH edo giltzurrun gaineko guruinaren azala estimulatzen duen
hormona, eta estrogenoak. Inguruneko faktoreen artean: izpi ultramorek
pigmentazioa estimulatzen dute.
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Larruazalaren kanpoko gainazala ez da leuna. Ileez eta azazkalez
gainera, zenbait goragune, beheragune eta zulo ditu:

– Goraguneak bi eratakoak dira. Batzuk IRAUNKORRAK edo
BEHIN BETIKOAK dira, dermiseko papilek eratzen dituzte eta
oinazpian eta esku-ahurrean ageri dira bereziki, lerro batzuk
eratzen dituztela; eskuko eta oineko hatzetako lerroak pertsonak
identifikatzeko erabiltzen dira (DERMATOGLIFOAK edo HATZ-
ARRASTOAK). Besteak NOIZBEHINKA agertzen direnak edo
OILO-IPURDIAK dira; hotzaren edo emozioaren eraginez sortzen
dira.

– Beheraguneak —edo ildoak edo zimurrak— lau eratakoak dira.
PAPILA ARTEKO ILDOAK goragune iraunkorren artean daude.
ZIMUR MUSKULARRAK muskuluak txertatzen diren larruazalean
sortzen dira —kopetan eta aurpegian esate baterako—, eta
muskuluen uzkurketek sorrarazten dituzte; hasieran, uzkurketak
irauten duen bitartean agertzen dira, eta, asko errepikatuz gero,
iraunkorrak bihurtzen dira. ZIMUR ARTIKULARRAK eskeletoaren
artikulaziogunetan agertzen dira, ukondoaren eta eskumuturraren
aurrealdean eta esku-ahurrean, esate baterako. ZAHARTZA-
ROKO ZIMURRAK larruazalpeko gantzak desagertzen direnean
agertzen dira.

– Zuloak, bestetik, ileen, izerdi-guruinen eta bilgor-guruinen irteerak
dira.

6.1.1 LARRUAZALAREN EGITURA

Bi geruza bereizten ditugu larruazalaren egituran. EPIDERMISA da bata:
ektodermotik eratorritako epitelio-ehuna da, eta larruazalaren kanpoko azala
eratzen du. DERMISA edo KORIONA da bestea: mesodermotik eratorritako
ehun konektiboa da, eta epidermisaren azpian dago. Bi geruzak oso estu
elkartuta daude. Dermisaren azpian, ehun konektibo harroak eratutako
geruza bat dago: HIPODERMISA edo LARRUAZALPEKO GERUZA edo
AZALEKO FASZIA; geruza hori ez da larruazalaren zatitzat hartzen. Ehun
konektibozko zuntzez elkartuta daude dermisa eta hipodermisa.
Hipodermisari esker, gorputzeko zati gehienetan, larruazalak mugikortasun
handia du azpian dituen egiturekiko.
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6.1.1.1 Epidermisa

Epitelio zapal geruzatu keratinaduna da. Lau zelula motaz eratuta dago:
KERATINOZITOAK, MELANOZITOAK, LANGERHANSEN ZELULAK eta
MERKELEN ZELULAK.

Keratinozitoak dira ugarienak. KERATINA ekoizten espezializatuta
dauden epitelio-zelula batzuk dira keratinozitoak. Keratinaren ekoizpena-
rekin zerikusia duten zenbait geruza eratzen dituzte keratinozitoek.
Epidermisaren sakoneko geruzako zeluletan —dermisaren ondoan daude
horiek—, zatiketa mitotikoak gertatzen dira, eta keratinozito berriak
sortzen dira. Zelula berriak gora edo kanpoaldera bultzatzen dira; gorantz
doazen bitartean, keratina ekoitziz doaz. Geroz eta keratina gehiago pila-
tzen da haien zitoplasman. Azkenik, zitoplasma keratinaz beteta duten
zelulak hil egiten dira. Epidermiseko azaleko geruza keratinaz betetako
zelula hilez eratuta dago. Etengabe, zelula hilak galdu egiten dira. Horiek
utzitako hutsunea azpitik etengabe datozen zelulek betetzen dute.
Gizakian, hogeita zazpi egun inguru behar dira epidermisaren sakoneko
geruzan zelula sortzen denetik azaleko geruzara iritsi eta galtzen denera
arte.

Melanina ekoizten duten zelulak dira melanozitoak. Epidermisaren sako-
neko geruzetako keratinozitoen artean daude, eta zelula horien inguruan
adartzen diren luzakinak dituzte.

Langerhansen zelulak izar-antzekoak dira, eta luzakinak dituzte horiek
ere. Epidermisaren sakoneko geruzetako zelulen artean daude nagusiki.
Immunitatearekin zerikusia dute.

Merkelen zelulak ere sakoneko geruzetako zelulen artean daude.
Askotan, nerbio-bukaerekin erlazionatuta daude. Mekanorrezeptoreak dira.

Larruazal-eranskinak ere baditu epidermisak: azazkalak, ileak, izerdi-
guruinak eta bilgor-guruinak. Azazkalak izan ezik, gainerako egiturak azpiko
dermisean sartzen dira. Beste epitelioek bezala, epidermisak ez du odol-
hodirik, baina bai nerbio-bukaerak. Dermiseko odol-hodietatik elikatzen da,
difusioz.
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6.1.1.2 Dermisa

Ehun konektibozko geruza da. Edozein ehun konektibok dituen osagaiak
aurkitzen ditugu hemen ere: zelulak, zuntzak eta oinarrizko substantzia.
Dermiseko zelula nagusiak fibroblastoak eta makrofagoak dira; adipozi-
toak ere badaude; eta kromatoforo deituriko zelula pigmentudunak ere
aurkitu ditzakegu —zelula horiek gaineko epidermisa oso pigmentatua
dagoen gunetan agertzen dira bereziki—. Kolageno-zuntzak, elastina-
zuntzak eta erretikulina-zuntzak aurkitzen ditugu. Dermiseko oinarrizko
substantzian aurkitzen ditugun glukosaminoglukano ugarienak azido hialu-
ronikoa, dermatan sulfatoa eta kondroitina sulfatoa dira.

Muskulu-zelula leunak ere badaude: batzuek sorta txikiak eratzen
dituzte ile-folikuluen ondoan (ilearen muskulu zutitzaileak); beste batzuk
dermis osoan sakabanatuta daude, titiburuko, zakilako, eskrotoko eta peri-
neoko larruazalean bereziki.

Odol-hodi eta nerbio-bukaera ugari dago dermisean.

Ile-folikuluak eta izerdi-guruinen eta bilgor-guruinen zati jariatzaileak
ere hemen daude.

Dermisaren egituran bi zati bereizten dira: azalekoa edo papilarra eta
sakonekoa edo erretikularra.

– Geruza papilarra. Ehun konektibo harroak edo laxoak eratzen du.
Epidermisarekin elkartzen den zatia da; mintz basalak bereizten ditu
biak. Gune horretan, dermisak PAPILA deituriko luzakinak bidaltzen
ditu epidermis aldera, eta epidermisak GANDOR deituriko luzakinak
bidaltzen ditu dermis aldera. Dermiseko papilen eta epidermiseko
gandorren artean hatzen arteko elkarketa eratzen da.

– Geruza erretikularra. Ehun konektibo dentsoak eratzen du. Geruza
papilarraren eta hipodermisaren artean dago. Kolageno-zuntzak oso
ugariak dira hemen, eta sorta lodiak eratzen dituzte. Sorta horien nora-
bidearen arabera, indar-lerroak eratzen dira larruazalean (LANGER
LERROAK). Lerro horiek garrantzi handia dute kirurgian: horien nora-
bidean eginiko ebakietan orbaina errazago eratzen da, eta esteti-
koagoa izaten da.
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6.1.1.3 Hipodermisa

Ehun konektibo harroak eratzen du, eta adipozito asko ditu. Hipodermisaren
bidez elkartzen da larruazala azpian dituen ehunekin (muskuluen aponeu-
rosia, hezurren periostioa edo kartilagoen perikondrioa).

6.2 LARRUAZALAREN ERANSKINAK EDO FANERAK

Larruazaletik eratorritako egitura espezializatuak dira. Hurrenkera honetan
aztertuko ditugu:

1. AZAZKALAK
2. ILEA
3. BILGOR-GURUINAK EDO SEBO-GURUINAK
4. IZERDI-GURUINAK
5. IZERDI-GURUIN BEREZIA: UGATZ-GURUINA

6.2.1 AZAZKALAK

Eskuko eta oineko hatz-muturren gainean kokaturiko xafla gogor erdigar-
denak dira; keratinaz betetako zelula hilez eratuta daude. Hiru zati bereizten
ditugu azazkaletan: sustraia, gorputza eta ertz librea. Azazkalaren sustraia
larruazalak eraturiko tolestura baten barnean dago, AZAZKAL-TOLES-
TURAN hain zuzen. Azazkalaren sustraiaren eta gorputzaren azpiko epider-
misak AZAZKALAREN OHANTZEA eratzen du. Ohantze horren zati proxi-
maleko epidermisa lodiagoa da eta MATRIZE deritzo, eta horri esker hazten
da azazkala; etzalekuaren zati distalaren epidermisa hatz-puntako epidermi-
saren ondoren dago. Azazkalaren sustraia gorputza baino opakoagoa da;
gorputza gardena da. Azazkalaren gorputzaren eta sustraiaren elkarguneak
kolore zurixka du, eta zati horri ILARGITXO deritzo; horren gainean dago
azazkal-tolesturaren luzakina edo KUTIKULA. Azazkalaren ertz librea eta
azpiko epidermisa elkartzen diren tokian epidermisa lodiagoa da, eta HIPO-
NIKIO deritzo.
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6.2.2 ILEAK

Epidermisaren luzakin keratinadunak dira. Ilearen luzera eta lodiera aldatu
egiten da gorputzeko gunearen, adinaren, herentziaren eta arrazaren
arabera. Larruazalaren ia gainazal osoan aurkitzen ditugu ileak, toki hauetan
izan ezik: esku-ahurrean, oinazpian, hatz-muturren gainean eta uzkiaren,
baginaren eta uretraren zuloen inguruan.

Bi zati bereiz ditzakegu ilean: SUSTRAIA larruazalaren barruan eta
ZURTOINA larruazaletik kanpo.

Ilearen sustraiaren inguruan, zaku-antzeko egitura bat dago: ILE-FOLI-
KULUA. Ile-folikulu horretan, bi zati bereizten dira: KANPOKOA —dermisak
eraturikoa— eta BARNEKOA —epidermisak eraturikoa—. Azken hori,
bestalde, bi geruzez eratuta dago: KANPOKO ZORROA eta BARNEKO
ZORROA. Barneko muturrean, ilearen sustraia eta ile-folikulua zabaldu
egiten dira, eta ILEAREN ERRABOILA eratzen da. Erraboilaren oinaldea
DERMISEKO PAPILA baten gainean dago; papila horretan, odol-hodi eta
nerbio-bukaera ugari dago. Ilearen erraboilaren oinaldeko epidermisak
eratzen du ILEAREN MATRIZEA; matrizeko zelulak ugaltzen direlako hazten
da ilea.

Ilearen zurtoina keratinaz betetako zelula hilez eratuta dago. Hiru geruza
zentrokide bereiz ditzakegu zurtoinean. Kanpoko geruza KUTIKULA da;
geruza bakuna da, eta teilatuko teilak bezala gainjarrita ditu zelulak. Erdiko
geruza AZALA da; horko zelulek zenbait azpigeruza eratzen dituzte eta
melanina pigmentuz beteta daude; zenbat eta melanina gehiago izan, orduan
eta ilunagoa izaten da ilea. Denborarekin, pigmentu kantitatea gutxitu egiten
da, eta hutsuneak agertzen dira, bai zeluletan bai zelulen artean; orduan,
ILEAK ZURITU egiten dira. Barneko geruza MUINA da; geruza horretako
zelulek ere azpigeruza batzuk eratzen dituzte; ile batzuetan ez dago horre-
lako geruzarik.

Ile-folikuluarekin erlazionatuta, bilgor-guruin bat edo gehiago eta
muskulu-zelula leunez eratutako sorta bat daude. Muskulu hori ILEAREN
MUSKULU ZUTITZAILEA da.

��



6.2.3 BILGOR-GURUINAK EDO SEBO-GURUINAK

Bilgorra edo seboa jariatzen duten guruinak dira. Gehienetan, ile-folikulu
batera isurtzen dute jariakina; batzuetan, ordea, zuzenean epidermisaren
azalean irekitzen dira. Ia larruazal osoan daude, esku azpietan eta oinaz-
pietan izan ezik. Bi zati bereizten ditugu guruinean: ZATI JARIATZAILEA eta
ZATI KANPORATZAILEA.

Zati jariatzailea dermisean dago; mintz basal batez eta ehun konekti-
bozko geruza mehe batez inguratuta dago. Albeolo edo zaku txiki biribil
multzo batek osatzen du. Albeolo bakoitza epitelio geruzatuz eratuta dago.
Epitelio horretako zelulek gantzak pilatzen dituzte beren zitoplasman;
gantzak pilatu ahala, zelulak handitu egiten dira; denborarekin, zelula horien
nukleoak desagertu egiten dira, zelulak hautsi egiten dira, eta zelulen honda-
rrek eta gantzek eratutako masa (bilgorra) zati kanporatzailera isurtzen da
(JARIAPEN HOLOKRINOA). Albeoloen hormako zelulen ugalketari esker,
zelula berriak sortuko dira, eta galdutako zelulak ordezkatuko dituzte horiek.

Bilgorra ingurunera eramaten duen hodia da zati kanporatzailea. Hodi
horren horma epitelio geruzatua da, eta ile-folikuluaren kanpoko zorroaren
eta epidermisaren sakoneko geruzaren ondoren dago.

6.2.4 IZERDI-GURUINAK

Izerdia jariatzen duten guruinak dira. Bi eratako izerdi-guruinak deskribatu
izan dira: GURUIN EKRINOAK eta GURUIN APOKRINOAK.

– Guruin ekrinoak ia gorputz osoan hedaturik daude. Gune batzuetan
ugariagoak dira, hala nola esku-ahurrean eta oinazpian; beste zenbait
gunetan lodiagoak dira, hala nola besapean, iztaian. Bi zati bereizten
ditugu guruinen egituran: zati jariatzailea eta zati kanporatzailea.
Dermisean oso sakonean edo hipodermisean dago zati jariatzailea;
hodi kiribildu batek eratzen du. Zati kanporatzailea hodi luze bihurgu-
netsu bat da, eta epidermisaren azalean irekitzen da. Zati jariatzai-
learen horma epitelio bakuna da, eta mintz basalez inguraturik dago;
epitelioaren eta mintz basalaren artean ZELULA MIOEPITELIALAK
daude, eta uste da zelula horien uzkurketak laguntzen duela guruineko

�	

LARRUAZALA ETA LARRUAZALAREN ERANSKINAK



jariakina kanporatzen. Zati kanporatzailearen hormako epitelioak bi
geruza ditu; hor ez dago zelula mioepitelialik. Guruin hauek izerdi
likidoa jariatzen dute, ia usainik gabea.

– Guruin apokrinoak aurrekoak baino handiagoak eta sakonagoak dira;
bilgor-guruinak bezala, ile-folikuluekin elkartuta egoten dira. Besapean,
titiburuko areolan, uzki-inguruko eta ugaltze-organoetako larruazalean,
betazaletan eta kanpo-belarrian (argizaria eratzen duten guruinak)
daude nagusiki. Guruin hauen egitura izerdi-guruin ekrinoen antzekoa
da; jariakina, ordea, askoz ere lodiagoa da.

6.2.5 UGATZ-GURUINAK

ESNEA jariatzen duten izerdi-guruin bereziak dira. Giza espeziearen bi
sexuetan daude, eta gutxi garatzen dira haurtzaroan. Pubertaroan, emaku-
mezkoetan asko hazten dira, eta gizonezkoetan oso gutxi. Haurdunaldian eta
edoskitzaroan garatzen dira beren osotasunean emakumezkoetan; edoski-
tzaroan ekoizten dute jariakina: esnea; edoskitzaroa bukatzean, haurdunaldi
aurreko garapen-mailara itzultzen dira; menopausiatik aurrera atrofiatzen
hasten dira. Gizonezkoetan, pubertarotik aurrera ez dira gehiago garatzen.

Bi dira. Toraxaren aurrealdean daude, bularrezurraren bi aldamenetan,
besaperaino doan tartean; 2. saihets-hezurretik 6. saihets-hezurreraino heda-
tzen dira, bularreko muskulu handiaren aurrean eta larruazalaren azpian.
Esferaerdiaren itxura dute, gutxi gorabehera. Gaineko larruazalaren erdian
TITIBURUA dago, zilindro-itxurako goragunea; goragune horrek 15-20
zulotxo ditu: PORO GALAKTOFOROAK. Titiburuko dermisean, muskulu-
zelula leunek sorta zirkularrak eratzen dituzte. Titiburua UGATZ-AREOLAK
inguratzen du; inguruko larruazalak baino kolore ilunagoa dute biek. Areolako
larruazalean, bilgor-guruinak, izerdi-guruin arruntak eta izerdi-guruin bereziak
(MONTGOMERYREN GURUINAK) daude. Montgomeryren guruinek piko-
rrak eratzen dituzte areolaren azalean, haurdunaldian bereziki. Areolako
dermisean, muskulu-zelula leunek sorta erradialak eratzen dituzte.

Ugatz-guruinaren inguruan, ehun konektibozko kapsula bat dago. Xafla
elastiko txiki batzuen bidez, kapsula larruazalarekin elkartzen da. Xaflen
artean, GANTZ-EHUNAREN pilaketak daude, areolaren azpian izan ezik.
Guruinaren atzean ere pilatzen da gantz-ehuna; bularreko muskulu
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handiaren aponeurositik eta toraxeko azaleko fasziatik bereizten du ugatz-
guruina gantzezko geruza horrek.

Kapsulak luzakinak bidaltzen ditu guruinaren barnera. Luzakin horiek
guruina LOBULUTAN banatzen dute, eta, orotara, 15-20 lobulu eratzen
dituzte. Lobulu bakoitza LOBULUXKATAN banatzen da, eta lobuluxka
bakoitza ALBEOLO edo AZINO batzuez eraturik dago. ZELULA JARIA-
TZAILEEK eratzen dituzte azinoen hormak. Azino bereko zelula jariatzaileek
hodixka bat inguratzen dute. Hainbat azinotako hodixkak elkartuz, LOBU-
LUXKA BARNEKO HODIAK eratzen dira. Lobuluxka barneko hodiak
elkartuz, LOBULUXKA ARTEKO HODIAK eratzen dira. Eta horiek HODI
GALAKTOFOROAK eratzen dituzte. Lobulu bakoitzetik hodi galaktoforo bat
ateratzen da. Hodi galaktoforoak titiburura abiatzen dira, eta poro galaktofo-
roetan irekitzen dira. Titiburuan sartu baino lehen, hodi galaktoforoek zabal-
gune bat eratzen dute: SINU GALAKTOFOROA.

6.3 LARRUAZALEKO ODOL-HODIAK ETA NERBIOAK

Larruazalpeko arteria handietatik dator larruazalerako odola. Arteria horien
adarrek sare bat eratzen dute, dermisa eta hipodermisa elkartzen diren
gunean. Sare horretatik, hipodermiserako eta dermiserako adarrak ateratzen
dira. Dermisera doazen adarrek beste sare bat eratzen dute, dermiseko
geruza papilarra eta geruza erretikularra elkartzen diren gunean. Azken sare
horretatik, papiletara doazen arteria txiki batzuk ateratzen dira, eta han kapi-
larrak eratzen dituzte.

Zainek sare bat eratzen dute dermiseko papilen azpian. Sare hori azpian
duen bigarren zain-sare batekin komunikatzen da, eta, horren bidez,
dermisa eta hipodermisa elkartzen diren guneko hirugarren zain-sare
batekin. Hirugarren sare horretatik ateratzen diren zainak hipodermiseko
zain handiagoetan bukatzen dira; eta horiek, larruazalpeko zain
handietan.

Dermisaren sakonean, ARTERIEN ETA ZAINEN ARTEKO ANASTOMO-
SIAK ugariak dira.
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Larruazalean eta hipodermisean, nerbio-bukaera ugari dago. Bukaera
aferenteak edo sentimenekoak nerbio trigeminoaren eta bizkarrezur-
nerbioen adarrak dira. Bukaera eferenteek edo motorrek larruazaleko odol-
hodiak, ilearen muskulu zutitzaileak eta izerdi-guruinen zelula jariatzaileak
inerbatzen dituzte.
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Gorputzeko hezur guztien bildumak eskeletoa osatzen du. Giza eskele-
toan, zati hauek bereizten ditugu:

BIZKARREZURRA. Gorputz-enborraren atzealdeko erdiko lerroan dago.
Goitik beherako norabidea du, eta bata bestearen gainean ezarritako piezez
eratua dago; pieza horiek ORNOAK dira.

GAREZURRA. Bizkarrezurraren goiko muturraren gainean dago.

AURPEGIKO HEZURRAK eta HIOIDES HEZURRA. Garezurraren
aurrean daude.

SAIHETS-HEZURRAK. Bizkarrezurraren alboetatik ateratzen diren arku-
antzeko hezurrak dira. Hogeita lau hezur dira guztira, hamabi alderdi bakoi-
tzean. Aurrealdera abiatzen dira, eta, gorputz-enborraren aurrealdean, erdiko
lerroan, BULARREZURRAREKIN artikulatzen dira.

Saihets-hezurrek, bizkarrezurrak eta bularrezurrak TORAXAREN
BARRUNBEA inguratzen dute.

Toraxaren goialdea bi hezurrek inguratzen dute: KLABIKULAK eta
ESKAPULAK. Bi hezur horiek SORBALDA-GERRIKOA edo GERRIKO
ESKAPULARRA eratzen dute.

Sorbaldatik behera goiko gorputz-adarra abiatzen da. Goiko gorputz-
adarrean, goitik behera, hiru zati bereizten ditugu: besoa, besaurrea eta
eskua. HUMERO HEZURRA dugu besoan. ERRADIO HEZURRA eta
KUBITU HEZURRA ditugu besaurrean. KARPO-HEZURRAK (zortzi
guztira), METAKARPO-HEZURRAK (bost guztira) eta HATZETAKO HEZU-
RRAK edo FALANGEAK (hamalau guztira) ditugu eskuan.

Bizkarrezurraren beheko muturraren bi alboetan, hezur handi bana dago:
HEZUR KOXALAK. Bi hezur koxalak elkarrekin artikulatuta daude aurreal-
dean, erdiko lerroan. Atzealdean, SAKROAREKIN artikulatzen dira. Hezur
koxalek, hezur sakroak eta uzkornoak inguratzen duten barrunbeari PELBI-
SAREN BARRUNBE deritzo. Bi hezur koxalek PELBISEKO GERRIKOA
eratzen dute.
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Pelbiseko gerrikotik behera beheko gorputz-adarrak abiatzen dira.
Beheko gorputz-adarrean, goitik behera, hiru zati bereizten ditugu: izterra,
hanka edo zangoa eta oina. FEMUR HEZURRA edo IZTERREZURRA dugu
izterrean. PERONE HEZURRA eta BERNA-HEZURRA aurkitzen ditugu
zangoan. TARTSOKO HEZURRAK (zazpi guztira), METATARTSOKO
HEZURRAK (bost guztira) eta HATZETAKO HEZURRAK edo FALANGEAK
(hamalau guztira) ditugu oinean.

Pertsona helduaren gorputzean, batez beste, 206 hezur daude.
Kopuru horretan ez dira kontuan hartu HEZUR SUPERNUMERARIOAK
(garezurreko hezur wormianoak, eta eskuetako eta oinetako hezur sesa-
moideoak), horien kopurua aldatu egiten baita batetik bestera. Pertsona
zaharretan, hezur-pieza gutxiago aurkitu ditzakegu, ondoz ondoko bi
hezur soldatuta izan ditzakeelako. Haurretan, hezur-pieza gehiago
aurkitu ditzakegu, hezur batzuk, hasiera batean, zenbait piezaz eratuak
daudelako eta pieza horiek, denborarekin, soldatu egiten direlako;
adibidez, kopeta-hezurra bi pieza dira hasieran, eta hezur koxala hiru
piezak eratzen dute.

Itxuraren arabera, hiru motatako hezurrak bereizten dira: LUZEAK,
ZABALAK edo ZAPALAK eta MOTZAK.

Hezur luzeetan, hiru dimentsiotatik (luzera, zabalera, lodiera) luzera
nagusitzen da. Gorputza eta bi muturrak bereizten ditugu hezur luzeetan.
Gorputza DIAFISIA da; muturrak, EPIFISIAK.

Hezur zapaletan, hiru dimentsiotatik luzera eta zabalera nagusitzen dira.

Hezur motzetan, hiru dimentsioak berdintsuak dira.

Edozein itxura dutelarik ere, ALDEAK, ERTZAK eta MUTURRAK deskri-
batzen dira hezurretan.

Hezurraren azaletik gailentzen diren zatiei apofisi deritze. Bi apofisi mota
ditugu: ARTIKULARRAK eta EZ-ARTIKULARRAK.

Apofisi artikularrak artikulazioetan parte hartzen duten apofisiak dira.
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Apofisi ez-artikularrak lokailuak eta muskuluak txertatzeko dira.
Itxuraren araberako izenak hartzen dituzte: protuberantziak, arantzak,
lerroak, gandorrak edo gangarrak, eta abar.

Hezur-barrunbeak bi taldetan sailkatzen dira: BARRUNBE ARTIKULA-
RRAK eta BARRUNBE EZ-ARTIKULARRAK.

Barrunbe artikularrak apofisi artikularrei egokitzen zaizkie, eta artikula-
zioetan hartzen dute parte. Era askotako itxura izan dezakete.

Barrunbe ez-artikularren itxura aldatu egiten da batetik bestera. Batzuk
lokailuak eta muskuluak txertatzeko dira. Beste batzuek tendoiak, arteriak,
nerbioak edo organo handiagoak (zerebeloa, garun-lobuluak, begi-globoa)
gordetzen dituzte.

Hezurretako zuloak eta hodiak bi eratakoak izan daitezke: TRANSMISIO-
KOAK eta ELIKADURAKOAK. Hezurrean geratu gabe pasatzen diren odol-
hodiek eta nerbioek zeharkatzen dituzte transmisio-hodiak. Hezurra elika-
tzen duten odol-hodiek eta nerbioek zeharkatzen dituzte elikadura-hodiak.

7.1 BIZKARREZURRA EDO ERRAKIA

Gorputz-enborraren atzealdeko erdiko lerroan kokatutako hezur luzea da. Goitik
behera, gune hauek zeharkatzen ditu: lepoa, bizkarra, gerria eta pelbisa. Bata
bestearen gainean ezarritako piezez osaturik dago. Pieza horiek ORNOAK
dira. Gizakietan, hogeita hamahiru edo hogeita hamalau orno bereizten dira:
zazpi lepoan (LEPAORNOAK), hamabi bizkarrean (BIZKAR-ORNOAK), bost
gerrian (GERRI-ORNOAK) eta bederatzi edo hamar pelbisean (ERRAIN-
ORNOAK eta UZKORNOAK). Errain-ornoak eta uzkornoak soldaturik daude;
bi pieza osatzen dituzte: SAKROA edo ERRAIN-HEZURRA eta KOKZIXA.

7.1.1 ORNOEN EZAUGARRI OROKORRAK

Hezur motzak dira. Ornoetan zati hauek bereizten ditugu: 1) orno-
gorputza, 2) orno-zuloa, 3) arantza-antzeko apofisia, 4) zeharkako apofisiak,
5) apofisi artikularrak, 6) xaflak eta 7) pedikuluak.
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1) Orno-gorputza. Ornoaren aurrealdea eratzen duen masa da. Zilindro-
itxura du; beraz, bi alde eta zirkunferentzia bereiz ditzakegu ornoetan.
Bi aldeak —goikoa eta behekoa— zulo txikiz josita daude.

2) Orno-zuloa. Orno-gorputzaren eta arantza-antzeko apofisiaren
artean dago. Orno guztien orno-zuloek hodi bat eratzen dute: ORNO-
HODIA.

3) Arantza-antzeko apofisia. Erdiko lerroan, orno-zuloaren atzean,
kokatutako luzakina da. Arantza handi baten itxura du; erpina atzera
abiatzen da.

4) Zeharkako apofisiak. Ornoaren bi alboetatik gorputz-enborraren
alboaldera abiatzen diren bi luzakin dira —bata eskuinaldera abiatzen
da; bestea, ezkerraldera—.

5) Apofisi artikularrak. Lau dira: goiko biak eta beheko biak. Simetrikoki
daude, orno-zuloaren alde banatan. Orno baten goiko apofisi artikula-
rrak gaineko ornoaren beheko apofisi artikularrekin artikulatzen dira;
eta ornoaren beheko apofisi artikularrak, azpiko ornoaren goiko apofisi
artikularrekin.

6) Orno-xaflak. Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Arantza-antzeko
apofisiaren eta zeharkako apofisien artean kokatutako zatiak dira.

7) Pedikuluak. Ornoaren bi alboetan, zeharkako apofisiaren oinaldea
eta apofisi artikularrak orno-gorputzaren atze-alboarekin elkartzen
dituzten zatiak dira. Pedikuluen bi muturrak nahiko zabalak dira, eta
erdialdea estuagoa; hau da, bi MUXARRADURA dituzte: goikoa eta
behekoa. Bizkarrezurraren bi alboetan, zulo bat eratzen da orno baten
pedikuluaren goiko muxarraduraren eta gainean duen ornoaren pedi-
kuluaren beheko muxarraduraren artean; KONJUNTZIO-ZULOA edo
ORNOARTEKO ZULOA da hori. Konjuntzio-zuloen bidez, orno-
hodian sartzen gara.

7.1.2 GUNE BAKOITZEKO ORNOEN EZAUGARRI BEREZIAK

7.1.2.1 Lepaornoak

Orno-gorputzaren aurretik atzerako luzera eskuinetik ezkerrerako luzera
baino txikiagoa da; gorputzaren goiko aldearen alboetan, aurretik atzerainoko
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goragunetxo bat dago: ILARGIERDI-ANTZEKO APOFISIA; gorputzaren
beheko aldearen alboetan, MUXARRADURA dago. Orno baten ilargierdi-
antzeko apofisiak gaineko ornoaren muxarradurekin artikulatzen dira. Orno-
zuloa handia da, eta triangelu-itxura du. Arantza-antzeko apofisia motza da,
eta erpin bikoitza du. Zeharkako apofisien oinaldean ZEHARKAKO ZULOA
dago; apofisi horien erpina ere bikoitza da, eta AURREKO eta ATZEKO
TUBERKULUA eratzen ditu. Goiko apofisi artikularrek atzera eta gora begi-
ratzen dute; beheko apofisi artikularrek aurrera eta behera begiratzen dute.
Ornoen xaflek lauki-itxura dute, eta teilatuko teilak bezala gainezartzen dira.
Pedikuluen beheko muxarradura goikoa baino sakonagoa da.

7.1.2.2 Bizkar-ornoak

Orno-gorputzaren aurretik atzerako luzera eta eskuinetik ezkerrerako luzera
berdintsuak dira; albo banatan, saihets-hezurrekin artikulatzeko AURPEGI
ARTIKULARRAK ditu, bat goian eta bestea behean. Orno-zuloa nahiko
txikia da, eta zirkulu-itxura du. Arantza-antzeko apofisia oso luzea da, zuze-
nean behera abiatzen da eta haren erpina ez dago bikoiztua. Zeharkako
apofisiak albora eta atzera abiatzen dira; erpin biribilean, saihets-hezurrekin
artikulatzeko AURPEGI ARTIKULAR bat dute. Goiko apofisi artikularrek
atzera eta albora begiratzen dute; beheko apofisi artikularrak txikiak dira, eta
aurrera eta erdialdera begiratzen dute. Xaflek lauki-itxura dute. Pedikuluen
beheko muxarradura goikoa baino askoz ere sakonagoa da.

7.1.2.3 Gerri-ornoak

Orno-gorputza oso handia da; aurretik atzera txikiagoa da eskuinetik ezke-
rrera baino. Orno-zuloak triangelu-itxura du. Arantza-antzeko apofisia handia
eta zabala da, eta erpin oso lodia du; zuzenean atzera abiatzen da.
Zeharkako apofisiak meheak dira, eta erpin oso zorrotza dute; zeharkako
apofisien atzealdean, goragune bat bereiz daiteke: TUBERKULU AKZESO-
RIOA. Goiko apofisi artikularrek ildo-itxura dute, eta atzera eta erdialdera
begiratzen dute; beheko apofisi artikularrek koskor-antza dute, eta aurrera
eta albora begiratzen dute; goiko apofisi artikularren alboan, goragune bat
bereizten da: TUBERKULU MAMILARRA. Xaflek lauki-itxura dute.
Pedikuluak lodiak dira, eta beheko muxarradurak goikoak baino askoz ere
sakonagoak dituzte.
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7.1.3 ZENBAIT ORNOREN EZAUGARRI BEREZIAK

7.1.3.1 Atlasa

Lehen lepaornoa da. ALBOKO bi MASEK eratzen dute; bi masa horiek bi
HEZUR-ARKUK elkartzen dituzte, bata aurrealdean eta bestea atzealdean.
Bi arkuek eta alboko masek orno-zuloa inguratzen dute.

– Alboko masak: masa horiek zilindro-itxura dute; goiko, beheko, erdial-
deko, alboko, aurreko eta atzeko aldea bereizten dira horietan. Goiko
aldeak oin-zolaren antzeko aurpegi artikularrak dira, ATLASAREN
BARRUNBE GLENOIDEOAK deiturikoak, eta hezur okzipitalaren
kondiloekin artikulatzen dira. Beheko aldeak aurpegi artikular lauak
dira, behera eta erdialdera begiratzen dute, eta axisaren goiko apofisi
artikularrekin artikulatzeko dira. Alboko aldeetatik zeharkako apofisiak
ateratzen dira; zeharkako apofisi horien erpina ez dago bikoiztua.
Erdialdeko aldeetan, tuberkulu bat bereizten da; han txertatzen da
ATLASAREN ZEHARKAKO LOKAILUA.

– Aurreko arkua: aurrealdean, erdiko lerroan, goragune bat du: ATLA-
SAREN AURREKO TUBERKULUA. Atzealdean, erdiko lerroan,
aurpegi artikular bat du, axisaren odontoide apofisiarekin artikulatzen
dena.

– Atzeko arkua: atzealdean, erdiko lerroan, goragune bat du: ATLA-
SAREN ATZEKO TUBERKULUA. Tuberkuluaren alboetan ildoak
eratzen dira.

– Orno-zuloa: bi zati bereizten dira; aurreko zatiak lauki-itxura du, atze-
koak elipse batena. Zeharkako lokailuak bereizten ditu biak. Aurreko
zatian, axisaren odontoide apofisia kokatuko da; atzekoan, orno-muina.

7.1.3.2 Axisa

Bigarren lepaornoa da. Gorputz handia du; gorputzaren goiko aldetik luzakin
bat ateratzen da: AXISAREN ODONTOIDE APOFISIA. Odontoide apofi-
siaren aurreko aldean, aurpegi artikular bat bereizten da, eta atlasaren
aurreko arkuaren atzeko aldean dagoen aurpegi artikularrarekin artikula-
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tzen da hori. Odontoide apofisiaren atzeko aldean ere aurpegi artikular bat
dago, atlasaren zeharkako lokailuarekin artikulatzen dena. Zeharkako apofi-
sien erpina ez da bikoitza. Goiko apofisi artikularrak ia lauak dira; gora eta
albora begiratzen dute, eta atlasaren alboko masekin artikulatzen dira.
Axisaren gainerako ezaugarriak ereduko lepaornoaren antzekoak dira.

7.1.3.3 Seigarren lepaornoa

Zeharkako apofisiaren aurreko tuberkulua lodixeagoa da; TUBERKULU
KAROTIDEO deritzo, karotida arteria komuna bilatzeko erreferentziazko
puntua delako kirurgian.

7.1.3.4 Zazpigarren lepaornoa

Lepoaren eta bizkarraren arteko mugan dago. Ezaugarri mistoak ditu, lepaor-
noenak batzuk eta bizkar-ornoenak besteak. Arantza-antzeko apofisiagatik
eta zeharkako apofisiengatik ezagutuko dugu. Arantza-antzeko apofisia luzea
du, erpin bakarrekoa, eta atzera eta behera begiratzen du. Zeharkako apofi-
sien erpina ez da bikoitza, eta oinaldean zuloa dute. Batzuetan, orno-gorpu-
tzaren beheko aldean aurpegi artikular bat bereizten da, lehen saihets-hezu-
rrarekin artikulatzen dena.

7.1.3.5 Lehen bizkar-ornoa

Trantsizioko ornoa dugu hau ere. Apofisi artikularrek, pedikuluek eta gorpu-
tzak lepaornoa gogorarazten digute; gorputzaren goiko aldean, ilargierdi-
antzeko apofisiak ditu. Beste ezaugarriek bizkar-ornoa gogorarazten digute.
Gorputzaren albo banatan, goian, aurpegi artikular osoa du lehen saihets-
hezurrarentzat; behean, aurpegi artikular laurdena, bigarren saihets-hezurra-
rentzat.

7.1.3.6 Hamargarren bizkar-ornoa

Gorputzaren alboan, goian, aurpegi artikular erdia du, eta hamargarren
saihets-hezurrarekin artikulatzen da. Gorputzaren alboan, behean, ez dugu
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aurpegi artikular erdirik aurkitzen, hamaikagarren saihets-hezurra hamaika-
garren bizkar-ornoarekin bakarrik artikulatzen baita.

7.1.3.7 Hamaikagarren eta hamabigarren bizkar-ornoak

Trantsizioko ornoak dira. Gerri-ornoen antza dute. Zeharkako apofisietan ez
dugu aurpegi artikularrik aurkitzen saihets-hezurrentzat. Gorputzaren
alboetan, aurpegi artikular bakarra dute, hamaikagarren eta hamabigarren
saihets-hezurrentzat, hurrenez hurren; izan ere, azken bi saihets-hezurrak
FLOTATZAILEAK dira, eta horietako bakoitza orno bakarrarekin artikulatzen
da. Hamabigarren bizkar-ornoak beste zenbait berezitasun ere baditu: orno
horren beheko apofisi artikularrak gerri-ornoen beheko apofisi artikularren
antzekoak dira; zeharkako apofisiak ere gerri-ornoetan aurkitzen ditugunen
antzekoak dira; tuberkulu mamilarra eta akzesorioa ere baditu.

7.1.3.8 Bosgarren gerri-ornoa

Gorputzaren aurrealdeko garaiera atzealdekoa baino handiagoa da.

7.1.4 ERRAIN-HEZURRA EDO SAKROA

Hezur bakoitia da, bost errain-ornoen soldaduraz eraturikoa. Bosgarren gerri-
ornoaren azpian dago, kokzixaren gainean. Errain-hezurraren alboak hezur
koxalekin artikulatzen dira, eta pelbis barrunbea eratzen dute. Zati hauek
bereizten ditugu hezur sakroan: aurreko aldea, atzeko aldea, oinaldea, erpina
eta alboko bi aldeak.

– Aurreko aldea konkaboa edo ahurra da, bai goitik beherako norabi-
dean, bai zeharkakoan. Erdiko lerroan, hezur-zutabe bat bereizten da,
soldatutako bost gerri-ornoen gorputzek eraturikoa; aldizka, orno
bakoitzaren muga adierazten duten zeharkako lerro batzuek eteten
dute zutabe hori. Zeharkako lau lerro daude, eta lerro horien bi mutu-
rretan zulo bana ageri da; zortzi zulo dira guztira: AURREKO ERRAIN-
ZULOAK.

– Atzeko aldea ere konbexoa edo ganbila da bi norabideetan, luzeetara
eta zeharka. Erdiko lerroan, goitik beherainoko gandor bat bereizten da;

	





ERRAIN-GANDORRA da hori, eta errain-ornoen arantza-antzeko apofi-
sien soldadurez eratuta dago. Gandorraren bi alboetan, goitik behera,
ERRAIN-HEZURRAREN ALBOKO ILDOAK bereizten dira; orno-xaflen
soldadurez eraturikoak dira. Ildoen alboan, goitik behera, ATZEKO
ERDIKO ERRAIN-TUBEROSITATEAK daude (bost dira guztira, alde
banatan); apofisi artikularren soldadurez eraturikoak dira. Tuberositate
horien alboan, hezur sakroaren alde banatan, goitik behera, lau
ATZEKO ERRAIN-ZULO bereizten dira. Zulo horien alboan, goitik
behera, ATZEKO ALBOKO ERRAIN-TUBEROSITATEAK bereizten
dira, eta ornoen zeharkako apofisien soldaduraz eraturik daude.

– Alboko aldean, belarri-antzeko aurpegi artikular bat bereizten da,
ERRAIN-HEZURRAREN AURPEGI AURIKULARRA, hezur koxala-
rekin artikulatzen dena. Aurpegi aurikularraren atzean, beheragune
zirkular bat bereizten da; zenbait zulo txikiz zeharkatuta dago, eta
ERRAIN-HEZURRAREN BAHE-HOBIA edo HOBI KRIBOSO deritzo.

– Errain-hezurraren oinaldearen erdian, aurpegi artikular bat dago,
bosgarren gerri-ornoaren gorputzarekin artikulatzen dena. Aurpegi arti-
kular horren alboetan bereizten diren triangelu-itxurako guneak
ERRAIN-HEZURRAREN HEGALAK dira. Hegalen atzealdean eta
erdialderago, lehen errain-ornoaren goiko apofisi artikularrak
daude, eta bosgarren gerri-ornoaren beheko apofisi artikularrekin arti-
kulatzen dira.

– Errain-hezurraren erpinaren aurrealdean, aurpegi artikular bat
dago, kokzixaren oinaldearekin artikulatzen dena. Aurpegi artikularraren
atzean, ERRAIN-HODIAREN beheko zuloa dago. Zulo horren aldamen
bakoitzean goragune bat dago; ERRAIN-HEZURRAREN ADARRAK
dira goragune horiek, eta kokzixaren adarrekin artikulatzen dira.

Errain-hezurra hodi batek zeharkatzen du goitik behera, ERRAIN-
HODIAK. Errain-ornoen orno-zuloek eratzen dute hodi hori, eta aurreko eta
atzeko errain-zuloekin komunikaturik dago.

7.1.5 KOKZIXA

Errain-hezurraren azpian dago. Lau edo bost uzkornoen soldaduraz eraturik
dago. Aurreko aldea ahurra da, eta atzeko aldea, ganbila; bi alde horietan,
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zeharkako lerro batzuk ageri dira, orno bakoitzaren muga adierazten
dutenak. Oinaldearen erdian aurpegi artikular bat bereizten da, errain-
hezurraren erpinaren antzeko aldearekin artikulatzen dena. Aurpegi artikular
horren atzean, bi aldamenetan, kokzixaren adarrak bereizten dira, eta
errain-hezurraren adarrekin artikulatzeko dira. Adar bakoitzaren alboan,
luzakin bat dago; kokzixaren alboko angeluak dira. Kokzixaren erpina
tuberkulu txiki batek eratzen du.

7.1.6 BIZKARREZURRAREN KURBADURAK

Bizkarrezurra ez da zuzena, zenbait kurba edo bihurgune ditu. Albotik begi-
ratuta ikusten diren kurbadurak bi eratakoak dira: LORDOSIAK eta ZIFO-
SIAK. Aurretik begiratuta ikusten direnak ESKOLIOSIAK dira.
Lordosietan, ahurtasunak atzera begiratzen du; fisiologikoki, lepoan eta
gerrian agertzen dira. Zifosietan, ahurtasunak aurrera begiratzen du; fisiolo-
gikoki, bizkarrean eta pelbisean agertzen dira. Eskoliosietan, ahurtasunak
ezkerraldera edo eskuinaldera begiratzen du; gehienetan, lepoko kurbadu-
raren ahurtasunak eskuinaldera begiratzen du (hirugarren edo laugarren
lepaornotik, hirugarren edo laugarren bizkar-ornoraino joaten da), bizkarreko
kurbaduraren ahurtasunak ezkerraldera begiratzen du (laugarren bizkar-
ornotik zortzigarren bizkar-ornoraino joaten da), eta gerriko kurbaduraren
ahurtasunak eskuinaldera begiratzen du.

7.2 BUREZURRA

Bizkarrezurraren gainean dagoen eskeleto zatia da. Bi gune bereizten ditugu
han: GAREZURRA, eta AURPEGIA.

7.2.1 GAREZURREKO HEZURRAK

Buruaren goiko, atzeko eta beheko hormak eratzen dute garezurra, eta
entzefaloa edo burmuina gordetzen du barnean. Zortzi hezur-piezez osaturik
dago. Zortzi pieza horietatik lau bakoitiak dira, eta erdiko lerroan daude;
aurretik atzera, KOPETA-HEZURRA, ETMOIDE HEZURRA, ESFENOIDE
HEZURRA eta HEZUR OKZIPITALA dira. Beste lau hezurrak bikoitiak dira,
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eta garezurraren goialdea eta alboak eratzen dituzte: HEZUR PARIETALAK
goialdean eta HEZUR TENPORALAK behealdean. Askotan, aipatutako
hezurrez gainera, hezur supernumerarioak daude, HEZUR WORMIANO
deiturikoak.

7.2.1.1 Kopeta-hezurra

Hezur bakoitia da, zentrala eta simetrikoa, eta garezurraren aurrealdean
dago. HIRU ALDE (aurrekoa, atzekoa eta behekoa) eta HIRU ERTZ
(aurrekoa, goikoa eta atzekoa) bereizten ditugu han.

Aurreko aldea. Larruazalaren azpian dagoen alde ganbil eta leuna da.
Erdiko lerroan, sudurraren erroaren gainean, goragune bat du: KOPETAKO
ERDIKO PROTUBERANTZIA edo GLABELA. Alboetan, beste bi goragune
daude, KOPETAKO ALBOKO PROTUBERANTZIAK. Azken horien azpian,
bekainak eratzen dituzten arku-antzeko goraguneak daude: ARKU ZILIA-
RRAK edo ORBITARIOAK. Behealdean eta alboetan, gunetxo triangeluar
bat dago, KOPETA-HEZURRAREN AURPEGI TENPORALA.

Beheko aldea. Begi-orbitaren goiko horma eratzen duen aldea da.
Erdian, atzealdera irekitako U antzeko muxarradura bat du, MUXARRA-
DURA ETMOIDALA, etmoide hezurrarekin artikulatzen dena. Muxarradura
horren aurrean, apofisi luze bat du, KOPETA-HEZURRAREN SUDUR-
ARANTZA, sudurreko hezurrekin artikulatzen dena. Arantzaren atzealdean,
bi ildo daude; sudur-barrunbeen sabaiak eratzen dituzte horiek. Muxarradura
etmoidalaren ertzen alde banatan, KOPETAKO SINUEN ZULOAK daude
(hezurraren barnean dauden barrunbe handiak dira sinuak). Zulo horietako
bakoitzaren atzean bi ildo daude, etmoide hezurraren pareko bi ildoekin bi
hodi eratuko dituztenak, ETMOIDE-HODIAK edo BARNEKO HODI ORBITA-
RIOAK. Begi-orbita eta garezur barneko barrunbea komunikatuko dituzte
hodi horiek. Muxarraduraren alboetan, bi gune leun eta ahur bereizten dira:
ORBITA-HOBIAK.

Atzeko aldea. Garunaren aurrean dagoen aldea da. Erdiko lerroan, goitik
behera, ILDO BERTIKALA, GANDOR BERTIKALA, ZULO ITSUA eta
MUXARRADURA ETMOIDALA ditu. Erdiko lerroaren alboetan, goian, bi
beheragune daude: KOPETAKO HOBIAK. Horien azpian, bi goragune
bereizten dira: GORAGUNE ORBITARIOAK.
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Aurreko ertza. Aurreko aldea eta beheko aldea bereizten dituen ertza da.
Erdian, SUDUR-MUXARRADURA du, sudur-arantzaren abiapuntua. Sudur-
muxarraduraren alboetan, ARKU ORBITARIOAK daude. Arku horien erdial-
deko muturraren gainean, batzuetan muxarradura eta besteetan zuloa
egoten da: ORBITA GAINEKO MUXARRADURA edo ZULOA; mutur horre-
tatik behera apofisia abiatzen da, ERDIALDEKO APOFISI ORBITARIOA.
Alboko muturrean behera abiatzen den apofisi bat ere badute: ALBOKO
APOFISI ORBITARIOA.

Goiko ertza. Aurreko aldea eta atzeko aldea bereizten dituen ertza da.
Zirkuluerdi-itxura du, eta hezur parietalekin artikulatzen da.

Atzeko ertza. Atzeko aldea eta beheko aldea bereizten dituen ertza da.
Ertz horren erdian dago muxarradura etmoidala, eta etmoide hezurrarekin
artikulatzen da. Beste zati guztia esfenoide hezurrarekin artikulatzen da.

7.2.1.2 Etmoide hezurra

Hezur bakoitia da, zentrala eta simetrikoa. Esfenoide hezurraren aurrean
dago, kopeta-hezurraren muxarradura etmoidalaren azpian. Hiru zati
bereizten ditugu: 1. LAMINA BERTIKALA, erdian; 2. LAMINA HORIZON-
TALA, aurrekoa gurutzatzen dagoena; eta 3. bi ALBOKO MASAK, lamina
horizontalaren bi muturretatik zintzilikaturik daudenak.

Lamina bertikala. Lamina horizontalak bi zatitan banatzen du: goikoa eta
behekoa. Goiko zatia CRISTA GALLI APOFISIA da; beheko zatia, ETMOI-
DEAREN LAMINA PERPENDIKULARRA.

Lamina horizontala. Crista galli apofisiak bi zatitan banatzen du: eskui-
nekoa eta ezkerrekoa. Bi aldeak zulo txiki ugariz zeharkatuta daude; horre-
gatik deitzen zaie ETMOIDEAREN LAMINA ZULODUNA.

Alboko masak. Itxura kubikoa dute; beraz, sei alde dituzte: albokoa edo
kanpokoa, erdikoa edo barnekoa, goikoa, behekoa, aurrekoa eta atzekoa.
Alboko aldea laua da, eta begi-orbitaren zatia da; ETMOIDEAREN PAPIRO-
ANTZEKO LAMINA deritzo. Erdiko aldea sudur-barrunbeen alboko
aldearen zatia da; alde horretatik behera bi lamina mehe abiatzen dira,
GOIKO KORNETEA eta ERDIKO KORNETEA; goiko kornetearen eta
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alboko masaren erdiko aldearen artean geratzen den gunea GOIKO
MEATUA da; erdiko kornetearen eta alboko masaren erdiko aldearen artean
geratzen den gunea ERDIKO MEATUA da; goiko meatuan irekitzen dira
etmoide hezurraren atzeko sinuak; erdiko meatuan irekitzen dira etmoide
hezurraren aurreko sinuak eta kopeta-hezurraren sinuak. Goiko aldea
lamina zulodunaren alboan dago, eta etmoidearen sinuekin komunikatuta
dauden zenbait zulo daude han; gainera, bi ildo ditu, kopeta-hezurraren
antzeko ildoekin hodiak eratzen dituztenak, lehen aipatutako ETMOIDE-
HODIAK. Beheko aldean, erdialdetik alboaldera, zati hauek bereizten
ditugu: ERDIKO KORNETEAREN BEHEKO ERTZA, ERDIKO MEATUA eta
APOFISI UNTZIFORMEA edo GAKO-FORMAKO APOFISIA. Aurreko
aldeak etmoidearen sinuekin komunikaturiko zuloak ditu. Atzeko aldeak ere
zuloak ditu; horiek ere etmoidearen sinuekin komunikaturik daude.

7.2.1.3 Esfenoide hezurra

Hezur bakoitia da, zentrala eta simetrikoa. Kopeta-hezurra eta etmoide
hezurra ditu aurrean, eta hezur okzipitala atzean. Lau zati bereizten ditugu: 1.
GORPUTZA; 2. bi HEGAL TXIKIAK, gorputzaren goiko aldetik abiatzen
direnak; 3. bi HEGAL HANDIAK, gorputzaren alboetatik abiatzen direnak; eta
4. bi PTERIGOIDE APOFISIAK, gorputzaren beheko aldetik abiatzen
direnak.

Gorputza. Itxura kubikoa du; beraz, sei alde bereizten ditugu: goikoa,
behekoa, aurrekoa, atzekoa eta albokoak. Goiko aldean, aurretik atzera, zati
hauek bereizten ditugu: 1. LAUKI-ANTZEKO GUNEA, etmoide hezurrarekin
artikulatzen dena. 2. Zeharkako ildoa edo ILDO OPTIKOA, muturretan ZULO
OPTIKOAK dituena. 3. Beheragune sakona, PITUITARIOAREN HOBI edo
ZELA TURKIAR deiturikoa; zelaren angelu bakoitzean, goragune bat
bereizten da: lau APOFISI KLINOIDEAK dira. 4. LAUKI-ANTZEKO
LAMINA, hezur okzipitalarekin artikulatzen dena. Beheko aldean, erdiko
lerroan, ESFENOIDEAREN BEHEKO GANDORRA bereizten dugu; gandor
horren aurrealdea esfenoidearen aurreko aldeko gandorrarekin elkartzen da,
eta ESFENOIDEAREN MOKOA eratzen du; gandorraren bi alboetan ildoa
bereizten da. Aurreko aldea etmoide hezurrarekin artikulatzen da; erdiko
lerroan, ESFENOIDEAREN AURREKO GANDORRA du; gandorraren
alboetan, sudur-barrunbeen sabaiaren atzealdea eratzen duten ildoak
daude; horien alboetan, ESFENOIDEAREN SINUEN SARRERAKO

	
�

HEZURRAK



ZULOAK daude. Atzeko aldean, lauki-antzeko aurpegi artikular latza
dago, hezur okzipitalarekin artikulatzen dena. Alboko aldeetatik, esfenoi-
dearen hegal handiak abiatzen dira; alderdi banatan, esfenoidearen gorputza
eta hegal handia bereizten dituela, ILDO LEIZETSUA dago.

Hegal txikiak. Esfenoidearen gorputzaren goiko aldearen aurrealdetik
abiatzen dira. Hegal hauen beheko aldeek eratzen dute begi-orbitaren
sabaia.

Hegal handiak. Esfenoidearen gorputzaren alboetatik abiatzen dira, bat
eskuinaldera eta bestea ezkerraldera. Hiru alde eta hiru ertz bereizten dira.
Hiru aldeak ATZEKOA, AURREKOA eta ALBOKOA dira. Atzeko aldea
garunarekin erlazionatzen da. Aurreko aldeak begi-orbitaren alboko horma
eratzen du. Alboko aldea larruazalarekin erlazionatzen da. Hiru ertzak
AURREKOA, ALBOKOA eta ERDIALDEKOA dira. Erdialdeko ertzean,
aurretik atzera, lau zulo garrantzitsu bereizten dira: ESFENOIDEAREN
ARRAILADURA, ZULO BIRIBIL HANDIA, ZULO OBALA eta ZULO
BIRIBIL TXIKIA; zulo horietatik odol-hodiak eta nerbioak pasatzen dira.

Pterigoide apofisiak. Esfenoidearen gorputzaren beheko aldetik zuze-
nean behera abiatzen diren luzakinak dira. Hiru zati bereizten dira apofisi
horietan: 1. GOIKO MUTURRA edo OINALDEA, 2. HEGALAK, eta 3. HOBI
PTERIGOIDEOA. Bi erroren bidez hasten da oinaldea, alboko erroaren eta
erdialdeko erroaren bidez, hain zuzen ere, albokoa erdialdekoa baino
lodiagoa izanik; HODI BIDIANOAK zeharkaturik dago oinaldea. Pterigoide
apofisien bi erroak behera abiatzen dira, eta bi orri eratzen dituzte. Bi orri
horiek elkartuta daude aurrean, eta bereizita atzean; pterigoide apofisien
alboko hegala eta erdialdeko hegala dira. Atzealdean, bi hegal horien
artean eratzen den hobia da hobi pterigoideoa.

7.2.1.4 Hezur okzipitala

Hezur bakoitia eta simetrikoa da. Bizkarrezurraren gainean dago, eta garezu-
rraren atzealdea eta behealdea eratzen ditu. Erronbo-itxura du; beraz, bi alde
(atze-behealdea eta aurre-goialdea), lau ertz eta lau angelu bereizten dira.

Atze-behealdea. Alde ganbila da. Aurreko muturretik hurbil, zulo handi bat
aurkitzen dugu; ZULO OKZIPITALA da hori, garezur-barrunbea eta bizkarre-
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zurreko orno-hodia komunikatzen dituen zuloa hain zuzen. Zulo okzipita-
laren aurrean dagoen zatia HEZUR OKZIPITALAREN OINALDEKO
GAINAZALA da. Gainazal horretan, erdiko lerroan, goragune bat dago,
TUBERKULU FARINGEO deiturikoa; faringearen aponeurosia txertatzen da
han. Zulo okzipitalaren atzean dagoen zatia HEZUR OKZIPITALAREN
EZKATA da. Ezkataren kanpoaldearen erdian goragune bat dago: HEZUR
OKZIPITALAREN KANPOKO PROTUBERANTZIA. Protuberantziaren
gainean dagoen zatia leuna da, eta larruazalarekin erlazionatzen da.
Protuberantziaren azpian dagoen zatia, berriz, zimurra da, eta han zenbait
muskulu txertatzen dira. Protuberantziaren azpiko zatiaren xehetasun aipa-
garrienak hauek dira: KANPOKO GANDOR OKZIPITALA erdiko lerroan
kokaturiko goragune bertikal bat da, eta hezur okzipitalaren kanpoko protube-
rantziatik zulo okzipitaleraino doa. Alde banatan, gandor horretatik, bi lerro
kurbatu ateratzen dira zeharka aurrealdera, GOIKO GARONDOKO
LERROA eta BEHEKO GARONDOKO LERROA; lehenengoa protuberan-
tziatik abiatzen da, eta bigarrena, protuberantziaren eta zulo okzipitalaren
arteko erdibidetik. Zulo okzipitalaren alboetan bereizten ditugun bi gora-
gune artikularrak OKZIPITALAREN KONDILOAK dira, eta atlasaren
barrunbe glenoideoekin artikulatzen dira. Kondilo bakoitzaren aurrean eta
atzean, beheragune batzuk daude: AURREKO KONDILO-HOBIA eta
ATZEKO KONDILO-HOBIA. Aurreko kondilo-hobiak normalean zulo bat du:
AURREKO KONDILO-ZULOA. Atzeko kondilo-hobian, ATZEKO KONDILO-
ZULOA dago.

Aurrealde-goialdea. Alde ahurra da, burmuinarekin erlazionaturikoa. Hor
ere, ZULO OKZIPITALA bereizten da. Zulo okzipitalaren aurrean ildo bat
dago, OINALDEKO ILDOA. Zulo okzipitalaren atzean lau beheragune
bereizten dira, bi goian eta bi behean; HEZUR OKZIPITALAREN HOBIAK
dira. Hezur okzipitalaren goiko hobiak garunarekin erlazionatzen dira, eta
behekoak, zerebeloarekin. Hobi horiek bata bestetik bereiziz zenbait gandor
eta ildo daude, denak BARNEKO PROTUBERANTZIA OKZIPITALETIK
abiaturikoak. BARNEKO GANDOR OKZIPITALAK bereizten ditu bata
bestetik hezur okzipitalaren beheko hobiak; hezur okzipitalaren barneko
protuberantziatik zulo okzipitaleraino doa gandor hori. Hezur okzipitalaren
goiko bi hobiak ildo bertikal batek bereizten ditu. Alderdi bereko goiko eta
beheko hobiak zeharkako ildo batek bereizten ditu. Zulo okzipitalaren albo
banatan, AURREKO KONDILO-ZULOA eta ATZEKO KONDILO-ZULOA
daude.
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Ertzak. Lau dira: goiko biak eta beheko biak. Alderdi bateko goiko ertza
alderdi bereko hezur parietalarekin artikulatzen da, eta JOSTURA LAMB-
DOIDEOA eratzen dute. Alderdi bateko beheko ertza alderdi bereko hezur
tenporalarekin artikulatzen da. Alde banatan, beheko ertzaren erdian, gora-
gune bat bereizten da: APOFISI JUGULARRA. Apofisi jugularraren aurrean,
muxarradura bat bereizten da: MUXARRADURA JUGULARRA.

Angeluak. Lau dira: goikoa, behekoa eta alboko biak. Goiko angelua bi
hezur parietalen arteko angeluan dago. Beheko angelua esfenoide hezu-
rraren gorputzarekin artikulatzen da. Hezur parietala eta hezur tenporala
elkartzen diren gunean dago alboko angelua.

7.2.1.5 Hezur parietala

Hezur bikoitia da. Alde banatan, hezur tenporalaren gainean, kopeta-hezu-
rraren atzean eta hezur okzipitalaren aurrean dago. Lauki-itxura du; beraz, bi
alde (kanpoko aldea eta barneko aldea), lau ertz eta lau angelu bereizi
daitezke.

Kanpoko aldea. Larruazalaren azpian dagoen alde ganbila da. Erdian
goragune biribil bat du, GORAGUNE PARIETALA. Goragunearen azpian, bi
lerro kurbatu bereizten dira, LERRO TENPORALAK, bata goikoa eta bestea
behekoa.

Barneko aldea. Garunaren gainean dagoen alde ahurra da. Erdian, behe-
ragune bat du, HOBI PARIETALA. Gainera, ADARKATUTAKO ILDO-
SISTEMA bat bereizten da hor; ildo horietan ezartzen dira arteria eta zainak.

Ertzak. Lau dira: goikoa, behekoa, aurrekoa eta atzekoa. Goiko ertza
kontrako aldeko hezur parietalaren goiko ertzarekin artikulatzen da, eta
GEZI-JOSTURA eratzen dute; ildo-erdi batek zeharkatzen du ertza aurretik
atzera; kontrako aldeko hezur parietalaren ildo-erdiarekin, ildo osoa eratzen
da: LUZETARAKO ILDOA. Goiko ertzetik hurbil, zulo txiki bat egoten da
gehienetan, ZULO PARIETALA, zain txiki batek zeharkatuko duena. Beheko
ertza hezur tenporalarekin artikulatzen da, aurreko ertza kopeta-hezurrarekin,
eta atzekoa hezur okzipitalarekin.

Angeluak. Lau dira, bi aurrean eta bi atzean.
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7.2.1.6 Hezur tenporala

Hezur bikoitia da. Garezurraren alboko horma eratzen du, hezur okzipita-
laren, hezur parietalaren eta esfenoide hezurraren artean kokaturik. Elkarri
soldatuta dauden hiru piezaz osatuta dago: EZKATA, HARKAITZA eta
HEZUR TINPANIKOA. Horietako bakoitza aztertuko dugu.

Harkaitza:

Hezur tenporalaren zatirik konplexuena da. Lau aldeko piramide-itxura du.
Goiko bi aldeak garezurraren barnealdean daude; beheko bi aldeak, garezu-
rraren kanpoaldean. Piramidearen erpina erdialdera begira dago, eta
oinaldea, albora begira. Piramidearen ardatza, beraz, zeharka, atzetik
aurrera eta albotik erdialdera doa.

– Goiko aldeak. Bi dira, aurrekoa eta atzekoa. Goiko aurreko aldea
garunaren azpian dago; goiko atzeko aldea, zerebeloaren azpian.
Goiko aurreko aldean, xehetasun hauek azpimarratu behar ditugu,
aurretik atzera: GASSERREN GONGOILAREN HOBIA, FALO-
PIOREN AKUEDUKTUAREN HIATOA edo ZULOA, TINPANO-
KUTXAREN SABAIA, eta GORAGUNE ARKUATOA. Goiko atzeko
aldean, xehetasun hauek bereizten ditugu, aurretik atzera: ILDOA,
BARNEKO ENTZUMEN-ZULOA (zenbait nerbioren pasabidea),
BESTIBULUAREN AKUEDUKTUAREN ZULOA (hodi endolinfatikoa
gordetzen duena) eta ALBOKO ILDOA.

– Beheko aldeak. Bi dira, aurrekoa eta atzekoa. Beheko aurreko
aldearen zatirik handiena ezkutuan dago, hezur tenporalaren ezkatari
eta hezur tinpanikoari erantsita baitago. Beheko atzeko aldean, xehe-
tasun hauek azpimarratuko ditugu, atzetik aurrera: MASTOIDE
APOFISIA, AURPEGI JUGULARRA (hezur okzipitalaren apofisi jugu-
larrarekin artikulatzen dena), ZULO ESTILOMASTOIDEOA
(Falopioren akueduktuaren beheko zuloa da), ESTILOIDE APOFISIA,
HOBI JUGULARRA, TINPANO HODIAREN BEHEKO ZULOA,
KAROTIDA HODIAREN BEHEKO edo KANPOKO ZULOA,
AURPEGI ARTIKULARRA (hezur okzipitalaren oinaldearekin artikula-
tzen dena), eta KAROTIDA HODIAREN GOIKO edo BARNEKO
ZULOA.
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– Atzeko ertza. Goiko atzeko aldearen eta beheko atzeko aldearen
arteko elkargunea da. Ertzaren erdian, HEZUR TENPORALAREN
ARANTZA JUGULARRA dago; hezur okzipitalaren antzeko arantza-
rekin artikulatzen da. Arantza jugularraren aurrean, HEZUR TENPO-
RALAREN MUXARRADURA JUGULARRA dago; hezur okzipitalaren
antzeko muxarraduraren parean dago, eta bien artean ATZEKO ZULO
URRATUA eratzen dute.

Ezkata:

Harkaitzaren aurrean eta alboan dago. Ezkataren kanpoko aldearen
behealdetik abiatzen den apofisi handia APOFISI ZIGOMATIKOA da. Apofisi
horrek hiru zati bereizten ditu ezkatan: goiko zati bertikala, beheko zati
horizontala eta atzeko zatia.

– Ezkataren zati bertikala. Zapala eta zirkulu-itxurakoa da. Bi alde ditu,
kanpokoa eta barnekoa. Kanpoko aldea, larruazalarekin erlazionatu-
rikoa, ganbila eta nahiko leuna da; zenbait odol-hodiren ildoak daude
han. Barneko aldea garunarekin erlazionaturikoa da; odol-hodi
batzuen ildoak daude han.

– Ezkataren zati horizontala. Bi alde bereizten ditugu, goikoa edo
garezur barnekoa eta behekoa edo garezurretik kanpokoa. Ezkataren
zati bertikalaren ondoren dago goiko aldea. Beheko aldean, aurretik
atzera, xehetasun hauek bereizten ditugu: HEZUR TENPORALAREN
KONDILOA, BARRUNBE GLENOIDEOA eta KANPOKO
ENTZUMEN-HODIAREN SABAIA.

– Ezkataren atzeko zatia. Bi alde bereizten dira, barnekoa eta
kanpokoa. Barneko aldeak hezur tenporalaren harkaitzaren kanpoko
aldea estaltzen du. Kanpoko aldea mastoide apofisiaren eta kanpoko
entzumen-hodiaren sabaiaren artean dago.

– Apofisi zigomatikoa. Ezkataren zati bertikala eta zati horizontala
elkartzen diren gunetik aurrera abiatzen da, eta hezur zigomatikoa-
rekin artikulatzen da.

		




Hezur tinpanikoa:

Hezur tenporalaren harkaitzaren aurrean eta ezkataren azpian dago. Bi
alde bereiziko ditugu, aurrekoa eta atzekoa.

Aurreko aldea barrunbe glenoideoaren atzean dago.

Atzeko aldeak kanpoko entzumen-hodiaren aurreko horma eratzen du.

Hezur tenporalaren barrunbeak eta hodiak:

Hezur tenporalak entzumen-aparatua du barnean; gainera, zenbait
nerbioz eta odol-hodiz zeharkaturik dagoenez, barrunbe eta hodi asko ditu.

7.2.1.7 Hezur wormianoak

Aipaturiko garezurreko hezurren artean kokatutako hezur supernumerarioak
dira. Pertsona batetik bestera alda daiteke hezur hauen kopurua eta kokapena.

7.2.2 AURPEGIKO HEZURRAK

Burezurraren aurrealdean eta behealdean kokatutako hezurrak dira. Hezur
horietatik bi bakoitiak dira: BOMERRA eta BEHEKO MASAILEZURRA.
Beste guztiak bikoitiak dira, eta simetrikoki ezartzen dira erdiko lerroaren alde
banatan: GOIKO MASAILEZURRA, HEZUR ZIGOMATIKOA, UNGISA,
BEHEKO KORNETEA edo EZKATA, SUDUR-HEZURRA eta AHOSABAI-
HEZURRA.

7.2.2.1 Goiko masailezurra

Hezur bikoitia da, eta aurpegiaren erdian dago. Bi alde (barnekoa eta
kanpokoa) eta lau ertz bereiziko ditugu. Barnean, barrunbe handi bat aurki-
tuko dugu: SINU MASILARRA.

Barneko aldea. Alde honen behealdetik, apofisi zabal bat abiatzen da
horizontalki erdialdera, eta kontrako aldeko hezurraren antzeko apofisi
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batekin elkartzen da: AHOSABAI-APOFISIA da. Ahosabai-apofisiak lauki-
itxura du; goiko aldea zapala eta leuna du, eta sudur-barrunbeen zorua
eratzen du; beheko aldea latza du, eta ahosabaia eratzen du; erdialdeko
ertza kontrako aldeko ahosabai-apofisiarekin artikulatzen da erdiko lerroan;
erdialdeko ertzaren aurrealdean, hodi bertikal bat bereizten da: AHOSA-
BAIKO AURREKO HODIA; ahosabai-apofisiaren atzeko ertza ahosabai-
hezurraren zati horizontalaren aurreko ertzarekin artikulatzen da. Apofisi
horrek bi zatitan banatzen du goiko masailezurraren barneko aldea:
AHOSABAI AZPIKO ZATIA eta AHOSABAI GAINEKO ZATIA. Ahosabai
azpiko zatiak ahosabaia eratzen du. Ahosabai gaineko zatiak sudur-
barrunbearen kanpoko horma eratzen du, eta, atzetik aurrera, xehetasun
hauek ditu: 1. zenbait ZIMURDURA, ahosabai-hezurraren zati bertikalarekin
artikulatzeko; 2. SINU MAXILARRAREN ZULOA; 3. SUDUR-ILDOA; 4.
GORANZKO APOFISIA. Goranzko apofisiaren barneko aldean, bi GANDOR
bereizten dira; goiko gandorra etmoide hezurraren alboko masekin artikula-
tzen da; beheko gandorra beheko kornetearekin artikulatzen da; bi gando-
rren arteko zatia ATRIUMA da. Goranzko apofisiaren atzeko ertzean ildoa
bereizten da, behealdean sudur-ildoarekin jarraituko dena; aurreko ertza
alderdi bereko sudur-hezurrarekin artikulatzen da; eta erpina, kopeta-hezu-
rraren erdialdeko apofisi orbitarioarekin.

Kanpoko aldea. Alde honen erdian, GOIKO MASAILEZURRAREN
APOFISI PIRAMIDALA edo ZIGOMATIKOA dago. Apofisi horren erpina
hezur zigomatikoarekin artikulatzen da. Apofisiaren goiko aldeak orbitaren
zorua eratzen du; han, atzetik aurrera doan ildoa bereizten da, ORBITA
AZPIKO ILDO deiturikoa; ildo horren ondoren, ORBITA AZPIKO HODIA
dago; hodi hori apofisi piramidalaren aurreko aldean irekitzen da, ORBITA
AZPIKO ZULOAREN bidez.

Ertzak. Lau dira: goikoa, behekoa, aurrekoa eta atzekoa. Hortzen
sustraiak ezartzen diren barrunbeak edo ALBEOLOAK daude beheko
ertzean.

7.2.2.2 Hezur zigomatikoa

Aurpegiaren alboan kokaturiko hezur bikoitia da. Lauki-itxura du; beraz, bi
alde, lau ertz eta lau angelu bereiziko ditugu.
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Aldeak. Kanpoko aldea larruazalaren azpiko alde ganbila da. Barneko
aldea ahurra da.

Ertzak. Goi-aurrekoa, goi-atzekoa, behe-aurrekoa eta behe-atzekoa dira.
Goi-aurreko ertza orbitaren alboan eta behealdean dago. Behe-aurreko
ertza goiko masailezurrarekin artikulatzen da. Atzeko ertzek aurpegiaren
alboko ertza mugatzen dute.

Angeluak. Goikoa, atzekoa, aurrekoa eta behekoa dira. Goiko angelutik
hezur zigomatikoaren apofisi orbitarioa abiatzen da, eta kopeta-hezurraren
alboko apofisi orbitarioarekin artikulatzen da. Atzeko angelua hezur tenpora-
laren apofisi zigomatikoarekin artikulatzen da. Beheko eta aurreko ange-
luak, behe-aurreko ertzarekin batera, goiko masailezurraren goranzko apofi-
siarekin artikulatzen dira.

Hezur zigomatikoa HODI ZIGOMATIKOAK zeharkatzen du. Apofisi orbi-
tarioan hasten da hodia, eta hezurraren barnean Y eran adarkatzen da; adar
bat hezurraren kanpoko aldera irekitzen da zulo baten bidez; beste adarra,
berriz, hezurraren barneko aldera, beste zulo baten bidez.

7.2.2.3 Sudur-hezurrak

Bi dira. Erdiko lerroaren alde banatan daude, kopeta-hezurraren eta goiko bi
masailezurren goranzko apofisien artean. Bakoitzak lauki-antzeko lamina
baten itxura du. Beraz, bi alde eta lau ertz bereiziko ditugu sudur-hezur bakoi-
tzean.

Aldeak. Bi dira: aurrekoa edo kanpokoa eta atzekoa edo barnekoa.
Aurreko aldea ganbila da, eta larruazalaren azpian dago. Atzeko aldea
ahurra da, eta sudur-barrunbearen aurreko horma eratzen du.

Ertzak. Lau dira: goikoa, behekoa, albokoa eta erdialdekoa. Goiko ertza
kopeta-hezurraren aurreko ertzarekin artikulatzen da; beheko ertza, sudu-
rreko alboko kartilagoekin; alboko ertza, goiko masailezurraren goranzko
apofisiaren aurreko ertzarekin; eta, azkenik, erdialdeko ertza, kontrako
aldeko sudur-hezurraren erdialdeko ertzarekin.
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Sarritan, hodi batek zeharkatzen du aurretik atzera sudur-hezur bakoitza.

7.2.2.4 Ungisa edo malko-hezurra

Hezur bikoitia da, eta orbitaren erdialdeko aldearen aurrealdean dago. Bi alde
eta lau ertz bereizten dira hezur txiki honetan.

Aldeak. Albokoa eta erdialdekoa dira. Alboko aldeak orbitaren erdialdeko
horma eratzen du; erdian, goitik beherainoko gandorra du, UNGISAREN
GANDORRA edo MALKO-GANDORRA. Malko-gandorrak bi zatitan bana-
tzen du ungisaren alboko aldea: aurreko zatia eta atzeko zatia. Atzeko zatia
laua da. Aurreko zatiak ildo-itxura du; goiko masailezurraren goranzko apofi-
siaren atzeko ertzeko ildoak jarraitzen dio, eta sudur-ildoa eratzen du.
Erdialdeko aldearen erdian, goitik beherainoko ildo bat dago. Ildo horren
aurrean dagoen zatiak sudur-barrunbearen alboko horma eratzen du.
Ildoaren atzean dagoen zatia etmoide hezurraren alboko masarekin artiku-
latzen da.

Ertzak. Goikoa, behekoa, atzekoa eta aurrekoa dira. Goiko ertza kopeta-
hezurraren erdialdeko apofisi orbitarioarekin artikulatzen da. Beheko ertzak
sudur-ildoaren zati bat eratzen du. Atzeko ertza etmoidearen papiro-antzeko
laminarekin artikulatzen da; aurrekoa, goiko masailezurraren goranzko apofi-
siarekin.

7.2.2.5 Ahosabai-hezurrak

Goiko masailezurren atzean kokaturiko bi hezur dira. Angelu zuzena eratuz
elkartzen diren bi zatiz osaturik daude: ZATI HORIZONTALA edo erdialdera
abiatzen dena, eta ZATI BERTIKALA edo gora abiatzen dena.

Zati horizontala. Lauki-itxura du; beraz, bi alde eta lau ertz bereiziko
ditugu. Goikoa eta behekoa dira aldeak. Goiko aldeak sudur-barrunbeen
zorua eratzen du. Beheko aldeak ahosabaiaren atzealdea eratzen du.
Albokoa, erdialdekoa, aurrekoa eta atzekoa dira ertzak. Alboko ertza zati
bertikalarekin elkartzen da. Erdialdeko ertza kontrako aldeko zati horizonta-
laren erdialdeko ertzarekin elkartzen da; bien arteko elkargunean, ildoa
eratzen da goiko aldean. Aurreko ertza goiko masailezurraren ahosabai-
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apofisiaren atzeko ertzarekin artikulatzen da. Atzeko ertzak sudur-barrun-
been atzeko mugak dira.

Zati bertikala. Lauki-itxura du; beraz, bi alde eta lau ertz bereiziko
ditugu. Erdialdekoa eta albokoa dira aldeak. Erdialdeko aldeak sudur-
barrunbeen alboko horma eratzen du; aurretik atzerainoko bi gandor
bereizten dira han; goiko gandorra etmoide hezurraren erdiko kornetea-
rekin artikulatzen da, eta behekoa, beheko kornetearekin; bi gandorren
arteko guneak sudur-barrunbeen erdiko meatua eratzen du; beheko
gandorraren azpiko guneak beheko meatua eratzen du. Alboko aldean, bi
gune zimurtsu daude, bata aurrean eta bestea atzean; aurreko gune
zimurtsua goiko masailezurraren barneko aldearekin artikulatzen da;
atzeko gune zimurtsua esfenoide hezurraren alderdi bereko pterigoide
apofisiarekin artikulatzen da; aurreko gune zimurtsua zeharkatzen duela
ildo bertikala dago, eta ildo horrek eratzen du atzeko ahosabai-hodia.
Aurrekoa, atzekoa, behekoa eta goikoa dira ertzak. Aurreko ertza goiko
masailezurraren barneko aldearekin artikulatzen da. Atzeko ertza pteri-
goide apofisiarekin artikulatzen da. Beheko ertza zati horizontalarekin
elkartzen da. Goiko ertzaren erdian muxarradura sakon bat dago, eta
haren gainean esfenoide hezurraren gorputza; hala, muxarradura zulo
bihurtzen da, ESFENOIDEAREN ETA AHOSABAIAREN ARTEKO
ZULOA. Goiko ertzaren muxarraduraren aurrean, ahosabai-hezurraren
apofisi orbitarioa dago; muxarraduraren atzean, berriz, esfenoide
hezurrarekin artikulatzeko apofisia

7.2.2.6 Beheko kornetea

Hezur bikoitia da, sudur-barrunbearen behealdean kokaturik dago, eta bi alde
eta bi ertz bereiziko ditugu.

Aldeak. Albokoa eta erdialdekoa dira. Alboko aldea sudur-barrunbearen
alboko hormari begira dago, eta beheko meatua mugatzen du. Erdialdeko
aldea sudur-barrunbearen erdialdeko hormari begira dago.

Ertzak. Behekoa eta goikoa dira. Beheko ertza libre dago sudur-barrun-
bean. Goiko ertza goiko masailezurraren barneko aldearekin eta ahosabai-
hezurraren zati bertikalaren erdialdeko aldearekin artikulatzen da.
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7.2.2.7 Bomerra

Hezur bakoitia da, erdiko lerroan kokaturik dago, eta bi sudur-barrunbeen
arteko hormaren atzealdea eratzen du. Lauki-antzeko lamina baten itxura du;
beraz, bi alde eta lau ertz bereiziko ditugu.

Aldeak. Aski lauak dira, eta zenbait ildoz zeharkaturik daude.

Ertzak. Aurrekoa, atzekoa, goikoa eta behekoa dira. Atzeko ertzak bi
sudur-barrunbeen atzeko zuloak bereizten ditu bata bestetik. Bi ahosabai-
hezurren zati horizontalek eta goiko bi masailezurren ahosabai-apofisiek
erdiko lerroan elkartzean eratzen duten ildoan dago beheko ertza. Aurreko
ertza etmoide hezurraren lamina perpendikularrarekin artikulatzen da goial-
dean; behealdean, berriz, sudur-holtzako kartilagoarekin. Goiko ertza esfe-
noide hezurraren gorputzeko beheko gandorrarekin artikulatzen da.

7.2.2.8 Beheko masailezurra

Hezur bakoitia da, zentrala eta simetrikoa, aurpegiaren behealdean kokatu-
rikoa. Hiru zati bereiziko ditugu: erdiko zatia edo GORPUTZA eta alboko bi
muturrak edo ADARRAK.

Gorputza:

Ferra-itxura du. Bi alde (aurrekoa eta atzekoa) eta bi ertz (goikoa eta
behekoa) bereiziko ditugu.

Aurreko aldea. Ganbila da. Erdian, hezurraren bi piezaren soldadura
adierazten duen lerro bertikal bat du, KOKOTSEKO SINFISI deiturikoa.
Kokotseko sinfisia, behealdean, KOKOTSEKO GORAGUNEAN bukatzen
da. Kokotseko goragunearen alderdi bakoitzetik lerro zeihar bat abiatzen da,
eta alderdi bereko adarraren aurreko ertzean bukatzen da; MASAILEZU-
RRAREN KANPOKO LERRO ZEIHARRA da. Lerro zeihar bakoitzaren
gainean, KOKOTSEKO ZULOA dago.

Atzeko aldea. Ahurra da. Erdiko lerroan lau goragunetxo ditu, GENI
APOFISIAK. Apofisi horien aldeetan, BARNEKO LERRO ZEIHARRA edo
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LERRO MILOHIOIDEOA bereizten da. Lerro milohioideoaren gainean, geni
apofisien aldamenetan, ebakortzen albeoloetatik gertu, hobitxo bat bereizten
da, MIHIPEKO HOBITXO deiturikoa. Lerro milohioideoaren azpian, azken
haginen albeoloetatik gertu, aldamen bakoitzean, beste hobitxo bat bereizten
da, MASAILPEKO HOBITXO deiturikoa.

Goiko ertza. Hortzen sustraiak ezartzen diren ALBEOLOAK bereizten dira.

Beheko ertza. Kokotseko sinfisiaren alde banatan hobitxo bat bereizten
da, HOBITXO DIGASTRIKOA.

Adarrak:

Bi alde (kanpokoa eta barnekoa) eta lau ertz (aurrekoa, atzekoa, goikoa
eta behekoa) bereizten dira adarretan.

Kanpoko aldea. Zenbait zimurdura ditu, eta han txertatzen dira musku-
luak.

Barneko aldea. Erdian zulo bat du, HORTZ-HODIAREN GOIKO ZULOA.
Zuloaren aurrean xafla bereizten da, SPIX-EN ARANTZA deiturikoa.
Zuloaren behealdetik ildo bat abiatzen da behe-aurrera, hezurraren gorputz
aldera: ILDO MILOHIOIDEOA. Ildoaren atzeko zatian zenbait zimurdura
bereizten dira, eta han txertatzen dira muskuluak.

Aurreko ertza. Ildo bat bereizten dugu.

Atzeko ertza. Parotida listu-guruinarekin erlazionatzen da.

Goiko ertza. Bi apofisi handik eratzen dute. Aurreko apofisia KORO-
NOIDE APOFISIA da; atzekoa, BEHEKO MASAILEZURRAREN KONDI-
LOA. Bi apofisien artean muxarradura bat bereizten da, MUXARRADURA
SIGMOIDEOA.

Beheko ertza. Hezurraren gorputzari erantsita dago.

Hodi luze batek zeharkatzen du beheko masailezurra, BEHEKO HORTZ-
HODIAK hain zuzen ere. Goian, adarraren barneko aldean hasten da, Spix-

		�

HEZURRAK



en arantzaren atzean. Handik behera eta aurrera abiatzen da, hezurraren
barruan. Aurreko bigarren haginaren sustraiaren parera iritsitakoan, bi
adarretan zatitzen da: kanpoko adarra eta barneko adarra. Kanpoko adarra
edo KOKOTSEKO HODIA hezurraren kanpoko aldean irekitzen da, KOKO-
TSEKO ZULOAREN bidez. Barneko adarra edo EBAKORTZ-HODIA
ebakortzen sustraien azpian irekitzen da.

7.3 HIOIDE HEZURRA

Hezur bakoitia da, simetrikoa, erdiko lerroan kokaturikoa, lepoaren aurreal-
dean, bularrezurraren gainean eta mihiaren azpian, beheko masailezurrare-
kiko paralelo.

Atzera begira dagoen U-ren itxura du. Bost zati bereizten dira hezurrean:
erdiko zatia edo GORPUTZA, eta alboko lau luzakin edo ADAR. Alde
banatan, ADAR HANDI bat eta ADAR TXIKI bat daude.

Ez da inolako hezurrekin artikulatzen. Zenbait muskulu txertatzen dira
bertan.

7.4 BULARREZURRA

Hezur bakoitia da, zapala eta luzea. Toraxaren aurrealdean dago. Erdiko
lerroan, goitik behera eta atzetik aurrera abiatzen da. Hasieran, orno-antzeko
zenbait pieza independentez eratuta dago, ESTERNEBRAZ hain zuzen ere.
Denborarekin, pieza horiek soldatu egiten dira, eta hezur bakarra eratzen
dute.

Hiru zati bereiziko ditugu bularrezurrean: goikoa, KIRTENA edo MANU-
BRIOA; erdikoa edo GORPUTZA; eta behekoa edo XIFOIDE APOFISIA.

Bularrezurraren aurreko aldea larruazalaren azpian dago. Zenbait lerro
paralelo horizontal hautematen dira alde horretan, soldatutako esternebren
muga adierazten dutenak. Behealdean, xifoide apofisiaren gainean, behera-
gunetxo bat bereizten da, XIFOIDE GAINEKO HOBIA.
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Bularrezurraren atzeko aldea toraxaren barrunbeko organoen aurrean
dago. Han ere lerro horizontalak hautematen dira.

Bularrezurraren goiko muturraren erdian muxarradura bereizten da.
Muxarraduraren alboetan, klabikularekin artikulatzeko aurpegi artikular
bana dago.

Hezur honen beheko muturra xifoide apofisiak eratzen du. Gehienetan
kartilagozkoa da, eta oso itxura ezberdinetakoak deskribatu dira.

Bularrezurraren alboko ertz bakoitzean hamairu muxarradura bereizten
dira. Bi eratakoak dira muxarradura horiek: ARTIKULARRAK eta EZ-ARTI-
KULARRAK. Muxarradura artikularrak zazpi dira guztira albo bakoitzean;
saihets-hezurrekin artikulatzeko dira. Muxarradura ez-artikularrak muxarra-
dura artikularren artean tartekatzen dira.

7.5 SAIHETS-HEZURRAK ETA SAIHETS-KARTILAGOAK

Hezur zapalak eta luzeak dira saihets-hezurrak. Arku baten antzera ezartzen
dira bizkar-ornoen eta bularrezurraren artean. Saihets-kartilagoen bidez
elkartzen dira saihets-hezurrak bularrezurrarekin. Saihets-hezurraren eta
saihets-kartilagoaren bildumari SAIHETS-ARKU deritzo. Hogeita lau dira
guztira saihets-hezurrak, hamabi alderdi bakoitzean. Goitik behera zenbatzen
dira: lehen saihets-hezurra, bigarren saihets-hezurra, hirugarren saihets-
hezurra eta abar.

Lehenengo zazpi saihets-hezurren kartilagoak zuzenean bularrezurrera
iristen dira; EGIAZKO SAIHETS-HEZURRAK dira. Azken bost saihets-hezu-
rren kartilagoek ez dira zuzenean bularrezurrean bukatzen; SAIHETS-
HEZUR AIZUNAK dira. Saihets-hezur aizunak bi taldetan sailkatzen dira:
saihets-hezur aizun egiazkoak, eta saihets-hezur lokak. Zortzigarren,
bederatzigarren eta hamargarren saihets-hezurrak dira aizun egiazkoak;
horien kartilagoek ez dira zuzenean bularrezurrean bukatzen, zazpigarren
saihets-hezurraren kartilagoarekin elkartzen dira lehenik, eta, horren bidez,
bukatuko dira bularrezurrean. Hamaikagarren eta hamabigarren saihets-
hezurrak dira lokak; libre daude, bularrezurrarekin artikulatu gabe.
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Hiru zati bereizten dira saihets-hezurretan: atzeko muturra, erdiko zatia
edo gorputza, eta aurreko muturra.

– Atzeko muturrean, SAIHETS-HEZURRAREN BURUA dago.
Buruak bi aurpegi artikular ditu, gandor batek bereiziak. Beheko
aurpegi artikularra zenbaki bereko bizkar-ornoaren gorputzarekin
artikulatzen da. Goiko aurpegi artikularra zenbaki bereko bizkar-
ornoaren gainean dagoen ornoaren gorputzarekin artikulatzen da.
Orno-gorputzekin artikulatu eta gero, saihets-hezurra albora eta
atzealdeara abiatzen da, eta bizkar-ornoaren zeharkako apofisiarekin
artikulatzen da. Artikulazio horretarako ere aurpegi artikularra duen
koskorra du.

– Norabidea aldatuz, saihets-hezurraren gorputza aurrera abiatzen da,
eta, hala, SAIHETS-HEZURRAREN ATZEKO ANGELUA eratzen du.
Saihets-kartilagoarekin elkartu baino lehen, norabidea aldatzen du
berriro, eta, erdiko lerrora abiatuta, SAIHETS-HEZURRAREN
AURREKO ANGELUA eratzen du. Saihets-gorputzaren barneko aldea
toraxeko erraiekin erlazionatzen da. Saihets-gorputzaren kanpoko
aldea toraxeko muskuluekin erlazionatzen da. Goiko ertza biribila da.
Beheko ertza zorrotza da. Beheko ertzaren barnealdean, SAIHETS-
ILDOA bereizten da.

– Saihets-hezurren aurreko muturrek aurpegi artikular bat dute
saihets-kartilagoekin artikulatzeko.

7.6 GOIKO GORPUTZ-ADARRETAKO HEZURRAK

Hurrenkera honetan aztertuko ditugu:

1. Sorbaldako hezurrak.
2. Besoko hezurra.
3. Besaurreko hezurrak.
4. Eskuko hezurrak.

	�




7.6.1 SORBALDAKO HEZURRAK

Bi dira: KLABIKULA aurrealdean, eta ESKAPULA edo OMOPLATOA
atzealdean.

7.6.1.1 Klabikula

Hezur luzea da, bikoitia. Horizontalki dago, gorputzaren bi alderdietan, bula-
rrezurraren manubrioaren eta omoplatoaren akromionaren artean. S italiar
baten antzera okertuta dago, bi kurbadura eratzen dituela, beraz: erdialdeko
kurba, ahurtasuna atzealdera begira duena; eta alboko kurba, ahurtasuna
aurrealdera begira duena.

Bi alde (goikoa eta behekoa) eta bi mutur (erdialdekoa eta albokoa) berei-
ziko ditugu bertan.

Goiko aldearen bi muturretan, zimurdura batzuk ditu; han txertatzen dira
muskuluak.

Beheko aldean, xehetasun hauek bereiziko ditugu, erditik albora: lokailu
bat txertatzen den gainazal zimurtsu bat; luzetarako ildoa; eta beste
zenbait lokailu txertatzen diren beste gainazal zimurtsu bat,.

Erdialdeko muturrak bularrezurraren manubrioarekin artikulatzeko
aurpegi artikular bat du.

Alboko muturrak omoplatoaren akromionarekin artikulatzeko aurpegi
artikular bat du.

7.6.1.2 Omoplatoa

Hezur bikoitia da, zapala eta oso mehea, toraxaren atzealdearen goialdearen
kontra ezarririkoa. Triangelu-itxura du; beraz, bi alde (atzekoa eta aurrekoa),
hiru ertz (erdialdekoa, albokoa eta goikoa) eta hiru angelu (goikoa, behekoa
eta aurrekoa) bereiziko ditugu.
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Atzeko aldea ganbila da. Goiko laurdena eta beheko hiru laurdenak elkar-
tzen diren gunean zeharkako goragune bat du, omoplatoaren arantza deitu-
rikoa. Arantza horren alboko muturretik abiatzen den apofisi luzea akro-
miona da. Omoplatoaren arantzaren gainean dagoen zatiari arantza
gaineko hobi deritzo, eta arantzaren azpian dagoenari, arantza azpiko
hobi.

Aurreko aldea ahurra da, eta eskapula azpiko hobi deritzo. Bertan,
zeiharka dauden zenbait gandor bereizten dira.

Erdialdeko ertza bizkarrezurrari begira dago.

Goiko ertza lepoari begira dago. Alboko muturrean muxarradura txiki bat
du, muxarradura korakoideoa.

Alboko ertza besapera begira dago.

Goiko angelua erdialdeko ertzaren eta goiko ertzaren arteko elkargunea
da.

Beheko angelua erdialdeko ertzaren eta alboko ertzaren arteko elkar-
gunea da.

Aurreko angelua goiko ertza eta alboko ertza elkartzen diren gunea da.
Bertan, gainazal artikularra bereizten da, barrunbe glenoideo deiturikoa.
Barrunbe glenoideoaren eta muxarradura korakoideoaren artean kora-
koide apofisia dago.

7.6.2 BESOKO HEZURRA EDO HUMERO HEZURRA

Besoan hezur bakarra dugu: humero hezurra. Hezur luzea da, bikoitia.
Edozein hezur luzetan bezala, hiru zati bereiziko ditugu bertan: gorputza edo
diafisia, goiko muturra edo epifisi hurbila, eta beheko muturra edo epifisi
urruna.

– Gorputza nahiko zuzena da, baina bere luzetarako ardatzaren ingu-
ruan bihurrituta dirudi.
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– Goiko muturrak aurpegi artikular biribila eta leuna du, humeroaren
buru deiturikoa. Buruaren perimetroa inguratzen duen zati zimurtsuari
humeroaren lepo deritzo. Lepoaren azpian, aurrealdean, bi goragune
daude: erdialdeko goragunea albokoa baino txikiagoa da, eta trokin
deritzo; alboko goraguneari trokiter deritzo. Trokinen eta trokiterren
arteko ildo bertikala ildo bizipitala da.

– Beheko muturrean bi gune bereiziko ditugu: gainazal artikularra
eta artikulazio gaineko goraguneak. Gainazal artikularraren
alboko zatia humeroaren kondiloa da; erdialdeko zatia, hume-
roaren troklea. Humeroaren kondiloak esferaerdi-itxura du.
Aurrealdean, gainean beheragune txiki bat du, humeroaren
erradio-hobia, besaurrearen flexiozko mugimenduetan erradio
hezurraren burua hartuko duena. Humeroaren trokleak polearen
itxura du; edozein poleatan bezala, bi ertz eta eztarria bereiziko
ditugu. Atzealdean, humeroaren troklearen gainean, beheragune bat
bereizten da, humeroaren hobi olekranianoa; besaurrearen esten-
tsio-mugimenduetan kubitu hezurraren olekranioa hartuko duena.
Aurrealdean, humeroaren troklearen gainean, humeroaren hobi
koronoideoa dago; besaurrearen flexiozko mugimenduetan kubitu
hezurraren koronoide apofisia hartuko duena. Humeroaren troklea
eta kondiloa ildo bertikal batek bereizten ditu bata bestetik.
Artikulazio gaineko goraguneak bi dira: epitroklea eta epikondiloa.
Troklearen gainean dago epitroklea. Kondiloaren gainean dago
epikondiloa.

7.6.3 BESAURREKO HEZURRAK

Bi hezur ditugu besaurrean: kubitu hezurra eta erradio hezurra. Bi hezurrak
paralelo daude ezarrita, bata besaurrearen erdiko aldean (kubitu hezurra) eta
bestea alboko aldean (erradio hezurra). Artikulazio mugikorren bidez elkar-
tzen dira bien muturrak. Erdian bata bestetik bereizita daude.

7.6.3.1 Kubitu hezurra

Hezur luzea da, bikoitia. Hiru zati bereiziko ditugu: gorputza, goiko muturra
eta beheko muturra.
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– Gorputzak bolumen handia hartzen du goialdean. Behera goazen
heinean mehetuz doa.

– Goiko muturraren aurrealdean, kubitu hezurraren barrunbe
sigmoideo handia dugu, humeroaren troklearekin artikulatzeko.
Barrunbe horren atzealdean eta goialdean, olekranioa bereizten da;
barrunbearen aurrealdean eta behealdean, koronoide apofisia dago.
Goiko muturraren alboko aldean, koronoide apofisiaren eta olekra-
nioaren artean, kubitu hezurraren barrunbe sigmoideo txikia dago,
erradio hezurraren buruarekin artikulatzeko.

– Beheko muturrak esfera-itxura du, kubitu hezurraren burua da.
Buruaren erdiko aldearen atzealdean, kubitu hezurraren estiloide
apofisia dago.

7.6.3.2 Erradio hezurra

Hezur luzea da, bikoitia. Hiru zati bereiziko ditugu: gorputza, goiko muturra
eta beheko muturra.

– Gorputzaren goialdea mehea da, eta behera goazen heinean loditu
egiten da; gainera, zenbait kurbadura ditu.

– Goiko muturrean, erradio hezurraren burua bereiziko dugu, zilindro-
itxurakoa. Buruaren goiko aldean, beheragune bat dago, erradio
hezurraren kupula edo barrunbe glenoideo deiturikoa. Buruaren
azpian, erradio hezurraren lepoa bereizten da. Lepoaren azpian,
hezurraren aurrealdean, goragune bat dago, erradio hezurraren
tuberositate bizipitala.

– Beheko muturrak piramide-itxura du. Beheko aldean, aurretik atzerai-
noko lerro batek bi aurpegi artikular bereizten ditu: alboko aurpegi
artikularrak triangelu-itxura du, eta eskafoide hezurrarekin artikula-
tzen da; erdiko aldeko aurpegi artikularrak lauki-itxura du, eta ilar-
gierdi-antzeko hezurrarekin artikulatuko da. Alboko aldean, apofisi luze
bat dago, erradio hezurraren estiloide apofisia. Atzeko eta alboko
aldeetan, zenbait ildo bertikal daude. Erdialdeko aldean, aurpegi arti-
kular bat dago, erradio hezurraren barrunbe sigmoideoa, eta kubitu
hezurraren buruarekin artikulatzen da.
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7.6.4 ESKUKO HEZURRAK

Hiru taldetan banatuko ditugu: karpo-hezurrak, metakarpo-hezurrak eta
hatzetako hezurrak.

7.6.4.1 Karpo-hezurrak

Zortzi hezur txiki dira, bi lerrotan ezarririk. Goiko lerroan, lau hezur ditugu;
albotik erdiko aldera hauek dira: eskafoide hezurra, ilargierdi-antzeko
hezurra, hezur piramidala eta hezur pisiformea. Beheko lerroan, beste
lau hezur ditugu; albotik erdiko aldera hauek dira: trapezio hezurra, hezur
trapezoidea, hezur handia eta gako-antzeko hezurra.

Kubo-itxurakoak dira karpo-hezur guztiak; beraz, sei alde ditu bakoitzak.
Horietako bi alde (aurrekoa eta atzekoa) zimurrak dira; esku azpiko eta esku
gaineko ehunekin erlazionatzen dira. Beste lau aldeak (goikoa, behekoa,
albokoa eta erdialdekoa) leunak dira, eta inguruko hezurrekin artikulatzen
dira.

7.6.4.2 Metakarpo-hezurrak

Bost hezur dira. Erradioen antzera, karpo-hezurren beheko lerrotik hatzen
oinaldera abiatzen dira. Albotik erdiko aldera izendatzen dira: lehena, biga-
rrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Hezur luzeak dira; beraz, hiru
zati bereiziko ditugu: gorputza, goiko muturra eta beheko muturra.

– Gorputzaren kurbadurak aurrera begiratzen duen ahurtasuna du.

– Goiko muturrean bost aurpegi bereiziko ditugu. Aurpegi horietatik hiru
artikularrak dira (goikoa, erdialdekoa eta albokoa) eta beste biak ez
dira artikularrak (aurrekoa eta atzekoa). Goiko aurpegi artikularra
karpo-hezurrekin artikulatzen da. Erdialdeko eta alboko aurpegi artiku-
larrak ondoko metakarpo-hezurrekin artikulatzen dira.

– Beheko muturrak buru artikular baten itxura du. Dagokion hatzeko
lehenengo falangearekin artikulatzen da.
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7.6.4.3 Hatzetako hezurrak

Hatz bakoitza hiru hezur txikiz eratuta dago; hezur txiki bakoitzari falange
deritzo. Goitik behera izendatzen dira falangeak: lehenengoa edo falan-
gea, bigarrena edo falangina eta hirugarrena edo falangeta. Lehenengo
hatzak edo hatz lodiak bi falange baino ez ditu; bigarren falangea falta
zaio.

– Lehenengo falangea: Hezur luzea da; beraz, hiru zati bereiziko
ditugu: gorputza, goiko muturra eta beheko muturra. Gorputzaren
kurbadurak aurrealdera begiratzen duen ahurtasuna du. Goiko
muturra dagokion metakarpo-hezurraren buruarekin artikulatzen da;
horretarako, barrunbe artikular bat du, barrunbe glenoideo deiturikoa.
Beheko muturra troklea artikularra da.

– Bigarren falangea: Hezur luzea da; beraz, hiru zati bereiziko ditugu:
gorputza, goiko muturra eta beheko muturra. Gorputzak lehenengo
falangearen gorputzaren itxura du. Goiko muturra lehenengo falan-
gearen troklearekin artikulatzen da; horretarako, bi barrunbe glenoideo
ditu. Beheko muturra troklea artikularra da.

– Hirugarren falangea: Hau ere hezur luzea da; beraz, gorputza, goiko
muturra eta beheko muturra bereiziko ditugu. Gorputza zuzena da.
Goiko muturra bigarren falangearen goiko muturraren antzekoa da.
Beheko muturrak ferra-itxura du; atzealde leuna eta aurrealde zimur-
tsua ditu.

7.7 BEHEKO GORPUTZ-ADARRETAKO HEZURRAK

Hurrenkera honetan aztertuko ditugu:

1. Aldakako hezurra.
2. Izterreko hezurra.
3. Zangoko hezurrak.
4. Oineko hezurrak.
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7.7.1 ALDAKAKO HEZURRA EDO HEZUR KOXALA EDO HEZUR

PELBIKOA

Errain-hezurraren albo banatan kokaturiko hezur bikoitia da. Bi hezur koxalak
(eskuinekoa eta ezkerrekoa) elkartuta daude aurrealdean, pubiseko sinfi-
siaren bidez. Elkarrengandik bereizita daude atzealdean, errain-hezurra
kokatzen baita bien artean.

Hiru piezaz osatuta dago hasieran hezur koxala: ileona, iskiona eta
pubisa. Goi-alboan dago ileona; aurrealdean, pubisa; eta behealdean,
iskiona. Denborarekin, hiru pieza horiek soldatu egiten dira, eta hezur bakarra
eratzen dute.

Hezur koxala laua da, lauki-itxurakoa. Bi alde (kanpokoa eta barnekoa),
lau ertz (goikoa, behekoa, aurrekoa eta atzekoa) eta lau angelu (aurre-
goikoa, atze-goikoa, aurre-behekoa eta atze-behekoa) deskribatuko ditugu.

– Kanpoko aldearen erdian, barrunbe kotiloideoa bereiziko dugu;
esfera hutsaren itxura du, eta femur hezurraren buruarekin artikulatzen
da. Barrunbea inguratuz, goragune zirkular bat dago, bekain koti-
loideo deiturikoa. Barrunbearen gainean, kanpoko hobi iliakoa dago;
han, muskuluak txertatzeko bi lerro erdizirkular bereizten ditugu.
Barrunbe kotiloideoaren azpian, zulo hertsatzailea dago.

– Barneko aldearen erdian, goitik behera eta atzetik aurrera doan lerro
bat bereizten da, izendatu gabeko lerro deiturikoa. Lerroaren gainean
kokatzen den barrunbe zabalari barneko hobi iliako deritzo.
Lerroaren azpian eta atzean, xehetasun hauek bereiziko ditugu, goitik
behera: lokailuak txertatzeko gainazal zimurra, tuberositate iliako
deiturikoa; belarri-antzeko gainazal artikularra, errain-hezurraren
antzeko aurpegiarekin artikulatzen dena; lauki-antzeko gainazal
leuna; eta zulo hertsatzailea.

– Aurreko ertzean, goitik behera, xehetasun hauek bereiziko ditugu:
goragunea, aurre-goiko arantza iliako deiturikoa; muxarradura;
goragunea, aurre-beheko arantza iliako deiturikoa; muxarradura;
goragunea, goragune ileopektineo deiturikoa; gainazal triangeluar
leuna, gainazal pektineo deiturikoa; goragunea, pubisaren arantza
deiturikoa; eta pubisaren angelua.
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– Atzeko ertzean, goitik behera, xehetasun hauek bereiziko ditugu:
goragunea, atze-goiko arantza iliako deiturikoa; muxarradura txikia;
goragunea, atze-beheko arantza iliako deiturikoa; muxarradura
zabala eta sakona, muxarradura ziatiko handi deiturikoa; goragunea,
arantza ziatiko deiturikoa; muxarradura, muxarradura ziatiko txiki
deiturikoa; eta goragune handia, iskionaren gorputza.

– Goiko ertza S italiar bat bezala bihurritzen da, eta gandor iliako ere
deitzen zaio.

– Beheko ertza pubisaren angelutik iskionaren gorputzeraino doa.
Iskionaren goranzko adarrak eta pubisaren beheranzko adarrak
eratzen dute.

– Aurre-goiko angelua aurre-goiko arantza iliakoak eratzen du.

– Atze-goiko angelua atze-goiko arantza iliakoak eratzen du.

– Aurre-beheko angelua pubisaren angeluak eratzen du.

– Atze-beheko angelua iskionaren gorputzak eratzen du.

7.7.2 IZTERREKO HEZURRA EDO FEMUR HEZURRA

Hezur luzea da, bikoitia. Hiru zati bereiziko ditugu: gorputza, goiko muturra
eta beheko muturra.

– Gorputza bihurrituta dago luzetarako ardatzean. Hiru alde eta hiru ertz
bereiziko ditugu. Aldeak leunak eta ganbilak dira; aurrekoa, erdial-
dekoa eta albokoa dira. Atzekoa, albokoa eta erdialdekoa dira
ertzak; erdialdekoa eta albokoa ez dira oso nabarmenak, baina atzeko
ertza zimurra eta lodia da, femur hezurraren lerro latz deiturikoa.
Lerro latza adarkatu egiten da bere bi muturretan; goiko muturrean hiru
adar ematen ditu, eta beheko muturrean, bi. Beheko bi adarren arteko
guneari gune edo triangelu popliteo deritzo.

– Goiko muturrean, femur hezurraren burua aurkituko dugu; ia esfera
osoaren itxura du, eta hezur koxalaren barrunbe kotiloideoarekin arti-
kulatzen da. Buruaren azpian, femur hezurraren lepoa dago; lepoaren
azpian eta alboan kokaturiko goragunea trokanter handia da;
lepoaren azpian eta erdiko aldean kokaturikoa trokanter txikia da.
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– Beheko muturrean, polea-itxurako gune artikular bat bereiziko dugu,
femur hezurraren troklea. Troklea guztietan bezala, alboko bi aurpe-
giak eta aurretik atzerainoko ildoa edo eztarria bereiziko ditugu.
Atzealdean, troklearen ildoa muxarradura handia bihurtzen da.
Muxarradura handi horrek bi zati banatzen ditu femur hezurraren
beheko muturrean: erdialdeko kondiloa eta alboko kondiloa.
Aurrealdean, troklearen gainean, beheragune bat bereizten da, troklea
gaineko hobi deiturikoa.

7.7.3 ZANGOKO HEZURRAK

Bi hezur ditugu zangoan: berna-hezurra eta perone hezurra. Bi hezurrak
bata bestearekiko paralelo ezarrita daude: berna-hezurra zangoaren
erdiko aldean eta perone hezurra alboko aldean. Bi hezur horiek elkarrekin
artikulatuta daude beren bi muturretan. Erdian, elkarrengandik bereizita
daude. Belauneko artikulazioaren aurrean, berna-hezurraren eta pero-
nearen gainean, beste hezur bat bereiziko dugu: errotula hezurra edo
patela.

7.7.3.1 Errotula hezurra edo patela

Belaunaren aurrealdean dagoen gaztain-itxurako hezur motz bat da. Aurreko
aldea, atzeko aldea, oinaldea eta erpina bereiziko ditugu.

– Aurreko aldea larruazalaren azpian dagoen alde ganbila da. Erdian,
goitik beherako zenbait ildo paralelo ditu. Hainbat zulok zeharkatzen
dute alde osoa.

– Atzeko aldea belauneko artikulazioaren gainean dago. Lerro batek
bereizten ditu atzeko aldearen goiko hiru laurdenak eta beheko laur-
dena. Lerroaren azpian dagoen zatia zimurra da; gainean dagoena,
leuna. Lerro gaineko zati hori femurraren troklearekin artikulatzen da;
hari egokitzeko, bi aurpegi artikular ahur ditu, lerro bertikal batez
bereizirik.

– Oinaldea goialdean dago.

– Erpina behealdean dago.
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7.7.3.2 Berna-hezurra

Hezur luzea da, bikoitia, S italiar baten antzera kurbatutakoa eta bere luzeta-
rako ardatzean bihurritutakoa. Gorputza, goiko muturra eta beheko muturra
bereiziko ditugu.

– Gorputzak hiru alde eta hiru ertz ditu. Erdialdekoa, albokoa eta
atzekoa dira aldeak. Atzeko aldearen goialdean, goitik behera eta
albotik erdiko aldera doan gandorra bereizten da. Aurrekoa, erdial-
dekoa eta albokoa dira ertzak.

– Goiko muturra oso handia da. Muturraren goiko aldean, bi barrunbe
artikular ditugu, berna-hezurraren barrunbe glenoideoak, eta femur
hezurraren kondiloekin artikulatzen dira. Barrunbe glenoideo bat alboan
dago, eta bestea erdiko aldean; bata bestetik bereiziz, aurretik atzera,
zenbait goragune bereizten dira; goraguneek, eskuarki, berna-hezu-
rraren arantza eratzen dute. Barrunbe glenoideoen azpian, berna-
hezurraren tuberositateak bereizten dira, bata albokoa eta bestea
erdiko aldekoa. Alboko tuberositatean, perone hezurrarekin artikula-
tzeko aurpegia bereizten da. Aurrealdean, bi tuberositateak elkartuta
daude; beren aurreko goragunea berna-hezurraren aurreko tuberosi-
tatea edo tuberkulua da. Atzealdean, muxarradura sakon batek
bereizten ditu bata bestetik alboko eta erdiko aldeko tuberositatea.

– Beheko muturra goikoa baino txikiagoa da. Beheko aldea astragalo
hezurraren polearekin artikulatzen da; horretarako, gainazal artikular
leun ahurra du. Erdiko aldetik, goitik behera, apofisi handi bat abiatzen
da, erdialdeko maleolo deiturikoa. Alboko aldean, perone hezurraren
beheko muturrarekin artikulatzeko, aurpegi artikular bat bereizten da.

7.7.3.3 Perone hezurra

Hezur luze eta mehea da. Hiru zati bereiziko ditugu: gorputza, goiko muturra
eta beheko muturra.

– Gorputza zuzena da.

– Goiko muturra perone hezurraren burua da. Erdiko aldean, berna-
hezurraren goiko muturrarekin artikulatzeko, aurpegi artikular bat du.
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Aurpegi horren alboan eta atzealdean, gora abiatzen den apofisi bat
bereizten da, perone hezurraren estiloide apofisi deiturikoa.

– Beheko muturraren alboko aldean, alboko maleoloa bereizten da.
Erdiko aldean, berna-hezurraren beheko muturrarekin artikulatzeko,
aurpegi artikular bat du. Behealdean, astragaloarekin artikulatzeko
aurpegi artikular bat du.

7.7.4 OINEKO HEZURRAK

Hiru taldetan banatzen dira oineko hezurrak: tartsoko hezurrak, metatartsoko
hezurrak eta behatzetako hezurrak.

7.7.4.1 Tartsoko hezurrak

Zazpi hezur txiki dira, bi lerrotan ezarririkoak. Atzeko lerroan bi hezur ditugu:
astragaloa goian, eta kalkaneoa behean. Aurreko lerroan bost hezur
ditugu: kuboide hezurra alboan, eskafoide hezurra erdiko aldean, eta hiru
kuneiformeak eskafoide hezurraren aurrean. Karpo-hezurrak bezala, hauek
ere hezur motzak dira, kubo-itxurakoak.

7.7.4.2 Metatartsoko hezurrak

Bost hezur dira. Erradioen antzera abiatzen dira, tartsoko hezurren aurreko
lerrotik behatzen oinaldera. Erditik albora izendatzen dira: lehenengoa, biga-
rrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Hezur luzeak dira; beraz, hiru
zati bereiziko ditugu: gorputza, goiko muturra eta beheko muturra.

– Gorputzaren kurbadurak behera begiratzen duen ahurtasuna du.

– Goiko muturrean bost aurpegi bereiziko ditugu. Aurpegi horietatik hiru
artikularrak dira (atzekoa, erdialdekoa eta albokoa), eta beste biak ez
dira artikularrak (goikoa eta behekoa). Atzeko aurpegi artikularra
tartsoko hezurrekin artikulatzeko da. Erdialdeko eta alboko aurpegi
artikularrak ondoko metatartsoko hezurrekin artikulatzeko dira.

– Beheko muturra buru artikularra da. Dagokion behatzeko lehenengo
falangearekin artikulatzen da.
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7.7.4.3 Behatzetako hezurrak

Behatz bakoitza hiru falangez osatuta dago. Atzetik aurrera izendatzen dira
falangeak: lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Lehenengo behatzak edo
behatz lodiak bi falange baino ez ditu; bigarren falangea falta zaio. Oineko
falangeen ezaugarriak eskuko falangeen antzekoak dira; oinekoak, dena
den, motzagoak dira.

7.8 HEZUR SESAMOIDEOAK

Hezur motzak dira, biribilak, eta txikiak jeneralean. Eskuko eta oineko zenbait
artikulazioen artean edo zenbait tendoiren barnean daude. Ez dira beti izaten;
hezur hauen kopurua aldakorra da, pertsonaren araberakoa.
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Hezurrak elkartuta mantentzen dituzten osagaien bildumek eratzen
dituzte artikulazioak. Gorputzeko artikulazio gehienek mugitu egin ditzakete
elkartzen dituzten hezur-muturrak; artikulazio mugikorrak edo diartrosiak
dira. Batzuetan, oso txikia da artikulazioen mugikortasuna; artikulazio erdi-
mugikorrak edo anfiartrosiak dira horiek. Beste artikulazio batzuk, berriz,
ez dira batere mugitzen; artikulazio ez-mugikorrak edo finkoak edo sinar-
trosiak dira.

8.1 SINARTROSIAK EDO ARTIKULAZIO FINKOAK

Kartilago-ehunez edo ehun konektibo izpitsuz elkartuta daude hezur-
muturrak. Horren arabera, bi talde sailkatuko ditugu sinartrosietan: sinkondro-
siak eta sinfibrosiak.

8.1.1 SINKONDROSIAK

Hazteko garaian, kartilagoen bidez daude elkartuta hezur-muturrak.
Hazkuntza-garaia amaitutakoan, kartilagoa hezurtu egingo da, eta elkarri
soldatuta geratuko dira hezur-muturrak. Soldadura gertatu ondoren, elkarke-
tari sinostosi deritzo. Adibidea: hezur okzipitalaren eta esfenoidearen arteko
artikulazioa; edo egiazko artikulazioa ez bada ere, hezur luzeen epifisien eta
diafisiaren arteko elkarketa.

8.1.2 SINFIBROSIAK

Ehun konektibo izpitsuz elkartuta daude hezur-muturrak. Bizitzan oso
berandu, artikulazio hauetan ere sinostosia gertatuko da. Burezurreko
hezurren arteko artikulazioak horren adibide dira; hezur horien arteko sinfi-
brosiei jostura deitzen zaie. Zenbait jostura mota bereizten dira:

– Jostura horzduna: bi hezur-muturrek hortz-antzeko luzakinak dituzte,
eta hatzen arteko elkarketaren antzekoa gertatzen da: hezur baten
luzakina beste hezurraren luzakinen arteko gunean sartzen da.
Adibidea: bi hezur parietalen arteko jostura.
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– Jostura ezkatatsua: hezur-muturrek alaka dute ertzean. Hezur baten
alaka beste hezurraren ertzeko alakari egokitzen zaio. Adibidea: hezur
tenporalaren eta hezur parietalaren arteko jostura.

– Jostura harmonikoa: bi hezur-muturrek gainazal leuna dute.
Adibidea: bi sudur-hezurren arteko elkarketa.

– Eskindilesia: hezur baten gandorra beste hezur baten arrailaduran
edo ildoan dago. Adibidea: esfenoide hezurraren gorputzaren eta
bomer hezurraren arteko artikulazioa.

8.2 ANFIARTROSIAK EDO ARTIKULAZIO ERDIMUGI-
KORRAK

Hezur-muturren gainazal artikularrak kartilago hialinoz estalita daude, eta
ehun konektibo izpitsuz edo zuntz-kartilagoz elkartuta daude. Elkarketa
indartzeko, lokailuak daude. Zenbait anfiartrosiatan, hezur-muturren artean
barrunbe bat bereizten da, baina mintz sinobialik eratu gabe; diartroanfiar-
trosi deritzo barrunbea duen anfiartrosiari. Orno-gorputzen arteko artikula-
zioak eta pubiseko sinfisia anfiartrosien adibideak dira.

8.3 DIARTROSIAK, ARTIKULAZIO MUGIKORRAK EDO
SINOBIADUNAK

Osagai hauek bereiziko ditugu diartrosietan:

– Hezur-muturren gainazal artikularrak kartilago hialinoz estalita.

– Kapsula artikularra.

– Barrunbe artikularra.

– Likido sinobiala.

– Lokailuak.

– Zenbait osagarri: kartilago inguratzaileak, diskoak eta meniskoak.
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Estalki-hodi bat balitz bezala elkartzen ditu bi hezur-muturrak kapsula
artikularrak, eta, hala, barrunbe itxi bat eratzen du, barrunbe artikularra. Bi
geruza ditu kapsulak: kanpoko geruza eta barneko geruza.

Kanpoko geruza edo geruza izpitsua ehun konektibo izpitsuz eraturik
dago, eta nerbio-bukaera ugari ditu. Batzuetan ez da erabat jarraitua, leihoak
edo zirrikituak ditu; zirrikitu horietatik, barneko geruza edo geruza sinobiala
kanporatzen da, eta serosa-poltsak eratzen dira.

Barneko geruza edo mintz sinobiala ehun konektibo harrokoa da, odol-
hodi ugari ditu, eta mesenkima-zelulez estalita dago. Kartilago hialinoz esta-
litako hezur-muturren gunea izan ezik, barrunbe artikular osoa estaltzen du
mintz sinobialak, eta likido sinobiala ekoizten du. Likido horrek barrunbe
artikular osoa bustitzen du. Odoleko plasmaren iragazkia da, azido hialuro-
niko kantitate handia du, eta arrautza-zuringoaren antzeko biskositatea du.

Kapsula artikularra indartuz, lokailuak daude. Horiek ere ehun konektibo
izpitsuz eratuta daude.

Artikulazioari egonkortasuna ematen dioten beste osagai batzuk inguruko
muskuluak dira.

Hezur-muturren gainazalak kartilago hialinoz estalita daude. Kartilago-
ehunak ez du odol-hodirik; beraz, hezur-muturretako gainazaleko kartilagoa
difusioz elikatzen da likido sinobialetik eta inguruko ehunen odol-hodietatik.

Artikulazio batzuetan, gainazal artikularrak ez dira erabat ongi egokitzen.
Kasu horietan, artikulazioaren dinamika hobetuko duten zenbait osagarri
azalduko dira: kartilago inguratzaileak, diskoak eta meniskoak. Hirurak
zuntz-kartilagoz eratuta daude.

Kartilago inguratzaileak: eraztun baten antzera ezartzen dira hobi- edo
barrunbe-itxurako gainazal artikularraren inguruan, eta, hala, haren sakonta-
suna handitzen dute. Barrunbe-itxurako gainazal horrekin artikulatu behar
duen buru edo kondiloak gainazal handiagoa izango du harekin egokitzeko.
Adibideak: eskapula hezurraren eta humero hezurraren arteko artikulazioa,
edo hezur koxalaren eta izterrezurraren artekoa.
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Diskoak: artikulazioko bi hezur-muturren gainazal artikularren artean
daude. Hala, barrunbe artikularra bi ganbaratan banatzen dute: disko
gainekoa eta disko azpikoa. Diskoen zirkunferentzia kapsula artikularrari
erantsita egoten da. Zulatu gabe edo zulatuta egon daiteke diskoen erdiko
zatia; lehenengoak egiazko diskoak dira; bigarrenak ez dira egiazko diskoak,
eraztunak baizik. Adibidea: hezur tenporalaren eta beheko masailezurraren
arteko artikulazioa.

Meniskoak: diskoak bezala, artikulazioko bi hezur-muturren gainazal arti-
kularren artean daude, baina bi ganbara bereizi gabe. Ez dira eraztun osoak,
ilargierdi-antzekoak baizik. Adibidea: belauneko artikulazioa.

Diartrosien mugimendu nagusiak hauek dira:

Lerradura edo labaindura, errotazioa, flexioa, estentsioa, abdukzioa,
adukzioa eta zirkundukzioa.

Lerradura: bata bestearekiko lerratzen dira bi gainazal artikularrak.
Diartrosi guztiek dute mugimendu hori. Adibidea: beheko masailezurraren
aurreratze- eta atzeratze-mugimenduak.

Errotazioa: hezurraren luzetarako ardatzaren inguruan mugitzen da
hezurra. Barnealdeko errotazioan, hezurraren aurrealdea erdiko aldera
biratzen da. Kanpoaldeko errotazioan, hezurraren aurrealdea alboko aldera
biratzen da. Pronazioa eta supinazioa errotazioko mugimendu bereziak
dira; mugimendu horietan, besaurrea eta eskua mugitzen dira. Pronazioaren
bidez, hasieran aurrealdera begira dagoen esku-ahurrak gero atzealdera
begiratuko du. Pronazioaren kontrako mugimendua da supinazioa; supina-
zioaren bidez, hasieran atzealdera begira dagoen esku-ahurra aurrealdera
begira jarriko da.

Flexioa: artikulazioko hezur bat beste baten kontra tolesten da, eskuarki
aurrealdera mugituz; hala, bi hezurren arteko artikulazioaren angelua txikitu
egiten da. Adibideak: besaurrea besoaren kontra tolesteko mugimendua eta
izterra abdomenaren kontra tolestekoa.

Estentsioa: flexioaren kontrako mugimendua da. Artikulazioko hezur bat
beste batetik urruntzen da, eskuarki atzealdera mugituz; hala, bi hezurren
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arteko artikulazioaren angelua handitu egiten da. Adibideak: eskuko hatzak
luzatzeko mugimendua eta zangoa luzatzekoa.

Abdukzioa: gorputz-adarra gorputzaren erdiko lerrotik urruntzen da mugi-
mendu horren bidez.

Adukzioa: gorputz-adarra gorputzaren erdiko lerrora hurbiltzen da.

Zirkundukzioa: flexioaren, abdukzioaren, estentsioaren eta adukzioaren
konbinazioa da. Gorputz-adarraren zati urrunak zirkulua deskribatzen du
zirkundukzio mugimenduan.

Diartrosien sailkapena, hezur-muturren gainazal artikularren itxu-
raren arabera:

– Enartrosiak: alde batetik buru esferikoa eta bestetik kopa-itxurako
barrunbea artikulatzen dira. Norabide guztietako mugimenduak dituzte
artikulazio horiek: flexioa, estentsioa, adukzioa, abdukzioa, zirkunduk-
zioa eta errotazioa. Adibideak: hezur koxalaren eta izterrezurraren
arteko artikulazioa, eta eskapula hezurraren eta humero hezurraren
artekoa.

– Kondilartrosiak: alde batetik kondiloa eta bestetik barrunbe glenoi-
deoa artikulatzen dira. Enartrosien mugimendu guztiak dituzte, errota-
zioa izan ezik. Adibidea: erradio hezurraren eta karpo-hezurren arteko
artikulazioa.

– Elkarrekiko doiketa: ahurrak eta ganbilak dira gainazalak, baina
kontrako noranzkoan. Gainazal baten ahurtasuna bestearen ganbilta-
sunari egokitzen zaio (zaldizkoa zaldiaren gainean bezala).
Mugimendu guztiak ditu, errotazioa izan ezik. Adibidea: trapezio hezu-
rraren eta metakarpoko lehen hezurraren arteko artikulazioa.

– Trokleartrosiak edo ginglimoak: batetik, troklea eta, bestetik,
gandorra eta bi barrunbetxo glenoideo dituen gainazala artikulatzen
dira. Bi mugimendu ditu: flexioa eta estentsioa. Adibidea: humero
hezurraren eta kubitu hezurraren arteko artikulazioa.

– Trokoideak: alde batetik zilindroa eta bestetik eraztun-erdia artikula-
tzen dira. Errotazioa da egiten duen mugimendu bakarra. Adibidea:
axisaren odontoide apofisiaren eta atlasaren arteko artikulazioa.
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– Artrodiak: artikulatzen diren bi gainazalak lauak dira. Egin dezakeen
mugimendu bakarra lerradura da. Adibidea: akromionaren eta klabiku-
laren arteko artikulazioa.

8.4 BIZKARREZURRAREN ARTIKULAZIOAK

Bizkarrezurra osatzen duten ornoak elkarrekin artikulatzen dira. Gainera,
bizkarrezurra buruarekin artikulatzen da goialdean, saihets-hezurrekin
alboetan eta bi hezur koxalekin behealdean.

8.4.1 BIZKARREZURREKO ORNOEN ARTEKO ARTIKULAZIOAK

Beren gorputzen eta apofisi artikularren bidez artikulatzen dira elkarrekin
ornoak. Gainera, ornoen xaflak, arantza-antzeko apofisiak eta zeharkako
apofisiak elkartuta daude, hurrenez hurren, baina artikulaziorik eratu gabe.

1. Orno-gorputzen arteko artikulazioak. Anfiartrosiak dira. Orno-
gorputz bakoitzaren goiko aldea gainean duen orno-gorputzaren
beheko aldearekin artikulatzen da; orno-gorputzaren beheko aldea
azpian duen orno-gorputzaren goiko aldearekin artikulatzen da. Bi
gainazal artikular horien artean kartilagozko disko artikular bat dago.
Bi lokailuk indartzen dute artikulazioa: aurreko orno-lokailu komunak
eta atzeko orno-lokailu komunak. Hezur okzipitalaren oinaldeko
gainazaletik errain-hezurraren goialderaino doa aurreko orno-lokailu
komuna, orno-gorputzen aurrealdean kokaturik. Hezur okzipitalaren
oinaldeko gainazaletik errain-hezurreraino doa atzeko orno-lokailu
komuna, orno-gorputzen atzealdean kokaturik.

2. Ornoen apofisi artikularren arteko artikulazioak. Artrodiak dira.
Orno baten beheko apofisi artikularrak azpian duen ornoaren goiko
apofisi artikularrekin artikulatzen dira. Ornoaren goiko apofisi arti-
kularrak gainean duen ornoaren beheko apofisi artikularrekin artiku-
latzen dira.

3. Orno-xaflen arteko elkarketak. Ez dugu gainazal artikularrik aurki-
tuko; baina xafla bakoitza gaineko eta azpiko xaflekin lokailuen bidez
dago elkartuta. Orno-xaflak elkartzen dituzten lokailuei lokailu hori
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deritze. Lokailu hori bakoitzak lauki-itxura du; lokailuaren goiko ertza
goiko xaflaren aurreko aldean txertatzen da, eta beheko ertza, azpiko
xaflaren goiko ertzean.

4. Arantza-antzeko apofisien arteko elkarketak. Arantza arteko lokai-
luen eta arantza gaineko lokailuen bidez daude elkartuta. Arantza
arteko lokailuak arantza-antzeko apofisien artean kokatzen dira; goial-
dean, gainean duten arantza-antzeko apofisian txertatzen dira, eta
behealdean, azpian duten arantza-antzeko apofisian. Arantza gaineko
lokailuak goitik behera zeharkatzen du bizkarrezurra, arantza-antzeko
apofisien erpinetan txertatuz.

5. Zeharkako apofisien arteko elkarketak. Zeharkako apofisien
arteko lokailuen bidez daude elkartuta.

Bizkarrezurrak, osorik hartuta, bost mugimendu mota egin ditzake: flexioa,
estentsioa, alboetara okertzea, zirkundukzioa eta errotazioa.

8.4.2 ZENBAIT ORNOREN ARTEKO ARTIKULAZIO BEREZIAK: LEHEN BI

LEPAORNOEN ARTEKO ARTIKULAZIOA

Bi artikulazio bereiziko ditugu: artikulazio atloidoaxoideoa eta artikulazio
atloidoodontoideoa.

1. Artikulazio atloidoaxoideoa. Artrodia da. Atlasaren alboko masen
azpiko aldean dauden aurpegi artikularrak axisaren goiko apofisi
artikularrekin artikulatzen dira. Bi lokailuk indartzen dute artikulazioa.
Aurreko lokailu atloidoaxoideoa atlasaren aurreko arkuaren beheko
ertzetik eta haren aurreko tuberkulutik axisaren gorputzaren aurreko
alderaino doa. Atzeko lokailu atloidoaxoideoa atlasaren atzeko
arkutik eta haren atzeko tuberkulutik axisaren xafletaraino eta haren
arantza-antzeko apofisiaren oinalderaino doa.

2. Artikulazio atloidoodontoideoa. Trokoidea da. Axisaren apofisi
odontoideoa atlasaren aurreko arkuaren atzeko aldean dagoen
aurpegi artikularrarekin eta atlasaren zeharkako lokailuarekin artiku-
latzen da. Elkarketa okzipitoaxoideoko lokailuek indartzen dute atla-
saren eta axisaren arteko artikulazioa; batetik, hezur okzipitalean eta,
bestetik, odontoide apofisian txertatzen dira lokailu horiek.
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Artikulazio honetako mugimendu bakarra errotazioa da: atlasa odontoide
apofisiaren inguruan mugitzen da.

8.4.3 BIZKARREZURRAREN ETA BUREZURRAREN ARTEKO ARTIKULA-
ZIOAK

Burezurra lehen bi lepaornoekin elkartzen da, hezur okzipitalaren bidez.
Bi elkarketa bereiziko ditugu: artikulazio okzipitoatloideoa eta elkarketa
okzipitoaxoideoa.

1. Artikulazio okzipitoatloideoa. Diartrosia da, kondilo bi dituena.
Hezur okzipitalaren bi kondiloak atlasaren alboko masen goiko
aldean dauden barrunbe glenoideoekin artikulatzen dira. Zenbait
lokailuk indartzen dute artikulazioa. Aurreko lokailu okzipitoatloi-
deoa eta atzeko lokailu okzipitoatloideoa dira lokailu horiek. Aurreko
lokailu okzipitoatloideoa zulo okzipitalaren aurreko ertzetik atlasaren
aurreko arkuaren goiko ertzeraino doa. Atzeko lokailu okzipitoatloideoa
zulo okzipitalaren atzeko ertzetik atlasaren atzeko arkuaren goiko
ertzeraino doa.

Hiru mugimendu mota egin ditzake buruak artikulazio honetan:
flexioa, estentsioa eta alboetara makurtzea.

2. Elkarketa okzipitoaxoideoa. Ez da egiazko artikulazioa, ez baitago
gainazal artikularrik bi hezur horien artean; baina lokailuen bidez
elkartuta daude: lokailu okzipitoaxoideoak eta lokailu okzipitoo-
dontoideoak. Lokailu okzipitoaxoideoak hiru dira: erdikoa eta bi
alboetakoak; zulo okzipitalaren aurrealdetik eta alboetatik behera
abiatzen dira, orno-hodiaren barnean, eta axisaren gorputzaren atzeko
aldean txertatzen dira. Lokailu okzipitoodontoideoak hiru dira: erdikoa
eta bi alboetakoak; zulo okzipitalaren aurrealdetik eta alboetatik
behera abiatzen dira, orno-hodiaren barnean, eta axisaren odontoide
apofisiaren erpinean txertatzen dira.
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Bizkarrezurraren eta saihetsen arteko artikulazioak (geroago aztertuko
ditugu)

Bizkarrezurraren eta hezur koxalen arteko artikulazioak (geroago
aztertuko ditugu)

8.5 BUREZURREKO ARTIKULAZIOAK

Burezurreko hezur-pieza gehienak sinartrosien (artikulazio finkoen) bidez
artikulatzen dira elkarrekin. Artikulazio mugikor bakarra bereiziko dugu:
beheko masailezurraren eta hezur tenporalaren arteko artikulazioa.

8.5.1 BEHEKO MASAILEZURRAREN ETA HEZUR TENPORALAREN

ARTEKO ARTIKULAZIOA

Buruaren albo banatan, beheko masailezurraren kondiloa eta hezur
tenporalaren kondiloa eta barrunbe glenoideoa artikulatzen dira, eta
kondilartrosia eratzen dute. Hezur tenporalaren kondiloak eta barrunbe
glenoideoak, bien artean, lauki-antzeko gainazal artikular bat eratzen dute;
gainazal hori ganbila da aurrealdean, eta ahurra atzealdean. Ondorioz, arti-
kulazio horretan, bi gainazal ganbil artikulatu behar dira. Gainazal horiek
ondo egokitzeko, bien artean disko izpitsua kokatuko da. Diskoaren goiko
aldea aurrealdean ahurra eta atzealdean ganbila da, hezur tenporalaren
gainazalari egokitzeko. Diskoaren beheko aldea ahurra da, masailezu-
rraren gainazalari egokitzeko. Bi lokailuk indartzen dute artikulazioa:
kanpoko lokailuak eta barneko lokailuak. Kanpoko lokailua artikula-
zioaren kanpoko aldean dago; barneko lokailua, artikulazioaren barneko
aldean.

Hiru mugimendu mota egin ditzake beheko masailezurrak: goratu eta
beheratu; aurreratu eta atzeratu; bi alboetara egin (eskuinaldera eta
ezkerraldera).
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8.6 TORAXEKO ARTIKULAZIOAK

Bost artikulazio mota bereiziko ditugu:

1. Saihets-hezurren eta bizkarrezurraren arteko artikulazioak.
2. Saihets-hezurren eta saihets-kartilagoen arteko artikulazioak.
3. Saihets-kartilagoen eta bularrezurraren arteko artikulazioak.
4. Saihets-kartilagoen arteko artikulazioak.
5. Bularrezurraren piezen arteko artikulazioak.

8.6.1 SAIHETS-HEZURREN ETA BIZKARREZURRAREN ARTEKO ARTIKU-
LAZIOAK

Bi puntutan artikulatzen da saihets-hezur bakoitza bizkarrezurrarekin:
A) saihets-hezurraren burua orno-gorputzen alboarekin artikulatzen da;
B) saihets-hezurraren tuberositatea ornoaren zeharkako apofisiaren erpina-
rekin artikulatzen da.

A) Saihets-hezurren eta orno-gorputzen arteko artikulazioa: bi
artrodia bereizten dira. Oro har, saihets-hezur bakoitza ondoz ondoko
bi bizkar-ornoen gorputzekin artikulatzen da. Saihets-hezurrak bi
aurpegi artikular lau ditu. Ornoen aldetik ere bi aurpegi artikular lau
bereizten dira; aurpegi bat goiko ornoaren gorputzean dago, eta
saihets-hezurraren maila bereko ornoaren gorputzean bestea.
Artikulazioa indartuz, zenbait lokailu ditugu: hezur arteko lokailua,
aurreko lokailua eta atzeko lokailua.

B) Saihets-hezurren eta ornoen zeharkako apofisien arteko artikula-
zioa: artrodia da. Hamaikagarren eta hamabigarren saihets-hezurrek
izan ezik, beste guztiek dute artikulazio hori. Saihets-hezurretik zehar-
kako apofisiraino doazen lau lokailuk indartzen dute artikulazioa:
hezur arteko lokailua, atzeko lokailua, goiko lokailua eta beheko
lokailua dira. Bosgarren lokailu batek ere indartzen du artikulazioa:
saihets-hezurretik orno-xaflara doanak.

Saihets-hezurrak igo eta jaitsi egiten dira.

�		



8.6.2 SAIHETS-HEZURREN ETA SAIHETS-KARTILAGOEN ARTEKO ARTI-
KULAZIOAK

Sinartrosiak dira. Saihets-hezurrak alde ahurra du; saihets-kartilagoak, alde
ganbila. Bi piezak estu-estu soldatuta daude.

8.6.3 SAIHETS-KARTILAGOEN ETA BULARREZURRAREN ARTEKO ARTI-
KULAZIOAK

Lehenengo zazpi saihets-kartilagoak artikulatzen dira bularrezurrarekin, eta
artrodiak eratzen dituzte. Zenbait lokailuk indartzen dute artikulazioa: hezur
arteko lokailua, aurreko lokailua eta atzeko lokailua dira horiek.

8.6.4 SAIHETS-KARTILAGOEN ARTEKO ARTIKULAZIOAK

Seigarren, zazpigarren eta zortzigarren saihets-kartilagoak azpian duten
saihets-kartilagoarekin artikulatzen dira, hurrenez hurren, eta artrodiak
eratzen dituzte. Zenbait osagaik indartzen dute artikulazioa: perikondrioak,
aurreko lokailuak eta atzeko lokailuak.

8.6.5 BULARREZURRAREN PIEZEN ARTEKO ARTIKULAZIOAK

Bi artikulazio bereiziko ditugu: goikoa eta behekoa.

– Bularrezurraren goiko artikulazioa. Bularrezurraren manubrioa eta
gorputza artikulatzen dira. Batzuetan, anfiartrosia da; besteetan,
diartroanfiartrosia. Bi gainazal artikularrak kartilago hialinoz estalita
daude, eta bien artean zuntz-kartilagozko disko bat dago. Periostioak
estalki-hodi baten antzera inguratzen du artikulazioa. Artikulazioaren
aurrealdea eta atzealdea zenbait lokailuk indartzen dute.

– Bularrezurraren beheko artikulazioa. Bularrezurraren gorputza eta
apendize xifoideoa artikulatzen dira, eta sinkondrosia eratzen dute.
Bi gainazal artikularren artean kartilagozko xafla bat dago. Hor ere
periostioak estalki-hodi baten antzera inguratzen du artikulazioa.
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8.7 GOIKO GORPUTZ-ADARRETAKO ARTIKULAZIOAK

Goitik behera, artikulazio hauek bereiziko ditugu:

1. Sorbaldako hezurren artikulazioak.

2. Besoaren eta sorbaldaren arteko artikulazioa, edo artikulazio eskapu-
lohumerala.

3. Besaurrearen eta besoaren arteko artikulazioa, edo ukondoko artikula-
zioa.

4. Besaurreko hezurren arteko artikulazioak edo artikulazio erradiokubi-
talak.

5. Eskuaren eta besaurrearen arteko artikulazioa, edo eskumuturreko
artikulazioa.

6. Eskuko artikulazioak.

8.7.1 SORBALDAKO HEZURREN ARTIKULAZIOAK

Klabikula hezurra bularrezurrarekin eta lehenengo saihetsarekin artikulatzen
da, eta artikulazio esternokostoklabikularra eratzen du; eskapula hezu-
rraren akromionarekin ere artikulatzen da, eta artikulazio akromioklabiku-
larra eratzen du; gainera, eskapula hezurraren korakoide apofisiarekin elkar-
tzen da bi lokailu korakoklabikularren bidez. Klabikularen artikulazio eta
elkarketa horiek aztertuko ditugu lehenik. Geroago, eskapula hezurraren
lokailu propioak aztertuko ditugu.

A) Artikulazio esternokostoklabikularra

Diartrosia da, elkarrekiko doiketa bikoitza motakoa. Klabikula hezu-
rraren erdialdeko muturrak bi aurpegi artikular ditu, eta bularrezurraren
manubrioarekin eta lehenengo saihets-kartilagoarekin artikulatzen da.
Hiru gainazal artikularren artean zuntz-kartilagozko disko bat dago. Lau
lokailuk indartzen dute artikulazioa; aurrekoa, atzekoa, goikoa eta
behekoa dira lokailu horiek. Aurreko lokailu esternoklabikularra artikula-
zioaren aurrealdean dago; klabikularen erdialdeko muturraren aurrealdetik
bularrezurraren manubrioaren aurrealderaino doa. Atzeko lokailu esternokla-
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bikularra artikulazioaren atzealdean dago; klabikularen erdialdeko muturraren
atzealdetik bularrezurraren manubrioaren atzealderaino doa. Goiko lokailu
esternoklabikularra artikulazioaren goialdean dago; klabikularen erdialdeko
muturraren goialdetik bularrezurraren manubrioaren goialderaino doa. Goiko
lokailuaren gainean beste bat dago, klabikula arteko lokailu deiturikoa; alde
bateko klabikularen erdialdeko muturraren goialdetik beste aldeko klabiku-
laren erdialdeko muturraren goialderaino doa. Beheko lokailua edo lokailu
kostoklabikularra klabikularen erdialdeko muturraren behealdetik lehenengo
saihets-kartilagoaren goialderaino doa.

B) Artikulazio akromioklabikularra

Artrodia da. Klabikularen alboko muturra eskapularen akromiona-
rekin artikulatzen da. Bi gainazal artikularren artean zuntz-kartilagozko
xafla bat dago. Bi lokailuk indartzen dute artikulazioa: goiko lokailu akro-
mioklabikularra eta beheko lokailu akromioklabikularra dira lokailu
horiek. Goiko lokailu akromioklabikularra akromionaren goialdetik klabiku-
laren alboko muturraren goialderaino doa. Beheko lokailu akromioklabikularra
ez da beti ageri; agertzen denean, akromionaren behealdetik klabikularen
alboko muturraren behealderaino doa.

C) Lokailu korakoklabikularrak

Bi dira: aurre-albokoa edo lokailu trapezoideoa eta atze-erdialdekoa
edo lokailu konoideoa. Lokailu trapezoideoa korakoide apofisiaren erdial-
deko ertzaren atzealdetik gora eta albora abiatzen da, eta klabikularen alboko
muturraren behealdean txertatzen da azkenean. Lokailu konoideoa besteare-
kiko perpendikularra da; korakoide apofisiaren oinaldetik gora abiatzen da
abaniku-eran, eta klabikularen alboko muturraren atzealdean txertatzen da.

D) Eskapularen lokailu propioak

Eskapulan bertan hasi eta bukatzen diren bi lokailu dira: lokailu korakoi-
deoa eta lokailu akromiokorakoideoa. Lokailu korakoideoa korakoide
apofisiaren oinaldetik muxarradura korakoideoaren atzealderaino eta goiko
ertzeraino doa; hala, zulo bihurtzen du muxarradura hori. Lokailu akromioko-
rakoideoa korakoide apofisitik akromioneraino doa; bi apofisi horiek eta lokai-
luak sorbaldako artikulazioaren sabaia eratzen dute.
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8.7.2 BESOAREN ETA SORBALDAREN ARTEKO ARTIKULAZIOA EDO

ARTIKULAZIO ESKAPULOHUMERALA

Humero hezurra eta eskapula elkartzen dituen artikulazioa da. Diartrosia da,
enartrosi motakoa. Artikulazio horretako gainazal artikularrak, batetik,
humeroaren burua eta, bestetik, eskapularen barrunbe glenoideoa dira.
Zuntz-kartilagozko eraztun bat dago barrunbe glenoideoaren inguruan,
barrunbearen sakontasuna handitzeko, kartilago inguratzaile glenoideoa.
Zenbait lokailuk indartzen dute artikulazioa: lokailu korakohumeralak eta
hiru lokailu glenohumeralek. Lokailu korakohumerala eskapularen kora-
koide apofisitik albora eta behera abiatzen da, artikulazioaren goialdean
kokatuz, eta humeroaren trokiterrean bukatzen da. Artikulazioaren aurreal-
dean kokatzen diren hiru lokailu dira lokailu glenohumeralak: goikoa,
erdikoa eta behekoa.

Enartrosirik mugikorrena da artikulazio eskapulohumerala: abdukzioa,
adukzioa, flexioa, estentsioa, barnealdeko errotazioa, kanpoaldeko errota-
zioa eta zirkundukzioa egin ditzake.

8.7.3 BESAURREAREN ETA BESOAREN ARTEKO ARTIKULAZIOA EDO

UKONDOKO ARTIKULAZIOA

Hiru hezur-mutur elkartzen dira artikulazio horretan: besoaren aldetik,
humero hezurraren beheko muturra; besaurrearen aldetik, kubitu
hezurraren goiko muturra eta erradio hezurraren goiko muturra.
Humeroaren beheko muturrean, zati hauek hartzen dute parte artikulazioan:
erdiko aldean, humeroaren trokleak; alboan, humeroaren kondiloak; bien
artean ildoa dago. Kubitu hezurraren goiko muturrean, barrunbe sigmoideo
handiak hartzen du parte artikulazioan, eta humeroaren trokleari egokitzen
zaio. Erradio hezurraren goiko muturrean, erradio hezurraren buruak, bere
barrunbe glenoideoarekin, hartzen du parte artikulazioan, eta humeroaren
kondiloari egokitzen zaio. Lau lokailuk indartzen dute artikulazioa; kokape-
naren arabera, honela izendatzen dira: aurrekoa, atzekoa, erdialdekoa eta
albokoa.

Artikulazioaren mugimenduak flexioa eta estentsioa dira.
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8.7.4 BESAURREKO HEZURREN ARTEKO ARTIKULAZIOAK EDO ARTIKU-
LAZIO ERRADIOKUBITALAK

Bi puntutan artikulatzen dira elkarrekin erradio hezurra eta kubitu hezurra: 1)
goialdean, goiko muturren bidez, eta goiko artikulazio erradiokubitala
eratzen dute; eta 2) behealdean, beheko muturren bidez, eta beheko artiku-
lazio erradiokubitala eratzen dute. Gainera, gorputzak hezur arteko lokai-
luaren bidez elkartuta daude.

A. Goiko artikulazio erradiokubitala. Artikulazio trokoideoa da.
Erradio hezurraren buru zilindrikoa eta kubitu hezurraren
barrunbe sigmoideo txikia artikulatzen dira. Bi lokailuk finkatzen dute
artikulazioa: eraztun-antzeko lokailuak eta lokailu karratuak.
Eraztun-antzeko lokailuaren bi muturrak kubitu hezurraren barrunbe
sigmoideo txikiaren inguruan txertatzen dira, bat aurrealdean eta
bestea atzealdean; eta lokailuaren erdiko zatiak erradio hezurraren
lepoa inguratzen du. Bi hezurren artean dago lokailu karratua; kubitu
hezurraren barrunbe sigmoideo txikiaren behealdetik erradio hezu-
rraren leporaino doa.

B. Beheko artikulazio erradiokubitala. Artikulazio trokoideoa da.
Erradio hezurraren beheko muturraren erdiko aldean kokaturiko
barrunbe sigmoideoa eta kubitu hezurraren beheko muturraren
alboan kokaturiko aurpegia artikulatzen dira. Artikulazioa finkatzen
duten zenbait lokailu bereiziko ditugu: hezur arteko lokailua edo
lokailu triangeluarra, aurreko lokailu erradiokubitala eta atzeko
lokailu erradiokubitala. Bi hezurren artean dago lokailu triangeluarra;
horren oinaldea erradio hezurraren barrunbe sigmoideoaren azpian
txertatzen da, eta erpina, kubitu hezurraren buruaren eta estiloide
apofisiaren artean. Artikulazioaren aurrealdean dago aurreko lokailu
erradiokubitala. Artikulazioaren atzealdean dago atzeko lokailu erradio-
kubitala.

C.Besaurreko hezur arteko lokailua. Erradio hezurraren eta kubitu
hezurraren gorputzak bereizita daude, eta hezur arteko gunea uzten
dute bien artean. Gune hori zuntzezko mintz edo lokailu batek betetzen
du, besaurreko hezur arteko lokailuak hain zuzen ere. Kubitu hezu-
rraren alboko ertzean eta erradio hezurraren erdialdeko ertzean txerta-
tzen da lokailu hori; behealdean, beheko artikulazio erradiokubitale-
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raino doa; goialdean, erradio hezurraren tuberositate bizipitala baino
beheraxeago iristen da. Lokailuaren aurreko aldean eta atzeko aldean
muskuluak txertatzen dira. Mintzean sakabanatuta bereizten diren
zuloak arterien pasabideak dira.

Hezur arteko lokailua baino goraxeago korda laprana bereizten da.
Goialdean, kubitu hezurraren koronoide apofisian txertatzen da soka hori,
behera eta albora abiatzen da, eta erradio hezurraren aurreko aldean txerta-
tzen da.

Artikulazio erradiokubitalen mugimenduak pronazioa eta supinazioa dira.

8.7.5 ESKUAREN ETA BESAURREAREN ARTEKO ARTIKULAZIOA EDO

ESKUMUTURREKO ARTIKULAZIOA

Kondilartrosia da, eta artikulazioko gainazal artikularrak hauek dira:
a) Besaurrearen aldetik, barrunbea bereizten da; barrunbearen alboko
aldea erradio hezurraren beheko muturraren beheko aldeak eratzen du, eta
bi zati bereizten dira: alboko alde triangeluarra eta erdialdeko alde karratua;
barrunbearen erdiko aldea lokailu triangeluarraren beheko aldeak eratzen du;
kubitu hezurrak, beraz, ez du parte hartzen artikulazio horretan.
b) Karpoaren aldetik, kondiloa bereizten da; kondilo hori karpoko lehen
lerroko hiru hezurrek eratzen dute: eskafoideak, ilargierdi-antzekoak eta
piramidalak. Eskafoidea erradio hezurraren alboko alde triangeluarrari
egokitzen zaio. Ilargierdi-antzeko hezurra erradio hezurraren erdialdeko alde
karratuari eta lokailu triangeluarraren alboko aldeari egokitzen zaie. Hezur
piramidala lokailu triangeluarraren erdialdeko aldeari egokitzen zaio. Zenbait
lokailuk indartzen dute artikulazioa; kokapenaren arabera, honela izenda-
tzen dira: aurrekoa, atzekoa, albokoa eta erdialdekoa. Horiez gain, beste
lokailu bat ere badago, hiru adarreko lokailua; adar bat erradio hezurrean
txertatzen da, bestea eskafoidean eta hirugarrena ilargierdi-antzeko
hezurrean.

Artikulazio horretako mugimenduak flexioa, estentsioa, adukzioa, abduk-
zioa eta zirkundukzioa dira.
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8.7.6 ESKUKO ARTIKULAZIOAK

Bost taldetan sailkatuko ditugu:

1) Karpo-hezurren arteko artikulazioak.
2) Karpo-hezurren eta metakarpo-hezurren arteko artikulazioak.
3) Metakarpo-hezurren arteko artikulazioak.
4) Metakarpo-hezurren eta falangeen arteko artikulazioak.
5) Falangeen arteko artikulazioak.

1) Karpo-hezurren arteko artikulazioak

– Goiko lerroko hezurren arteko artikulazioak. Hiru artrodia eratzen
dira: eskafoide hezurraren eta ilargierdi-antzeko hezurraren artean bat,
ilargierdi-antzeko hezurraren eta hezur piramidalaren artean bigarrena,
eta hezur piramidalaren eta hezur pisiformearen artean hirugarrena.
Zenbait lokailuk indartzen dituzte artikulazio horiek: hezur arteko
lokailuek, esku-ahurreko lokailuek eta eskugaineko lokailuek.

– Beheko lerroko hezurren arteko artikulazioak. Hiru artrodia eratzen
dira: trapezio hezurraren eta hezur trapezoidearen artean bat, hezur
trapezoidearen eta hezur handiaren artean bigarrena; eta hezur
handiaren eta gako-antzeko hezurraren artean hirugarrena. Zenbait
lokailuk indartzen dituzte artikulazio horiek: hezur arteko lokailuek,
esku-ahurreko lokailuek eta eskugaineko lokailuek.

– Karpoko goiko lerroaren eta beheko lerroaren arteko artikulazioa.
Goiko lerroko hezurrak, pisiformea izan ezik, beheko lerroko hezu-
rrekin artikulatzen dira. Eskafoidea trapezioarekin, trapezoidearekin
eta hezur handiarekin egokitzen da. Ilargierdi-antzeko hezurra hezur
handiarekin eta gako-antzeko hezurrarekin egokitzen da. Piramidala
gako-antzeko hezurrarekin egokitzen da. Zenbait lokailuk indartzen
dituzte artikulazioak: esku-ahurreko lokailuek, eskugaineko lokai-
luek, alboko lokailuak eta erdialdeko lokailuak.

2) Karpo-hezurren eta metakarpo-hezurren arteko artikulazioak

Metakarpoko lehen hezurra trapezioarekin artikulatzen da, eta elkarre-
kiko doiketa motako diartrosia eratzen du. Kapsula-antzeko lokailu bakar
batek indartzen du artikulazioa. Oso artikulazio mugikorra da.
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Metakarpoko bigarren hezurra trapezioarekin, trapezoidearekin eta
hezur handiarekin artikulatzen da. Metakarpoko hirugarren hezurra hezur
handiarekin artikulatzen da. Metakarpoko laugarren hezurra hezur handia-
rekin eta gako-antzeko hezurrarekin artikulatzen da. Metakarpoko bosga-
rren hezurra gako-antzeko hezurrarekin artikulatzen da. Artikulazioak indar-
tzen dituzten zenbait lokailu daude: hezur arteko lokailua (Y edo V erakoa),
esku-ahurreko lokailuak (lau) eta eskugaineko lokailuak (sei edo zazpi).
Lerradura-mugimendua baino ez dute artikulazio horiek.

3) Metakarpo-hezurren arteko artikulazioak

Metakarpoko lehen hezurra ez da besteekin artikulatzen.

Metakarpoko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren hezurren
goiko muturrak elkarrekin artikulatuta daude. Zenbait lokailuk indartzen
dituzte artikulazio horiek: hezur arteko lokailuek (hiru), esku-ahurreko
lokailuek (hiru) eta eskugaineko lokailuek (hiru).

Metakarpo-hezurren gorputzak elkarrengandik bereizita daude.

Metakarpoko azken lau hezurren beheko muturrak ez daude elkarrekin
artikulatuta, baina lokailu batek elkartzen ditu: metakarpoko zeharkako
lokailuak, hain zuzen ere. Metakarpoko bigarren hezurretik bosgarreneraino
doa lokailu hori, metakarpo-hezurren eta falangeen arteko artikulazioen
aurrealdean kokaturik.

4) Metakarpo-hezurren eta falangeen arteko artikulazioak

Metakarpo-hezurrak hatzen lehen falangeekin artikulatzen dira,
bakoitza berari dagokionarekin, eta kondilartrosiak eratzen dituzte.
Metakarpo-hezurren burua lehen falangeen barrunbe glenoideoarekin artiku-
latzen da. Falangeen barrunbe glenoideoa inguratuz eraztun-antzeko karti-
lago inguratzaile bat dago, barrunbearen sakontasuna handituz. Hiru
lokailuk indartzen dute artikulazioa: alboko lokailuak, erdialdeko lokailuak
eta metakarpoko zeharkako lokailuak.

Kondilartrosien mugimenduak dituzte.
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5) Falangeen arteko artikulazioak

Hatz bakoitzean, bi artikulazio bereiziko ditugu: lehen falangearen eta
bigarrenaren artekoa, eta bigarren falangearen eta hirugarrenaren
artekoa. Lehen hatza salbuespena da, hatz horrek bi falange baino ez baititu.
Falangeen arteko artikulazioak trokleartrosiak dira: goiko falangearen
troklea beheko falangearen bi barrunbetxoekin artikulatzen da. Barrunbeen
sakontasuna handituz, eraztun-antzeko kartilago inguratzaile bat dago. Bi
lokailuk indartzen dute artikulazio bakoitza: erdialdeko lokailua eta alboko
lokailua dira horiek.

Flexioa eta estentsioa dira egiten dituzten mugimenduak.

8.8 BEHEKO GORPUTZ-ADARRETAKO ARTIKULAZIOAK

Goitik behera, artikulazio hauek deskribatuko ditugu:

1. Hezur koxalen artikulazioak.

2. Izterraren eta hezur koxalaren arteko artikulazioa, edo artikulazio koxo-
femorala edo aldakako artikulazioa.

3. Zangoaren eta izterraren arteko artikulazioa, edo belauneko artikula-
zioa.

4. Zangoko hezurren arteko artikulazioak edo artikulazio tibioperoneoak.

5. Oinaren eta zangoaren arteko artikulazioa, edo orkatilako artikulazioa.

6. Oineko artikulazioak.

8.8.1 HEZUR KOXALEN ARTIKULAZIOAK

Atzealdean, hezur koxal bakoitza hezur sakroaren alboarekin artikulatuta
dago, eta artikulazio sakroiliakoa eratzen dute. Aurrealdean, bi hezur
koxalak elkarrekin artikulatuta daude erdiko lerroan, eta pubiseko sinfisia
eratzen dute. Gainera, hezur koxalak hezur sakroaren eta kokzixaren
alboekin elkartuta daude, lokailu sakroziatikoen bidez. Hezur koxalen zulo
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buxatzailea edo hertsatzailea mintz batek betetzen du: mintz buxatzaileak
edo mintz hertsatzaileak.

A) Artikulazio sakroiliakoa. Diartroanfiartrosia da. Hezur sakroaren
alboko aldeko belarri-antzeko aurpegi artikularra hezur koxalaren
antzeko aurpegiarekin artikulatzen da. Bi gainazal artikularren artean
zuntz-kartilagozko disko bat dago. Bi lokailuk indartzen dute artiku-
lazioa: bat artikulazioaren aurre-behealdean dago, aurreko lokailu
sakroiliakoa; bestea, artikulazioaren atze-goialdean dago, atzeko
lokailu sakroiliakoa. Lokailu intrintseko horiez gainera, lokailu estrin-
tseko bat ere badago, ileon hezurretik bosgarren gerri-ornoraino
doana, edo ileon-gerriko lokailua.

B) Pubiseko sinfisia. Batzuetan anfiartrosia, eta besteetan diartroan-
fiartrosia da. Alderdi bateko hezur koxalaren pubisaren gorputzaren
erdiko aldea beste aldeko hezur koxalaren pubisaren gorputzaren
erdiko aldearekin artikulatzen da. Bi gainazal artikularrak kartilago
hialinoz estalita daude, eta bien artean zuntz-kartilagozko disko bat
dago. Batzuetan, barrunbe bat agertzen da zuntz-kartilago horretan.
Lau lokailuk finkatzen dute artikulazioa; kokapenaren arabera, honela
izendatzen dira lokailuak: aurrekoa, atzekoa, goikoa eta behekoa.
Lokailu horiek elkartuta daude, eta zuntzezko kapsula baten antzeko
egitura eratzen dute.

C) Lokailu sakroziatikoak. Lau dira, bi gorputzaren eskuinaldean eta bi
ezkerraldean. Alderdi bakoitzean, hedapenaren arabera, honela izen-
datzen dira: lokailu sakroziatiko handia eta lokailu sakroziatiko
txikia. Atzeko bi arantza iliakoetan, kanpoko hobi iliakoaren atzeal-
dean eta alderdi bereko hezur sakroaren eta kokzixaren alboetan txer-
tatzen da lokailu sakroziatiko handia; handik behera, aurrera eta
albora abiatzen da, eta gehienbat iskionaren gorputzean txertatzen da
azkenean. Lokailu sakroziatiko txikia hezur sakroaren eta kokzixaren
albotik abiatzen da, eta arantza ziatikoan txertatzen da.

D) Mintz buxatzailea edo hertsatzailea. Zuntzezko egitura da. Zulo
buxatzailearen inguru osoan txertatzen da; zulo hori ixten du, goiko
zatitxo bat izan ezik. Mintz horren kanpoko aldean zuntzezko zintatxo
bat bereizten da, pubisazpiko zinta. Bekain kotiloideotik erdialdera
eta aurrealdera abiatzen da pubisazpiko zinta, eta, azkenean, pubi-
saren gorputzean, mintz hertsatzailean edo bietan txertatzen da.
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8.8.2 IZTERRAREN ETA HEZUR KOXALAREN ARTEKO ARTIKULAZIOA,
EDO ARTIKULAZIO KOXOFEMORALA EDO ALDAKAKO ARTIKULA-
ZIOA

Enartrosia da. Femur hezurraren buru esferikoa eta hezur koxalaren
barrunbe kotiloideoa artikulatzen dira. Eraztun-antzeko kartilago ingura-
tzaile kotiloideo bat dago barrunbe kotiloideoaren inguruan, eta haren
sakontasuna handitzen du. Artikulazioa indartzen duten hiru lokailu bereiziko
ditugu, txertapuntuaren arabera horrela izendatzen direnak: lokailu ileofe-
morala, lokailu iskiofemorala eta lokailu pubiofemorala. Artikulazioaren
aurrealde-goialdean dago lokailu ileofemorala. Artikulazioaren atze-beheal-
dean dago lokailu iskiofemorala. Artikulazioaren aurre-behealdean dago
lokailu pubiofemorala. Artikulazioaren barnean beste lokailu bat bereiziko
dugu: lokailu biribila, femur hezurraren burutik bekain kotiloideoaren beheko
muxarraduraraino hedaturikoa.

Flexioa, estentsioa, adukzioa, abdukzioa, zirkundukzioa eta errotazioa
dira artikulazio horretako mugimenduak.

8.8.3 BELAUNEKO ARTIKULAZIOA, EDO ZANGOAREN ETA

IZTERRAREN ARTEKO ARTIKULAZIOA

Trokleartrosia da. Hiru hezur-muturrek hartzen dute parte artikulazioan:
femur hezurraren beheko muturrak, berna-hezurraren goiko muturrak eta
errotularen atzeko aldeak. Errotularen atzeko aldea femur hezurraren
trokleari egokitzen zaio. Femur hezurraren kondiloak berna-hezurraren
barrunbe glenoideoei egokitzen zaizkie. Femur hezurraren kondilo arteko
muxarradura berna-hezurraren barrunbe glenoideen arteko arantzari egoki-
tzen zaio. Berna-hezurren barrunbe glenoideoen sakontasuna handitzeko,
meniskoa dago. Barrunbe glenoideoak bezala, bi dira meniskoak, albokoa eta
erdialdekoa. Alboko meniskoak zirkulua osatzen du; O batekin konparatzen
da. Erdialdeko meniskoak ez du zirkulua osatzen; C batekin konparatzen da.
Sei lokailuk indartzen dute artikulazioa: aurrekoa, atzekoa, albokoa, erdial-
dekoa eta lokailu gurutzatuak (aurrekoa eta atzekoa) dira horiek. Aurreko
lokailua, edo lokailu errotulianoa, errotularen erpinetik berna-hezurraren
aurreko tuberositateraino doa. Atzeko lokailua artikulazioaren atzealde osoan
hedatzen da. Erdialdeko lokailua femur hezurraren erdialdeko kondilotik
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berna-hezurraren erdiko aldearen goialderaino doa. Alboko lokailua femur
hezurraren alboko kondilotik perone hezurraren buruaren alboraino doa.
Lokailu gurutzatuak kondiloarteko muxarraduran kokatzen dira. Aurreko
lokailu gurutzatua berna-hezurraren arantzaren aurrealdetik gora, atzera eta
albora abiatzen da, eta femur hezurraren alboko kondiloaren atzealdean txer-
tatzen da azkenean. Atzeko lokailu gurutzatua berna-hezurraren arantzaren
atzealdetik gora, aurrera eta erdialdera abiatzen da, eta femur hezurraren
erdialdeko kondiloaren aurrealdean txertatzen da azkenean.

Artikulazioaren mugimendu nagusiak flexioa eta estentsioa dira.

8.8.4 ZANGOKO HEZURREN ARTEKO ARTIKULAZIOAK EDO ARTIKU-
LAZIO TIBIOPERONEOAK

Bi puntutan artikulatzen dira elkarrekin berna-hezurra eta perone hezurra:
1) goian, hezurren goiko muturren bidez, goiko artikulazio tibioperoneoa
eratuz; 2) behean, hezurren beheko muturren bidez, beheko artikulazio
tibioperoneoa eratuz. Gainera, hezurren gorputzak mintz edo lokailu batek
elkartzen ditu, hezur arteko mintzak edo lokailuak, hain zuzen ere.

A) Goiko artikulazio tibioperoneoa. Artrodia da. Berna-hezurraren
goiko muturreko alboko tuberositatearen atzealdean dagoen aurpegi
laua eta perone hezurraren goiko muturraren aurrealdean dagoen
antzeko aurpegia artikulatzen dira. Bi lokailuk indartzen dute artikula-
zioa: aurreko lokailuak eta atzeko lokailuak.

B) Beheko artikulazio tibioperoneoa. Artrodia da. Berna-hezurraren
beheko muturreko alboan dagoen aurpegia eta perone hezurraren
beheko muturraren erdiko aldean dagoen aurpegia artikulatzen dira.
Hiru lokailuk indartzen dute artikulazioa: hezur arteko lokailuak,
aurreko lokailuak eta atzeko lokailuak.

C) Zangoko hezur arteko mintza edo lokailua. Berna-hezurraren eta
perone hezurraren gorputzak bereizita daude, hezur arteko
gunearen bidez. Gune hori zangoko hezur arteko lokailuak edo
mintzak betetzen du. Erdiko aldean, berna-hezurraren alboko ertzean
txertatzen da; eta alboan, perone hezurraren erdiko aldean. Mintzaren
goialdean zulo bat dago, eta behealdean, beste bat; arterien pasabi-
deak dira zulo horiek.
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8.8.5 OINAREN ETA ZANGOAREN ARTEKO ARTIKULAZIOA, EDO

ORKATILAKO ARTIKULAZIOA

Trokleartrosia da. Hiru hezurrek hartzen dute parte artikulazioan: zangoko
berna-hezurrak eta peroneak, eta oineko astragaloak. Astragaloan,
gainazal artikular hauek ditugu: troklea eta troklearen bi alboetan dauden
aurpegiak. Berna-hezurraren eta perone hezurraren beheko muturrek bien
artean kutxa-antzeko bat eratzen dute; kutxaren goiko horma berna-hezu-
rraren beheko muturraren beheko aldeak eratzen du; kutxaren aldameneko
bi hormak bi maleolok eratzen dituzte. Bi lokailuk indartzen dute artikulazioa:
alboko lokailuak eta erdialdeko lokailuak.

Artikulazioaren mugimendu nagusiak flexioa eta estentsioa dira.

8.8.6 OINEKO ARTIKULAZIOAK

Zazpi taldetan sailkatuko ditugu:

1) Tartsoko atzeko lerroko bi hezurren arteko artikulazioa, edo artikulazio
astragalo-kalkaneoa.

2) Tartsoko atzeko lerroko hezurren eta tartsoko aurreko lerroko hezurren
arteko artikulazioak.

3) Tartsoko aurreko lerroko hezurren arteko artikulazioak.

4) Tartsoko hezurren eta metatartsoko hezurren arteko artikulazioak.

5) Metatartsoko hezurren arteko artikulazioak.

6) Metatartsoko hezurren eta falangeen arteko artikulazioak.

7) Falangeen arteko artikulazioak.

1) Tartsoko atzeko lerroko bi hezurren arteko artikulazioa, edo arti-
kulazio astragalokalkaneoa

Astragaloaren beheko aldea eta kalkaneoaren goiko aldea artikulatzen
dira, eta artrodia bikoitza eratzen dute. Hiru lokailuk indartzen dute artiku-
lazioa: hezur arteko lokailuak, alboko lokailuak eta atzeko lokailuak.
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2) Tartsoko atzeko lerroko hezurren eta tartsoko aurreko lerroko
hezurren arteko artikulazioak

Lau hezurrek hartzen dute parte: atzeko lerroan, astragaloa eta kalkaneoa
ditugu; aurreko lerroan, eskafoidea eta kuboidea. Astragaloa eskafoidearen
atzeko aldearekin artikulatzen da; kalkaneoa, kuboidearen atzeko aldearekin.
Beraz, bi artikulazio bereiziko ditugu: erdialdekoa edo astragaloeskafoi-
deoa, eta albokoa edo kalkaneokuboideoa. Lehenengo artikulazioa enar-
trosia da; bigarrena, elkarrekiko doiketa. Artikulazioak indartzen dituzten
zenbait lokailu bereiziko ditugu. Artikulazio astragaloeskafoideoak bi lokailu
ditu: goiko lokailu astragaloeskafoideoa eta beheko lokailu kalkaneoes-
kafoideoa. Artikulazio kalkaneokuboideoak bi lokailu ditu: goiko lokailu
kalkaneokuboideoa eta beheko lokailu kalkaneokuboideoa. Lokailu
komun bat ere badute bi artikulazioek: Y edo V erako lokailua; kalkaneoan,
kuboidean eta eskafoidean txertatzen da.

3) Tartsoko aurreko lerroko hezurren arteko artikulazioak

Eskafoidearen alboko aldea eta kuboidearen erdiko aldea artrodia
eratuz artikulatzen dira. Hiru lokailuk indartzen dute artikulazioa: oin-gaineko
lokailuak, oinazpiko lokailuak eta hezur arteko lokailuak.

Eskafoidearen aurreko aldea hiru kuneiformeen atzeko aldearekin
artikulatzen da, eta hiru artrodia eratzen dituzte. Zenbait lokailuk indartzen
dituzte artikulazioak: oin-gaineko lokailuek eta oinazpiko lokailuek.

Lehen kuneiformearen alboko aldea bigarren kuneiformearen erdiko
aldearekin artikulatzen da. Bigarren kuneiformearen alboko aldea hiruga-
rren kuneiformearen erdiko aldearekin artikulatzen da. Bi artikulazioak
artrodiak dira. Zenbait lokailuk indartzen dituzte artikulazioak: oin-gaineko
lokailuek, oinazpiko lokailuak eta hezur arteko lokailuek.

Hirugarren kuneiformearen alboko aldea kuboidearen erdiko aldea-
rekin artikulatzen da, eta artrodia eratzen dute. Hiru lokailuk indartzen dute
artikulazioa: oin-gaineko lokailuak, hezur arteko lokailuak eta oinazpiko
lokailuak.
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4) Tartsoko hezurren eta metatartsoko hezurren arteko artikula-
zioak

Metatartsoko lehen hezurra lehen kuneiformearekin artikulatzen da.
Metatartsoko bigarren hezurra hiru kuneiformeekin artikulatzen da.
Metatartsoko hirugarren hezurra hirugarren kuneiformearekin artikulatzen
da. Metatartsoko laugarren eta bosgarren hezurrak kuboidearekin artiku-
latzen dira. Zenbait lokailuk indartzen dituzte artikulazio horiek: hezur arteko
lokailuek, oin-gaineko lokailuek, eta oinazpiko lokailuek.

5) Metatartsoko hezurren arteko artikulazioak

Metatartsoko lehen hezurra ez da besteekin artikulatzen; zenbait lokai-
luren bidez metatartsoko bigarren hezurrarekin elkartzen da.

Metatartsoko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren hezurren
atzeko muturrak elkarrekin artikulatuta daude, eta hiru artrodia eratzen
dituzte. Zenbait lokailuk indartzen dituzte artikulazio horiek: hezur arteko
lokailuek, oin-gaineko lokailuek eta oinazpiko lokailuek.

Metatartsoko hezurren gorputzak elkarrengandik bereizita daude.

Metatartsoko hezurren aurreko muturrak ez daude elkarrekin artikula-
tuta, baina lokailu batek elkartzen ditu: metatartsoko zeharkako lokailuak,
hain zuzen ere. Metatartsoko lehen hezurretik bosgarreneraino doa lokailu
hori, metatartsoko hezurren eta falangeen arteko artikulazioaren azpian
kokaturik.

6) Metatartsoko hezurren eta falangeen arteko artikulazioak

Metatartsoko hezurrak behatzen lehen falangeekin artikulatzen dira,
bakoitza berari dagokionarekin, eta kondilartrosiak eratzen dituzte: metatar-
tsoko hezurren burua lehen falangeen barrunbe glenoideoarekin artikulatzen
da. Falangeen barrunbe glenoideoaren sakontasuna handitzeko, eraztun-
antzeko kartilago inguratzaile bat dago. Hiru lokailuk indartzen dute artiku-
lazioa: alboko lokailuak, erdialdeko lokailuak eta metatartsoko zehar-
kako lokailuak. Kondilartrosien mugimenduak dituzte.
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7) Behatzetako falangeen arteko artikulazioak

Trokleartrosiak dira. Hatzetako falangeen arteko artikulazioen analogoak
dira.
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9.1 EZAUGARRI OROKORRAK

Muskulu-ehun ildaskatu borondatezkoz eraturiko egiturak dira. Oso itxura
ezberdinekoak daude; itxuraren arabera, hezurrak bezala, hiru motatan sail-
katzen dira: muskulu luzeak, muskulu zabalak eta muskulu motzak.
Gorputzaren edo gorputz-adarren luzetarako norabideari jarraitzen diote
gehienak; zeharkako norabidea dutenak ere badaude.

Muskulu horien gorputza libre dago, eta beren bi muturren bidez txer-
tatzen dira gorputzeko gainazaletan; muskuluak txertatzen diren gainazal
horiek txertapuntuak dira, eta era askotakoak izan daitezke. Zenbait
muskulu larruazaleko dermisean txertatzen dira; adibidez, aurpegiko
muskuluak. Beste batzuk mukosetan txertatzen dira; adibidez, mihiko
muskuluak, ezpainetako muskuluak. Beste batzuk, batetik, hezurrean txerta-
tzen dira, eta, bestetik, mugitu behar duten organoan; adibidez, begia mugi-
tzen duten muskuluak. Beste batzuk aponeurosietan edo mintz sinobia-
letan txertatzen dira; adibidez, belauneko mintz sinobialeko muskulu
tentsorea. Muskulu gehienak, beren bi muturren bidez, bi hezurretan txerta-
tzen dira.

Muskulua zuzenean edo tendoi baten bidez txerta daiteke hezurrean.
Lehenengo kasuan, muskulu-zelulak txertapunturaino iristen dira, eta han
txertatzen dira. Bigarren kasuan, muskuluaren muskulu-zelulak tendoi batean
bukatzen dira, eta hura txertatzen da bere txertapuntuan. Tendoien itxura
askotarikoa da: batzuek zilindro-itxura dute, beste batzuk zapalak dira;
batzuk luzeak dira, beste batzuk, aldiz, oso motzak; edonola ere, ehun konek-
tibo izpitsuz eraturik daude beti.

– Muskuluen ekintza mekanikoa

Lehen esan dugun bezala, mugitu behar dituzten bi hezurretan txertatzen
dira muskulu gehienak. Azter dezagun C muskulua; goiko muturraren bidez,
A hezurreko a puntuan txertatzen da; beheko muturraren bidez, B hezu-
rreko b puntuan txertatzen da. Muskulua uzkurtzen denean, bere luzera
laburtu egiten da; C muskulua uzkurtzen bada, ondorioz: 1) b puntua (puntu
mugikorra) a puntura (puntu finkoa) hurbilduko da; edo 2) a puntua (puntu
mugikorra) b puntura (puntu finkoa) hurbilduko da; edo 3) a eta b puntuak
(biak mugikorrak) elkarrengana hurbilduko dira.
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Artikulazio batean, mugimendu berdina eragiten duten muskuluak
muskulu agonistak dira. Kontrako mugimendua eragiten dutenak muskulu
antagonistak dira.

– Muskuluen sailkapen topografikoa

1. Buruko muskuluak.
2. Lepoko muskuluak.
3. Gorputz-enborraren atzealdeko muskuluak.
4. Toraxeko muskuluak.
5. Abdomeneko muskuluak.
6. Goiko gorputz-adarretako muskuluak.
7. Beheko gorputz-adarretako muskuluak.

9.2 BURUKO MUSKULUAK

Bi taldetan sailkatuko ditugu:

1. Muskulu murtxikatzaileak.
2. Buruko larruazal-muskuluak.

9.2.1 MUSKULU MURTXIKATZAILEAK

Bi taldetan banatuko ditugu: a) beheko masailezurra igotzen dutenak, eta
b) beheko masailezurra jaisten dutenak. Beheko masailezurra igotzen
dutenak lau dira: muskulu tenporala, muskulu maseteroa, barneko
muskulu pterigoideoa eta kanpoko muskulu pterigoideoa. Beheko
masailezurra muskulu digastrikoak jaisten du; muskulu hori hioide gaineko
muskuluekin batera aztertuko dugu, gune horretan baitago.

– Muskulu tenporala. Abaniku-itxurako muskulua da. Hobi tenporalean
dago. Beheko masailezurra igotzen du.

– Muskulu maseteroa. Beheko masailezurraren adarraren kanpoaldean
dago. Beheko masailezurra igotzen du.
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– Barneko muskulu pterigoideoa. Beheko masailezurraren adarraren
barnealdean dago. Beheko masailezurra igotzen du.

– Kanpoko muskulu pterigoideoa. Barneko muskulu pterigoideoaren
kanpoaldean, aurrealdean eta goialdean dago. Alderdi bietako
kanpoko muskulu pterigoideoak aldi berean uzkurtutakoan, beheko
masailezurra aurreratu egiten da; soilik alderdi batekoa uzkurtzen
bada, beheko masailezurrak albo batera egiten du.

9.2.2 BURUKO LARRUAZAL-MUSKULUAK EDO MIMIKAREN

MUSKULUAK

Lau taldetan banatuko ditugu: a) garezurreko larruazal-muskuluak; b) betaza-
leko muskuluak; c) sudurreko muskuluak; eta d) ahoko eta ezpainetako
muskuluak.

a) Garezurreko larruazal-muskuluak

Hauetako bi ditugu buruaren alde banatan: muskulu okzipitala, atzeal-
dean; eta kopetako muskulua, aurrealdean. Bi muskulu horiek aponeurosi
indartsu batek elkartzen ditu, garezur gaineko aponeurosiak.

– Muskulu okzipitala. Garezurraren atzealdean dago, larruazalaren
azpian. Garezur gaineko aponeurosiari eta larruazalari atzera tira
egiten die.

– Kopetako muskulua. Garezurraren aurrealdean dago. Garezur
gaineko aponeurosiari aurrera tira egiten dio; eta bekaineko larruazala
igotzen du. Edonola ere, muskulu hori uzkurtzean, zeharkako zimurrak
agertzen dira kopetan.

– Garezur gaineko aponeurosia. Garezurraren gainean kokaturiko
ehun konektibo izpitsuzko geruza da.

b) Betazaleko muskuluak

Bi dira: betazaleko muskulu orbikularra eta muskulu superziliarra.
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– Betazaleko muskulu orbikularra. Eraztun baten antzera inguratzen
du betazal-zuloa. Uzkurtutakoan betazal-zuloa ixten duenez, betaza-
laren esfinterra ere deitzen zaio.

– Muskulu superziliarra. Arku ziliarraren edo orbitarioaren erdiko
aldean dago, betazaleko muskulu orbikularraren atzean. Bekaineko
larruazalari erdialdera eta behealdera tira egiten dio, eta horregatik
eratzen dira bekokiko zimur bertikalak.

c) Sudurreko muskuluak

Lau dira: goian, muskulu piramidala; behean, muskulu mirtiformea;
alboetan, zeharkako muskulua eta sudur-hegalen muskulu zabaltzailea.

– Muskulu piramidala. Sudurraren goialdean eta bekokian kokatzen da.
Bekokiko larruazalari behera tira egiten dio.

– Sudurreko zeharkako muskulua. Sudur-hegalaren kartilagozko
zatian dago. Sudur-zuloa estutzen du.

– Muskulu mirtiformea. Sudur-zuloaren azpian dago, goiko ezpainaren
atzean. Sudur-hegala jaisten du, eta sudur-zuloa estutzen du.

– Sudur-hegalen muskulu zabaltzailea. Sudur-hegalaren beheko
zatian dago. Sudur-zuloa zabaltzen du.

d) Ahoko eta ezpainetako muskuluak

Aho-zuloaren inguruan hamaika muskulu daude: ezpainetako muskulu
orbikularra eraztun-antzekoa da; beste hamarrak, aurpegiko gune ezberdine-
tatik abiatuta, izpiak bezala, aho-zuloaren inguruan txertatzen dira; goitik
behera, hauek dira: sudur-hegalaren eta goiko ezpainaren muskulu jasotzaile
komuna, goiko ezpainaren muskulu jasotzailea, muskulu kaninoa, muskulu
zigomatiko txikia, muskulu zigomatiko handia, muskulu bukzinatzailea,
muskulu barre-egilea, ezpainetako muskulu triangeluarra, kokotseko muskulu
karratua, eta kokotseko muskulu mentonianoak.

– Ezpainetako muskulu orbikularra. Eraztun baten antzera inguratzen
du aho-zuloa. Aho-zuloa ixten du.
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– Sudur-hegalaren eta goiko ezpainaren muskulu jasotzaile
komuna. Begiaren erdiko angelutik goiko ezpaineraino doa. Sudur-
hegala eta goiko ezpaina igotzen ditu.

– Goiko ezpainaren muskulu jasotzailea. Aurrekoaren alboan dago.
Orbitaren ertzetik goiko ezpaineraino doa. Goiko ezpainaren erdialdea
igotzen du.

– Muskulu kaninoa. Aurrekoaren alboan dago. Betzulopeko zulotik
ezpain-komisuraraino doa. Ezpain-komisura igo eta erdiratzen du.

– Muskulu zigomatiko txikia. Aurrekoaren alboan dago. Hezur zigoma-
tikotik goiko ezpainaren erdialderaino doa. Goiko ezpainaren erdialdea
igo eta alboratzen du.

– Muskulu zigomatiko handia. Aurrekoaren alboan dago. Hezur zigo-
matikotik ezpain-komisuraraino doa. Ezpain-komisura igo eta albora-
tzen du.

– Muskulu bukzinatzailea. Aurpegi-masailean dago, ezpaineko muskulu
orbikularraren atzean eta muskulu maseteroaren aurrean. Ahoaren
zeharkako diametroa handitzen du ezpain-komisurak atzeratuz.

– Muskulu barre-egilea. Aurpegiaren alboan dago, parotidaren gunetik
ezpain-komisuraraino. Ezpain-komisura atzeratzen du.

– Ezpaineko muskulu triangeluarra. Beheko masailezurraren gorpu-
tzetik ezpain-komisuraraino doa. Ezpain-komisura jaisten du.

– Kokotseko muskulu karratua. Aurrekoaren erdiko aldean dago.
Beheko masailezurretik beheko ezpaineraino doa. Beheko ezpaina
jaisten du.

– Kokotseko muskulu mentonianoak. Bi muskulu txiki dira, kokotseko
sinfisiaren alde banatan kokaturikoak. Kokotsa igotzen dute. Beheko
ezpaina igo eta kanpoaldera tolesten dute.

9.3 LEPOKO MUSKULUAK

Hiru taldetan sailkatuko ditugu:

1. Lepoko alboko muskuluak.
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2. Hioides hezurraren guneko muskuluak.
3. Orno aurreko muskuluak.

9.3.1 LEPOKO ALBOKO MUSKULUAK

Bost muskulu bereizten dira, bi geruzatan ezarririk. Azaleko geruzan bi
muskulu daude: lepoko larruazal-muskulua eta horren azpiko muskulu ester-
nokleidomastoideoa. Sakoneko geruzan hiru muskulu bereizten dira: aurreko
muskulu eskalenoa, atzeko muskulu eskalenoa eta buruko alboko muskulu
zuzena.

– Lepoko larruazal-muskulua. Lepoaren aurre-alboan dago, larruaza-
laren azpian eta muskulu esternokleidomastoideoaren gainean.
Toraxaren goialdetik beheko masailezurraren beheko ertzeraino doa.
Beheko masaileko larruazala eta beheko ezpaina jaisten ditu.

– Muskulu esternokleidomastoideoa. Lepoaren alboan dago.
Toraxaren aurrealdetik eta goialdetik (klabikula eta esternoia) hezur
tenporalaren mastoide apofisiraino doa. Esternoia eta klabikula
puntu finkotzat hartuz, burua flexionatu, uzkurtzen den muskuluaren
aldera egin eta biratu egiten du (uzkurtzen den muskuluaren
kontrako aldera mugituz kokotsa); bi muskulu esternokleidomastoi-
deoak batera uzkurtzean, burua flexionatzen dute. Mastoidea hartuz
puntu finkotzat, esternoia eta klabikula igotzen ditu (arnasgorako
muskulua da).

– Muskulu eskalenoak. Lepaornoen zeharkako apofisietatik lehen eta
bigarren saihets-hezurrera arte hedatzen dira. Bizkarrezurra puntu
finkotzat hartuz, saihets-hezurrak igotzen dituzte (arnasgorako musku-
luak dira). Saihets-hezurrak hartuz puntu finkotzat, alderdi bateko
muskulu eskalenoak uzkurtzean, alderdi horretara okertzen dute
lepoko bizkarrezurra; bi alderdietako muskulu eskalenoak batera
uzkurtzen badira, lepoko bizkarrezurra gogortzen dute.

– Buruko alboko muskulu zuzena. Artikulazio okzipitoatloideoaren
alboan dago. Atlasetik hezur okzipitaleraino doa. Uzkurtzen den aldera
okertzen du lepoko bizkarrezurra. Bi alderdietakoak batera uzkurtzen
direnean, lepoko bizkarrezurra gogortzen edo zurruntzen dute.
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9.3.2 HIOIDE HEZURRAREN GUNEKO MUSKULUAK

Bi taldetan sailkatuko ditugu: a) hioide azpiko muskuluak; eta b) hioide
gaineko muskuluak.

a) Hioide azpiko muskuluak

Hioide hezurraren azpian kokaturiko lau muskulu dira: muskulu esterno-
kleidohioideoa, muskulu omohioideoa, muskulu esternotiroideoa eta muskulu
tirohioideoa.

– Muskulu esternokleidohioideoa. Toraxaren goiko muturretik (klabi-
kula eta esternoia) hioide hezurraren beheko ertzeraino doa. Hioide
hezurra jaisten du.

– Muskulu omohioideoa. Lepoaren alboan dago. Eskapularen goiko
ertzetik hioide hezurreraino doa. Muskulu honek bi gorputz ditu
(muskulu digastrikoa); bi gorputzak tendoi batek elkartzen ditu. Hioide
hezurra jaisten du.

– Muskulu esternotiroideoa. Muskulu esternokleidohioideoaren azpian
dago. Esternoi hezurretik tiroide kartilagoraino doa (laringea osatzen
duten kartilagoetariko bat da tiroide kartilagoa; hioide hezurraren
azpian dago). Laringea jaisten du, eta, horren bitartez, baita hioide
hezurra ere.

– Muskulu tirohioideoa. Aurreko muskuluaren norabideari jarraituz,
tiroide kartilagotik hioide hezurreraino doa. Hioide hezurra jaisten du,
nahiz laringea igotzen du.

b) Hioide gaineko muskuluak

Hioide hezurraren gainean kokaturiko lau muskulu dira: muskulu digas-
trikoa, muskulu estilohioideoa, muskulu milohioideoa eta muskulu
genihioideoa.

– Muskulu digastrikoa. Bi gorputz dituen muskulua da; bi gorputzak
tendoi batek elkartzen ditu. Atzeko gorputza hezur tenporalaren
mastoide apofisitik hioideraino doa. Aurreko gorputza hioide hezurretik
beheko masailezurraren beheko ertzeraino doa, eta hezur horren hobi

��	

MUSKULU ESKELETIKOAK



digastrikoan txertatzen da. Muskuluaren aurreko gorputzak beheko
masailezurra jaisten du, nahiz hioide hezurra igotzen du. Muskuluaren
atzeko gorputzak hioide hezurra igotzen du, bai eta burua atzera luzatu
ere. Muskuluaren bi gorputzak aldi berean uzkurtzen badira, hioide
hezurra igotzen dute.

– Muskulu estilohioideoa. Hezur tenporalaren estiloide apofisitik hioide
hezurreraino doa. Hioide hezurrean bukatu baino lehen bi sortatan
zatitzen da, eta botoi-zuloaren antzeko bat eratzen dio muskulu digas-
trikoari. Hioide hezurra igotzen du.

– Muskulu milohioideoa. Muskulu digastrikoaren aurreko gorputzaren
gainean dago. Bi muskulu milohioideoek eratzen dute ahoaren zorua.
Beheko masailezurraren lerro milohioideotik hioide hezurreraino doa.
Hioide hezurra eta mihia igotzen ditu.

– Muskulu genihioideoa. Muskulu milohioideoaren gainean dago. Alde
banatan, hioide hezurretik kokotseko sinfisiraino doa. Hioide hezurra
igotzen du, nahiz beheko masailezurra jaisten du.

9.3.3 LEPOKO ORNOAURREKO MUSKULUAK

Lepoko bizkarrezurraren aurrean daude. Hiru muskulu bereiziko ditugu alde
banatan: buruko aurreko muskulu zuzen handia, buruko aurreko muskulu
zuzen txikia eta lepoko muskulu luzea.

– Buruko aurreko muskulu zuzen handia. Hezur okzipitaletik lepoko
ornoen zeharkako apofisietaraino doa. Burua flexionatzen du. Alde
batekoa uzkurtzean, burua birarazten du, eta uzkurtu den muskuluaren
aldera eramaten du aurpegia.

– Buruko aurreko muskulu zuzen txikia. Aurreko muskuluaren atzean
dago, eta hezur okzipitaletik atlaseraino doa. Burua flexionatzen du.
Alderdi batekoa uzkurtzean, burua alderdi horretara okertzen du.

– Lepoko muskulu luzea. Buruko aurreko muskulu zuzen handiaren
behealdean dago. Atlasetik hirugarren bizkar-ornoraino doa. Burua
flexionatzen du. Alderdi batekoa uzkurtzen denean, burua alderdi
horretara okertzen du.
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9.4 LEPOAREN ATZEALDEKO ETA GORPUTZ-
ENBORRAREN ATZEALDEKO MUSKULUAK

Sei taldetan sailkatuko ditugu:

1. Gerri-bizkar-lepoetako azaleko muskuluak.
2. Garondoko muskuluak.
3. Orno-ildoetako muskuluak edo bizkarrezurreko muskuluak.
4. Ornoen zeharkako apofisien arteko muskuluak.
5. Ornoen arantza-antzeko apofisien arteko muskuluak eta arantza-

muskuluak.
6. Kokzixeko muskuluak.

9.4.1 GERRI-BIZKAR-LEPOETAKO AZALEKO MUSKULUAK

Hiru planotan ezarririko sei muskulu bereiziko ditugu. Lehen planoan, larrua-
zalaren azpian, bi muskulu ditugu: muskulu trapezioa, goian, eta bizka-
rreko muskulu zabala, behean. Horien azpian, bigarren planoan, beste bi
muskulu daude: muskulu erronboideoa eta omoplatoaren muskulu ange-
luarra. Hirugarren planoan ere bi muskulu bereiziko ditugu: atzeko goiko
muskulu zerradun txikia eta atzeko beheko muskulu zerradun txikia.

– Muskulu trapezioa. Gorputz-enborraren atze-goialdean dago. Erdiko
aldean, buruaren atzealdean eta bizkarrezurraren goialdean txertatzen
da. Albo aldean, bere faszikulu guztiak bilduz, klabikulan eta eskapu-
laren goialdean txertatzen da. Sorbalda igotzen du, eskapula bizkarre-
zurrera hurbiltzen du, eta uzkurtzen den muskulu aldera okertzen du
burua.

– Bizkarreko muskulu zabala. Gorputz-enborraren atze-behealdean
kokaturiko triangelu-itxurako muskulu zabala da. Erdiko aldean,
beheko bizkar-ornoetan, gerri-ornoetan, errain-gandorrean, hezur
koxalaren gandor iliakoan eta beheko saihets-hezurretan txertatzen
da. Albo aldean, bere faszikulu guztiak bilduz, besapean bukatzen da,
eta humero hezurran txertatzen da. Besoa jaitsi eta atzera eramaten
du. Humero hezurra puntu finkotzat hartuz, gorputz osoa jasotzen du,
eta saihets-hezurrak igotzen ditu (arnasgorako muskulua da).
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– Muskulu erronboideoa. Bizkarraren goialdean kokaturiko erronbo-
itxurako muskulua da. Erdiko aldean, goiko bizkar-ornoetan txertatzen
da. Albo aldean, eskapularen erdialdeko ertzean txertatzen da.
Eskapula bizkarrezurrera hurbiltzen du.

– Omoplatoaren muskulu angeluarra. Garondoaren alboan dago,
omoplatoaren goiko angeluaren eta lepoko bizkarrezurraren artean.
Omoplatoaren goiko angelua igotzen du, eta uzkurtzen den muskulu
aldera okertzen du lepoko bizkarrezurra.

– Atzeko goiko muskulu zerradun txikia. Muskulu erronboideoaren
azpian dago. Goiko bizkar-ornoetatik goiko saihets-hezurretaraino doa.
Saihets-hezurrak igotzen ditu (arnasgorako muskulua).

– Atzeko beheko muskulu zerradun txikia. Bizkarraren behealdean
dago, bizkarreko muskulu zabalaren azpian. Beheko bizkar-ornoetatik
eta goiko gerri-ornoetatik beheko saihets-hezurretaraino doa. Beheko
saihets-hezurrak behera eta albora eramaten ditu (arnasgorako
muskulua).

9.4.2 GARONDOKO MUSKULUAK

Trapezioaren, muskulu erronboideoaren eta goiko muskulu zerradun
txikiaren azpian daude, omoplatoaren muskulu angeluarraren eta lepaornoen
artean. Zortzi muskulu dira: muskulu esplenioa, muskulu konplexu handia,
muskulu konplexu txikia, lepoko zeharkako muskulua, buruko atzeko
muskulu zuzen handia, buruko atzeko muskulu zuzen txikia, buruko muskulu
zeihar handia eta buruko muskulu zeihar txikia.

– Muskulu esplenioa. Muskulu trapezioaren eta muskulu esternokleido-
mastoideoaren azpian dago. Garondo osoa zeharkatzen du goitik
behera. Alderdi batekoa uzkurtzen bada, burua atzera luzatzen du,
albora okertzen du eta biratu egiten du (aurpegia alde berera
eramanez). Bi alderdietakoak batera uzkurtzen badira, burua atzera
luzatzen dute.

– Muskulu konplexu handia. Muskulu esplenioak bezala, garondo osoa
zeharkatzen du goitik behera. Burua atzera luzatzen dute. Alderdi
batekoa bakarrik uzkurtzen bada, burua biratzen du, eta aurpegia
kontrako aldera eramaten du.
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– Muskulu konplexu txikia. Muskulu konplexu handiaren alboan dago.
Burua atzera luzatzen dute. Alderdi batekoa bakarrik uzkurtzen bada,
burua albo horretara okertzen du.

– Lepoko zeharkako muskulua. Muskulu konplexu txikiaren alboan
dago. Lepoa atzealdera luzatzen dute. Alderdi batekoa bakarrik uzkur-
tzen bada, lepoa alde horretara okertzen du.

– Buruko atzeko muskulu zuzen handia. Axisetik hezur okzipitale-
raino doa. Bi alderdietako muskuluak batera uzkurtzen badira, burua
atzera luzatzen dute. Alderdi batekoa bakarrik uzkurtzen bada, burua
luzatu, albora okertu eta biratu egiten dute, aurpegia alderdi berera
eramanez.

– Buruko atzeko muskulu zuzen txikia. Buruko atzeko muskulu zuzen
handiaren erdiko aldean dago. Atlasetik hezur okzipitaleraino doa.
Burua atzera eramaten du.

– Buruko muskulu zeihar handia edo beheko muskulu zeiharra.
Axisetik atlaseraino doa. Burua biratzen du, eta aurpegia alderdi
berera eramaten du.

– Buruko muskulu zeihar txikia edo goiko muskulu zeiharra.
Atlasetik hezur okzipitaleraino doa. Burua atzera eramaten du.

9.4.3 ORNO-ILDOETAKO MUSKULUAK EDO BIZKARREZURREKO

MUSKULUAK

Erdiko lerroaren alde banatan, ornoen arantza-antzeko apofisien eta saihets-
hezurren artean dauden goitik beherako ildoak hiru muskuluk betetzen
dituzte: muskulu ileokostalak edo muskulu lunbosakroak (albo aldean),
bizkarreko muskulu luzeak (erdiko aldean) eta ornoen zeharkako apofi-
sien eta arantza-antzeko apofisien arteko muskuluak (beste bien azpian,
ornoen xaflen gainean). Bizkarrean eta gerriaren goialdean, elkarrengandik
bereizita daude hiru muskuluak; behealdean, aldiz, masa komun batean
elkartzen dira.

Bizkarrezurra luzatzen dute. Alderdi batekoak uzkurtzen badira, bizkarre-
zurra alboetara okertu eta biratu egiten dute.
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9.4.4 ORNOEN ZEHARKAKO APOFISIEN ARTEKO MUSKULUAK

Ornoen zeharkako apofisien arteko tarteetan kokaturiko muskuluak dira.
Muskulua uzkurtzen den aldera okertzen dute bizkarrezurra. Bi alderdietakoak
batera uzkurtzen direnean, bizkarrezurra gogortu edo zurrundu egiten dute.

9.4.5 ORNOEN ARANTZA-ANTZEKO APOFISIEN ARTEKO MUSKULUAK

ETA ARANTZA-MUSKULUAK

Arantza-antzeko apofisien arteko tarteetan daude arantza-antzeko apofi-
sien arteko muskuluak; arantza-antzeko apofisien alboan, berriz, arantza-
muskuluak. Bizkarrezurra luzatzen dute.

9.4.6 KOKZIXEKO MUSKULUAK

Kokzixa mugitzen duten hiru muskulu dira: muskulu iskiokokzigeoa, atzeko
muskulu sakrokokzigeoa eta aurreko muskulu sakrokokzigeoa. Muskulu
iskiokokzigeoa hezur koxalaren iskionetik kokzixeraino doa; perineoko
muskulua da. Artikulazio sakrokokzigeoaren atzealdean dago atzeko
muskulu sakrokokzigeoa; kokzixa luzatzen du. Artikulazio sakrokokzigeoaren
aurrealdean dago aurreko muskulu sakrokokzigeoa; kokzixa flexionatzen du.

9.5 TORAXEKO MUSKULUAK

Bi taldetan sailkatuko ditugu:

1. Aurre-alboko muskuluak, edo goiko gorputz-adarra mugitzen
dutenak.

2. Saihetsaldeko muskuluak, edo saihets-hezurrak mugitzen dituztenak.

9.5.1 AURRE-ALBOKO MUSKULUAK

Lau dira: bularreko muskulu handia, bularreko muskulu txikia, klabikula
azpiko muskulua eta muskulu zerradun handia.
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– Bularreko muskulu handia. Toraxaren eta besapearen aurrealdean
kokaturiko muskulua da. Erdiko aldean, klabikulan, esternoian eta
goiko saihets-kartilagoetan txertatzen da; albo aldean, humero hezu-
rraren goiko muturraren behealdean eta aurrealdean txertatzen da.
Besoa aduzitu egiten du, barnealdera biratzen du, eta aurrealdera eta
erdialdera erakartzen du; besoburua aurrera eramaten du. Gorputz-
enborra igotzen du.

– Bularreko muskulu txikia. Bularreko muskulu handiaren azpian dago.
Goiko saihets-hezurretatik eskapularen korakoide apofisiraino doa.
Besoburua jaisten du, eta goiko saihets-hezurrak igotzen ditu (arnas-
gorako muskulua).

– Klabikula azpiko muskulua. Lehenengo saihets-hezurretik klabikula-
raino doa. Klabikula jaisten du, eta, horren ondorioz, baita besoburua ere.

– Aurreko muskulu zerradun handia. Toraxaren alboko horman dago.
Goiko bederatzi edo hamar saihets-hezurretatik omoplatoaren edo
eskapularen erdiko aldeko ertzeraino doa. Omoplatoa aurrealdera
eramaten du. Goiko saihets-hezurrak igotzen ditu, eta behekoak, jaitsi;
baina lehenengo funtzioa bigarrena baino indartsuagoa denez, arnas-
gorako muskulua dela esan dezakegu.

9.5.2 SAIHETSALDEKO MUSKULUAK

Saihets arteko muskuluak, saihets gaineko muskuluak, saihets azpiko
muskuluak, esternoiaren muskulu triangeluarra eta diafragma dira.
Diafragmak toraxaren barrunbea eta abdomenaren barrunbea bereizten ditu
elkarrengandik; abdomeneko muskuluekin batera aztertuko dugu.

– Saihets arteko muskuluak. Saihets arteko tarteetan daude, hiru
planotan: kanpokoan, erdikoan eta barnekoan. Fisiologoak ez dira
ados jartzen muskulu horien funtzioari buruz; uste da ez dutela parte
hartzen arnasketa normalean; arnasgora eta arnasbehera indartsuan
hartzen dute parte.

– Saihets gaineko muskuluak. Kanpoko planoko saihets arteko musku-
luen kanpoaldean daude, gorputz-enborraren atzealdean, ornoen
zeharkako apofisien eta saihets-hezurren atzeko muturraren artean.
Saihets-hezurrak igotzen dituzte (arnasgorako muskuluak).
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– Saihets azpiko muskuluak. Barneko planoko saihets arteko musku-
luen barnealdean daude, gorputz-enborraren atzealdean. Ez dute
funtziorik, atrofiatutako muskuluak dira.

– Esternoiaren muskulu triangeluarra. Esternoiaren eta lehen sei
saihets-kartilagoen atzealdean dago. Atrofiatutako muskulua da.

9.6 ABDOMENEKO MUSKULUAK

Lau taldetan sailkatuko ditugu:

1. Aurre-alboko muskuluak.
2. Atzealdeko muskuluak edo muskulu ileolunbarrak.
3. Goialdeko muskulua edo diafragma.
4. Behealdeko edo perineoko muskuluak.

Ugaltze-sistemarekin eta gernu-sistemarekin batera aztertuko ditugu peri-
neoko muskuluak. Orain, beste hiru gunetako muskuluak aztertuko ditugu.

9.6.1 ABDOMENEKO AURRE-ALBOKO MUSKULUAK

Bi talde banatuko ditugu: muskulu luzeak eta muskulu zabalak.

– Muskulu luzeak

Simetrikoki kokaturik daude gorputz-enborraren aurrealdeko erdiko
lerroaren alde banatan, gorputzaren luzetarako norabideari jarraituz. Bi dira:
abdomeneko muskulu zuzen handia eta abdomeneko muskulu pirami-
dala.

– Abdomeneko muskulu zuzen handia. Erdiko lerroaren ondoan dago.
Pubisetik esternoieraino eta erdiko saihets-hezurretaraino doa. Lau
edo bost gorputz dituen muskulua da, eta abdomeneko aurre-alboko
muskulu zabalen txertaketarako aponeurosiez inguraturik dago.
Aurrean larruazala eta abdomeneko muskulu piramidala ditu; atzean
peritoneoa eta abdomeneko erraiak daude. Erdiko ertza kontrako
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aldeko abdomeneko muskulu zuzen handiaren erdiko ertzetik bereizita
dago, lerro zuriaren bidez. Muskuluaren puntu finkoa pubisa bada,
saihets-hezurrak jaisten ditu (arnasbeherako muskulua), eta toraxa
pelbisaren kontra flexionatzen du. Muskuluaren puntu finkoa saihets-
hezurrak badira, pelbisa toraxaren kontra flexionatzen du. Muskulu hau
uzkurtzen denean, abdomeneko erraiak konprimitzen dira (erraien
horma eta erraien edukia); hala, gernuaren kanporaketan (mikzioa),
gorozkien kanporaketan (defekazioa), urdailaren edukiaren kanpora-
ketan (gorakoa) eta umetokiaren edukiaren kanporaketan (erditzea)
hartzen du parte.

– Abdomeneko muskulu piramidala. Abdomenaren aurrealdean eta
behealdean dago, abdomeneko muskulu zuzen handiaren aurrean eta
larruazalaren atzean. Behealdean, pubisean txertatzen da, eta goial-
dean lerro zurian. Atrofiatutako muskulua da.

– Muskulu zabalak

Bata bestearen gainean kokaturiko hiru muskulu dira. Larruazalaren
azpian, abdomeneko muskulu zeihar handia dago; horren barnealdean edo
azpian, abdomeneko muskulu zeihar txikia; eta horren azpian, abdomeneko
zeharkako muskulua.

– Abdomeneko muskulu zeihar handia. Abdomenaren aurre-alboan
dago, larruazalaren azpian. Saihets-hezurretatik pubiseraino eta bizka-
rreko muskulu zabaletik lerro zuriraino doa. Muskuluaren puntu finkoa
pelbisa bada, saihets-hezurrak jaisten ditu (arnasbeherako muskulua),
toraxa pelbisaren kontra flexionatzen du eta abdomeneko erraiak
konprimitzen ditu; alderdi batekoa bakarrik uzkurtzen bada, toraxa
biratzen du, toraxaren aurrealdea uzkurtzen den muskuluaren kontrako
aldera eramanez. Muskuluaren puntu finkoa toraxa bada, pelbisa tora-
xaren kontra flexionatzen du; alderdi batekoa bakarrik uzkurtzen bada,
pelbisa biratzen du, pelbisaren aurrealdea uzkurtzen den muskuluaren
aldera eramanez.

– Abdomeneko muskulu zeihar txikia. Abdomeneko muskulu zeihar
handiaren azpian dago. Gune ileolunbarretik beheko saihets-hezurre-
taraino eta lerro zuritik pubiseraino doa. Muskuluaren puntu finkoa
pelbisa bada, saihets-hezurrak jaisten ditu (arnasbeherako muskulua),
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toraxa pelbisaren kontra flexionatzen du eta abdomeneko erraiak
konprimitzen ditu; alderdi batekoa bakarrik uzkurtzen bada, toraxa
biratzen du, toraxaren aurrealdea uzkurtzen den muskuluaren aldera
eramanez. Muskuluaren puntu finkoa toraxa bada, pelbisa toraxaren
kontra flexionatzen du.

– Abdomeneko zeharkako muskulua: Abdomeneko muskulu zeihar
txikiaren azpian dago. Bizkarrezurretik lerro zuriraino doa. Saihets-
hezurrak erdialdera eramaten ditu, eta, hala, toraxaren barrunbearen
diametroa txikitzen du (arnasbeherako muskulua). Muskulu honen
funtziorik garrantzitsuena da abdomeneko erraiak bizkarrezurraren
kontra konprimitzea.

Deskribaturiko abdomeneko aurre-alboko muskuluek bi motatako aponeu-
rosiak dituzte: estalki-aponeurosiak eta txertaketa-aponeurosiak. Ehun
konektibo izpitsuz eratutako xaflak dira aponeurosi horiek. Muskulu zabal
bakoitza estalki-aponeurosi batek inguratzen du, eta inguruko muskuluetatik
isolatzen da; oso meheak dira estalki-aponeurosi horiek. Txertaketa-aponeu-
rosiak oso mintz gogorrak dira, muskuluaren gorputzaren jarraipenean
daude, eta aponeurosi horien bidez finkatzen da muskulua bere txertapun-
tuetan.

Muskulu hauen txertaketa-aponeurosiekin erlazionaturiko zenbait gune
eta egitura bereiziko ditugu abdomenaren aurreko horman: arku krurala,
eraztun krurala, hodi inginala, lerro zuria eta zilborra.

– Arku krurala edo femorala. Zuntzezko zinta gogor bat da, eta hezur
koxalaren aurre-goiko arantza iliakotik pubisaren arantzeraino doa.
Abdomena eta izterra elkartzen diren gunean dago, iztaiko tolesturan.

– Eraztun krurala. Zulo zabal bat da, eta abdomenaren barrunbea izte-
rraren goialdearen aurrealdearekin komunikatzen du. Eraztun horre-
tatik pasatzen dira izterrera doazen edo izterretik datozen arteria, zain
eta hodi linfatikoak.

– Hodi inginala. Hodi espermatikoak, gizonezkoetan, eta lokailu biri-
bilak, emakumezkoetan, abdomenaren barrunbetik kanpora irteteko,
abdomenaren aurreko horma zeharkatzen dute, nerbio edo odol-hodi
batek bezala. Irteera horretan, abdomenaren aurreko horman egiten
duten bideari deritzo hodi inginala. Arku kruralaren gainean dago hodi
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inginala, eta arkuaren erditik pubisaren arantzaraino doa. Hodi
horretan, edozein hoditan bezala, bi zulo bereizten dira; zulo horiei
hodi inginalaren eraztunak deritze. Bi eraztun inginal horietatik bat
azalekoa da, azaleko eraztuna, larruazalaren azpian dago, pubisaren
gainean; bestea, sakonekoa da, sakoneko eraztuna, peritoneoaren
gainean dago, arku kruralaren erdiko puntuaren gainean.

– Lerro zuria. Gorputzaren erdiko lerroan, abdomeneko bi muskulu
zuzen handien artean kokaturiko tendoizko xafla da. Esternoiaren
xifoide apofisitik pubiseko sinfisiraino doa.

– Zilborra. Lerro zuriaren erdian kokaturiko egitura da. Umetoki barneko
garaian, zilbor-arteriek eta zilbor-zainek zeharkatzen duten zuloa da.
Jaio ondoren, odol-hodi horiek itxi egiten dira, zilbor-hestea erori egiten
da eta zilbor-eraztuna edo zuloa orbaindu egiten da; orduan, zilborra
eratzen da.

9.6.2 ABDOMENAREN ATZEALDEKO MUSKULUAK EDO MUSKULU

ILEOLUNBARRAK

Hiru muskulu bereiziko ditugu: gerriko muskulu karratua, muskulu psoas
iliakoa, eta muskulu psoas txikia.

– Gerriko muskulu karratua. Gerriko bizkarrezurraren alde banatan
daude, gandor iliakoaren eta hamabigarren saihets-hezurraren arteko
gunean. Puntu finkoa pelbisa bada, gerriko bizkarrezurra bere aldera
okertzen du eta saihets-hezurrak jaisten ditu (arnasbeherako
muskulua). Puntu finkoa toraxa bada, pelbisa bere aldera okertzen du.

– Muskulu psoasiliakoa. Bi zatiz eraturiko muskulua da, psoas zatia eta
ileoneko zatia. Psoas zatia edo psoas muskulua gerriko bizkarrezu-
rretik femurraren trokanter txikiraino doa. Ileoneko zatia edo ileoneko
muskulua hezur koxalaren barneko hobi iliakotik femurraren trokanter
txikiraino doa. Bizkarrezurra eta pelbisa hartzen baditugu puntu finko
gisa, femurra pelbisaren kontra flexionatzen du, erdiko lerrora hurbil-
tzen du eta kanpoaldera biratzen du. Femurra hartzen badugu puntu
finkotzat, bizkarrezurra eta pelbisa aurrealdera flexionatzen ditu; soilik
alderdi batekoa uzkurtzen bada, gorputz-enborra flexionatzen du eta
bere aldera okertzen du.
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– Muskulu psoas txikia. Muskulu psoas iliakoaren aurrean dago.
Gerriko bizkarrezurretik pubiseraino doa. Atrofiatutako muskulua da.

9.6.3 ABDOMENAREN GOIALDEKO MUSKULUA EDO DIAFRAGMA

Muskulu zapal eta mehe bat da, eta toraxaren barrunbea eta abdomenaren
barrunbea bereizten ditu. Kupula baten itxura du; kupularen oinaldea tora-
xaren barrunbearen beheko zirkunferentziari dagokio; muskuluaren toraxeko
aldea ganbila da; abdomenekoa, aldiz, ahurra. Eskuinetik ezkerrera aurretik
atzera baino luzeagoa da. Atzealdean aurrealdean baino gehiago jaisten da.
Kupularen eskuinaldea ezkerraldea baino gorago dago. Morfologikoki ezber-
dinak diren bi zati bereiziko ditugu diafragman: zati muskularra inguru
osoan, eta zati aponeurotikoa erdian. Zati muskularraren faszikuluak gerriko
bizkarrezurrean eta toraxaren beheko zirkunferentzian alde batetik, eta zati
aponeurotikoaren inguru osoan bestetik txertatzen dira. Erdiko zati aponeu-
rotikoari zentro freniko deritzo, eta tendoizko xafla oso gogorra da.
Diafragman zenbait zulo bereizten dira; hiru dira aipagarrienak: hestego-
rriaren zuloa, aorta arteriaren zuloa eta beheko kaba zainaren zuloa.
Arnasgorako muskulua da, toraxaren barrunbea handitzen baitu; horren
ondorioz, abdomenaren barrunbea txikitu egiten da eta abdomeneko erraiek
aurrealdeara egingo dute.

9.7 GOIKO GORPUTZ-ADARRETAKO MUSKULUAK

Lau taldetan sailkatuko ditugu:

1. Sorbaldako muskuluak.
2. Besoko muskuluak.
3. Besaurreko muskuluak.
4. Eskuko muskuluak.

9.7.1 SORBALDAKO MUSKULUAK

Sei muskulu bereiziko ditugu: deltoide muskulua, arantza gaineko muskulua,
arantza azpiko muskulua, muskulu biribil handia, muskulu biribil txikia eta
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eskapula azpiko muskulua. Muskulu horiek sorbaldako hezurretan, batetik
eta humero hezurran, bestetik, txertatzen dira.

– Deltoide muskulua. Triangelu-itxura duelako deitzen zaio horrela
(alfabeto grekoko �). Konoerdi huts baten antzera biltzen du artikulazio
eskapulohumerala. Sorbaldako muskuluetatik azalekoena eta
handiena da. Goian, klabikulan eta eskapulan txertatzen da; behean,
humeroaren goiko muturrean txertatzen da. Besoa igo edo abduzitu
eta biratu egiten du; sorbaldako artikulazioa finkatzen du; humero
hezurra bada puntu finkoa, gorputz-enborra igotzen du.

– Arantza gaineko muskulua. Eskapularen arantza gaineko hobian
dago. Hobi horretatik humero hezurraren goiko muturreraino doa.
Besoa igotzen du eta kanpoaldera biratzen du. Artikulazio eskapulohu-
merala finkatzen du.

– Arantza azpiko muskulua. Eskapularen arantza azpiko hobian dago.
Hobi horretatik humero hezurraren goiko muturreraino doa. Besoa
igotzen du eta kanpoaldera biratzen du. Artikulazio eskapulohumerala
finkatzen du.

– Muskulu biribil txikia. Arantza azpiko muskuluaren alboko ertzaren
norabideari jarraituz, eskapularen alboko ertzetik gora abiatzen da, eta
humero hezurraren goiko muturrean txertatzen da azkenean. Besoa
aduzitzen du eta kanpoaldera biratzen du. Artikulazio eskapulohume-
rala finkatzen du.

– Muskulu biribil handia. Omoplatoaren beheko angelutik humero
hezurraren goiko muturreraino doa. Besoa aduzitu eta barnealdera
biratzen du. Bizkarreko muskulu zabalaren agonista da.

– Eskapula azpiko muskulua. Eskapula azpiko hobitik humero hezu-
rraren goiko muturreraino doa. Besoa aduzitzen du eta barnealdera
biratzen du. Artikulazio eskapulohumerala finkatzen du.

9.7.2 BESOKO MUSKULUAK

Bi taldetan sailkatuko ditugu: a) besoaren aurrealdeko muskuluak; eta
b) besoaren atzealdeko muskuluak.
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a) Besoaren aurrealdeko muskuluak

Humero hezurraren aurrean dauden hiru muskulu dira: azaleko planoan,
besoko bizeps muskulua dago; sakoneko planoan, goian, muskulu korako-
brakiala eta, behean, besoko aurreko muskulua daude.

– Besoko bizeps muskulua. Bi zatiz eraturik dago: zati motza eta zati
luzea. Omoplatoaren korakoide apofisitik abiatzen da zati motza, eta
omoplatoaren barrunbe glenoideoaren gainetik abiatzen da zati luzea.
Muskuluaren bi zatiak ukondo aldera abiatzen dira. Bide horretan bi
zatiak batu egiten dira, eta tendoi bakar baten bidez besaurreko
erradio hezurraren goiko muturrean txertatzen dira. Besaurrea flexio-
natu eta supinatu egiten du. Zati luzeak besoa abduzitzen du. Zati
motzak besoa aduzitzen du.

– Muskulu korakobrakiala. Bizeps muskuluaren zati motzaren erdial-
dean dago. Omoplatoaren korakoide apofisitik humero hezurraren gor-
putzaren erdialderaino doa. Besoa aduzitu eta barnealdera biratzen du.

– Besoko aurreko muskulua. Humero hezurraren aurre-behealdean,
besoko bizeps muskuluaren azpian, kokaturiko muskulua da. Goian,
humero hezurraren goiko muturrean txertatzen da. Behean, kubitu
hezurraren goiko muturrean txertatzen da. Besaurrea flexionatzen du.

b) Besoaren atzealdeko muskuluak

Muskulu bakarra bereiziko dugu, besoko trizeps muskulua.

– Besoko trizeps muskulua. Humero hezurraren atzean dago, eta hiru
zatiz osaturik dago. Hiru zati horiek bereizita daude goian, bat omopla-
toan txertatzen da, eta beste biak humero hezurraren gorputzean.
Behean, hiru zatiak batu egiten dira, eta ukondoaren atzealdean, ole-
kranioan, txertatzen dira. Besaurrea luzatzen du. Besoa aduzitzen du.

9.7.3 BESAURREKO MUSKULUAK

Hiru taldetan sailkatuko ditugu: a) besaurrearen aurrealdeko muskuluak,
b) besaurrearen alboko muskuluak eta c) besaurrearen atzealdeko
muskuluak.
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a) Besaurrearen aurrealdeko muskuluak

Lau planotan ezarririko zortzi muskulu dira. Lehen planoan, lau muskulu
daude: muskulu pronatzaile biribila, muskulu ahur handia, muskulu ahur txikia
eta aurreko kubitu muskulua. Bigarren planoan, muskulu bakarra dago:
hatzen muskulu flexore komun azalekoa. Hirugarren planoan, bi muskulu
daude: hatzen muskulu flexore komun sakonekoa, erdialdean; eta hatz
lodiaren muskulu flexore luzea, alboan. Laugarren planoan, muskulu
bakarra dago: muskulu pronatzaile karratua.

– Muskulu pronatzaile biribila. Lehen planoko muskuluetatik albo-
koena da. Zeiharka, humero hezurraren epitrokleatik erradio hezu-
rraren gorputzeraino doa. Besaurrea eta eskua pronatzen ditu.

– Muskulu ahur handia. Muskulu pronatzaile biribilaren erdialdean
dago. Zeiharka, humero hezurraren epitrokleatik metakarpoko bigarren
hezurreraino doa. Eskua eta besaurrea flexionatzen ditu.

– Muskulu ahur txikia. Muskulu ahur handiaren erdialdean dago.
Humero hezurraren epitrokleatik karpoko eraztun-antzeko aurreko
lokailuraino doa (karpoaren aurrealdean, ertz batetik besteraino doan
zinta izpitsu karratua da karpoko eraztun-antzeko aurreko lokailua).
Eskua flexionatzen du.

– Aurreko kubitu muskulua. Muskulu ahur txikiaren erdialdean dago.
Humero hezurraren epitrokleatik karpoko lehen lerroko hezurretaraino
doa. Eskua flexionatzen du.

– Hatzen muskulu flexore komun azalekoa. Lehen planoko muskuluen
azpian dago. Humero hezurraren epitrokleatik bertikalki behera abia-
tzen da; besaurrearen erdian lau zatitan banatzen da; zati horietako
bakoitza tendoi batean bukatzen da, eta tendoi bakoitza dagokion
hatzean txertatzen da (2., 3., 4. eta 5. hatzetan). Tendoi bakoitzak
botoi-zulo baten antzeko bat eratzen du bukaeran (tendoi zulatuak);
botoi-zulo horiek hatzen muskulu flexore komun sakonekoen tendoiek
zeharkatuko dituzte (tendoi zulatzaileak). Hatzen bigarren falangeak,
hatzen lehen falangeak, eskua eta besaurrea flexionatzen ditu.

– Hatzen muskulu flexore komun sakonekoa. Bigarren planoko
muskuluen azpian dago, besaurrearen erdialdean. Besaurrearen goial-
detik abiatzen da, eta behealdean lau zatitan banatzen da; zati horie-
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tako bakoitzaren tendoia dagokion hatzaren hirugarren falangean txer-
tatzen da (azken lau hatzetan). Hatzen hirugarren falangeak, hatzen
bigarren falangeak, hatzen lehen falangeak eta eskua flexionatzen ditu.

– Hatz lodiaren muskulu flexore luzea. Bigarren planoko muskuluen
azpian dago, hatzen muskulu flexore komun sakonekoaren alboan.
Erradio hezurraren aurrealdetik hatz lodiaren bigarren falangeraino doa.
Hatz lodiaren bigarren falangea eta lehen falangea flexionatzen ditu.

– Muskulu pronatzaile karratua. Hirugarren planoko muskuluen azpian
dago. Zeharka, kubituaren gorputzaren behealdetik erradio hezurraren
gorputzaren behealderaino doa. Besaurrea pronatzen du.

b) Besaurrearen alboko muskuluak

Lau muskulu bereiziko ditugu, denak humero hezurraren epikondiloan
txertatuak. Azaletik sakonera hauek dira: muskulu supinatzaile luzea, alboko
lehen erradio muskulua, alboko bigarren erradio muskulua eta muskulu supi-
natzaile motza.

– Muskulu supinatzaile luzea. Humero hezurraren epikondilotik erradio
hezurraren beheko muturreraino doa. Besaurrea flexionatzen du.
Besaurrea osorik supinatuta badago, erdipronatu egiten du. Besaurrea
osorik pronatuta badago, erdisupinatu egiten du.

– Alboko lehen erradio muskulua. Muskulu supinatzaile luzearen
azpian dago. Humero hezurraren epikondilotik metakarpoko bigarren
hezurreraino doa. Eskua luzatu eta abduzitu egiten du.

– Alboko bigarren erradio muskulua. Alboko lehen erradio musku-
luaren azpian dago. Humero hezurraren epikondilotik metakarpoko
hirugarren hezurreraino doa. Eskua luzatzen du.

– Muskulu supinatzaile motza. Ukondoko artikulazioaren atzean,
alboan eta aurrean hedatzen da, erradio hezurra zilindroerdiaren
antzera inguratuz. Besaurrea supinatzen du.

c) Besaurrearen atzealdeko muskuluak

Bi geruzatan ezarririko zortzi muskulu dira. Azaleko geruzan lau muskulu
daude; albotik erdialdera, hauek dira: hatzen muskulu hedatzaile edo esten-

���



tsore komuna, bosgarren hatzaren muskulu hedatzailea, atzeko kubitu
muskulua eta ankoneo muskulua. Sakoneko geruzan, goialdean elkartuta
dauden lau muskulu bereiziko ditugu; albotik erdialdera, hauek dira: hatz
lodiaren muskulu abduktore luzea, hatz lodiaren muskulu hedatzaile motza,
hatz lodiaren muskulu hedatzaile luzea eta bigarren hatzaren muskulu
hedatzailea.

– Hatzen muskulu hedatzaile komuna. Humero hezurraren epikondi-
lotik azken lau hatzetaraino doa. Hatzen hirugarren falangea, bigarren
falangea, lehen falangea, eskua eta besaurrea luzatzen ditu.

– Bosgarren hatzaren muskulu hedatzailea. Humero hezurraren
epikondilotik bosgarren hatzeraino doa. Bosgarren hatza luzatzen
du.

– Atzeko kubitu muskulua. Humero hezurraren epikondilotik metakar-
poraino doa. Eskua luzatu eta aduzitu egiten du.

– Ankoneo muskulua. Ukondoaren atzealdeko muskulu motza da.
Epikondilotik kubituaren olekranioraino doa. Besaurrea luzatzen du.

– Hatz lodiaren muskulu abduktore luzea. Besaurrearen atzealdetik
metakarpoko lehen hezurreraino doa. Hatz lodia abduzitzen du.

– Hatz lodiaren muskulu hedatzaile motza. Besaurrearen atzealdetik
hatz lodiaren lehen falangeraino doa. Hatz lodia luzatu eta abduzitu
egiten du.

– Hatz lodiaren muskulu hedatzaile luzea. Besaurrearen atzealdetik
hatz lodiaren bigarren falangeraino doa. Hatz lodia luzatzen du.

– Bigarren hatzaren muskulu hedatzailea. Besaurrearen atzealdetik
bigarren hatzaren falangetaraino doa. Bigarren hatza luzatzen du.

9.7.4 ESKUKO MUSKULUAK

Hiru taldetan sailkatuko ditugu: a) esku-ahurraren alboko muskuluak edo
goragune tenarreko muskuluak, b) esku-ahurraren goragune hipotenarreko
muskuluak, eta c) esku-ahurraren erdiko muskuluak.
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a) Esku-ahurraren alboko edo goragune tenarreko muskuluak

Hatz lodia mugitzen duten lau muskulu dira: hatz lodiaren muskulu
abduktore motza, hatz lodiaren muskulu flexore motza, hatz lodiaren
muskulu oposatzailea eta hatz lodiaren muskulu aduktorea. Eskuarki,
karpo-hezurretatik hatz lodiaren lehen falangeraino hedatzen dira muskulu
horiek. Izenak adierazten du funtzioa.

b) Esku-ahurraren goragune hipotenarreko muskuluak

Lau muskulu bereiziko ditugu: azaleko muskulu ahurra, hatz txikiaren
muskulu aduktorea, hatz txikiaren muskulu flexore motza eta hatz txikiaren
muskulu oposatzailea.

– Azaleko muskulu ahurra. Goragune hipotenarreko larruazalean txer-
tatzen da. Gune horretako larruazala zimurtzen du.

– Hatz txikiaren muskulu aduktorea. Karpo-hezurretatik hatz txikiaren
lehen falangeraino doa. Hatz txikia aduzitzen du. Gainera, hatz
txikiaren lehen falangea flexionatzen du.

– Hatz txikiaren muskulu flexore motza. Hatz txikiaren muskulu aduk-
torearen alboan dago. Karpo-hezurretatik hatz txikiaren lehen falange-
raino doa. Hatz txikiaren lehen falangea flexionatzen du.

– Hatz txikiaren muskulu oposatzailea. Sakonean kokatutako
muskulua da. Karpo-hezurretatik metakarpoko bosgarren hezurreraino
doa. Metakarpoko bosgarren hezurra, eta, beraz, hatz txikia, aurreal-
dera eta alboaldera eramaten ditu.

c) Esku-ahurraren erdiko muskuluak

Goragune tenarraren eta goragune hipotenarraren artean kokatutako
muskuluak dira. Bi geruzatan ezarririk daude: azaleko muskuluak edo lunbri-
kalak; eta sakoneko muskuluak edo hezur artekoak.

– Eskuko muskulu lunbrikalak. Lau muskulu txiki eta fusiforme dira.
Hatz loditik hatz txikiraino izendatzen dira: lehena, bigarrena,
hirugarrena eta laugarrena. Karpo-hezurren eta metakarpo-hezurren
arteko artikulazioetatik hatzen erroetaraino hedatzen dira: bigarren,
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hirugarren, laugarren eta bosgarren hatzen erroetaraino, hurrenez
hurren. Hatzen lehen falangeak flexionatzen dituzte; beste bi falangeak
luzatu egiten dituzte.

– Eskuko hezur arteko muskuluak. Metakarpo-hezurren arteko
guneetan daude. Bi taldetan bereizten dira: esku azpikoak eta esku
gainekoak.

Hezur arteko esku azpiko muskuluak. Hiru muskulu dira. Metakarpo-
hezurren arteko azken hiru guneetan daude. Hatz loditik hatz txikiraino izen-
datzen dira: lehena, bigarrena eta hirugarrena. Dauden guneko metakarpo-
hezur bakar baten aurrealdean txertatzen dira: lehen muskulua, bigarren
metakarpoan; bigarren muskulua, laugarren metakarpoan; eta hirugarren
muskulua, bosgarren metakarpoan. Txertatzen diren metakarpo-hezurraren
jarraipenean dagoen hatzean bukatzen dira.

Hezur arteko esku gaineko muskuluak. Lau muskulu dira. Metakarpo-
hezurren arteko lau gunetan daude. Hatz loditik hatz txikiraino izendatzen
dira: lehena, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Dauden guneko metakar-
poko bi hezurretan txertatzen dira. Lehen muskulua bigarren hatzean buka-
tzen da; bigarren eta hirugarren muskuluak hirugarren hatzean bukatzen dira;
laugarren muskulua bosgarren hatzean bukatzen da.

Hezur arteko muskuluek hatzen lehen falangeak flexionatzen dituzte;
beste bi falangeak luzatu egiten dituzte. Hezur arteko esku gaineko musku-
luek bata bestetik urruntzen dituzte hatzak. Hezur arteko esku azpiko musku-
luek bata bestetik hurbiltzen dituzte hatzak.

9.8 BEHEKO GORPUTZ-ADARRETAKO MUSKULUAK

Lau taldetan sailkatuko ditugu:

1. Pelbiseko muskuluak.
2. Izterreko muskuluak.
3. Zangoko muskuluak.
4. Oineko muskuluak.
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9.8.1 PELBISEKO MUSKULUAK

Bederatzi muskulu dira: ipurmasaileko muskulu handia, ipurmasaileko
muskulu ertaina, ipurmasaileko muskulu txikia, pelbiseko muskulu piramidala,
muskulu geminoak, barneko muskulu hertsatzailea, kanpoko muskulu hertsa-
tzailea eta izterreko muskulu karratua. Muskulu horiek guztiak pelbis
barrunbea inguratzen duten hezurretatik abiatzen dira: pelbiseko muskulu
piramidala eta barneko muskulu hertsatzailea pelbisaren barnealdetik abia-
tzen dira; beste muskulu guztiak pelbisaren kanpoaldetik abiatzen dira.
Femur hezurraren trokanter handian edo haren inguruan txertatuz bukatzen
dira muskulu denak.

– Ipurmasaileko muskulu handia. Ipurmasaileko muskuluetatik azale-
koena eta handiena da. Izterra luzatzen du eta kanpoaldera biratzen
du. Pelbisa jasotzen du (beheko gorputz-adarren gainean zutik egote-
rakoan hartzen du parte).

– Ipurmasaileko muskulu ertaina. Ipurmasaileko muskulu handiaren
azpian dago. Izterra abduzitzen du eta barnealdera biratzen du.
Pelbisa jasotzen du (beraz, zutik egoterakoan hartzen du parte).

– Ipurmasaileko muskulu txikia. Abaniko-antzeko muskulua da, eta
ipurmasaileko muskulu ertainaren azpian kokaturik dago.
Ipurmasaileko muskulu ertainaren funtzio bera du.

– Pelbiseko muskulu piramidala. Ipurmasaileko muskulu ertainaren
behealdean dago. Izterra abduzitu eta kanpoaldera biratzen du.

– Muskulu geminoak. Bi muskulu txiki dira, goikoa eta behekoa.
Aldakako artikulazioaren kapsula artikularraren atzean daude, ipur-
masaileko muskulu handiaren azpian. Izterra kanpoaldera biratzen
dute.

– Barneko muskulu hertsatzailea. Mintz hertsatzailearen barneko
aldea estaltzen du. Handik abiatuta, femur hezurraren trokanter
handian bukatzen da. Izterra kanpoaldera biratzen du.

– Kanpoko muskulu hertsatzailea. Mintz hertsatzailearen kanpoko
aldea estaltzen du. Handik abiatuta, femur hezurraren trokanter
handian bukatzen da. Izterra kanpoaldera biratzen du.
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Izterreko muskulu karratua. Beheko muskulu geminoaren behealdean
dago, ipurmasaileko muskulu handiaren azpian. Izterra kanpoaldera biratzen
du.

9.8.2 IZTERREKO MUSKULUAK

Bi taldetan sailkatuko ditugu:

a) Aurre-alboko muskuluak.
b) Atze-erdialdeko muskuluak.

a) Aurre-alboko muskuluak

Hiru muskulu dira: faszia lataren muskulu tentsorea, muskulu sartorioa eta
izterreko kuadrizeps muskulua.

– Faszia lataren muskulu tentsorea. Izterraren albo-goialdean dago,
larruazalaren azpian. Hezur koxaletik berna-hezurreraino doa.
Izterreko aponeurosiaren (hau da, faszia lataren) alboari gora tira
egiten dio; izterra abduzitzen du, flexionatzen du eta barnealdera bira-
tzen du; bere aldera okertzen du pelbisa; oin bakar baten gainean
gaudenean, gorputzaren oreka mantentzen laguntzen du.

– Muskulu sartorioa. Gune honetako muskuluetatik azalekoena da.
Ileon hezurretik berna-hezurraren goiko muturraren erdiko alderaino
doa; beraz, izterraren aurrealdea goitik behera eta albotik erdiko aldera
zeharkatzen du. Zangoa flexionatzen du; izterra flexionatu, abduzitu
eta kanpoaldera biratzen du.

– Izterreko kuadrizeps muskulua. Izterraren aurrealdean dago, eta lau
faszikuluz eraturik dago: aurreko faszikulu zuzena (izterraren aurreal-
dearen erdian kokaturikoa), alboko faszikulu zabala (izterraren
aurrealdearen alboan kokaturikoa), erdialdeko faszikulu zabala (izte-
rraren aurrealdearen erdiko aldean kokaturikoa) eta izterreko faszi-
kulua edo faszikulu krurala (bi faszikulu zabalen artean, eta aurreko
faszikulu zuzenaren azpian kokaturikoa). Goialdean, lau faszikuluak
bereizita daude; behean, faszikuluak elkartu egiten dira, eta tendoi
komun baten bidez txertatzen dira errotulan eta berna-hezurraren
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goiko muturraren aurrealdean. Muskulu honen funtziorik garrantzi-
tsuena zangoa luzatzea da; gainera, izterra flexionatzen du.

b) Atze-erdialdeko muskuluak

Zortzi muskulu dira: erdialdeko muskulu zuzena, muskulu pektineoa, izte-
rreko muskulu aduktoreak, izterreko bizeps muskulua, muskulu semitendi-
nosoa eta muskulu semimenbranosoa.

– Izterreko erdialdeko muskulu zuzena. Izterraren erdiko aldean koka-
turiko muskulua da. Pelbisaren aurrealdetik berna-hezurraren goiko
muturraren erdialderaino doa. Zangoa flexionatzen du, eta izterra
aduzitzen du.

– Muskulu pektineoa. Izterraren goialdean eta erdialdean dago, izte-
rreko muskulu aduktore ertainaren goialdean. Izterra aduzitzen du,
kanpoaldera biratzen du eta flexionatu egiten du.

– Izterreko muskulu aduktoreak. Izterraren erdialdean kokaturiko hiru
muskulu dira. Aurretik atzera, honela izendatzen dira: lehena edo
ertaina, bigarrena edo txikia eta hirugarrena edo handia. Pelbisetik
femur hezurraren gorputzeko atzeko lerro latzeraino hedatzen dira.
Izterreko muskulu aduktore ertaina muskulu pektineoaren behealdean
dago, beste bi muskulu aduktoreen aurrean. Izterreko muskulu aduk-
tore txikia muskulu aduktore ertainaren atzealdean eta behealdean
dago, muskulu aduktore handiaren aurrean. Izterreko muskulu aduk-
tore handia muskulu pektineoaren eta beste bi muskulu aduktoreen
atzean dago, izterraren atzeko muskuluen aurrean. Izterra aduzitu eta
biratu egiten dute.

– Izterreko bizeps muskulua. Muskulu luzea da, eta izterraren atzeal-
dearen alboan kokaturik dago. Goian bi zatiz eraturik dago, zati luzea
eta zati motza. Behean, bi zatiak elkartu egiten dira, eta, tendoi bakar
baten bidez, berna-hezurraren eta perone hezurraren goiko muturren
alboan txertatzen dira. Zangoa flexionatzen du eta kanpoaldera bira-
tzen du.

– Muskulu semitendinosoa. Izterraren atzealdearen erdiko aldean
dago. Goialdea muskulu-ehunezkoa da, eta behealdea tendoizkoa
(hortik datorkio izena). Iskion hezurretik berna-hezurraren goiko
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muturraren erdiko alderaino doa. Zangoa flexionatzen du eta barneal-
dera biratzen du; izterra luzatzen du.

– Muskulu semimenbranosoa. Muskulu semitendinosoaren erdiko
aldean eta aurrealdean dago. Iskionetik belauneko artikulazioaren
erdialderaino doa. Muskulu semitendinosoaren funtzio berak ditu.

9.8.3 ZANGOKO MUSKULUAK

Hiru taldetan sailkatuko ditugu:

a) Zangoko aurrealdeko muskuluak.
b) Zangoko alboko muskuluak.
c) Zangoko atzealdeko muskuluak.

a) Zangoko aurrealdeko muskuluak

Lau muskulu dira: aurreko muskulu tibiala, behatzen muskulu hedatzaile
edo estentsore komuna, behatz lodiaren muskulu hedatzailea eta aurreko
muskulu peroneoa. Muskulu horiek guztiak zangoko hezur arteko lokailuaren
aurrean daude, berna-hezurraren gorputzaren aurreko ertzaren eta perone
hezurraren aurreko ertzaren arteko gunean.

– Aurreko muskulu tibiala. Aurrealdeko muskuluetatik erdialdekoena
da. Berna-hezurraren goiko muturretik oinaren erdialdeko ertzeraino
doa. Oina zangoaren kontra flexionatzen du, aduzitu egiten du eta
barnealdera biratzen du.

– Behatzen muskulu hedatzaile komuna. Aurreko muskulu tibialaren
alboan dago. Zangoaren goiko muturretik azken lau behatzetaraino
doa. Muskuluaren funtzio nagusia azken lau behatzak luzatzea da.
Gainera, oina zangoaren kontra flexionatzen du, abduzitu egiten du eta
kanpoaldera biratzen du.

– Behatz lodiaren muskulu hedatzailea. Aurreko muskulu tibialaren
eta behatzen muskulu hedatzaile komunaren azpian dago. Behean,
behatz lodiaren bi falangeen gainean bukatzen da. Muskuluaren
funtzio nagusia behatz lodia luzatzea da. Gainera, oina flexionatzen
du, aduzitu egiten du eta barnealdera biratzen du.
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– Aurreko muskulu peroneoa. Behatzen muskulu hedatzaile komu-
naren alboan dago, zangoaren aurrealdearen behealdean eta alboan.
Behealdean, metatartsoko bosgarren hezurrean bukatzen da.
Behatzen muskulu hedatzaile komunaren laguntzailea da: oina flexio-
natzen du, abduzitu egiten du eta kanpoaldera biratzen du.

b) Zangoko alboko muskuluak

Perone hezurrean txertaturiko bi muskulu dira: alboko muskulu peroneo
luzea eta alboko muskulu peroneo motza.

– Alboko muskulu peroneo luzea. Zangoko alboko muskuluetatik
azalekoena da. Zangoaren goialdetik eta albotik metatartsoko lehen
hezurreraino doa. Oina zangoaren kontra luzatzen du, abduzitu egiten
du eta kanpoaldera biratzen du.

– Alboko muskulu peroneo motza. Alboko muskulu peroneo luzearen
azpian dago. Zangoaren alboaren erditik oinaren alboko ertzeraino
doa. Oina abduzitzen du eta kanpoaldera biratzen du. Aurretik oina
flexionatuta badago, oina luzatu egiten du.

c) Zangoko atzealdeko muskuluak

Bi geruzatan (azalekoa eta sakonekoa) ezarririko zortzi muskulu dira.

Azaleko geruzan lau muskulu bereiziko ditugu: alboko muskulu biki edo
gastroknemioa, erdialdeko muskulu biki edo gastroknemioa, muskulu soleoa
eta oinazpiko muskulu mehea. Behealdean, lehen hiru muskuluak tendoi
komun bakar baten bidez txertatzen dira, Akilesen tendoiaren bidez; horre-
gatik, hiru muskulu horien baturari zangoko trizeps muskulua ere deitzen
zaio.

Sakoneko geruzan lau muskulu bereiziko ditugu: muskulu popliteoa,
atzeko muskulu tibiala, behatzen muskulu flexore komuna eta behatz
lodiaren muskulu flexorea.

– Zangoko muskulu bikiak. Bi muskulu handi dira, erdialdekoa eta
albokoa. Goialdean bereizita daude: erdialdeko muskulu bikia femur
hezurraren beheko muturreko erdialdeko kondiloan txertatzen da;
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alboko muskulu bikia femur hezurraren beheko muturreko alboko
kondiloan txertatzen da. Behealdean, Akilesen tendoiaren bidez,
orpoaren atzealdean txertatzen dira, kalkaneoan. Muskulu gastrokne-
mioak ere deitzen zaie. Orpoa igotzen dute, eta hala oina luzatzen da.
Oinen gainean bagaude (zutik), orpoa altxatzen dute eta, aldi berean,
baita beheko gorputz-adarra eta gorputz-enborra ere. Muskulu soleoa-
rekin batera, ibiltzerakoan parte hartzen duten muskulu garrantzi-
tsuenak dira. Oina luzatu eta gero, zangoa izterraren kontra flexiona-
tzen dute.

– Muskulu soleoa. Zangoko bi muskulu bikien azpian dago. Goialdean,
zangoko bi hezurretan txertatzen da. Behealdean, Akilesen tendoiaren
bidez, orpoaren atzealdean bukatzen da. Oina luzatzen du.
Ibiltzerakoan eta salto egiterakoan hartzen du parte.

– Oinazpiko muskulu mehea. Belauneko artikulazioaren atzealdean,
alboko muskulu bikiaren azpian, kokaturiko muskulu txiki bat da.
Nahiko atrofiatuta dago; muskulu bikien eta muskulu soleoaren lagun-
tzailea da.

– Muskulu popliteoa. Belaunaren atzealdean, muskulu bikien eta oinaz-
piko muskulu mehearen azpian, kokaturiko muskulu motz bat da.
Zangoa izterraren kontra flexionatzen du eta zertxobait barnealdera
biratzen du.

– Behatzen muskulu flexore komuna. Sakoneko geruzako muskulue-
tatik erdialdekoena da. Berna-hezurretik azken lau behatzetaraino doa.
Azken lau behatzak flexionatzen ditu; oina luzatzen du.

– Behatz lodiaren muskulu flexore luzea. Sakoneko geruzako musku-
luetatik albokoena da. Perone hezurretik lehen behatzetaraino doa.
Oinazpian, bigarren eta hirugarren behatzetan bukatzen diren adarrak
eratzen ditu. Lehen hiru behatzak flexionatzen ditu. Gainera, oina luza-
tzen du.

– Atzeko muskulu tibiala. Behatzen bi muskulu flexore luzeen artean
dago. Zangoko hezurretatik oinaren erdialdeko ertzeraino doa. Oina
luzatzen du, aduzitu egiten du eta barnealdera biratzen du.
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9.8.4 OINEKO MUSKULUAK

Lau taldetan sailkatuko ditugu:

a) Oin-gaineko muskuluak.
b) Oinazpiko erdialdeko muskuluak.
c) Oinazpiko alboaldeko muskuluak.
d) Oinazpiko erdiko muskuluak.

a) Oin-gaineko muskuluak

Muskulu bakarra bereiziko dugu: muskulu pedioa edo behatzen
muskulu hedatzaile motza. Tartsoko hezurretatik lehen lau behatzetaraino
doa. Lehen lau behatzak luzatzen ditu.

b) Oinazpiko erdialdeko muskuluak

Behatz lodian bukatzen diren hiru muskulu dira: behatz lodiaren
muskulu aduktorea, behatz lodiaren muskulu flexore motza eta behatz
lodiaren muskulu abduktorea. Muskuluen izenak adierazten dute beren
funtzioa.

c) Oinazpiko alboko muskuluak

Behatz txikian bukatzen diren hiru muskulu dira: behatz txikiaren
muskulu abduktorea, behatz txikiaren muskulu flexore motza eta behatz
txikiaren muskulu oposatzailea. Behatz txikiaren muskulu abduktoreak
behatz txikia abduzitzen du. Beste bi muskuluek behatz txikia flexionatzen
dute.

d) Oinazpiko erdiko muskuluak

Azaletik sakonera, hauek dira: oinazpiko muskulu flexore motza, behatzen
muskulu flexore luzearen muskulu laguntzailea, muskulu lunbrikalak eta
hezur arteko muskuluak.

– Oinazpiko muskulu flexore motza. Kalkaneotik azken lau behatzeta-
raino doa. Azken lau behatzak flexionatzen ditu.
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– Behatzen muskulu flexore luzearen muskulu laguntzailea.
Kalkaneotik behatzen muskulu flexore luzearen tendoiraino edo tendoi
horren adarretaraino doa. Azken lau behatzak flexionatzen laguntzen
du.

– Oineko muskulu lunbrikalak. Lau muskulu dira; erditik albora (edo
behatz loditik behatz txikiraino) honela izendatzen dira: lehena, biga-
rrena, hirugarrena eta laugarrena. Behatzen muskulu flexore luzearen
tendoiaren adarretatik metatartsoko hezurren eta behatzen falangeen
arteko artikulazioetaraino hedatzen dira. Lehen muskulua bigarren
behatzean bukatzen da; bigarren muskulua, hirugarren behatzean;
hirugarren muskulua, laugarren behatzean; eta laugarren muskulua,
bosgarren behatzean. Behatzen lehen falangea flexionatzen dute, eta
beste bi falangeak luzatzen dituzte.

– Oineko hezur arteko muskuluak. Zazpi muskulu dira: hiru oinazpi-
koak eta lau oin-gainekoak. Behatz loditik behatz txikiraino izendatzen
dira: lehena, bigarrena, hirugarrena eta abar. Metatartsoko hezurren
arteko guneetan daude. Hezur arteko gune bakoitzean bi muskulu
daude, bat oinazpikoa eta bestea oin-gainekoa. Lehen hezur arteko
gunea salbuespena da, han ez baitago oinazpiko hezur arteko musku-
lurik. Oinazpiko hezur arteko muskuluak dauden guneko hezur bakar
batean txertatzen dira; oin-gainekoak, aldiz, dauden guneko bi hezu-
rretan txertatzen dira. Behatzen lehen falangea flexionatzen dute, eta
beste bi falangeak luzatzen dituzte. Gainera, oinazpiko hezur arteko
muskuluek behatzak elkarrengana hurbiltzen dituzte; oin-gaineko
hezur arteko muskuluek behatzak elkarrengandik urruntzen dituzte.
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Gizakiak ingurunearekin dituen harremanak eta gorputzeko zatien
jardueren koordinazioa zuzentzen dituen sistema da. Nerbio-ehunez eraturik
dago. Klasikoki, bi zatitan banatzen da:

1. NERBIO-SISTEMA ZENTRALA.

2. NERBIO-SISTEMA PERIFERIKOA.

10.1 NERBIO-SISTEMA ZENTRALA

Garezurraren barnean eta bizkarrezurraren barnean kokaturiko zatia da.
Garezurraren barneko zatia ENTZEFALOA edo BURMUINA da; egitura
horretan, hiru zati bereiziko ditugu: GARUNA edo ZEREBROA, ENTZEFA-
LOAREN ENBORRA eta ZEREBELOA. Bizkarrezurraren barneko zatia
ORNO-MUINA da.

Nerbio-sistema zentral osoa MENINGE deituriko mintzez inguraturik
dago.

10.1.1 ORNO-MUINA ETA BIZKARREZUR-NERBIOEN ERROAK

10.1.1.1 Kanpo-egitura

Nerbio-sistema zentralaren beheko zatia da orno-muina, eta bizkarrezurraren
barneko orno-hodian kokaturik dago. Zilindro-itxurako kordoi bat da; goian,
entzefaloaren enborra dator hurrena; behean, bigarren gerri-ornoaren maila-
raino iristen da, eta han ORNO-MUINAREN KONOA eratzen du bukaeran.
Bukaerako zati horretatik behera, kokzixeraino iristen den hari-antzeko luza-
kina bereizten da, FILUM TERMINALE edo BUKAERAKO HARIA. Orno-
muinaren diametroa ez da berdina luzera osoan; bi gune zabalago ditu, bata
lepoan eta bestea gerrian.

Orno-muinaren luzera osoaren azaletik, BIZKARREZUR-NERBIOEN
AURREKO eta ATZEKO ERROAK abiatzen dira. Orno-muinaren alde
banatan, maila bereko aurreko eta atzeko bizkarrezur-erroak elkartuz BIZKA-
RREZUR-NERBIOAK eratzen dira. Bizkarrezur-nerbioak bizkarrezurretik

���

NERBIO�SISTEMA



kanpora ateratzen dira, nerbio bakoitza dagokion ornoarteko zulotik. Maila
bereko bi bizkarrezur-nerbio ateratzen diren orno-muin zatiari MIELOMERO
edo ORNO-MUINAREN SEGMENTU deritzo; beraz, bizkarrezur-nerbio
bikote adina mielomero daude: zortzi mielomero zerbikal, hamabi mielomero
toraziko, bost mielomero lunbar, bost mielomero sakro eta mielomero
kokzigeo bat. Azken mielomeroa orno-muinaren konoaren erpinean dago, 2.
gerri-ornoaren parean; beraz, azken bizkarrezur-nerbioak (gerrikoak eta
errain-hezurrekoak) behera abiatuko dira bakoitzari dagokion irteerako
ornoarteko zuloa bilatzeko (gerrikoak eta errain-hezurrekoak); hala, zaldi-
buztanaren antzeko egitura bat eratuko dute, CAUDA EQUINA edo ZALDI-
BUZTAN deiturikoa.

Kanpotik begiratuz gero, orno-muinaren aurrealdean, goitik beherainoko
ildo sakona bereizten da: AURREKO ERDIKO ILDOA. Orno-muinaren atzeal-
dean ATZEKO ERDIKO ILDOA dago. Albo bakoitzean, AURREKO ALBOKO
eta ATZEKO ALBOKO ILDOAK bereizten dira.

10.1.1.2 Barne-egitura

Zeharkako ebakidura eginez gero, zati hauek bereiziko dira orno-muinean: HH
itxura duen zatia erdian, GAI GRISEZ eraturikoa; eta, hura inguratuz, GAI
ZURIZKO ZATIA. Gai grisezko zatiaren erdian, orno-muina goitik behera
zeharkatzen duen hodia bereizten da, EPENDIMO HODIA.

Gai grisa:

Hiru zati bereizten ditugu: AURREKO bi ADARRAK, ATZEKO bi
ADARRAK eta ALBOKO bi ADARRAK. Aurreko adarretan, muskulu ildaskatu
borondatezkoak inerbatzen dituzten neurona motorren gorputzak daude;
neurona horien axoiek eratzen dituzte bizkarrezur-nerbioen AURREKO
ERROAK edo ERRO MOTORRAK. Atzeko adarretan, sentikortasunaren
informazioa dakarten neuronen axoiak bukatzen dira; axoi horiek bizkarrezur-
nerbioen ATZEKO ERROAK edo ERRO SENTSITIBOAK eratzen dituzte, eta
atzeko adarretako neurona sentsitiboen gorputzekin egiten dute sinapsia.
Alboko adarretan, muskulu ez-borondatezkoak eta guruinak inerbatzen
dituzten neurona motorren gorputzak daude.
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Gai zuria:

Gai grisa inguratzen duen geruza lodi bat da. Orno-muinaren alde
banatan hiru kordoi bereiziko ditugu:

1. AURREKO KORDOIA: aurreko erdiko ildoaren eta aurreko alboko
ildoaren artean dago. Alderdi batekoa beste aldekoarekin elkartzen da
AURREKO KOMISURA ZURIAREN bidez.

2. ALBOKO KORDOIA: aurreko alboko ildoaren eta atzeko alboko
ildoaren artean dago.

3. ATZEKO KORDOIA: atzeko alboko ildoaren eta atzeko erdiko ildoaren
artean dago.

ATZEKO KORDOIAN bi faszikulu bereiziko ditugu:

– GOLLEN FASZIKULUA erdiko aldean, eta BURDACHEN FASZI-
KULUA alboan. Faszikulu horiek goranzko zuntzez eraturik daude.
Bidearen lehenengo neuronaren gorputza bizkarrezur-nerbioaren
atzeko erroaren gongoilean kokatzen da. Neurona horren axoia, bizka-
rrezur-nerbioaren atzeko erroaren bidez, orno-muinean sartzen da, eta
alderdi bereko atzeko kordoian gora abiatzen da.

ALBOKO KORDOIAN faszikulu hauek bereiziko ditugu, besteak beste:

– ORNO-MUINAREN ETA ZEREBELOREN ARTEKO FASZIKULU
ZUZENA. Goranzko zuntzez eraturik dago. Bidearen lehenengo neuro-
naren gorputza bizkarrezur-nerbioaren atzeko erroaren gongoilean
kokatzen da. Bidearen bigarren neuronaren gorputza orno-muineko gai
griseko atzeko adarrean kokatzen da; neuronaren axoia alderdi bereko
gai zurian gora abiatzen da.

– ORNO-MUINAREN ETA ZEREBELOAREN ARTEKO FASZIKULU
GURUTZATUA. Goranzko zuntzez eraturik dago. Bidearen lehenengo
neuronaren gorputza bizkarrezur-nerbioaren atzeko erroaren gongoi-
lean kokatzen da. Bidearen bigarren neuronaren gorputza orno-
muineko gai griseko atzeko adarrean kokatzen da; neuronaren axoia
kontrako aldeko gai zurian gora abiatzen da.
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– ORNO-MUINAREN ETA TALAMOAREN ARTEKO FASZIKULU
GURUTZATUA. Goranzko zuntzez eraturik dago. Bidearen lehenengo
neuronaren gorputza bizkarrezur-nerbioaren atzeko erroaren gongoi-
lean kokatzen da. Bidearen bigarren neuronaren gorputza orno-
muineko gai griseko atzeko adarrean kokatzen da; neuronaren axoia
kontrako aldeko gai zurian gora abiatzen da.

– GARUN-AZALAREN ETA ORNO-MUINAREN ARTEKO FASZIKULU
GURUTZATUA (edo BIDE PIRAMIDAL GURUTZATUA). Beheranzko
zuntzez eraturik dago. Bidearen lehenengo neuronaren gorputza
garun-azalean kokatzen da. Erraboilean, neuronaren axoia kontrako
aldera gurutzatzen da, orno-muinean behera abiatzen da, eta orno-
muineko gai griseko alderdi bereko aurreko adarreko neuronen gorpu-
tzekin egiten du sinapsia.

AURREKO KORDOIAN faszikulu hauek bereiziko ditugu besteak beste:

– ORNO-MUINAREN ETA TALAMOAREN ARTEKO FASZIKULU
ZUZENA. Goranzko zuntzez eraturik dago. Bidearen lehenengo neuro-
naren gorputza bizkarrezur-nerbioaren atzeko erroaren gongoilean
kokatzen da. Bidearen bigarren neuronaren gorputza orno-muineko gai
griseko atzeko adarrean kokatzen da; neuronaren axoia alderdi bereko
gai zurian gora abiatzen da.

– GARUN-AZALAREN ETA ORNO-MUINAREN ARTEKO FASZIKULU
ZUZENA (edo BIDE PIRAMIDAL ZUZENA). Beheranzko zuntzez
eraturik dago. Bidearen lehenengo neuronaren gorputza garun-
azalean kokatzen da. Axoia ez da erraboilean gurutzatzen, eta orno-
muinean alderdi berean behera abiatzen da. Orno-muinean, kontrako
aldeko gai griseko aurreko adarreko neuronen gorputzekin egiten du
sinapsia.

10.1.2 ORNO-MUINAREN MENINGEAK

Orno-muina inguratzen duten ehun konektibozko hiru mintz dira; kanpoal-
detik barnealdera, DURAMATERRA, ARAKNOIDEA eta PIAMATERRA dira.
Kanpoko meninge-mintza da duramaterra; haren eta orno-hodiaren arteko
gunea ESPAZIO edo GUNE EPIDURALA da, eta gantzez eta odol-hodiz
beterik dago. Duramaterraren barnean dagoen meninge-mintza da arak-
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noidea. Araknoidearen eta piamaterraren artean ARAKNOIDE AZPIKO
GUNEA edo GUNE LEPTOMENINGEOA dago, eta LIKIDO ZEFALORRAKI-
DEOZ beterik dago. Piamaterra da barneko meninge-mintza, orno-muina
ukitzen duena. Piamaterraren alboko luzakinek LOKAILU HORZDUNA
eratzen dute; lokailu horren bidez, orno-muina bizkarrezurrean finkatzen da.

Piamaterra, orno-muinaren konoa bezala, 2. gerri-ornoaren mailaraino
iristen da. Araknoidea eta duramaterra beherago iristen dira: araknoidea, 2.
errain-ornoaren mailaraino; eta duramaterra, kokzixeraino. Horregatik,
gerrialdean, araknoide azpiko gunea oso zabala da.

10.1.3 ENTZEFALOAREN ENBORRA

10.1.3.1 Kokapena eta zatiak

Garezur-barrunbearen atzealdean dago, hezur okzipitalaren oinaldeko
ildoaren gainean. Zulo okzipitaletik esfenoide hezurraren zela turkiarreraino
doa; behealdea orno-muinaren goialdearen jarraipena da; goialdean, garun-
hemisferioak daude hurrena; eta atzean zerebeloa dago. Hiru zati bereizten
dira entzefaloaren enborrean: behekoa edo ERRABOILA; erdikoa edo
PROTUBERANTZIA edo ZUBIA; eta goikoa edo MESENTZEFALOA.

10.1.3.2 Kanpo-egitura

– Aurretik begiratuta

Orno-muinaren zabalgunea da erraboila. Erdian, behetik gora doan ildoa
bereiziko dugu, AURREKO ERDIKO ILDOA (orno-muinaren aurreko erdiko
ildoaren jarraipena); ildoaren aldamenen bakoitzean goragune luze bat
bereizten da: ERRABOILEKO PIRAMIDEAK dira. Horien alboan, erraboi-
laren bi aldetan, beste goragune bat bereizten da: ERRABOILEKO OLIBAK
dira. Erraboila eta protuberantzia bata bestetik bereizten dituela ERRABOI-
LAREN ETA PROTUBERANTZIAREN ARTEKO ILDOA dago.

Protuberantzian, erdian, ILDO BASILARRA dago (erraboilaren aurreko
erdiko ildoaren jarraipena).
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Mesentzefaloan GARUN-PEDUNKULUAK daude. Bi dira, eskuinekoa eta
ezkerrekoa; bata bestetik aldendu egiten dira garunaren oinaldearen bila;
hala, bien artean PEDUNKULU ARTEKO HOBIAREN atzealdea mugatzen
dute. Pedunkulu arteko hobiak erronbo-itxura du; aurreko bi ertzak
ZINTATXO OPTIKOAK dira; atzeko bi ertzak GARUN-PEDUNKULUAK dira.
Hobi horretan, aurretik atzera, egitura hauek bereizten dira: goragune biribil
bat, TUBER CINEREUM deiturikoa, HIPOFISIAREN ENBORRAREN abia-
puntua dena; eta bi TUBERKULU MAMILARRAK (denak HIPOTALA-
MOAREN zatiak dira).

Entzefaloaren enborraren aurreko aldean, garezur-nerbio gehienen
irteerak bereizten dira: III. (begiko nerbio motor komuna), IV. (nerbio pate-
tikoa), V. (nerbio trigeminoa), VI. (begiko kanpoko nerbio motorra), VII.
(aurpegi-nerbioa edo nerbio faziala), VIII. (entzumen-nerbioa edo nerbio
estatoakustikoa), IX. (nerbio glosofaringeoa), X. (nerbio pneumogastrikoa),
XI. (nerbio espinala) eta XII. (nerbio hipoglosoa) bikoteen irteerak, hain zuzen
ere.

– Albotik begiratuta

Erraboilean, ERRABOILEKO OLIBA dago, eta atzean zenbait garezur-
nerbioen irteerak daude.

Protuberantzian, ERDIKO ZEREBELO-PEDUNKULUA dago.

Mesentzefaloan, GARUN-PEDUNKULUEN alboko aldea bereizten da.
Gainean, ZINTATXO OPTIKOA dago.

– Atzetik begiratuta

Entzefaloaren enborraren atzealdea zerebeloak estaltzen du; horregatik,
entzefaloaren enborraren atzealdea ikusteko, zerebeloa kendu egin behar
da. Hori eginez gero, IV. BENTRIKULUAREN ZORUA ikusten da.

IV. bentrikulua piramide-itxurako barrunbe bat da, eta likido zefalorraki-
deoz beterik dago. Entzefaloaren enborraren atzeko aldeak (barrunbearen
zorua) eta zerebeloaren aurreko aldeak (barrunbearen sabaia edo teilatua)
mugatzen dute. Barrunbe horren eta zerebeloaren artean bi mintz daude:
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GOIKO eta BEHEKO MUIN-ESTALKIAK. Goialdean, IV. bentrikuluaren
jarraipen gisa, SILVIOREN AKUEDUKTUA dago (mesentzefaloaren
barnean). Behealdean, orno-muineko ependimo hodia dago IV. bentriku-
luaren hurrena.

Beheko muin-estalkian edo MINTZ TEKTORIOAN, hiru zulo daude;
alboko bi zuloak LUSCHKAREN ZULOAK dira; erdiko zuloa MAGENDIEREN
ZULOA da. Zulo horien bidez, likido zefalorrakideoa IV. bentrikulutik menin-
geen araknoide azpiko gunera pasatzen da.

IV. bentrikuluaren gainean, mesentzefaloan, XAFLA KUADRIGEMINOA
bereizten da; xafla horrek lau koskor ditu, TUBERKULU KUADRIGEMINO
edo KOLIKULO deiturikoak, bi goikoak eta bi behekoak.

IV. bentrikuluaren alboetan, entzefaloaren enborra eta zerebeloa elkartzen
dituzten nerbio-zuntzak daude. Nerbio-zuntz horiek ZEREBELO-PEDUNKU-
LUAK eratzen dituzte: BEHEKO ZEREBELO-PEDUNKULUAK erraboiletik
abiatzen dira; ERDIKO ZEREBELO-PEDUNKULUAK protuberantziatik abia-
tzen dira; eta GOIKO ZEREBELO-PEDUNKULUAK mesentzefalotik abiatzen
dira.

10.1.3.3 Barne-egitura

Entzefaloaren enborra GAI ZURIZ dago eratua. Gai zuriaren barnean, saka-
banatuta, GAI GRISEZKO NUKLEOAK daude.

Entzefaloaren enborreko nukleo aipagarrienak hauek dira: GAREZUR-
NERBIOEN JATORRIZKO NUKLEOAK, ENTZEFALOAREN ENBORRAREN
JATORRIZKO NUKLEOAK, eta FORMAZIO ERRETIKULARREKO
NUKLEOAK.

Gai zurian, faszikulu hauek bereiziko ditugu: GORANZKO FASZIKULUAK
edo SENTSITIBOAK, orno-muinetik garunera edo zerebelora doazenak;
BEHERANZKO FASZIKULUAK edo MOTORRAK, garunetik orno-muinera
doazenak; eta ELKARTZE-ZUNTZAK, entzefaloaren enborrean hasi eta han
bukatzen direnak, eta bertako nukleoak komunikatzen dituztenak.
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– Garezur-nerbioen jatorrizko nukleoak

Hiru eratakoak dira: MOTORRAK, SENTSITIBOAK eta BEGETATIBOAK.
Nukleo motorrak bi ilaratan ezartzen dira: III., IV., V., VI., eta VII. garezur biko-
teenak, NUKLEO ANBIGUOA (IX., X. eta XI. garezur bikoteena) eta XII.
garezur bikoteena dira. Nukleo sentsitiboak ere bi ilaratan biltzen dira: BESTI-
BULUKO NUKLEOAK (orekarenak) eta NUKLEO KOKLEARRAK (entzume-
narenak), horietan bukatzen dira VIII. garezur bikotearen zuntzak; FASZI-
KULU BAKARTIAREN NUKLEOA, hor bukatzen dira IX., X. eta XI. garezur
bikoteen zuntzak; eta V. garezur bikotearen nukleo sentsitiboa. Nukleo bege-
tatiboen artean, III., V., VII., IX. eta X. garezur bikoteen nukleo begetatiboak
daude.

– Entzefaloaren enborreko jatorrizko nukleoak

Aipagarrienak hauek dira: NUKLEO GORRIA, SUBSTANTZIA BELTZA
eta TUBERKULU KUADRIGEMINOAK mesentzefaloan; ZUBIKO
NUKLEOAK protuberantzian; ERRABOILEKO OLIBA eta haren NUKLEO
LAGUNTZAILEAK erraboilean.

– Formazio erretikularreko nukleoak

Nukleoz eta nerbio-zuntzez eraturiko sarea da formazio erretikularra;
orno-muinaren goialdetik garunaren oinalderaino doa, entzefaloaren
enborraren atzean kokatuta. Formazio horretako nukleoak hiru taldetan sail-
katzen dira: ERRAFEKO NUKLEOAK, KALOTAKO NUKLEO ZENTRALAK
eta IV. BENTRIKULUAREN ZORUKO NUKLEOAK.

– Goranzko faszikuluak edo sentsitiboak

Orno-muineko goranzko faszikuluen jarraipena dira.

Orno-muinaren eta talamoaren arteko faszikulu zuzena eta faszikulu guru-
tzatua elkartu egiten dira protuberantzian, talamoraino iristen den faszikulu
bakarra eratzeko.

Gollen eta Burdachen faszikuluak Gollen eta Burdachen nukleoetara
iristen dira; erraboilaren behealdean daude. Nukleo horietatik ateratzen diren
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zuntzak kontrako aldera gurutzatzen dira, eta, entzefaloaren enborrean,
ERDIKO LEMNISKOA edo REILEN BARNEKO ZINTA eratzen dute. Erdiko
lemniskoa talamoraino iristen da.

Orno-muinaren eta zerebeloaren arteko faszikulu zuzena eta orno-
muinaren eta zerebeloaren arteko faszikulu gurutzatua zerebeloraino iristen
dira. Zerebelotik talamoraino iritsiko diren zuntzak abiatzen dira.

Beraz, goranzko faszikulu guztiak, azkenean, talamoraino iritsiko dira.
Talamotik zuntzak abiatuko dira, garun-azalean bukatzeko.

– Beheranzko faszikuluak edo motorrak

Garun-hemisferioetan hasten dira bide motorrak; handik behera abiatzen
dira orno-muineraino iritsi arte. Bide horretan, entzefaloaren enborra zehar-
katzen dute. Hiru sistema motor bereizten dira: PIRAMIDALA, ESTRAPIRA-
MIDALA eta ZEREBELOA ZEHARKATZEN DUEN BIDE MOTORRA.

Bide piramidalean bi zati bereizten dira: GARUN-AZALAREN ETA
ORNO-MUINAREN ARTEKO FASZIKULUA, eta FASZIKULU GENIKU-
LATUA.

Garun-azalaren eta orno-muinaren arteko faszikulua garun-azalean
hasten da, eta erraboilaraino iristen da. Han erraboileko piramideak eratzen
ditu. Erraboilaren behealdean bi faszikulutan banatzen da: FASZIKULU
PIRAMIDAL ZUZENA, orno-muinean alderdi berean behera doana; eta
FASZIKULU PIRAMIDAL GURUTZATUA, piramideetan kontrako aldera
pasatzen dena eta, hala, orno-muinean kontrako aldean behera jaisten dena.

Faszikulu genikulatuko zuntzak garun-azalean hasten dira eta garezur-
nerbioen nukleo motorretan bukatzen dira, alderdi bereko eta kontrako
aldeko nukleo motorretan.

Bide estrapiramidala garun-azalean hasten da. Handik, zuntzak
NUKLEO KAUDATURA (garuneko oinaldeko nukleo grisa) joaten dira; hortik,
NUKLEO ZURBILERA (garuneko oinaldeko nukleo grisa) joaten dira; eta
nukleo zurbiletik entzefaloko enborraren jatorrizko nukleoetara eta formazio
erretikularreko nukleoetara joaten dira axoiak. Egitura horietatik, orno-
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muinera jaisten dira zuntzak, zenbait faszikulu eratuz: nukleo gorriaren eta
orno-muinaren arteko faszikulua, nukleo kuadrigeminoaren eta orno-
muinaren arteko faszikulua, bestibuluko nukleoaren eta orno-muinaren arteko
faszikulua, olibaren eta orno-muinaren arteko faszikulua.

Zerebeloa zeharkatzen duen bide motorra garun-azalean hasten da.
Zuntzak, handik, protuberantziako zubiko nukleoetara joaten dira; hortik zere-
belora; zerebelotik kontrako aldeko nukleo gorrira; eta hortik orno-muinera.

– Elkartze-zuntzak

Aipagarrienak bi dira: KALOTAKO FASZIKULU ZENTRALA, mesentzefa-
loko nukleo gorritik erraboileko olibara doana; eta ATZEKO LUZETARAKO
FASZIKULUA, begiko nerbio motorren nukleoak elkartzen dituena.

10.1.4 ZEREBELOA

Garezurraren barrunbearen atzealdean, entzefaloaren enborraren atzean,
garunaren lobulu okzipitalen azpian eta hezur okzipitalaren beheko hobien
gainean kokaturiko organoa da. ZEREBELOAREN DENDA deituriko durama-
terrezko trenkada batek bereizten ditu garunaren lobulu okzipitalak eta zere-
beloa.

10.1.4.1 Kanpo-egitura

Hiru alde bereizten dira zerebeloan: GOIKO ALDEA, garunaren lobulu okzipi-
talen azpian dagoena; BEHEKO ALDEA, hezur okzipitalaren beheko hobien
gainean dagoena; eta AURREKO ALDEA, entzefaloaren enborraren atzean
dagoena. Entzefaloaren enborra eta zerebeloa ZEREBELO-PEDUNKULUEN
bidez daude elkartuta. Pedunkulu horiek entzefaloaren enborretik zerebelora
doazen edo zerebelotik entzefaloaren enborrera doazen nerbio-zuntzek
eratzen dituzte; alde banatan hiru pedunkulu bereizten dira: goikoa, erdikoa
eta behekoa.

Zerebeloaren goiko aldea eta beheko aldea bereizten dituen ertzari
ZIRKUNFERENTZIA-antzeko ERTZ deritzo.
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Zerebeloaren goiko aldearen erdian, aurretik atzerainoko egitura luze bat
dago, GOIKO BERMISA. Goiko bermisaren alderdi banatan, ZEREBELOKO
HEMISFERIOEN GOIKO ALDEAK daude.

Zerebeloaren beheko aldearen erdian, aurretik atzerainoko hobi zabal eta
sakon bat bereizten da. Hobi horren sakonean BEHEKO BERMISA dago.
Beheko bermisaren alde banatan, ZEREBELOKO HEMISFERIOEN
BEHEKO ALDEAK daude.

Zerebeloaren aurreko aldea ikusteko, zerebelo-pedunkuluak ebaki behar
dira, zerebeloa eta entzefaloaren enborra elkarrengandik bereizteko. Alde
horren erdian, beheragune sakon bat dago, IV. bentrikuluaren sabaiaren zatia
dena. Goian, goiko bermisaren aurreko muturra bereizten da; mutur horri
LINGULA deritzo. Behealdean, beheko bermisaren aurreko muturra dago;
mutur horri NODULU deritzo. Noduluaren alde banatan luzakin bat bereizten
da, FLOKULUA.

Zerebeloan zenbait ildo bereizten dira, zerebeloa LOBULUTAN, LOBU-
LUXKATAN eta XAFLAXKATAN banatuko dutenak.

10.1.4.2 Barne-egitura

Zerebeloaren barnealdea GAI ZURIZ osaturik dago. Gai zuriaren ingu-
ruan, GAI GRISEZKO geruza oso tolestu bat bereizten da, ZEREBELOAREN
AZALA. Gainera, gai zuriaren barnean gai grisez osatutako nukleoak daude:
NUKLEO GRIS ZENTRALAK.

– Azaleko gai grisa

Zerebeloaren azalean hiru geruza bereizten dira: KANPOKO GERUZA
edo GERUZA MOLEKULARRA; ERDIKO GERUZA edo PURKINJEREN
ZELULEN GERUZA; eta BARNEKO GERUZA edo GERUZA PIKORTSUA.
Osagai hauek bereiziko ditugu: zelulak, nerbio-zuntz aferenteak eta nerbio-
zuntz eferenteak.
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Zelulak:

1. Geruza molekularrean, SASKI-ANTZEKO ZELULAK edo IZAR-
ANTZEKO ZELULA HANDIAK (Cajal-ek deskribaturikoak) eta IZAR-
ANTZEKO ZELULA TXIKIAK bereiziko ditugu. Zelula horietatik
dendritak abiatzen dira norabide guztietan; haien axoien alboko
adarrak Purkinjeren zelulen inguruan bukatzen dira, eta plexua eratzen
dute.

2. PURKINJEREN ZELULAK bereizten ditugu erdiko geruzan. Zelula
horien dendritak geruza molekularrean daude, eta adar ugari eratzen
dituzte han. Beren axoia zerebeloaren barnealdera abiatzen da, eta
zerebeloko NUKLEO GRIS ZENTRALETAN bukatzen da.

3. PIKOR-ANTZEKO ZELULAK ditugu geruza pikortsuan. Zelula horien
axoiak geruza molekularrera abiatzen dira; han T eran adartzen dira,
eta NERBIO-ZUNTZ PARALELOAK eratzen dituzte; axoi horiek
Purkinjeren zelulen dendritekin sinapsiak eratzen dituzte. Geruza
pikortsuan, IZAR-ANTZEKO ZELULA HANDIAK (Golgik deskribaturi-
koak) ere badaude.

Zerebeloaren azaletik irteten diren nerbio-zuntz eferenteak:

Purkinjeren zelulen axoiak dira.

Zerebeloaren azalera datozen nerbio-zuntz aferenteak:

Bi eratakoak dira: GOROLDIO-ANTZEKO NERBIO-ZUNTZAK eta
NERBIO-ZUNTZ IGOKARIAK. Zerebelo-pedunkuluetatik datoz nerbio-zuntz
aferenteak, eta zerebeloaren azaleraino iristen dira. Goroldio-antzeko nerbio-
zuntzak geruza pikortsuan bukatzen dira, pikor-antzeko zelulen dendriten
inguruetan eta Golgiren zelulen axoien inguruetan. Nerbio-zuntz igokariak
geruza pikortsua zeharkatzen dute, eta geruza molekularrean bukatzen dira,
Purkinjeren zelulen dendriten inguruetan.

– Nukleo gris zentralak

Zerebeloaren erdiko adarraren bi alderdietan daude, eskuinean eta
ezkerrean. Alde banatan, barnealdetik kanpoaldera, FASTIGIUMEKO
NUKLEOA, NUKLEO GLOBOSOA, NUKLEO ENBOLIFORMEA eta ZERE-
BELOKO OLIBA edo HORTZ-NUKLEOA bereizten ditugu.
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– Zerebeloko gai zuria

Hor, NERBIO-ZUNTZ AFERENTEAK, NERBIO-ZUNTZ EFERENTEAK
eta ELKARTZEKO NERBIO-ZUNTZAK bereiziko ditugu. Nerbio-zuntz
aferenteak eta eferenteak zerebelo-pedunkuluetatik datoz edo irteten dira,
hurrenez hurren. ELKARTZEKO NERBIO-ZUNTZEK zerebeloaren azaleko
guneak elkarrekin komunikatzen dituzte, baita zerebeloaren azala nukleo gris
zentralekin komunikatu ere.

BEHEKO ZEREBELO-PEDUNKULUAK nerbio-zuntz hauek ditu: orno-
muinetik eta erraboiletik datozen nerbio-zuntz aferenteak, eta erraboilera eta
orno-muinera doazen nerbio-zuntz eferenteak.

ERDIKO ZEREBELO-PEDUNKULUAK nerbio-zuntz hauek ditu: zubiko
nukleoetatik datozen nerbio-zuntz aferenteak (garun-azala kontrako aldeko
zerebeloaren azalarekin komunikatuko dute).

GOIKO ZEREBELO-PEDUNKULUAK nerbio-zuntz hauek ditu: zerebe-
loko hortz-nukleotik mesentzefaloko nukleo gorrira eta kontrako talamora
doazen nerbio-zuntz eferenteak. Zerebeloa garun-azalarekin eta orno-muina-
rekin komunikatuko dute.

10.1.5 GARUNA

10.1.5.1 Kanpo-egitura

Garezur-barrunbean kokaturiko organo handi bat da. Kanpotik begiratuta, bi
alde bereizten dira han: GOI-ALBOKO ALDEA, garezurraren barrunbearen
teilatuaren azpian dagoena; eta BEHE-OINALDEKO ALDEA, garezurraren
barrunbearen oinaldearen gainean dagoena; zati horren azpian daude
mesentzefaloko garun-pedunkuluak. Garunaren aurreko muturra KOPE-
TAKO POLOA da; atzeko muturra POLO OKZIPITALA da.

Garunaren goiko aldean, erdian, aurretik atzerainoko ildo sakon bat
bereizten da: HEMISFERIOEN ARTEKO ARRAILADURA edo LUZETARAKO
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ARRAILADURA. GARUN-HEMISFERIO deituriko bi masa handitan banatzen
du arrailadura horrek garuna.

Garunaren gainazal osoan zenbait ILDO PRIMARIO bereizten dira; ildo
primario horiek garun-azala LOBULUTAN banatzen dute. Lobulu bakoitzean
sakontasun txikiagoko ILDO SEKUNDARIO batzuk daude; ildo sekundarioek
GARUN-ZIRKUNBOLUZIOTAN banatzen dituzte garun-lobuluak.

Garun-hemisferio bakoitzaren goi-alboko aldean, bi ildo primario
garrantzitsu bereizten dira:

1. SILVIOREN ARTEKA edo ILDOA: garunaren oinaldeko aldean hasten
da; alde horren erdialdetik alboaldera abiatzen da; alboan gora eta
atzera abiatzen da, eta han bukatzen da. Artekaren sakonean, IRLAKO
LOBULUA dago.

2. ROLANDOREN ARTEKA edo ILDOA: garun-hemisferio bakoitzaren
erdiko aldean hasten da; alde horretan, behetik gora abiatzen da;
aldearen goiko ertza zeharkatzen du eta hemisferioaren alboko aldean
bertikalki behera abiatzen da, eta bertan bukatzen da.

Rolandoren eta Silvioren ildoen aurrean kokatutako garun zatia KOPE-
TAKO LOBULUA da. Rolandoren ildoaren atzean kokatzen dena LOBULU
PARIETALA da. Silvioren ildoaren azpian LOBULU TENPORALA dago.
Lobulu parietalaren eta lobulu tenporalaren atzean LOBULU OKZIPITALA
dago.

Garun-hemisferioen erdiko aldean hiru ildo primario garrantzitsu
bereizten dira:

1. ZINGULUAREN ILDOA: garun-hemisferioaren goiko ertzaren eta
gorputz kailosoaren artean dago.

2. ILDO PERPENDIKULARRA: goiko ertzetik behera abiatzen da, atzeal-
dean.

3. ILDO KOLATERALA: garun-hemisferioaren beheko ertzaren eta
gorputz kailosoaren artean dago.
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Zinguluaren ildoaren eta ildo kolateralaren artean geratzen den garun
zatia LOBULU LINBIKOA da. Bi ZIRKUNBOLUZIO bereiziko ditugu lobulu
horretan:

1. ZINGULUAREN ZIRKUNBOLUZIOA: zinguluaren ildoaren eta gorputz
kailosoaren artean dago. Gorputz kailosoaren aurrealdean eta azpial-
dean bukatzen da, GUNE SEPTAL deituriko zatian. Gune septalean
NUKLEO SEPTALA dago.

2. HIPOKANPOKO ZIRKUNBOLUZIOA: gorputz kailosoaren eta ildo
kolateralaren artean dago. Aurrean, gako bat eratzen du, HIPOKAN-
POAREN GAKOA. Gakoaren barnean, AMIGDALA NUKLEOA dago.

Zinguluaren ildoaren eta ildo kolateralaren inguruan geratzen den garun
zatia lobulu parietalaren, lobulu tenporalaren, lobulu okzipitalaren eta kope-
tako lobuluaren erdiko aldeak dira. Lobulu okzipitalaren erdiko aldean, ILDO
KALKARINO deituriko ildo sekundarioa bereizten da.

10.1.5.2 Barne-egitura

Garunaren barnealdea GAI ZURIZ osaturik dago. Gai zuriaren inguruan, GAI
GRISEZKO geruza oso tolestu bat bereizten da, GARUNAREN AZALA. Gai
zuriaren barnean, gai grisez osatutako nukleoak daude, NUKLEO GRIS
ZENTRALAK. Gainera, garunaren barnean, likido zefalorrakideoz beteriko
eta elkarren artean komunikaturiko zenbait BARRUNBE edo BENTRIKULU
bereizten dira.

– Garun-azala

2-5 mm-ko lodierako estalkia da; oso tolestua dago, zirkunboluzio eta ildo
guztiak estaltzen baititu.

– Nukleo gris zentralak

Garun-hemisferio bakoitzean, hiru nukleo garrantzitsu bereizten dira:
TALAMOA, NUKLEO KAUDATUA eta NUKLEO LENTIKULARRA.
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Talamoa. Hemisferio bakoitzean, III. bentrikuluaren alboan dago. Barnean
gai zurizko xaflaxkak ditu. Xaflaxka horiek talamoko NUKLEOAK mugatzen
dituzte.

Nukleo kaudatua. Egitura luzea da, aurretik irekita dagoen eraztun-itxu-
rakoa. Hemisferio bakoitzean, alboko bentrikuluaren azpian dago. Beheko
aldea talamoaren gainean dago.

Nukleo lentikularra (putamen + pallidum). Piramide baten edo kono
baten itxura du. Hemisferio bakoitzean, talamoaren behe-alboko hormaren
eta nukleo kaudatuaren artean dago.

Nukleo kaudatuaren eta nukleo lentikularraren multzoari GORPUTZ
ILDASKATU deritzo.

– Garun-bentrikuluak

I. eta II. BENTRIKULUAK edo ALBOKO BENTRIKULUAK eta III. BENTRI-
KULUA dira.

III. bentrikulua garunaren erdi-erdian dago; behealdean, SILVIOREN
AKUEDUKTUA dago hurrena, eta, haren bidez, IV. bentrikuluarekin komuni-
katzen da. III. bentrikuluaren azpian, HIPOTALAMOA dago; bentrikuluaren
aurrean, hemisferio arteko komisura nagusiak daude; bentrikuluaren
alboetan, bi talamoak daude.

Alboko bentrikuluak bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa (edo I.a eta II.a,
hurrenez hurren). Alderdi bereko garun-hemisferioaren barnean daude, eta
aurretik irekita dagoen eraztun baten itxura dute. Bentrikulu bakoitza, zentro-
kideki, alderdi bereko nukleo kaudatuaren gainean kokatzen da. Goialdean,
bi bentrikuluak elkarrengandik oso hurbil daude; SEPTUM PELLUCIDUM
deituriko horma edo trenkada mehe batek bereizten ditu. Aurrean, kopetako
polo aldera hedatzen dira, eta AURREKO ADARRAK edo KOPETAKO LUZA-
KINAK eratzen dituzte; atzean, polo okzipital aldera hedatzen dira, eta
ATZEKO ADARRAK edo LUZAKIN OKZIPITALAK eratzen dituzte; behean,
bentrikuluak elkarrengandik urrundu egiten dira, eta BEHEKO ADARRAK edo
LUZAKIN TENPORALAK eratzen dituzte.
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Alboko bentrikulu bakoitza III. bentrikuluarekin komunikatzen da
MONROREN ZULOAREN bidez (bata eskuinean eta bestea ezkerrean).

– Gai zuria

Bentrikuluen, garunaren barneko nukleo grisen eta garun-azalaren artean
kokatutako axoi-faszikuluek eratzen dute. Faszikulu guztien multzoak
BARNEKO KAPSULA, KANPOKO KAPSULA eta HEMISFERIO ARTEKO
ELKARTZEKO NERBIO-ZUNTZAK eratzen dituzte. Barneko eta kanpoko
kapsuletatik pasatzen dira garuna eta horren azpiko nerbio-egiturak (entzefa-
loaren enborra eta orno-muina) komunikatzen dituzten nerbio-zuntzak
(goranzko nerbio-zuntzak edo sentsitiboak eta beheranzko nerbio-zuntzak
edo motorrak).

Hemisferio arteko elkartzeko nerbio-zuntzek hiru egitura eratzen dituzte:
GORPUTZ KAILOSOA, GARUN-TRIGONOA eta AURREKO KOMISURA
ZURIA.

Gorputz kailosoa. Bi garun-hemisferioen artean, III. bentrikuluaren
gainean, kokaturiko gai zurizko xafla lodi bat da; aurretik atzeraino doa. Bi
garun-hemisferioak elkartzen ditu.

Garun-trigonoa edo fornix-a. Bi garun-hemisferioak elkartzen ditu,
gorputz kailosoak bezala. GORPUTZA eta LAU PILARE edo ZUTABE
bereizten ditugu han. Gorputza garunaren erdian kokatzen da, gorputz kailo-
soaren azpian, eta septum pellucidum-ak bereizten ditu biak. Pilareak lau
dira, atzeko biak eta aurreko biak. Aurreko zutabeak edo pilareak aurrera
abiatzen dira, III. bentrikuluaren alboko hormei jarraituz. Atzeko zutabeak
atzera abiatzen dira, talamoen atzealdeak inguratzen dituzte eta garun-
hemisferioen polo tenporaletan bukatzen dira.

Aurreko komisura zuria. Bi polo tenporalak elkartzen dituen xaflaxka
mehe bat da; III. bentrikuluaren aurre-beheko hormaren azpian dago.
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10.1.6 ENTZEFALOKO MENINGEAK

Ehun konektibozko hiru mintzek inguratzen dute entzefaloa; orno-
muinean bezala, kanpotik barnera, DURAMATERRA, ARAKNOIDEA eta
PIAMATERRA dira.

ENTZEFALOKO DURAMATERRA garezurraren barnealdea estaltzen
duen estalki lodi bat da; zulo okzipital handiaren bidez, orno-muineko dura-
materra dator ondoren. Mintzak eraturiko tolesturetan daude garezur barneko
ZAIN-SINUAK. Duramaterrak zenbait LUZAKIN ere eratzen ditu: ZEREBE-
LOAREN DENDA eta GARUNAREN IGITAIA, esate baterako. Zerebeloaren
denda zerebeloaren eta garunaren artean dago; garunaren igitaia, bi garun-
hemisferioen artean. Entzefaloko duramaterraren eta garezurraren artean ez
dago gune epiduralik.

ENTZEFALOKO ARAKNOIDEA edo erdiko meningea duramaterraren
barnealdean dago. Duramaterra zeharkatzen duten luzakin batzuk eratzen
ditu, zain-sinuetaraino iristeko; luzakin horiek handiak badira, PACCHIO-
NIREN PIKORRAK esaten zaie, eta mikroskopikoak badira, berriz, ARAK-
NOIDE-BILOXKAK; likido zefalorrakideoa zain-sinuetara eramaten dute.
Araknoidearen azpian, ARAKNOIDE AZPIKO GUNEA edo LEPTOME-
NINGEA dago, likido zefalorrakideoz beteriko gunea. Gune horretan, arak-
noidea eta piamaterra elkartzen dituzten TRABEKULA ugari daude.
Araknoide azpiko gunea zabaldu egiten da zenbait tokitan, eta ZISTERNAK
eratzen dira.

ENTZEFALOKO PIAMATERRA entzefaloaren gainazal osoa estaltzen
duen mintz mehe bat da.

Entzefaloko araknoideak eta piamaterrak ere orno-muinean dute jarrai-
pena.

10.1.7 LIKIDO ZEFALORRAKIDEOAREN EKOIZPENA ETA ZIRKULAZIOA

Garuneko bentrikuluen eta orno-muineko ependimo hodiaren barrunbea
EPENDIMO EPITELIOAK estaltzen du. Bentrikuluen zenbait gunetan,
PLEXU KOROIDEO deituriko luzakinak eratzen ditu epitelioak barrunbearen
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argialdera. Odola iragazi ondoren, plexu koroideoetan ekoizten da likido zefa-
lorrakideoa. Ekoitzitako likido zefalorrakideoa bentrikulu eta ependimo hodian
zehar garraiatzen da. Luschkaren eta Magendiren zuloen bidez, araknoide
azpiko gunera pasatzen da, eta gune horretan zehar garraiatzen da.
Araknoide azpiko gunetik, Pacchioniren pikorren eta araknoide-biloxken
bidez, likido zefalorrakideoa duramaterreko zain-sinuetara eramaten da; hala,
likido zefalorrakideoa berriro odolaren zirkulaziora itzuliko da.

10.2 NERBIO-SISTEMA PERIFERIKOA

Nerbio-sistema zentraletik (garezur barnetik eta bizkarrezur barnetik) atera-
tzen diren edo hara iristen diren NERBIOEK eratzen dute NERBIO-SISTEMA
PERIFERIKOA.

Daramaten nerbio-zuntzen arabera, hiru nerbio mota bereiziko ditugu:

1. NERBIO SENTSITIBOAK eta NERBIO SENTSORIALAK. Nerbio-
zuntz aferentez eratuak daude; hau da, kanpo-ingurunetik edo gorpu-
tzeko edozein zatitatik nerbio-sistema zentralera informazioa eramaten
duten nerbio-zuntzez.

2. NERBIO MOTORRAK eta NERBIO JARIATZAILEAK. Nerbio-zuntz
eferentez eratuak daude; hau da, nerbio-sistema zentraletik gorpu-
tzeko edozein zatitara agindu motorrak edo agindu jariatzaileak
eramaten dituzten nerbio-zuntzez.

3. NERBIO MISTOAK. Nerbio-zuntz aferentez eta nerbio-zuntz eferentez
eratuak daude. Horrelakoak dira nerbio gehienak.

Borondatearen kontrolpean dauden edo ez, bi nerbio mota sailkatuko
ditugu:

1. NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO NERBIOAK edo NERBIO SOMA-
TIKOAK. Borondatearen kontrolpean daude. Nerbio hauen jarduera
gizabanakoak bere ingurunearekin dituen harremanekin erlazionaturik
dago. Bi motatakoak ditugu: GAREZUR-NERBIOAK eta BIZKA-
RREZUR-NERBIOAK.
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2. NERBIO-SISTEMA BEGETATIBOKO edo AUTONOMOKO
NERBIOAK. Borondatearen kontrolpetik kanpo daude. Nerbio hauen
jarduera gorputzeko organoen jardueren koordinazioarekin erlaziona-
turik dago. Bi motatakoak dira: NERBIO SINPATIKOAK eta NERBIO
PARASINPATIKOAK.

Edonola ere, nerbio-sistema zentraleko nerbioen eta nerbio-sistema
begetatiboko nerbioen arteko mugak ez dira oso zehatzak.

10.2.1 GAREZUR-NERBIOAK

Hamabi nerbio bikote dira. Garunetik edo entzefaloaren enborretik abiatzen
dira, garezurraren oinaldeko zuloak zeharkatzen dituzte eta gorputzeko
dagokien gunera iristen dira. Fisiologikoki, hiru garezur-nerbio mota bereizten
dira: sentsitibo-sentsorialak, motorrak eta mistoak.

NERBIO SENTSITIBO-SENTSORIALEK periferiako inpresioak jasotzen
dituzte, eta informazio hori entzefalora eramaten dute; bide horretan, nerbio-
gongoil bat zeharkatuko dute. Entzefaloan, haien BUKAERA-NUKLEOAK
daude. Nukleo horietatik abiatzen diren goranzko nerbio-zuntzak kontrako
aldeko talamora iritsiko dira; eta handik abiatutako nerbio-zuntzak garun-
azalean bukatuko dira.

NERBIO MOTORREN HASIERA-NUKLEOAK aurkituko ditugu entzefa-
loan. Nukleo horien inguruetan bukatzen dira garun-azaletik datozen bide
motorreko zelulen axoiak. Hasiera-nukleoetatik abiatzen dira nerbio moto-
rrak, eta gorputzeko dagozkien guneetaraino iristen dira. Bide horretan ez
dute nerbio-gongoilik zeharkatuko.

NERBIO MISTOEK bi faszikulu dituzte, bata sentsitiboa eta bestea
motorra. Faszikulu bakoitzak nerbio sentsitibo gisa edo nerbio motor gisa
jokatuko du, hurrenez hurren. Beraz, nerbio misto bakoitzak bi nukleo ditu
gutxienez entzefaloan: HASIERA-NUKLEOA eta BUKAERA-NUKLEOA.

I. GAREZUR BIKOTEA: USAIMEN-NERBIOA

Usaimenaren nerbioa da. Sudur-barrunbeetako usaimen-pituitarioan
hasten dira nerbioa osatzen duten nerbio-zuntzak. Nerbio-zuntzek
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etmoide hezurraren xafla zuloduna zeharkatzen dute, eta USAIMEN-
ERRABOILEAN bukatzen dira.

II. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO OPTIKOA

Ikusmenaren nerbioa da. Begiko erretinan hasten dira nerbioa eratzen
duten nerbio-zuntzak. Begi-orbitatik ateratzen da nerbio optikoa, eta
garezurraren barrunbean sartzen da. Hor bi nerbio optikoak elkartu
egiten dira, eta KIASMA OPTIKOA eratzen dute.

III. GAREZUR BIKOTEA: BEGIKO NERBIO MOTOR KOMUNA

Mesentzefalotik aurrera abiatzen da, eta begi-orbitan sartzen da. Han,
ZINN-EN ERAZTUN TENDINOSOA zeharkatzen du, eta adarkatu eta
bukatu egiten da. Adar motorrak eratzen ditu begiz kanpoko goiko
muskulu zuzenarentzat, begiz kanpoko beheko muskulu zuzenaren-
tzat, begiz kanpoko erdiko muskulu zuzenarentzat, begiz kanpoko
beheko muskulu zeiharrarentzat edo zeihar txikiarentzat, eta goiko
betazalaren muskulu jasotzailearentzat. Zenbait NERBIO-ZUNTZ
PARASINPATIKO ditu, begiko muskulu ziliarrentzat eta begi-ninia txiki-
tzen duen muskuluarentzat. NERBIO-ZUNTZ SINPATIKOAK ere
baditu, begiko odol-hodientzat.

IV. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO PATETIKOA

Mesentzefalotik aurrera abiatzen da, eta begi-orbitan sartzen da; ez du
Zinnen eraztuna zeharkatzen. Begiz kanpoko goiko muskulu zeiharra
edo zeihar handia inerbatzen du.

V. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO TRIGEMINOA

Protuberantzian kokatutako nukleo motor batean eta mesentzefaloan,
protuberantzian eta erraboilean kokatutako zenbait nukleo sentsiti-
botan hasten da. Erro sentsitiboa erro motorra baino askoz ere
lodiagoa da; trigeminoaren nerbio-zuntzak abaniko eran irekitzen dira,
eta GASSERREN GONGOILA eratzen dute. Gongoiletik aurrera, bide
ezberdinak egingo dituzten hiru adarretan zatituko da erro sentsitiboa:
NERBIO OFTALMIKOA, GOIKO MASAIL-NERBIOA eta BEHEKO
MASAIL-NERBIOA. Entzefaloko meningeen, aurpegiko egituren,
begiko konjuntibaren, eta sudurreko eta ahoko mukosen sentikorta-
suna jasotzen du nerbio trigeminoak. Nerbio-zuntz motorrek muskulu
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murtxikatzaileak eta aho-zoruko muskuluak inerbatzen dituzte. Zenbait
nerbio-zuntz parasinpatiko ere baditu nerbio trigeminoak, aurpegi ingu-
ruan kokatutako muki-guruinentzat, malko-guruinentzat eta listu-gurui-
nentzat.

VI. GAREZUR BIKOTEA: BEGIZ KANPOKO NERBIO MOTORRA

Protuberantziaren eta erraboilaren arteko ildotik ateratzen da. III.
garezur bikoteak egiten duen bidearen antzekoa egiten du, eta begiz
kanpoko alboko muskulu zuzena inerbatzen du.

VII. GAREZUR BIKOTEA: AURPEGI-NERBIOA EDO NERBIO
FAZIALA

Aurpegi-nerbioaren bi erroak, motorra eta sentsitiboa, protuberan-
tziaren eta erraboilaren arteko ildotik ateratzen dira. Hezur tenpora-
laren barneko entzumen-hodian sartzen da, eta garezurretik kanpora
irteten da. Parotida listu-guruinean sartzen da, eta haren barnean
ematen ditu bukaera-adarrak.

Aurpegiko muskuluen nerbio motorra da. Zenbait nerbio-zuntz parasin-
patiko eta sentsitibo-sentsorial ere baditu: mihipeko eta masailezur-
peko listu-guruinentzako nerbio-zuntz parasinpatiko jariatzaileak, eta
mihiko aurreko bi herenen dastamen-sentikortasuna jasotzen duten
nerbio-zuntz sentsitibo-sentsorialak.

VIII. GAREZUR BIKOTEA: ENTZUMEN-NERBIOA EDO NERBIO
ESTATOAKUSTIKOA

Nerbio sentsitiboa da. Bi adarrek eratzen dute: KOKLEAKO
NERBIOAK eta BESTIBULUKO NERBIOAK. Kokleako nerbioak entzu-
menaren sentimena jasotzen du, eta bestibuluko nerbioak orekarena.
Lehenengoa barneko belarriko barraskilotik ateratzen da, eta bigarrena
barneko belarriko bestibulutik; bi adarrak elkartu egiten dira, eta, hezur
tenporaleko barneko entzumen-hodiaren bidez, garezurraren barnean
sartzen dira, eta erraboilean bukatu.

IX. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO GLOSOFARINGEOA

Aurpegi-nerbioak bezala, nerbio-zuntz motorra, sentsitibo-sentso-
rialak eta parasinpatikoak ditu. Entzefaloaren enborrean kokatutako
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zenbait nukleotan hasten da, zulo jugularra zeharkatzen du eta gare-
zurretik kanpora irteten da (barneko zain jugularrarekin eta X. eta XI.
garezur bikoteekin batera). Zulo hori zeharkatu bezain laster, bi
zabalgune eratzen ditu: glosofaringeoaren goiko gongoila eta beheko
gongoila. Aurrera abiatzen da, faringearen alboan kokatuz, eta farin-
geko eta ahosabai biguneko muskuluetan eta mukosan hedatuko da.
Mihiaren atzeko heren baten sentikortasun orokorra eta dastamen-
sentikortasuna jasotzen ditu. Parotida listu-guruina ere inerbatzen
du.

X. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO PNEUMOGASTRIKOA

Nerbio mistoa da. Nerbio-zuntz parasinpatikoak, sentsitiboak eta moto-
rrak ditu. Erraboiletik irteten da, eta, zulo jugularra zeharkatuz, garezur
barnetik kanpora ateratzen da. Atera bezain laster, bi zabalgune
eratzen ditu: nerbio pneumogastrikoaren goiko gongoila eta beheko
gongoila. Lepoan behera jaisten da (barneko zain jugularrarekin eta
karotida arteriarekin batera). Toraxeko diafragma zeharkatzen du,
hestegorriarekin batera, eta abdomenean sartzen da; han eratzen ditu
bukaera-adarrak; urdaila, gibela, pankrea, heste meharra eta heste
lodiaren eskuinaldea inerbatzen ditu. Nerbio-zuntz motorrek faringeko
eta laringeko muskulu ildaskatuak inerbatzen dituzte. Nerbio-zuntz
sentsitiboek jasotzen dute inerbaturiko erraien sentikortasuna. Nerbio-
zuntz parasinpatikoek errai horien muskulu leuna eta guruinak inerba-
tzen dituzte.

XI. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO ESPINALA

Nerbio motorra da. Bi zati ditu: erraboileko zatia eta orno-muineko
zatia. Orno-muineko zatia orno-muinaren lehenengo 4-5 segmentu
zerbikaletan hasten da; nerbio-zuntz horiek zulo okzipitala zeharkatzen
dute eta garezur barnean sartzen dira, eta han erraboileko nerbio-
zuntzekin elkartzen dira. Elkartu ondoren, zulo jugularra zeharkatzen
dute, eta garezur barnetik ateratzen dira. Nerbioa bi adarretan zatitzen
da: erdiko adarra nerbio pneumogastrikoarekin batera hedatzen da;
alboko adarrak muskulu esternokleidomastoideoa eta muskulu trape-
zioa inerbatzen ditu.
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XII. GAREZUR BIKOTEA: NERBIO HIPOGLOSOA

Nerbio motorra da. Erraboiletik abiatzen da, eta garezurra zeharkatzen
du. Mihiko muskuluak eta zenbait muskulu hioideo inerbatzen ditu.

10.2.2 BIZKARREZUR-NERBIOAK

Orno-muinaren bi aldeetatik abiatzen diren hogeita hamaika nerbio bikote
dira. Orno-muineko mielomero edo segmentu adina bizkarrezur-nerbio bikote
daude; sortzen diren orno-muineko segmentutik hartzen dute izena: zortzi
nerbio zerbikal bikote daude, hamabi nerbio toraziko bikote, bost nerbio
lunbar bikote, bost nerbio sakro bikote eta nerbio kokzigeo bikote bat.

Bizkarrezur-nerbio bakoitza bi erroen elkarketaz eratzen da: AURREKO
ERROA edo ERRO MOTORRA eta ATZEKO ERROA edo ERRO SENTSI-
TIBOA. Bi erroak mielomero beretik abiatzen dira. Bizkarrezur-nerbioa orno-
hoditik ateratzen da, dagokion konjuntzio-zuloa edo ornoarteko zuloa zehar-
katuz. Lehenengo bizkarrezur-nerbioa hezur okzipitalaren eta atlasaren
artetik ateratzen da; bigarren bizkarrezur-nerbioa atlasaren eta axisaren
artetik irteten da; eta, horrela, nerbio guztiak irten arte. Behealdean, orno-
muina bigarren gerri-ornoaren parean bukatzen da; orno-muineko beheko
segmentuetako bizkarrezur-nerbioak, ordea, beherago jaisten segitzen dute
dagozkien konjuntzio-zuloen bila; hala, orno-muinaren ZALDI-BUZTANA edo
CAUDA EQUINA eratzen dute.

Bizkarrezurretik atera bezain laster, bizkarrezur-nerbio bakoitza bi
adarretan zatitzen da, AURREKO ADARRA eta ATZEKO ADARRA.

ATZEKO ADARRAK aurreko adarrak baino meheagoak dira, eta heda-
pena ere txikiagoa dute. Atzeko adar gehienak berriro bi adarretan zatitzen
dira, eta ERDIKO ADARRA eta ALBOKO ADARRA eratzen dituzte. Adar
horiek lepoaren eta gorputz-enborraren atzealdeko larruazalean eta muskulu
eskeletikoetan hedatzen dira.

AURREKO ADARRAK lodiagoak dira, eta bizkarrezurraren albo bakoi-
tzean dagoen gongoil begetatibozko katearekin konexioak eratzen dituzte.
Konexio horiek ADAR KOMUNIKATZAILE GRISAK eta ADAR KOMUNIKA-
TZAILE ZURIAK dira. Adar komunikatzaile grisak bizkarrezur-nerbio
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guztietan daude. Adar komunikatzaile zuriak nerbio torazikoetan eta lehe-
nengo bi nerbio lunbarretan baino ez dira agertzen. Aurreko adarrek atzekoek
baino hedapen zabalagoa dute, eta, toraxean izan ezik, plexuak eratzen
dituzte nerbio zehatzetan zatitu baino lehen. Oro har, gorputz-adarretako eta
gorputz-enborraren aurrealdeko eta alboetako larruazala eta muskulu eske-
letikoak inerbatzen dituzte.

Lepoko aurreko adarrek bi plexu garrantzitsu eratzen dituzte: PLEXU
ZERBIKALA (C1-C4) eta PLEXU BRAKIALA (C5-C8 eta T1). Plexu horietan
jaiotzen diren nerbio garrantzitsuenak hauek dira: NERBIO FRENIKOA,
NERBIO ERRADIALA, NERBIO MEDIANOA, NERBIO KUBITALA eta
NERBIO MUSKULOKUTANEOA.

Bizkarreko aurreko adarrek SAIHETS ARTEKO NERBIOAK eratzen
dituzte (T1-T12).

Gerriko aurreko adarrek PLEXU LUNBARRA (L1-L4) eta ENBOR
LUNBOSAKROA (L4-L5) eratuko dituzte. Enbor lunbosakroa plexu sakroa-
rekin elkartuko da. Han jaiotzen dira NERBIO ZIATIKOA eta NERBIO
KRURALA.

Errain-hezurreko eta kokzixeko aurreko adarrek PLEXU SAKROA
(S1-S4) eta NERBIO ANOKOKZIGEOA (S4-S5 eta Co) eratuko dituzte.
Handik abiatzen da NERBIO PUDENDOA.

10.2.3 NERBIO-SISTEMA BEGETATIBOA EDO AUTONOMOA

Nerbio-sistema autonomoaren egituran, osagai hauek bereiziko ditugu:
1. HARTZAILE PERIFERIKOAK, 2. BIDE AFERENTEAK, 3. NERBIO-
ZENTROAK, 4. BIDE EFERENTEAK eta 5. ERAGILEAK.

1. HARTZAILEAK

Erraien eta odol-hodien horman daude nerbio-sistema begetatiboko
hartzaileak. Gizakiaren barneko aldaketak detektatzeko gai dira: BARORRE-
ZEPTOREAK (presio-aldaketak), OSMORREZEPTOREAK (aldaketa osmoti-
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koak), KIMIORREZEPTOREAK (aldaketa kimikoak), MEKANORREZEPTO-
REAK (aldaketa mekanikoak), NOZIZEPTOREAK (mina).

2. BIDE AFERENTEAK

Bizkarrezur-nerbioen atzeko erroko gongoiletan edo garezur-nerbioen
gongoiletan kokatutako neurona begetatiboen axoiak dira. Neurona horiek
pseudomonopolarrak dira; haien gorputzetik luzakin bat ateratzen da, eta
luzakin hori bitan adarkatzen da; adar bat, nerbio begetatibo edo nerbio
somatiko baten barnean kokatuta, nerbio-sistema begetatiboko hartzaile peri-
feriko batera iristen da, eta beste adarra, entzefaloko enborreko edo orno-
muineko nerbio-zentro begetatibo batera.

3. NERBIO-ZENTROAK

Bi zentro edo nukleo mota bereizi behar ditugu: NUKLEO SINPATIKOAK
eta NUKLEO PARASINPATIKOAK.

Nukleo sinpatikoak orno-muineko segmentu torazikoetako eta lehe-
nengo bi edo hiru segmentu lunbarretako gai griseko alboko adarretan
daude.

Nukleo parasinpatikoak bi gunetan daude: entzefaloaren enborrean, III.,
VII., IX. eta X. garezur-nerbioen nukleo begetatiboetan (GAREZURREKO
PARASINPATIKOA); eta orno-muineko bigarren, hirugarren eta laugarren
segmentu sakroetako gai griseko alboko adarretan (ERRAIN-HEZURREKO
PARASINPATIKOA).

4. BIDE EFERENTEAK

Nerbio-zentro begetatiboetatik organo eragileetara doazen neuronek
eratzen dituzte. Bide eferente begetatiboan bi neurona bereizten dira beti; bi
neurona horiek organo eragilera iritsi baino lehen dagoen gongoil batean
egiten dute sinapsia; nerbio-zentro begetatibotik gongoileraino doan neuro-
nari GONGOIL AURREKO NEURONA deritzo; gongoiletik organo eragile-
raino doana, berriz, GONGOIL ATZEKO NEURONA da.
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– Bide eferente sinpatikoak

Gongoil sinpatiko gehienek garezurraren oinaldetik kokzix hezurre-
raino hedatzen diren bi kate luze eratzen dituzte; kate bakoitza bizka-
rrezurraren albo banatan kokatzen da, eta ORNO ALBOKO KATE EDO
ENBOR SINPATIKO deritzo. Kate sinpatiko bakoitzean, ia beti, orno-
muineko segmentu bakoitzeko gongoil bat dago; hala ere, gune
batzuetan zenbait gongoil batu egiten dira; horregatik, gongoil kopurua
txikiagoa da orno-muineko mielomero kopurua baino. Kokzix hezu-
rraren aurrean, bi enbor sinpatikoak gongoil bakar batean elkartzen
dira. Kate sinpatiko bakoitzak konexioak eratzen ditu bizkarrezur-
nerbioen aurreko adarrekin, ADAR KOMUNIKATZAILE GRIS eta
ZURIEN bidez. Zenbait gongoil ez daude enbor sinpatikoan, abdome-
naren barrunbean hainbat nerbio-zuntz eferentek eratutako nerbio-
plexuetan baizik; ORNO AURREKO GONGOILAK dira (gongoil
zeliakoa, goiko mesenterio-gongoila eta beheko mesenterio-gongoila),
eta aorta arteriaren aurrean daude.

Gongoil aurreko nerbio-zuntz sinpatikoak, adar komunikatzaile zurien
bidez, kate sinpatikoko gongoiletara iristen dira. Nerbio-zuntz askok
sinapsiak eratzen dituzte kate horretako gongoiletan, maila bereko
nahiz goiko nahiz beheko gongoiletan. Gongoil aurreko nerbio-zuntz
sinpatiko batzuek ez dituzte kate sinpatikoko gongoiletan eratzen
sinapsiak, orno aurreko gongoiletan baizik.

Gongoil atzeko nerbio-zuntzak, NERBIO SINPATIKOEN bidez, inerba-
tzen dituzten organo eragileetara iristen dira; edo, adar komunikatzaile
grisen bidez, bizkarrezur-nerbioetara itzultzen dira, eta haien bidez
iristen dira inerbatzen dituzten organo eragileetara.

– Bide eferente parasinpatikoak

Garezurreko gongoil aurreko nerbio-zuntz parasinpatikoak III., VII., IX.
eta X. garezur-nerbioen barnean doaz. Inerbatzen dituzten egituretatik
gertu dauden gongoiletan egiten dute sinapsia. Gongoil horietatik
ateratzen dira organo eragileak inerbatzen dituzten gongoil atzeko
nerbio-zuntz parasinpatikoak (horietako batzuk V. garezur-nerbioaren
barnean doaz).

Errain-hezurreko gongoil aurreko nerbio-zuntz parasinpatikoak plexu
sakroko nerbioekin batera doaz. Inerbatzen dituzten egituretatik gertu
dauden gongoiletan egiten dute sinapsia horiek ere. Gongoil horietatik
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ateratzen dira organo eragileak inerbatuko dituzten gongoil atzeko
nerbio-zuntz parasinpatikoak.

5. ORGANO ERAGILEAK

Odol-hodien eta erraien hormako muskulu leuna eta guruinak dira.

10.3 SENTIKORTASUNAREN HARTZAILEAK

Bizidunek beren inguruneko edo beren gorputzaren barneko aldaketez ohar-
tzeko duten gaitasuna da sentikortasuna. Aldaketei ESTIMULU edo KINADA
deritze, eta larruazalean edo gorputzaren barnean kokaturiko SENTIKORTA-
SUNAREN HARTZAILEEK jasoko dituzte. Hartzaileen egitekoa da estimu-
luak (tenperatura-aldaketak, presio-aldaketak, mina, argitasun-aldaketak eta
abar) NERBIO-BULKADA bihurtzea; nerbio-bulkada horiek, nerbio periferi-
koen bidez, nerbio-sistema zentraleko zentroetara garraiatzen dira. Hala,
gorputzetik kanpo eta gorputzaren barnean gertatzen denari buruzko infor-
mazio osoa jasoko du nerbio-sistema zentralak; han, gorputzaren osotasuna
babestuko duten erantzunak sortuko dira.

Bi sentikortasun mota bereizten dira:

1. SENTIKORTASUN OROKORRA: gorputz osoan hedaturikoa.

2. SENTIKORTASUN BEREZIA: hartzaile bereziek jasotako kinada bere-
ziei dagokiona (usaimena, dastamena, ikusmena, entzumena eta
oreka).

10.3.1 SENTIKORTASUN OROKORRAREN HARTZAILEAK

Morfologiaren arabera, bi hartzaile mota nagusi bereizten dira:

– Nerbio-amaiera libreak (kapsula gabeak).
– Nerbio-amaiera kapsuladunak.
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– Nerbio-amaiera libreak

Ugariak dira larruazalean, kornean, aho-barrunbean eta arnas mukosan.
Nerbio-zuntz sentsitibo mielinadunak nahiz mielinagabeak dira; amaieran
estalki guztiak galtzen dituzte, eta aipatutako egituretako zelulen inguruetan
bukatzen dira. Nahiz ukimenaren, nahiz minaren, nahiz tenperaturaren senti-
kortasuna jasotzen dute.

Nerbio-bukaera libre batzuk zelula berezien inguruetan bukatzen dira, eta
MERKELEN DISKO deituriko disko-antzeko egiturak eratzen dituzte.
Presioaren eta ukimenaren hartzaileak dira.

– Nerbio-amaiera kapsuladunak

Hainbat itxura eta tamainatakoak daude; baina, guztietan, nerbio-zuntz
baten bukaera ehun konektibozko kapsula batek inguratzen du.

Korpuskulu laminarrak edo Vater-Paciniren korpuskuluak. Larruazal
azpiko ehunean (esku-ahurrean, oinazpian, hatzetan eta titiburuan bereziki),
periostioan, mesenterioan, kornean, pankrean eta ehun konektibo harroan
daude. Presio- eta bibrazio-aldaketak jasotzen dituzte.

Ukimen-korpuskuluak edo Meissnerren korpuskuluak. Dermiseko
papiletan daude (hatzetan, ezpainetan, titiburuan eta kanpoko ugaltze-orga-
noetan bereziki). Ukimenaren sentikortasuna jasotzen dute; beraz, mekano-
rrezeptoreak dira.

Erraboila-korpuskuluak edo Krause-ren korpuskuluak. Larruazal-
mukosa elkarguneetan (ahoko ezpainak eta kanpoko ugaltze-organoak) eta
dermisean daude. Presioaren edo hotzaren hartzaileak dira.

Ruffiniren korpuskuluak. Ehun konektiboan, dermisean eta artikulazio-
kapsuletan daude. Mekanorrezeptoreak (presioa eta bibrazioa) dira.

Golgiren bukaera neurotendinosoak. Tendoietan daude, horiek musku-
luekin elkartzen diren gunetik gertu. Ardatz barneko tendoi-zuntz batzuen
inguruan bukatzen dira mielina gabeko nerbio-amaieren adarrak; osagai
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horiek guztiak kapsula batek inguratzen ditu. Muskulua uzkurtzen denean
estimulatzen dira.

Ardatz neuromuskularrak. Muskulu eskeletikoetan daude, askotan
tendoietatik gertu. Ardatz barneko muskulu-zuntzak eta horietan bukatzen
diren nerbio-zuntz sentsitibo eta motorrak ehun konektibozko kapsula batek
inguratzen ditu. Muskulua luzatzen denean estimulatzen dira.

10.3.2 SENTIKORTASUN BEREZIAREN HARTZAILEAK

10.3.2.1 Dastamenaren hartzaileak

DASTAMEN-BOTOIAK dira. Mihi-gainean daude gehienak, dastamen-
papilen epitelioan; beste batzuk ahosabaian eta faringeko mukosan daude.
Botila lepalodi baten itxura dute; beren irekigunea edo DASTAMEN-POROA
mihi-azalean irekitzen da. Botoiaren horman bi zelula mota bereizten dira:
EUSKARRI-ZELULAK, eta horien tartean ZELULA NEUROEPITELIALAK.
Nerbio-zuntz sentsitiboak botoiaren oinaldetik sartzen dira, eta zelula neuroe-
pitelialekin eratzen dituzte konexioak. Listuan disolbatutako substantzia kimi-
koek dastamen-botoiaren barneko zelula neuroepitelialak kitzikatzen dituzte.
Zelula horietan sorturiko nerbio-bulkada entzefaloaren enborreko nukleoetara
garraiatuko da, V., VII. eta IX. garezur-nerbioen bidez. Entzefaloaren enbo-
rretik talamora, eta talamotik garun-azalera (lobulu parietalera) bidaliko da
dastamenari buruzko informazioa.

10.3.2.2 Usaimenaren hartzaileak

Sudur-barrunbeko usaimen-pituitarioan, zelula zilindriko ziliodunen artean,
daude usaimenaren hartzaileak. Neurona bipolarrak dira; beren luzakin
dendritikoa barrunbearen argialdera abiatzen da; luzakin axonikoa sakonean
sartzen da, eta mukosako korionean beste axoiekin elkartzen da usaimen-
nerbioa eratzeko. Molekula kimiko usaindunek kitzikatzen dituzte hartzaile
horiek. Usaimenaren hartzaileetan sorturiko nerbio-bulkada usaimen-erraboi-
lara garraiatuko da, I. garezur-nerbioaren bidez. Usaimen-erraboiletik
USAIMEN-ZINTATXOAK abiatzen dira garun-azaleraino (lobulu linbikoraino).
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10.3.2.3 Ikusmenaren hartzaileak

Begiko erretinan daude.

Esfera irregularraren itxura duen organoa da begia, eta aurpegiko begi-
orbitan dago kokatuta. Hiru geruza zentrokide bereiziko ditugu begiaren
hormaren egituran: kanpokoa edo ESKLEROKORNEA, erdikoa edo UBEA,
eta barnekoa edo ERRETINA. Begiaren barnean KRISTALINOA dago; horrek
begian bi barrunbe bereizten ditu: atzeko barrunbea, HUMORE BEIRA-
KARAZ beterikoa; eta aurreko barrunbea, HUMORE URTSUZ beterikoa.
Aurreko barrunbea bi ganbaratan banatzen du IRISAK: AURREKO
GANBARA eta ATZEKO GANBARA, BEGI-NINIAREN bidez komunikaturi-
koak.

– Esklerokornea

Bi zati bereiziko ditugu hor: kornea, esferaren aurreko seirena; eta eskle-
rotika, atzeko bost seirenak.

Esklerotika kolageno-zuntzez eratutako mintza da; aurrealdean, zuntz
horiek begiaren ekuadorrarekiko paralelo ezartzen dira; beste gune guztietan
aurretik atzerako norabidea dute. Zenbait zuloz zeharkaturik dago esklero-
tika; zulo horietatik pasatzen dira begitik ateratzen diren nerbio-zuntzak eta
zainak, eta begira sartzen diren arteriak.

Kornea lente ganbila da. Bere egituran geruza hauek bereiziko ditugu:
ESTROMA, kornearen erdian kokaturikoa, geruzarik lodiena, kolageno-
zuntzezko xaflez eraturikoa (xafla bereko kolageno-zuntzak elkarrekiko para-
lelo dira); BOWMANEN MINTZA, estromaren aurrean kokaturikoa, eta kola-
geno-zuntzez eraturikoa; KORNEAREN EPITELIOA, Bowmanen mintzaren
aurrean kokaturiko epitelio zapal geruzatu keratinagabea; DESCEMETEN
MINTZA, estromaren atzean kokaturikoa, eta kolageno-zuntzez eraturikoa;
eta KORNEAREN ENDOTELIOA, geruzarik sakonena, begiko aurreko
ganbararen aurrealdeko horma eratzen duena.

Kornean ez dago odol-hodirik; nerbio-amaierak, aldiz, oso ugariak dira.
Kolageno-zuntzen ezarreragatik eta odol-hodirik ez izateagatik, kornea
gardena da.
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Kornearen eta esklerotikaren arteko muga ESKLEROTIKAREN ETA
KORNEAREN ARTEKO ANGELUA edo LINBOA da. Humore urtsuak zehar-
katuriko SCHLEMMEN HODIA dago gune horretan.

– Ubea edo odol-hodizko geruza

Hiru zati bereiziko ditugu geruza horretan:

1. ATZEKO UBEA EDO KOROIDEA: atzealdean kokaturikoa.

2. GORPUTZ ZILIARRA: koroidearen aurrean eta irisaren atzean kokatu-
rikoa.

3. IRISA: gorputz ziliarraren aurrean eta kornearen atzean kokaturikoa.

Hiru zati horiek oso baskularizatuta daude.

1. Atzeko ubea

Nerbio optikoaren irteeratik gorputz ziliarreraino doa. Hiru geruzez
dago osatua:

– Kanpoko geruza edo XAFLA ILUNA (edo LAMINA FUSCA): esklero-
tikaren azpian dagoen ehun konektibozko mintza.

– Erdiko geruza edo ODOL-HODIEN GERUZA: odol-hodi ugarikoa.
– Barneko geruza edo BRUCHEN MINTZA: erretinaren gainean

dagoen ehun konektibozko geruza.

2. Gorputz ziliarra

Koroidearen eta irisaren zirkunferentziaren artean dago, kristalinoa
inguratuz. Bi zati bereizten dira: kanpokoa, koroidearekin muga egiten
duena, MUSKULU ZILIARRAK eratutakoa; eta barnekoa, PROZESU
ZILIARREK eratutakoa.

Muskulu ziliarra, gizakietan, muskulu-zelula leunez eratua dago.
Ikusmena egokitzeko muskulua da.

Prozesu ziliarrak 70-80 luzakin dira, eta koroa (KOROA ZILIARRA)
baten antzera kristalinoa inguratuz daude. Luzakin horien ardatza
ehun konektibozkoa da, eta han odol-hodi ugari daude. Ardatz konek-
tiboa inguratuz epitelioa dago. Prozesu ziliarretan ekoitziko da
HUMORE URTSUA.

���



3. Irisa

Ubearen aurreko zatia da; gorputz ziliarraren eta kristalinoaren aurrean
eta kornearen atzean kokaturikoa. Irisaren erdia zulo batek zeharka-
tzen du aurretik atzeraino: BEGI-NINIAK.

Irisaren egituran osagai hauek aurkituko ditugu: KOLAGENO-
ZUNTZAK, ZUNTZ ELASTIKOAK, MUSKULU-ZUNTZ LEUNAK,
ZELULA PIGMENTUDUNAK eta ODOL-HODIAK.

Bi eratako muskulu-zuntzak bereizten dira:

a) Zirkularrak. Begi-ninia inguratzen dute. Begi-ninia txikitzen duen
muskulua eratzen dute.

b) Erradialak. Irisaren kanpoko ertzaren eta barneko ertzaren artean
daude, erradioak eratuz. Begi-ninia handitzen duen muskulua
eratzen dute.

Zelula pigmentudunek pigmentu kantitate handia badute, irisa iluna
izaten da (begi beltzak eta marroiak). Pigmentu gutxi badute, irisa argia
izaten da (begi urdinak, berdeak eta grisak).

– Erretina

Nerbio optikoaren irteeratik begi-niniraino doa. Bi zati bereiziko ditugu:

1. ATZEKO ZATIA edo ERRETINA FOTOSENTIKORRA: atzealdetik
begiaren ekuadorrera baino zertxobait aurrerago hedatzen dena.

2. AURREKO ZATIA edo ERRETINA ITSUA: gainerako zatia; begi-nini-
raino iristen dena.

Erretina fotosentikorra hamar geruzez eraturik dago; erretina itsuak bi
geruza baino ez ditu. Bi zatien arteko muga, beraz, oso zehatza da, lodiera
ezberdina baitute. Mugari ORA SERRATA deritzo.

1. Erretina fotosentikorra

Atzeko erretinan, begiaren atzeko poloaren erdiko aldean PAPILA
OPTIKOA bereizten da; nerbio optikoa eratzen duten zuntzak abiatzen
dira gune horretatik; eta erdian beheragune bat du, papilaren behera-
gune fisiologikoa. Papilan ez dugu aurkituko ikusmenaren hartzailerik
(konoak eta makilak); PUNTU ITSUA da.
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Begiaren atzeko poloaren erdi-erdian gune obal horia dago, MACULA
LUTEA deiturikoa. Erdian beheragune bat du: ERDIKO FOBEA. Gune
horretan konoak baino ez daude, IKUSMEN EGOKIENAREN PUNTUA
da. Zati horri ERDIKO ERRETINA deritzo.

Erdiko erretina fotosentikorra inguratzen duen erretina fotosentikor
zatiari ERRETINA PERIFERIKO deritzo.

Erretina fotosentikorraren egituran, hamar geruza hauek bereizten
ditugu:

1) EPITELIO PIGMENTUDUNA. Kanpokoena, koroidearen azpian
dagoena. Epitelio-zelulazko geruza bakun batez eraturik dago.

2) FOTOHARTZAILEEN GERUZA. Zelula fotohartzaileen (ikusme-
naren hartzaileen) kanpoko luzakina dago geruza horretan.
Zelula fotohartzaileetan, hiru zati bereiziko ditugu:
a) Erdiko zatia edo zelula-gorputza: laugarren geruzan kokatua.
b) Kanpoaldeko luzakina: bigarren geruzan kokatua. Luzakina bi

eratakoa izan daiteke: zilindrikoa MAKILETAN eta puntazorrotza
KONOETAN.

c) Barnealdeko luzakina: zelula bipolarren dendritekin konexioa
eratzen duena.

Konoak erdiko erretinan dira ugariagoak; makilak, berriz, erretina
periferikoan.

3) MÜLLERREN ZELULEN KANPOKO ERTZAK DITUEN GERUZA:
glia zelulak dira Müllerren zelulak.

4) FOTOHARTZAILEEN GORPUTZAK DITUEN GERUZA.
5) Neurona bipolarren, zelula horizontalen eta zelula fotohartzaileen

arteko SINAPSIAK dituen geruza.
Zelula bipolarrak bide optikoko lehen neuronak dira; beste bi zelu-
lekin (horizontalekin eta fotohartzailekin) eratzen dituzte sinapsiak.
Zelula horizontalak asoziaziozko neuronak dira eta beste bi zelu-
lekin (bipolarrekin eta fotohartzaileekin) eratzen dituzte sinapsiak.

6) Zelula bipolarren, zelula horizontalen, zelula amakrinoen eta
Müllerren zelulen nukleoak eta gorputzak dituen geruza.
Zelula amakrinoak asoziaziozko neuronak dira, axoirik gabeak.

7) Zelula bipolarren, zelula ganglionarren eta zelula amakrinoen arteko
sinapsiak dituen geruza.
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Zelula ganglionarrak bide optikoaren bigarren neuronak dira.
Neuronen axoiak begitik ateratzen dira, eta nerbio optikoa eratzen
dute.

8) Zelula ganglionarren gorputzak dituen geruza.
9) Zelula ganglionarren axoiak dituen geruza.
10) Müllerren zelulen barnealdeko ertzak dituen geruza.

2. Erretina itsua

Bi geruza epitelialez eraturik dago. Prozesu ziliarretatik gertuen
dagoen geruzak pigmentua du; humore beirakararen aldera dagoenak
ez. Bi geruza horiek irisaren atzealdea ere estaltzen dute; gune
horretan biek dute pigmentua.

Erretinaren elikapena

Erretinaren kanpoko herena koroideko odol-hodien bidez elikatzen da,
difusioz. Erretinaren erdiko bi herenak erretinaren arteria zentralaren adarren
bidez elikatzen dira. Arteria hori nerbio optikoarekin batera sartzen da begi
barnean.

– Kristalinoa

Irisaren atzean, gorputz beirakararen aurrean, koroa ziliarrez inguratutako
lente garden bat da. Zuntz mehe batzuen bidez dago elkartuta prozesu zilia-
rrekin; zuntz horiek tendoi-antzeko bat eratzen dute, ZINNEN GUNETXOA
edo KRISTALINOAREN LOKAILU ZINTZILIKARI deiturikoa.

Hiru zati bereizten dira kristalinoan:

1. Erdiko zatia edo NUKLEOA.

2. AZALA, nukleoa inguratzen duena.

3. KAPSULA edo MINTZ KRISTALOIDEOA, azala inguratzen duen ehun
konektibozko mintza.

KRISTALINO-ZUNTZEK eratzen dituzte kristalinoaren nukleoa eta azala.
Zuntz horiek epitelio-zelula luze oso eraldatuak dira, gehienetan nukleo
gabeak.
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Kristalinoaren konposizio kimikoan, ura, gatz mineralak eta proteinak 
(�-kristalina, �-kristalina eta �-kristalina) aurkituko ditugu.

Kristalinoan ez dago odol-hodirik, humore urtsuaren bidez elikatzen da.

– Humore urtsua

Likido argia da, ura baino zertxobait dentsoagoa. Ura, gatz mineralak,
seroglobulinak, seroalbuminak, azido hialuronikoa eta hialuronidasa dira bere
osagai kimikoak.

Prozesu ziliarretan ekoizten da humore urtsua, odola iragaziz. Aurreko
ganbararen atzeko zatira isurtzen da; eta, handik, begi-ninia zeharkatuz,
aurreko ganbararen aurreko zatian sartzen da. Aurreko ganbaratik
Schlemmen hodira pasatzen da, eta handik zain txikietara eramaten da.

– Gorputz beirakara

Ganbara beirakara betetzen duen masa garden eta gelatinakara bat da.
Aurrealdean beheragune bat du, KRISTALINO-HOBI edo HOBI
HIALOIDEO deiturikoa. Atzetik aurreraino hodi batek zeharkatzen du, HODI
HIALOIDEOAK; papila optikoan hasi eta hobi hialoideoan bukatzen da hodi
hori.

Gorputz beirakarak bi zati ditu: barneko zatia edo MASA BEIRAKARA; eta
kanpoko zatia edo HIALOIDEA edo MINTZ HIALOIDEOA, erretinaren eta
kristalinoaren ondoan dagoena.

Masa beirakaran, kolageno-zuntzek sare bat eratzen dute. Zuntzen artean
ZUNTZ ARTEKO SUBSTANTZIA dago; ura, proteina espezifikoa (BITRO-
SINA) eta azido hialuronikoa dira substantzia horren osagaiak.

– Begi inguruko egiturak

Begiaren muskulu motorrak, betazalak, konjuntiba eta malko-guruinak
dira.
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– Begiaren muskulu motorrak

Begi bakoitzak sei muskulu motor ditu: lau zuzen eta bi zeihar; begiz
kanpoko muskuluak dira.

MUSKULU ZUZENAK. Goikoa, behekoa, erdialdekoa eta albokoa dira.
Laurak tendoi komun batean jaiotzen dira, begi-orbitaren atzealdean;
aurrealdera abiatzen dira eta begiaren esklerotikan txertatuz bukatzen
dira: alboko muskulu zuzena begiaren alboan, erdialdeko muskulu
zuzena begiaren erdiko aldean, goiko muskulu zuzena begiaren
gainaldean, eta beheko muskulu zuzena begiaren azpialdean txerta-
tzen dira.

MUSKULU ZEIHARRAK. Goikoa edo handia eta behekoa edo txikia
dira. Goiko muskulu zeiharra begi-orbitaren atzealdean jaiotzen da,
aurrera abiatzen da begiaren erdiko aldean kokaturik, norabidea alda-
tzen du eta albora eta atzera abiatzen da, begi-gaina zeharkatuz, eta
begiaren atzealdean, goialdean eta alboan txertatzen da. Beheko
muskulu zeiharra begi-orbitaren aurrealdetik eta erdiko aldetik atzeal-
dera eta albora abiatzen da begiaren azpian kokatuta, eta begiaren
atzealdean, behealdean eta alboan txertatzen da.

– Betazalak

Begiaren aurrealdea larruazalezko eta muskuluzko bi tolesturak
babesten dute, goiko eta beheko betazalek. Bi betazalen artean ireki-
gune bat geratzen da. Alde banatan, erdiko aldean eta alboan, goiko
eta beheko betazala elkartu egiten dira, eta erdialdeko komisura edo
komisura handia eta alboko komisura edo komisura txikia eratzen
dituzte.

Betazalen egituran osagai hauek bereiziko ditugu, sakonetik azale-
raino: ehun konektibozko eskeletoa (BETAZAL-TARTSOA) eta ehun
konektibozko xaflak, ehun konektibozko geruza, betazaleko muskulu
orbikularra, ehun konektibozko beste geruza bat eta larruazala.
Betazal-tartsoaren atzean muskulu-zuntz leunak daude; eta horien
atzean betazaleko konjuntiba. Goiko betazalean, gainera, goiko beta-
zalaren muskulu jasotzailearen tendoia aurkituko dugu; muskulu hori
begi-orbitaren atzealdetik aurrealdera abiatzen da, begiz kanpoko
goiko muskulu zuzenaren gainean kokatuta, eta goiko betazalean txer-
tatzen da. Betazalen ertz librean BETILEAK daude; betileen artean,
zenbait izerdi-guruin eta bilgor-guruin daude.
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– Konjuntiba

Betazalen atzealdea eta begiaren aurrealdea estaltzen duen mukosa
da. Bere egituran epitelioa eta horren azpiko ehun konektiboa aurki-
tzen ditugu. Ehun konektiboa oso baskularizatua dago, betazaleko
konjuntiban bereziki; han, gainera, folikulu linfoide ugari ditu.

– Malko-guruinak

Malkoak ekoizten dituzten guruinak dira. Begi-orbita bakoitzean
MALKO-GURUIN NAGUSI bat eta zenbait MALKO-GURUIN TXIKI
daude. Begiaren goialdean dago malko-guruin nagusia, goiko betaza-
laren atzean. Begiaren goialdean eta behealdean, konjuntibak eratu-
riko zakuetan, daude malko-guruin txikiak. Listu-guruinen antzeko
egitura dute. Betazalen mugimenduek, begiaren erdiko angelura
bultzatzen dituzte malkoak; MALKO-ZAKUA dago han; malko-zakutik,
hodi baten bidez, malkoak sudur-barrunbera garraiatzen dira.

– Bide optikoa

Begiko erretinan hasten da. Zelula fotohartzaileek ikusmen-kinadak
nerbio-bulkada bihurtzen dituzte, eta bide optikoaren lehen neuronarekin,
hau da, zelula bipolarrarekin, egiten dute sinapsia. Bigarren neuronak erreti-
nako zelula ganglionarrak dira; neurona horien axoiek eratzen dituzte nerbio
optikoaren zuntzak. Begi bakoitzetik nerbio optiko bat ateratzen da. Bi nerbio
optikoak garezur barnean sartzen dira, eta han elkartu eta KIASMA OPTIKOA
eratzen dute. Kiasmatik ZINTATXO OPTIKOAK abiatzen dira, eta haiek tala-
moan bukatzen dira. Han daude bide optikoaren hirugarren neuronak; horien
axoiak, ERRADIO OPTIKOEN bidez, garunaren lobulu okzipitalean bukatuko
dira.

10.3.2.4 Entzumenaren eta orekaren hartzaileak

Belarrian daude. Belarrian hiru zati bereiziko ditugu: KANPOKO BELARRIA,
ERDIKO BELARRIA eta BARNEKO BELARRIA.

– Kanpoko belarria

BELARRI-PABILOIAK eta KANPOKO ENTZUMEN-HODIAK eratzen dute.
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BELARRI-PABILOIA buruaren alboaren erdian kokaturiko egitura bat da.
Kartilagozko eskeleto batez eta hura inguratzen dagoen larruazalez dago
eratua. Kartilagoek zenbait erliebe eratuko dituzte pabiloian: kanpoko
entzumen-hodiaren kanpoko zuloaren aurrean TRAGOA dago; pabiloiaren
ertz librearen goialdean HELIXA dago; helixaren aurrean, ANTEHELIXA
dago. Antehelixa ANTITRAGO deituriko goragune batean bukatzen da
behealdean. Tragoaren eta antitragoaren artean ANTROA edo kanpoko
entzumen-hodiaren kanpoko zuloa dago. Pabiloiaren beheko zatia kanpoko
belarriaren lobulua da.

KANPOKO ENTZUMEN-HODIA tragotik erdiko belarriaren tinpanoraino
doa. Ez da zuzena, kurbatua baizik. Bi zati bereizten dira: kanpokoa edo
zuntzezkoa eta kartilagozkoa, pabiloiaren jarraipena dena; eta barnekoa edo
hezurrezkoa, hezur tenporalaren barnean kokaturikoa. Larruazalak estaltzen
du hodiaren horma. Larruazal horretan izerdi-guruin berezi batzuk daude,
ARGIZARI-GURUINAK, argizaria jariatzen dutenak; bilgor-guruinak ere
badaude.

– Erdiko belarria

Kanpoko entzumen-hodiaren barnealdean dago. Hezur tenporalaren
barneko TINPANO-KAXAK eratzen du. Tinpano-kaxa hezur tenporalaren
mastoide apofisiko airezko barrunbeekin komunikatuta dago alde batetik; eta,
beste aldetik, Eustakioren tronparen bidez, errinofaringearekin ere komunika-
tuta dago.

Tinpano-kaxaren kanpoko horma kanpoko entzumen-hodiarekin erlazio-
natzen da, eta TINPANO-MINTZAK eratzen du. Mintz horren egituran hiru
geruza bereiziko ditugu: kanpokoa larruazala da, erdikoa ehun konektibozkoa
eta barnekoa mukosa.

Tinpano-kaxaren barneko horma barneko belarriaren egiturekin erlaziona-
tzen da. Horma horretan, erdiko belarria eta barneko belarria komunikatzen
dituzten bi zulo bereizten dira: LEIHO OBALA eta LEIHO BIRIBILA.

Tinpano-kaxaren barnean, erdiko belarriko HEZURTXOAK daude,
MAILUA, INGUDEA, LENTIKULARRA eta OINTOKIA, bai eta haien arteko
artikulazio edo giltzadurak, lokailuak eta muskuluak ere.
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– Barneko belarria

Erdiko belarriaren barnealdean dago. Bi zati bereizten dira: 1. HEZU-
RREZKO LABIRINTOA, hezur tenporaleko harkaitzaren barnean; eta 2.
MINTZEZKO LABIRINTOA, hezurrezko labirintoaren barnean.

1. HEZURREZKO LABIRINTOA

Hezur tenporaleko harkaitzaren barnean kokatuta eta harkaitzetik erabat
bereizita dagoen hezurrezko barrunbeek eratzen dute. Hiru zati bereiziko
ditugu: BESTIBULUA edo erdiko zatia; horren aurrean dagoen BARRAS-
KILOA; eta bestibuluaren gainean dauden HODI ERDIZIRKULARRAK.

– BESTIBULUA

Hezurrezko barrunbe bat da. Barneko horma BARNEKO ENTZUMEN-
HODIAREKIN erlazionatzen da. Kanpoko horma tinpano-kaxaren
barneko hormarekin erlazionatzen da; barneko horma horretan bi zulo
daude: leiho obala edo bestibularra, eta leiho biribila edo koklearra.

– HODI ERDIZIRKULARRAK

Bestibuluan hasi eta bukatzen diren hiru hodi dira: AURREKOA,
ATZEKOA eta ALBOKOA. Hodi bakoitzak bi mutur ditu; hodi bakoi-
tzean, mutur horietako bat ANPULU deituriko bestea baino zabalagoa
da.

– BARRASKILOA

Bestibuluaren aurrean dago, eta, zulo baten bidez, harekin komunikatuta
dago. Barraskiloak kono-itxura du, eta hiru zati bereizten dira han: erdiko
nukleoa edo KOLUMELA, haren inguruan kiribilduriko hodia edo XAFLA
INGURATZAILEA, eta hodi haren barnean dagoen XAFLA ESPIRALA.

Kolumela. Hezurrezko kono bat da. Oinaldean, zenbait zulo ditu espi-
ralean kokatuak. Zulo bakoitzetik kolumelan gora doan hodi bat atera-
tzen da. Hodiak, konoaren azalean maila ezberdinetan irekitzen dira.
Azalera iritsi baino lehen zabalgune biribil bat eratzen dute. Zabalgune
horiek, bestalde, kolumelaren barnean dagoen hodi espiral baten
bidean daude; hodi hori ROSENTHALEN HODI ESPIRALA da.
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Kolumelaren oinaldean jaiotzen diren hodi denak Rosenthalen hodia
zeharkatzen dute, beraz.

Xafla inguratzailea. Kolumelaren inguruan kiribilduriko hezurrezko
hodi bat da. Erpinean itxita dago, eta oinaldean irekita.

Xafla espirala. Hezurrezko xafla bat da. Bestibuluan hasten da eta
kolumelaren inguruan kiribiltzen da xafla inguratzailearen barnean.
Xafla inguratzailearen barrunbea bi zatitan banatzen du: GOIKOA edo
BESTIBULUKO ARRAPALA, eta BEHEKOA edo TINPANOKO ARRA-
PALA. Xafla espiralaren ertz bat xafla inguratzailearen barrunbean libre
geratzen da. Bestibuluko arrapalaren, tinpanoko arrapalaren eta xafla
espiralaren artean geratzen den gunea mintzezko labirintoaren
KOKLEA HODIAK beteko du. Barraskiloaren erpinean, HELIKO-
TREMA deituriko zulo baten bidez komunikatzen dira bi arrapalak.

2. MINTZEZKO LABIRINTOA

Hezurrezko labirintoaren barrunbearen barnean kokatutako mintzezko
hodiek eratzen dute. Zati hauek bereiziko ditugu: UTRIKULUA eta ZAKUTOA,
MINTZEZKO HODI ERDIZIRKULARRAK eta KOKLEA HODIA.

– UTRIKULUA ETA ZAKUTOA

Hezurrezko bestibuluaren barnean kokatutako mintzezko bi poltsa dira:
UTRIKULUA atzean eta goian, eta ZAKUTOA aurrean eta behean
daude. Utrikulutik eta zakutotik, bietatik, hodixka bana ateratzen da; bi
hodixkak elkartu egiten dira, eta HODI ENDOLINFATIKOA eratzen
dute; hodi hori zabalgune batean bukatzen da. Zakutoa, bestalde,
HENSENEN HODIAREN bidez, KOKLEA HODIAREKIN komunikatuta
dago.

– MINTZEZKO HODI ERDIZIRKULARRAK

Hezurrezko hodi erdizirkularren barnean daude, eta haien itxura eta
bidea dute, anpulu-muturrak eta guzti. Denak utrikuluan bukatzen dira.

– KOKLEA HODIA

Barraskiloaren barnean dagoen mintzezko labirintoaren zati bat da.
Xafla espiralaren ertz librearen eta xafla inguratzailearen hormaren
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artean dago, bestibuluko arrapalaren eta tinpanoko arrapalaren arteko
gunean. Triangelu-itxurako ebakidura du. Triangeluaren erpina xafla
espiralaren ertz librearekin erlazionatzen da. Oinaldea, edo LOKAILU
ESPIRALA, xafla inguratzailearekin erlazionatzen da. Goiko hormak,
edo REISSNERREN MINTZAK, bestibuluko arrapalera begiratzen du.
Beheko hormak, edo OINEKO MINTZAK, tinpanoko arrapalera begira-
tzen du.

Mintzezko labirintoaren egitura histologikoa honelakoa da:

– Utrikuluaren eta zakutoaren horma bi geruzez dago eratua:
kanpokoa edo zuntzezkoa, eta barnekoa edo epiteliozkoa.
Epitelioan bi puntu berezi daude, bata utrikuluan eta bestea zaku-
toan: MAKULA ESTATIKOAK dira. Makula horietan daude orekaren
hartzaileak. Hartzaile horiek zelula neuroepitelialak dira, eta haien
inguruan VIII. garezur-nerbioaren bukaerak daude.

– Mintzezko hodi erdizirkularren horman ere bi geruza bereizten dira:
kanpokoa edo zuntzezkoa, eta barnekoa edo epiteliozkoa. Anpulu-
muturretan epitelio berezia dago: ANPULU-GANDORRAK. Anpulu-
gandorretan ere orekaren hartzaileak daude, eta haien inguruan
VIII. garezur-nerbioaren bukaerak daude.

– Koklea hodiaren oineko mintzean, hodiaren argialdera begiratuz,
CORTIREN ORGANOA dago. Organo horretan, zenbait motatako
zelulak daude, besteak beste entzumenaren hartzaileak. Hartzaile
horiek zelula neuroepitelialak dira, eta haien inguruan VIII. garezur-
nerbioaren bukaerak daude.

– Perilinfa eta endolinfa

Bi likido argi dira, eta haien konposizioan osagai hauek aurkitzen ditugu:
ura, gatz mineralak, albumina, globulinak eta aminoazidoak.

Mintzezko labirintoaren barneko barrunbean dago endolinfa; mintzezko
labirintoaren eta hezurrezko labirintoaren artean, berriz, perilinfa.
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– Entzumenaren eta orekaren bidea

Koklea hodian hasten da entzumenaren bidea. Utrikulu, zakuto eta
mintzezko hodi erdizirkularretan hasten da orekaren bidea. Bi bideak nerbio
estatoakustikoan elkartzen dira (VIII. garezur-nerbioa). Nerbio estatoakus-
tikoa, barneko entzumen-hodiaren bidez, garezur-barrunbean sartzen da eta
entzefaloaren enborrera abiatzen da.

Entzumen-nerbioaren axoiek sinapsia egiten dute entzefaloaren enbo-
rreko nukleo koklearretan. Handik ateratzen dira talamorantz bigarren neuro-
naren axoiak. Talamoan sinapsia egiten dute, eta handik bidearen hirugarren
neurona ateratzen da garun-azalerantz, lobulu tenporalerantz, hain zuzen
ere.

Bestibulu-nerbioaren axoiek entzefaloaren enborreko bestibuluko
nukleoetan egiten dute sinapsia. Handik aterako dira bigarren neuronen
axoiak. Horiek zenbait sinapsi eratuko dituzte, zerebeloan bereziki.
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Jariakinak zuzenean odolaren edo linfaren zirkulaziora isurtzen dituzten
guruinek eratzen dute sistema endokrinoa. Guruin horiei GURUIN ENDO-
KRINO deritze, eta isuritako jariakinak HORMONAK dira.

Gizakien guruin endokrinoak hiru eratan ager daitezke:

1. Soilik funtzio endokrinoa duten egitura gisa: hipofisi guruina, tiroide
guruina, paratiroide guruinak eta giltzurrun gaineko guruinak.

2. Guruin exokrinoen edo beste zenbait organoren barnean kokaturiko
egitura gisa: pankreako irlak, barrabileko Leydigen zelulak, obulu-
tegiko gorputz horiak, giltzurruneko glomerulu ondoko zelulak.
Organo horiei GURUIN MISTO deritze. Gibela ere guruin mistoa da;
horko hepatozitoek funtzio endokrinoa (odolera isurtzen dituzte jaria-
kinak) eta funtzio exokrinoa (behazuna isurtzen dute) dute, aldi berean.

3. Zelula endokrino bakartu gisa. Digestio-sistemako eta arnas sistemako
mukosako epitelioan agertzen dira bereziki. Zelula horiek APUD
sistema eratzen dute (aminen aitzindarien hatzemaileak eta deskarbo-
xilatzaileak).

Azken bi taldeko guruinak digestio-sisteman, arnas sisteman, ugaltze-
sisteman eta gernu-sisteman aztertzen dira. Lehen taldeko guruinen azterke-
tari ekingo diogu oraingoan. Gainera, hipotalamoa (hipofisi guruinarekin
dituen harremanengatik) eta epifisi guruina aztertuko ditugu.

11.1 HIPOFISIA EDO GURUIN PITUITARIOA

Arrautza-antzeko egitura bat da, eta esfenoide hezurraren zela turkiarraren
gainean kokaturik dago. Garuneko hirugarren bentrikuluaren zoruaren azpian
dago, entzefaloaren TUBER CINEREUMari erantsita, HIPOFISIAREN
ZURTOINAREN edo ENBORRAREN bidez.

Bi zati bereiziko ditugu hipofisian: AURREKO LOBULUA edo ADENOHI-
POFISIA, eta ATZEKO LOBULUA edo NEUROHIPOFISIA.
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Adenohipofisia

Ehun konektibozko kapsula batek inguratzen du. Kapsularen barnean,
ehun konektiboak sare bat eratzen du; eta han daude zelula endokrinoek
eraturiko habiak eta kordoiak, odol-kapilar leihodunekin batera. Tindaketa-
ezaugarrien arabera, hiru taldetan sailkatzen dira adenohipofisiko zelula
endokrinoak: KROMOFILOAK (AZIDOFILOAK eta BASOFILOAK) eta
KROMOFOBOAK. Jariatzen duten hormonaren arabera, honela sailkatzen
dira zelula endokrinoak:

– Zelula somatotropak: somatotropina (STH) edo hazkundearen
hormona (GH) ekoizten dutenak.

– Zelula mamotropak: prolaktina ekoizten dutenak.

– Zelula gonadotropak: hormona folikuloestimulatzailea (FSH) eta
hormona luteinizatzailea (LH) ekoizten dituztenak.

– Zelula tirotropak: tirotropina edo tiroide guruinaren hormona estimula-
tzailea (TSH) ekoizten dutenak.

– Zelula kortikotropak: adrenokortikotropina (ACTH) ekoizten dutenak.

– Zelula melanotropak: melanozitoen hormona estimulatzailea (MSH)
ekoizten dutenak.

Neurohipofisia

Bere egiturako osagai nagusia hipotalamotik datozen mielina gabeko
axoiak dira. Axoi horiek odol-kapilar leihodunen inguruetan bukatzen dira
neurohipofisian. Axoien artean sakabanatuta, PITUIZITO deituriko zelulak
bereizten dira; nerbio-sistema zentraleko astrozitoen antzekoak dira zelula
horiek. Neurohipofisiko axoien bukaeran, hipotalamoko nukleo parabentri-
kularreko eta nukleo supraoptikoko neurona-gorputzetan ekoitzitako
hormonak pilatzen dira; pilatze-leku horietatik isurtzen dira hormonak ingu-
ruko odol-kapilarretara. Neurohipofisian isurtzen diren bi hormona ezagu-
tzen dira: OXITOZINA eta HORMONA ANTIDIURETIKOA edo BASOPRE-
SINA (ADH).
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11.2 HIPOTALAMOA

Talamoaren azpian eta mesentzefaloaren gainean kokaturiko entzefaloaren
zatia da. Gorputzeko funtzio anitz erregulatzen ditu, nerbio-sistemarekin
dituen harremanen bidez, edo sistema endokrinoarekin dituen harremanen
bidez. Hipotalamoan hainbat nukleo bereiziko ditugu; nukleo horietan, neuro-
transmisorez gainera, hormonak ere ekoizten dira. Hormona hauek ekoizten
ditu hipotalamoak, besteak beste:

– Oxitozina eta basopresina: hipotalamoko nukleo supraoptikoan eta
nukleo parabentrikularrean ekoizten dira, eta haietatik neurohipofisira
garraiatzen dira, han pilatzeko.

– Adenohipofisiko hormonen jariapena estimulatuko edo inhibituko
dituzten hormonak:

Kortikotropinaren hormona askatzailea (CRH).

Tirotropinaren hormona askatzailea (TRH).

Somatotropinaren hormona askatzailea (GRH edo SRH).

Somatotropinaren hormona inhibitzailea edo somatostatina (GIH edo
SIH).

Gonadotropinen hormona askatzailea (LHRH edo GnRH).

Prolaktinaren hormona askatzailea (PRH).

Prolaktinaren hormona inhibitzailea (PIH).

11.3 GURUIN PINEALA EDO EPIFISIA

Garuneko hirugarren bentrikuluaren sabaiari erantsita dagoen organo txiki
bat da. Piamaterrak inguratzen du, eta haren luzakinek guruinaren
barnealdea lobuluxkatan banatzen dute. Lobuluxken barnean bi motatako
zelulak daude: PINEALOZITOAK eta GLIA ZELULAK. Glia zelulek sare bat
eratzen dute, eta sare horretan daude pinealozitoek eraturiko habiak edo
kordoiak. Pinealozitoek melatonina hormona ekoizten dute.
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11.4 TIROIDE GURUINA

Lepoaren aurre-behealdean kokaturiko guruin endokrino bat da, trakearen
eta laringearen aurrean, hioide azpiko muskuluen atzean dagoena. Hiru zati
bereiziko ditugu: erdiko zati mehea edo ISTMOA, eta alboko bi zati handiak
edo ALBOKO LOBULUAK.

Tiroide guruina ehun konektibozko kapsula batek inguratzen du. Kapsula
horrek luzakin batzuk bidaltzen ditu guruinaren barnealdera; luzakinek
guruina lobulutan, eta horiek lobuluxkatan banatzen dituzte. Lobuluxken
barnean, ehun konektibozko sare bat dago, eta han TIROIDEKO FOLIKU-
LUAK eta odol-kapilarrak daude. Folikuluek itxura esferikoa dute; epiteliozko
geruza bakun batek eratzen du haien horma; epitelio hori folikuluaren
barrunbea inguratuz ezartzen da. Barrunbean, KOLOIDE deituriko likido
gelatinakara bat dago. Folikuluko epitelioko zelulak bi motatakoak dira:
ZELULA NAGUSIAK edo ZELULA FOLIKULARRAK (gehienak), eta ZELULA
PARAFOLIKULARRAK edo C ZELULAK edo ZELULA ARGIAK (gutxienak).
Zelula nagusiek tiroideko hormonen molekula aitzindaria ekoizten dute, eta
folikuluaren barrunbera isurtzen dute; folikuluaren barrunbean eratuko dira
tiroideko hormonak (TRIIODOTIRONINA edo T3, eta TETRAIODOTIRONINA
edo TIROXINA edo T4). Zelula parafolikularrek KALTZITONINA HORMONA
ekoizten dute.

11.5 PARATIROIDE GURUINAK

Tiroide guruinaren alboko lobuluen atzealdean kokaturiko gorputz txiki batzuk
dira. Gehienetan lau dira: bi goian eta bi behean.

Paratiroide guruin bakoitza ehun konektibozko kapsula batek inguratzen
du. Kapsula horretatik luzakin edo trabekula batzuk abiatzen dira guruinaren
barnealdera. Guruinaren barnean, ehun konektiboak sare bat eratzen du, eta
han zelula endokrinoek eraturiko kordoiak daude, odol-kapilarrekin batera.
Zelula endokrinoek PARATHORMONA (PTH) ekoizten dute.
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11.6 GILTZURRUN GAINEKO GURUINAK EDO GURUIN
ADRENALAK

Bi guruin dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa; bakoitza berari dagokion giltzu-
rrunaren goiko poloaren gainean kokaturik dago. Histologikoki aztertuz
gero, bi gune bereiziko ditugu guruin bakoitzean: 1) kanpokoa edo AZALA,
kolore horikoa, dituen lipidoengatik; eta 2) barnekoa edo MUINA, kolore
gorrikoa.

Giltzurrun gaineko guruinaren azala

Giltzurrun gaineko guruina ehun konektibozko kapsula mehe batek ingu-
ratzen du. Kapsula horretatik trabekula batzuk abiatzen dira guruinaren
barnealdera, eta haiekin batera odol-hodiak eta nerbioak. Giltzurrun gaineko
guruinaren azalean, trabekulen artean, zelula endokrinoak eta odol-kapilar
leihodunak daude. Zelula endokrinoen ezarreraren arabera, hiru geruza
bereiziko ditugu azalean: geruza glomerularra kanpoaldean, geruza faszi-
kularra erdian eta geruza erretikularra barnealdean. Geruza glomerula-
rrean, zelula endokrinoek multzo biribilak eratzen dituzte. Geruza faszikula-
rrean, zelula endokrinoek kordoi paraleloak eratzen dituzte. Geruza erretiku-
larrean, zelula endokrinoen kordoiak sareak eratzen dituzte.

Giltzurrun gaineko guruinaren azalean ekoitziriko hormonak hauexek dira:

Mineralokortikoideak (aldosterona eta deoxikortikosterona), geruza
glomerularrean.

Glukokortikoideak (kortisola, kortisona eta kortikosterona), geruza faszi-
kularrean eta erretikularrean.

Sexu-esteroideak (dehidroepiandrosterona eta estrogenoak), geruza
faszikularrean eta erretikularrean.

Giltzurrun gaineko guruinaren muina

Multzo biribilak edo kordoi motzak eratuz ezartzen dira muineko zelulak,
ehun konektibozko sarean, odol-hodiekin eta nerbio-zuntzekin batera. Zelula
endokrino horiek ZELULA KROMAFINAK edo FEOKROMOZITOAK dira; hau
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da, kromo-gatzekin tratatzen direnean, beren zitoplasmako pikorrek kolore
marroixka hartzen dute. Zelulek ekoitzitako hormonak pilatzen dira pikor
horietan: katekolaminak (adrenalina eta noradrenalina).
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12.1 SARRERA

Odolaren, kiloaren eta linfaren garraioan parte hartzen duten egiturek
osatzen dute zirkulazio-sistema.

Odola garraiatzen duen sisteman bi zati bereizten dira:

1) Odola ponpatzen duen organo zentrala: bihotza.

2) Hodiak: arteriak, zainak eta kapilarrak. Odola bihotzetik gorputzeko
zati guztietara eramaten duten hodiak dira arteriak. Arteriak adarkatu
egiten dira, gero eta adar txikiagoetan; eta, azkenean, kapilarrak
eratzen dituzte. Kapilarrak biltzean, zain txikiak eratzen dira. Zain
txikiak elkartu egiten dira, eta gero eta adar handiagoak eratzen
dituzte. Odola gorputzeko zati guztietatik bihotzera eramaten duten
hodiak dira zainak.

Bihotza bi zatitan banatzen da: ezkerreko zatia edo ezkerreko bihotza,
odol arteriala (oxigeno askokoa) duena; eta eskuineko zatia edo eskuineko
bihotza, odol benosoa (oxigeno gutxikoa) duena. Bihotz zati bakoitza beste
bitan banatzen da: goiko zatia edo aurikula; eta beheko zatia edo bentri-
kulua. Gizaki helduetan, eskuineko bihotza eta ezkerreko bihotza horma
batek bereizten ditu; alderdi bereko aurikula eta bentrikulua, aldiz, zulo handi
batek komunikatzen ditu.

Bihotzaren ezkerreko bentrikulutik odol arteriala ateratzen da eta arteria
lodi batean sartzen da, aorta arterian; arteria horren adarrek eramango dute
odola gorputzeko zati guztietara. Gorputzeko zati guztietako kapilarretan,
zelulen eta odolaren arteko trukeak gertatzen dira, eta odol arteriala odol
benoso bihurtzen da. Zainen bidez, odol benosoa bihotzaren eskuineko auri-
kulara garraiatzen da. Eskuineko aurikulan sartzen diren zain handiak kaba
zainak dira. Eskuineko aurikulatik eskuineko bentrikulura pasatuko da odol
benosoa. Eskuineko bentrikulutik birika-arteriara ponpatzen da odol benosoa.
Birika-arteriak biriketako albeoloetara eramaten du odol benosoa. Biriketako
albeoloetako kapilarretan gertatzen dira albeoloko zelulen eta odolaren
arteko trukeak, eta odol benosoa odol arterial bihurtzen da. Odol arteriala,
birika-zainen bidez, bihotzaren ezkerreko aurikulara eramaten da. Handik,
ezkerreko bentrikulura pasatzen da odol arteriala. Berriro, ezkerreko bentri-
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kulutik aorta arteriara ponpatzen da odol arteriala, eta deskribatutako bidaia
errepikatzen da.

Odolak egiten duen bidaia horretan bi zirkuitu bereiz ditzakegu.
Lehenengo zirkuitua bihotzaren ezkerreko bentrikuluan hasten da, eta,
aorta arteria, gorputzeko kapilarrak eta kaba zainak zeharkatu ondoren, biho-
tzaren eskuineko aurikulan bukatzen da: zirkulazio handia edo zirkulazio
orokorra da hori. Bigarren zirkuitua bihotzaren eskuineko bentrikuluan
hasten da, eta, birika-arteria, biriketako albeoloetako kapilarrak eta birika-
zainak zeharkatu ondoren, bihotzaren ezkerreko aurikulan bukatzen da:
zirkulazio txikia da hori.

Orain arte deskribatutakoa jaio osteko zirkulazioari dagokio. Umekian,
odolaren zirkulazioa ez da zehazki horrela gertatzen.

Zilbor-zainaren bidez, odol oxigenatua plazentatik umekira eramaten da.
Umekiaren barnean, odol kantitate gehiena zuzenean zilbor-zainetik beheko
kaba zainera pasatzen da, Arancioren zain-hodiaren bidez. Odol kantitate
txiki bat, zilbor-zainetik gibelera eramaten da; han, porta zainetik datorren
odolarekin (desoxigenatua) nahasten da. Gibeletik odola beheko kaba
zainera pasatuko da.

Beheko kaba zainean, Arancioren zain-hoditik eta gibeletik datozen odolak
beheko gorputz-adarretatik datorren odolarekin (desoxigenatua) nahasten
dira. Beheko kaba zainetik eskuineko aurikulara pasatzen da odola.

Eskuineko aurikulan, goiko kaba zainaren bidez burutik eta goiko
gorputz-adarretatik datorren odola (desoxigenatua) beheko kaba zainaren
bidez datorren odolarekin nahasten da. Odol kantitate gehiena eskuineko
aurikulatik ezkerreko aurikulara sartzen da, zulo obalaren bidez (bi aurikulen
arteko horman dagoen zuloa). Odol kantitate txiki bat eskuineko aurikulatik
eskuineko bentrikulura pasatzen da.

Ezkerreko aurikulan, eskuineko aurikulatik datorren odola biriketatik
datorren odol kantitate txiki batekin nahasten da. Ezkerreko aurikulatik ezke-
rreko bentrikulura, eta handik goranzko aorta arteriara pasatzen da odola.
Goranzko aortatik, bihotzaren hormara, burura, goiko gorputz-adarretara
eta beheranzko aortara pasatzen da odola.
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Odol kantitate txiki bat eskuineko bentrikulutik birika-arteriara pasatzen
da (oso gutxi, biriketako zirkulazioaren erresistentzia oso altua baita). Odol
kantitate gehiena eskuineko bentrikulutik beheranzko aortara pasatzen da,
arteria-hodiaren bidez; eta beheranzko aortan, goranzko aortatik datorren
odolarekin nahasiko da.

Beheranzko aortatik plazentara eramango da odola, bi zilbor-arterien
bidez. Zilbor-arterietako odolak oso oxigeno gutxi darama.

Jaiotzean, plazentako zirkulazioa eten egiten da eta biriken arnasketa
martxan jartzen da. Horren ondorioz, labur esanda, aldaketa hauek gertatuko
dira: biriketako zirkulazioaren erresistentzia asko jaitsiko da (biriketako zirku-
lazioa handitu egingo da), zilbor-arteriak itxi egingo dira, zilbor-zaina itxi
egingo da, zain-hodia itxi egingo da, arteria-hodia itxi egingo da eta bi auri-
kulak komunikatzen zituen zulo obala itxi egingo da. Hala, gizaki helduan
aurkitzen dugun zirkulazio-sistema eratuko da.

Linfa eta kiloa hodi berezi batzuetan garraiatzen dira; hodi horiek hodi
linfatikoak dira. Gorputz osoan zehar dauden kapilar linfatikoetan hasten
dira hodi linfatiko txikiak; hodi txikiak elkartzean, hodi linfatiko handia-
goak eratzen dira. Hodi linfatiko handiak, azkenean, bihotzetik gertu dauden
zain handietan bukatuko dira.

Hurrenkera honetan aztertuko ditugu:

– Bihotza
– Arteriak
– Kapilarrak
– Zainak
– Hodi linfatikoak

12.2 BIHOTZA

Odola ponpatzen duen organo hutsa da. Toraxaren barrunbearen erdian
dago, bi biriken artean, diafragmaren gainean, esternoiaren eta saihets-karti-
lagoen atzean, eta bizkarrezurraren aurrean (bihotza eta bizkarrezurra
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elkarrengandik bereiziz aorta arteria eta hestegorria daude). Piramide trian-
geluar baten itxura duela esan dezakegu; beraz, hiru alde, hiru ertz,
oinaldea eta punta edo erpina ditu. Bihotzaren oinaldeak gora, eskuinera
eta atzera begiratzen du. Bihotzaren puntak behera, ezkerrera eta aurrera
begiratzen du. Bihotzaren aldeak, berriz, hauexek dira: aurrealdea edo
esternokostala, atze-behealdea edo diafragmaldea eta ezkerraldea edo
ezker-birikaldea.

Bihotzaren kolorazioa arrosa argitik gorri ilunerainokoa izan daiteke,
pertsonaren arabera eta egoera patologikoaren arabera. Gainera, bihotzaren
kanpo-azalean, tarteka, ehun adiposozko lerro edo plaka horixkak agertzen
dira.

Bihotzaren trinkotasuna edo gogortasuna aldakorra izan daiteke,
barrunbeen eta egoeraren arabera. Aurikulen hormak meheak eta deprimi
daitezkeenak dira; bentrikuluen hormak gogorrak eta elastikoak dira. Bihotz
diastolikoa (erlaxatua) biguna da; bihotz sistolikoa (uzkurtua) gogorra da.

Bihotzaren bolumena aldakorra da sexuaren eta adinaren arabera.
Gizonezkoetan emakumezkoetan baino handiagoa izaten da. Adineko
pertsonetan handiagoa da gazteetan baino. Oro har, norberaren ukabilaren
tamainakoa dela esan daiteke.

Organo hutsa denez, barrunbeak eta hormak bereiziko ditugu. Lau
barrunbe ditu: eskuineko aurikula, ezkerreko aurikula, eskuineko bentri-
kulua eta ezkerreko bentrikulua. Hormak hauek dira: aurikula bakoitzaren
horma, aurikulen arteko horma (bi aurikulen barrunbeak bereizten dituena),
bentrikulu bakoitzaren horma eta bentrikuluen arteko horma (bi bentriku-
luen barrunbeak bereizten dituena). Alderdi bereko aurikularen eta bentriku-
luaren barrunbeak zulo zabal batez komunikatuta daude: irekigune edo zulo
aurikulobentrikularrak dira.

Bihotzaren hormen egituran, hiru geruza bereiziko ditugu: barneko
geruza edo ENDOKARDIOA, erdiko geruza edo MIOKARDIOA, eta kanpoko
geruza edo EPIKARDIOA edo errai-perikardioa. Bihotz-barrunbeak eta han
dauden egitura guztiak estaltzen dituen endotelioa da endokardioa. Muskulu-
ehun ildaskatu ez-borondatezkoz eratutako geruza muskularra da miokar-
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dioa; bihotzaren hormaren zatirik lodiena da. Epikardioa da bihotza ingura-
tzen duen serosa-poltsaren errai-orria.

Bihotza poltsa baten barnean dago; bihotza inguratzen duen serosa da
poltsa hori, eta PERIKARDIO deritzo. Edozein serosatan bezala, perikar-
dioan bi orri bereiziko ditugu: errai-perikardioa edo epikardioa, bihotzaren
miokardioa estaltzen duena; eta pareta-perikardioa. Bi orrien artean
barrunbe bat bereizten da: PERIKARDIO-BARRUNBEA; barrunbe horretan
dago PERIKARDIO-LIKIDOA.

12.2.1 BIHOTZAREN KANPO-MORFOLOGIA

a) Bihotzari aurretik begiratzen badiogu, xehetasun hauek berei-
ziko ditugu

– Eskuineko aurikula eta ezkerreko aurikula, bakoitza bere gingiltxoa-
rekin edo aurikula-apendizearekin.

– Eskuineko bentrikulua eta ezkerreko bentrikulua.

– Aurreko ildo aurikulobentrikularra edo aurreko ildo koronarioa: auri-
kulak bentrikuluetatik bereizten dituen ildoa.

– Aurreko bentrikuluarteko ildoa edo aurreko luzetarako ildoa: bi bentri-
kuluak bereizten dituena.

– Bi aurikulen artean, aorta arteriaren eta birika-arteriaren abiapuntuak
daude. Aorta arteriaren abiapuntua birika-arteriaren abiapuntuaren
eskuinean eta atzean dago.

b) Bihotzari atzetik begiratzen badiogu, xehetasun hauek bereiziko
ditugu

– Atzeko ildo aurikulobentrikularra edo atzeko ildo koronarioa: aurikulak
bentrikuluetatik bereizten dituena.

– Atzeko ildo koronarioaren behealdean daude bi bentrikuluak. Bi bentri-
kuluak ildo batek bereizten ditu: atzeko bentrikuluarteko ildoak edo
atzeko luzetarako ildoak. Ildo hori aurreko luzetarako ildoarekin elkar-
tzen da bihotzaren puntan.
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– Atzeko ildo koronarioaren gainean daude bi aurikulak. Bi aurikulak ildo
batek bereizten ditu: atzeko aurikula arteko ildoak.

– Eskuineko aurikularen goialdean, goiko kaba zainaren sargunea dago.
Eskuineko aurikularen behealdean, beheko kaba zainaren sargunea
dago.

– Ezkerreko aurikularen goialdean, lau birika-zainen sarguneak daude:
bi eskuinean (eskuineko birika-zainenak) eta bi ezkerrean (ezkerreko
birika-zainenak).

12.2.2 BIHOTZAREN BARNE-MORFOLOGIA

a) Bentrikuluak

Bentrikulua kono-itxurako barrunbe bat dela esan dezakegu. Konoaren
oinaldea goialdean dago; eta erpina behealdean, bihotzaren puntan.
Bentrikuluaren oinaldean bi irekigune daude: 1. IREKIGUNE AURIKULO-
BENTRIKULARRA, alderdi bereko aurikula eta bentrikulua komunikatzen
dituena; eta 2. IREKIGUNE ARTERIALA, bentrikulu bakoitza bertatik abia-
tzen den arteriarekin komunikatzen duena (eskuineko bentrikulua birika-arte-
riarekin eta ezkerreko bentrikulua aorta arteriarekin). Lehendabizi bentriku-
luen hormak aztertuko ditugu, eta gero bentrikuluen irekiguneak.

– Bentrikuluen horma. Bentrikuluen kanpoko azala leuna da; barneko
azala, aldiz, oso zimurtsua, bihotzeko geruza muskularrak tontorrak
eta luzakinak eratzen dituelako. Luzakin eta tontor horiek norabide
guztietan gurutzatzen dira eta sare-itxura ematen diote bentrikuluen
hormaren barne-azalari. Tontor eta luzakin horiei, eskuarki, BIHO-
TZEKO ZUTABE HARAGITSU deritze; hiru motatakoak dira zutabe
haragitsuak: lehen mailakoak, bigarren mailakoak eta hirugarren maila-
koak. Lehen mailako zutabe haragitsuen mutur bat bentrikuluaren
beheko hormari erantsita dago; beste muturra libre dago; mutur libre
horretatik tendoizko korda txiki batzuk abiatzen dira balbula aurikulo-
bentrikularren balbetaraino. Bigarren mailako zutabe haragitsuen bi
muturrak bentrikuluaren hormari itsatsita daude; zutabe horien erdiko
zatia libre dago. Hirugarren mailako zutabe haragitsuen bi muturrak
eta erdiko zatia bentrikuluaren hormari erantsita daude.
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– Irekigune aurikulobentrikularrak. Eskuinekoa obala da; ezkerrekoa,
zirkularra. Bi irekigune aurikulobentrikularrek odolaren sarrera erregu-
latzen duen sistema mekaniko bat dute: BALBULAK. Diastole garaian,
balbulak ireki edo jaitsi egiten dira, odolari aurikulatik bentrikulura
pasatzen uzteko. Sistole garaian, balbulak itxi edo igo egiten dira, auri-
kulatik bentrikulura pasatu den odola berriro aurikulara itzul ez dadin.
Balbula aurikulobentrikularretan, osagai hauek bereiziko ditugu:
1. balbularen zuntzezko eraztuna; 2. eraztunaren inguruan mintzezko
inbutua eratzen duten balbak; 3. balbetatik abiatzen diren zuntzezko
kordak; eta 4. zuntzezko korda horiek ezartzen diren bentrikuluaren
hormako lehen mailako zutabe haragitsuak edo muskulu papi-
larrak. Eskuineko balbula aurikulobentrikularrak hiru balba ditu; horre-
gatik deritzo BALBULA TRIKUSPIDE. Ezkerreko balbula aurikuloben-
trikularrak bi balba dituenez, BALBULA BIKUSPIDE deritzo;
ezkerreko balbula horri BALBULA MITRAL ere deitzen zaio.

– Irekigune arterialak. Bi dira, aorta arteriarena eta birika-arteriarena.
Zirkularrak dira, eta balbula batzuk dituzte odolaren sarrera erregula-
tzeko: BALBULA SIGMOIDEOAK. Irekigune arterial bakoitzak hiru
balbula sigmoideo ditu; balbula bakoitzak uso-habiaren itxura du;
balbula bakoitzaren ertz bat arteriaren horman finkatzen da, eta beste
ertza arteriaren argian libre geratzen da.

b) Aurikulak

Bentrikuluen gainean daude. Aurikulen hormak bentrikuluenak baino
meheagoak dira, eta ez dute lehen mailako zutabe haragitsurik; gainera, auri-
kulek bentrikuluek baino irekigune gehiago dituzte. Aurikulen irekiguneak bi
eratakoak dira: 1. IREKIGUNE AURIKULOBENTRIKULARRAK, alderdi
bereko aurikula eta bentrikulua komunikatzen dituena (lehen aipatu ditu-
gunak); 2. IREKIGUNE BENOSOAK, aurikula bakoitza bertan bukatzen diren
zainekin komunikatzen dutenak. Aurikula bakoitzaren jarraipenean beste
ganbaratxo bat bereizten da, AURIKULAREN GINGILTXO edo AURIKU-
LAREN APENDIZE deiturikoa.

Eskuineko aurikularen atzeko hormaren behealdean, bi irekigune benoso
bereizten dira: 1. BEHEKO KABA ZAINAREN IREKIGUNEA, bere ILAR-
GIERDI-ANTZEKO BALBULAREKIN; eta 2. ZAIN KORONARIO NAGU-
SIAREN IREKIGUNEA, bere ILARGIERDI-ANTZEKO BALBULAREKIN.
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Atzeko hormaren goialdean, GOIKO KABA ZAINAREN IREKIGUNEA dago,
balbula gabea. Barnealdeko horman, ARRAUTZA-ANTZEKO ZOKOGUNE
bat dago (arrautza-antzeko zuloa edo zulo obala zegoen gunean); zokogu-
nearen inguruan, eraztun-antzeko tontor bat dago, VIEUSSENSEN ERAZ-
TUNA.

Ezkerreko aurikularen atzeko hormaren goialdean, lau BIRIKA-ZAINEN
IREKIGUNEAK daude, bi ezkerrean eta bi eskuinean; irekigune horiek
balbula gabeak dira. Barnealdeko horman, zulo obala zena itxita dago.

12.2.3 BIHOTZEKO GARRAIO-SISTEMA

Bihotzaren uzkurketa erregulatzen duen sistema berezia da. Bihotzeko
muskulu-zelula berezi batzuek osatzen dute; muskulu-zelula berezi horiek,
gainera, inerbazio eta baskularizazio oso aberatsa dute. Bihotza uzkurtzeko
kinadak edo aginduak sistema horretan sortzen dira, eta, sistema horretako
egituren bidez, kinada horiek bihotzeko miokardio osora garraiatzen dira.
Osagai hauek ditu bihotzeko garraio-sistemak:

1. NODO SINUAURIKULARRA. Eskuineko aurikularen atze-erdiko
hormaren goialdean dago, goiko kaba zainaren sargunearen ondoan,
endokardioaren eta miokardioaren artean.

2. NODO AURIKULOBENTRIKULARRA. Eskuineko aurikularen atzeko
eta beheko hormen artean dago, sinu koronarioaren sargunearen
ondoan, endokardioaren eta miokardioaren artean.

3. NODO ARTEKO FASZIKULUAK. Bi nodoak elkartzen dituzten
zuntzak dira.

4. EZKERREKO AURIKULARA DOAN FASZIKULUA. Nodo sinuauriku-
larretik ezkerreko aurikulako miokardioraino doazen zuntzek eratzen
dute.

5. FASZIKULU AURIKULOBENTRIKULARRA edo HIS-EN FASZI-
KULUA. Nodo aurikulobentrikularretik bentrikuluarteko hormaren
goialderaino doa. Han bi adarretan zatituko da: ESKUINEKO
ADARRA eta EZKERREKO ADARRA.
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6. HIS-EN FASZIKULUAREN ESKUINEKO ADARRA. Bentrikuluarteko
hormaren eskuinaldean behera egiten du, bihotzaren puntaraino.
Bihotzaren puntara iritsitakoan, eskuineko bentrikuluaren alboko
hormara abiatzen da, gora egiten du eta han, eskuineko aurikulara
iritsi baino lehen, bukatzen da. Bide osoan, eskuineko bentrikuluaren
miokardiorako adarrak ematen ditu.

7. HIS-EN FASZIKULUAREN EZKERREKO ADARRA. Bentrikuluarteko
hormaren ezkerraldean behera egiten du, bihotzaren puntaraino.
Bihotzaren puntara iritsitakoan, ezkerreko bentrikuluaren alboko
hormara abiatzen da, gora egiten du eta, han, ezkerreko aurikulara
iritsi baino lehen, bukatzen da. Bide osoan, ezkerreko bentrikuluaren
miokardiorako adarrak ematen ditu.

8. PURKINJEREN ZUNTZAK. His-en faszikuluaren eskuineko eta ezke-
rreko adarren adarrak adarkatu egiten dira, gero eta adar meheagoak
emanez. Azkeneko adarrak miokardioko muskulu-zelulekin elkartzen
dira. Azken adar horiei deritze Purkinjeren zuntzak.

12.2.4 BIHOTZEKO ARTERIAK

Bihotzaren hormara odola eramaten duten arteriak ARTERIA KORONA-
RIOAK dira. Eskuarki, bi arteria koronario izaten dira: EZKERREKO
ARTERIA KORONARIOA eta ESKUINEKO ARTERIA KORONARIOA.

EZKERREKO ARTERIA KORONARIOA

Aorta arteriaren adarra da; arteria horren hasieraren ezkerraldetik aurrera,
behera eta ezkerrera abiatzen da. Bide motza egin ondoren, bi bukaera-
adarretan zatitzen da: 1. AURREKO BENTRIKULUARTEKO ARTERIA, eta
2. EZKERREKO ARTERIA AURIKULOBENTRIKULARRA. Bukaera-
adarretan zatitu baino lehen alboko bi adar ematen ditu: 1. ADAR ARTE-
RIALA, aorta arteriari, eskuineko arteria koronarioaren antzeko adarrarekin
elkartuko dena; eta 2. ADAR AURIKULARRA, ezkerreko aurikulari.

– Aurreko bentrikuluarteko arteria. Aurreko bentrikuluarteko ildoan
behera jaisten da, bihotzaren puntara iritsi arte. Bihotzaren puntan, bi
adar txikitan adarkatzen da: ESKUINEKO ERTZEKO ARTERIA
ERREKURRENTEA (bihotzaren eskuineko ertzean gora doana) eta
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EZKERREKO ERTZEKO ARTERIA ERREKURRENTEA (bihotzaren
ezkerreko ertzean gora doana). Bihotzaren punta zeharkatzen du
atzealdera pasatzeko, eta, bide motza egin ondoren, atzeko bentriku-
luarteko ildoan bukatzen da. Aurreko bentrikuluarteko arteria horrek
hiru motatako alboko adarrak ematen ditu: 1. ESKUINEKO ADAR
BENTRIKULARRAK, eskuineko bentrikuluari; 2. EZKERREKO ADAR
BENTRIKULARRAK, ezkerreko bentrikuluari; eta 3. ADAR
SEPTALAK, bentrikuluarteko hormari.

– Ezkerreko arteria aurikulobentrikularra. Ezkerreko ildo aurikuloben-
trikularraren bideari jarraituz, bihotzaren atzealdera pasatzen da; eta
atzeko bentrikuluarteko ildora iritsi baino lehen bukatzen da. ADAR
AURIKULARRAK (ezkerreko aurikularentzat) eta ADAR BENTRIKU-
LARRAK (ezkerreko bentrikuluarentzat) ematen ditu.

ESKUINEKO ARTERIA KORONARIOA

Aorta arteriaren adarra da; arteria horren hasieraren eskuinaldetik abia-
tzen da. Eskuineko ildo aurikulobentrikularraren bideari jarraituz bihotzaren
atzealdera pasatzen da. Bihotzaren atzeko gurutzera iritsitakoan, atzeko
bentrikuluarteko ildoaren bidea hartzen du, eta, bide motza egin ondoren, han
bukatzen da. Eskuineko arteria koronarioak alboko adar batzuk ematen ditu:
ADAR AURIKULARRAK (eskuineko aurikulari), ADAR BENTRIKULARRAK
(eskuineko eta ezkerreko bentrikuluei) eta ADAR SEPTALAK (bentrikuluar-
teko hormari).

Oro har, ezkerreko arteria koronarioa ezkerreko bihotzean zehar hedatzen
da, eta, hein batean, baita eskuineko bihotzean ere; eskuineko arteria koro-
narioa eskuineko bihotzean zehar hedatzen da, eta, hein batean, baita ezke-
rreko bihotzean ere. Gainera, bi arterien zirkulazioen artean ANASTOMO-
SIAK edo elkarguneak daude.

12.2.5 BIHOTZEKO ZAINAK

Bihotzeko hormako odola jasotzen duten zainak dira. Bihotzeko zain
gehienak SINU KORONARIOAN bukatzen dira. Beste zain batzuk ere
badaude: BIHOTZEKO ZAIN TXIKIAK eta TEBESIOREN ZAINAK.
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SINU KORONARIOA

Bihotzaren atzealdean dago, ezkerreko ildo aurikulobentrikularrean. Sinu
koronarioan bukatzen den adarrik garrantzitsuena ZAIN KORONARIO
NAGUSIA da; ATZEKO BENTRIKULUARTEKO ZAINA ere sinu korona-
rioan bukatzen da.

Atzeko bentrikuluarteko zaina. Bihotzaren puntan hasten da; atzeko
bentrikuluarteko ildoari jarraituz gora abiatzen da, eta sinu koronarioan buka-
tzen da.

Zain koronario nagusia. Bihotzaren puntan hasten da (atzeko bentriku-
luarteko zainarekin anastomosiak eratzen ditu han). Aurreko bentrikuluarteko
ildoari jarraituz, gora abiatzen da. Bentrikuluaren oinaldera iritsitakoan, ezke-
rraldera jotzen du, eta, ildo aurikulobentrikularrari jarraituz, sinu koronarioan
bukatzen da. Bukaera horrek balbula bat du, VIEUSSENSEN BALBULA.

Sinu koronarioa eskuineko aurikularen barrunbean bukatzen da; bukaera
horrek balbula bat du, TEBESIOREN BALBULA.

BIHOTZEKO ZAIN TXIKIAK

Garrantzitsuenak hiru edo lau zain txiki dira. Eskuineko bentrikuluaren
aurrealdean eta atzealdean daude. Handik gora abiatzen dira, eta eskuineko
aurikularen barrunbean bukatzen dira.

TEBESIOREN ZAINAK

Oso zain txikiak dira. Bihotzaren hormetan jaiotzen dira; kanpora atera
ordez, barrura abiatzen dira, eta bihotzaren barrunbeetan bukatzen dira
zuzenean, bai aurikuletan eta bai bentrikuluetan.

12.3 ARTERIAK

Odola bihotzetik gorputz osoraino eramaten duten hodiak dira.
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12.3.1 ARTERIEN EGITURA

Hodi horien horman hiru geruza zentrokide bereiziko ditugu: BARNEKO
GERUZA edo GERUZA ENDOTELIALA, ERDIKO GERUZA edo GERUZA
MUSKULUELASTIKOA, eta KANPOKO GERUZA edo ADBENTIZIA edo
GERUZA KONEKTIBOA.

Endotelioa eta haren azpiko geruza azpiendotelial konektiboa aurki-
tzen ditugu barneko geruzan. Muskulu-zelula leunez eta zuntz elastikoz
dago eratua erdiko geruza. Kolageno-zuntzez eratua dago kanpoko geruza.
Kanpoko geruza horretan, gainera, arterien hormak elikatzen dituzten odol-
hodiak (vasa vasorum) eta horma horiek inerbatzen dituzten nerbio-
bukaerak (vasa nervorum) daude. Barneko geruzaren eta erdiko geruzaren
artean, zuntz elastikoz eratutako geruza mehe bat ageri da: barneko mintz
elastikoa. Erdiko geruzaren eta kanpoko geruzaren artean, zuntz elastikoz
(edo elastina-zuntzez) eratutako geruza mehe bat dago: kanpoko mintz
elastikoa.

Arteria guztiek dituzte aipatutako hiru geruzak; baina geruza bakoitzaren
garapena arteriaren tamainaren araberakoa izaten da. Bihotzetik urruntzen
doazen heinean, zuntz elastikoen kopurua gutxituz doa, eta zelula muskula-
rren kopurua, berriz, handituz. Horren arabera, bi arteria mota bereiz ditza-
kegu: 1. arteria handiak edo elastikoak, eta 2. arteria txikiak eta tamaina
ertainekoak edo muskularrak. Arteria elastikoetan, geruza azpiendoteliala
oso garatua dago, eta zuntz elastikoz osatua dago; erdiko geruzako osagai
nagusia zuntz elastikoak dira. Arteria muskularren erdiko geruzako osagai
nagusia zelula muskularrak dira; zuntz elastiko oso gutxi dituzte.

12.3.2 ARTERIEN SAILKAPENA

Bihotzaren oinaldetik bi arteria handi ateratzen dira: 1. BIRIKA-ARTERIA,
eta 2. AORTA ARTERIA.

– Birika-arteria

Eskuineko bentrikuluaren oinaldetik eta aurrealdetik ateratzen da. Handik
gora, ezkerrera eta atzera abiatzen da. Bide motza egin ondoren, bi
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adarretan zatitzen da: ESKUINEKO BIRIKA-ARTERIA, odol benosoa eskui-
neko birikara eramaten duena; eta EZKERREKO BIRIKA-ARTERIA, odol
benosoa ezkerreko birikara eramaten duena. Horretarako, eskuineko birika-
arteria aorta arteriaren arkuaren azpitik pasatuko da.

– Aorta arteria

Hiru zati bereiziko ditugu arteria horretan: 1. AORTAREN ARKUA,
2. AORTA TORAZIKOA, eta 3. AORTA ABDOMINALA.

1. AORTAREN ARKUA. Aorta arteriaren lehenengo zatia da. Ezkerreko
bentrikuluaren oinaldetik gora, aurrera eta ezkerrera abiatzen da;
berehala, arku eran okertzen da, eta atzera eta ezkerrera abiatzen da;
arkua egin ondoren, laugarren bizkar-ornoaren mailan bukatzen da.
Beraz, hasieran esternoiaren atzealdean dago aorta arteria, eta, arkua
egin ondoren, bizkarrezurraren aurrean kokatuko da.

2. AORTA TORAZIKOA. Aorta arteriaren bigarren zatia da, arkuaren
jarraipena. Laugarren bizkar-ornoaren mailan hasten da, bertikalki
behera abiatzen da bizkarrezurraren aurrean kokatuta, eta diafrag-
mako zulora iritsitakoan bukatzen da. Aorta arteriaren diafragmako
zuloa hestegorriaren diafragmako zuloaren atzean dago, hamaikaga-
rren bizkar-ornoaren aurrean.

3. AORTA ABDOMINALA. Aorta arteriaren azken zatia da, aorta torazi-
koaren jarraipena. Aorta torazikoak diafragmako zuloa zeharkatu
ondoren, abdomenean sartzen da; handik aurrera aorta abdominala
deitzen zaio. Aorta abdominala bertikalki behera abiatzen da, bizkarre-
zurraren aurrean kokatuta; laugarren gerri-ornoaren mailan bukaera-
adarrak emanez amaitzen da.

Bide osoan, aorta arteriak alboko adar ugari ematen ditu.

– Aortaren arkuan jaiotzen diren alboko adarrak

Aorta arteriak lehenik ematen dituen adarrak BIHOTZEKO ARTERIA
KORONARIOAK dira. Gero, hiru adar handi ematen ditu; eskuinetik ezke-
rrera, hauek dira:
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1. ARTERIA-ENBOR BRAKIOZEFALIKOA. Segituan bi adarretan zati-
tzen da: a) ESKUINEKO KAROTIDA ARTERIA KOMUNA; eta b)
ESKUINEKO ARTERIA SUBKLABIOA.

2. EZKERREKO KAROTIDA ARTERIA KOMUNA.

3. EZKERREKO ARTERIA SUBKLABIOA.

– Karotida arteria komunak

Burura eramaten dute odola. Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa.
Eskuineko karotida arteria komuna arteria-enbor brakiozefalikoan jaiotzen da;
ezkerreko karotida arteria komuna aortaren arkuan jaiotzen da. Jaio bezain
laster, bi karotida arteria komunak gora eta albora abiatzen dira, bata eskui-
nera eta bestea ezkerrera; beren norabidea zuzenduz, bertikalki gora abia-
tzen dira lepoan zehar, bata eskuinean eta bestea ezkerrean kokatuta.
Tiroide kartilagoaren goiko ertzaren parera iritsitakoan, karotida arteria
komun bakoitzak bi bukaera-adar ematen ditu: 1. KANPOKO KAROTIDA
ARTERIA, odola aurpegira eta burezurrera eramango duena; 2. BARNEKO
KAROTIDA ARTERIA, odola entzefalora eta begira eramango duena.

– Kanpoko karotida arteria

Tiroide kartilagoaren goiko ertzaren paretik beheko masailezurraren
kondiloaren pareraino iristen da; eta, han, bi bukaera-adarretan zatitzen da:
1. AZALEKO ARTERIA TENPORALA eta 2. BARNEKO MASAIL-
ARTERIA. Bukaera-adarretan zatitu baino lehen, alboko adar batzuk ematen
ditu. Alboko adar horietako hiru aurrera abiatzen dira: GOIKO TIROIDE-
ARTERIA, MIHIKO ARTERIA eta AURPEGIKO ARTERIA. Beste bi atzera
abiatzen dira: ARTERIA OKZIPITALA eta ATZEKO BELARRI-ARTERIA.
Eta bat erdialdera abiatzen da: BEHEKO FARINGE-ARTERIA.

– Azaleko arteria tenporala

Kanpoko karotida arteriaren bukaera-adarra da. Beheko masailezurraren
kondiloaren kanpoaldean gora abiatzen da; kanpoko entzumen-hodiaren
aurretik pasatu eta buruko gune tenporalera iristen da; han bi bukaera-adar
ematen ditu: KOPETAKO ADARRA eta ADAR PARIETALA. Alboko adar
batzuk ere ematen ditu, bere bidearen inguruko egiturentzat.
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– Barneko masail-arteria

Kanpoko karotida arteriaren bukaera-adarra da. Beheko masailezurraren
kondiloaren barnealdetik aurrealdera eta erdialdera abiatzen da, esfenoide
hezurraren pterigoide apofisiaren eta goiko masailezurraren arteko hobiraino
iritsi arte; handik aurrera, ARTERIA ESFENOPALATINO deitzen zaio (beraz,
hori da bere bukaera-adar bakarra). Alboko adar batzuk ere ematen ditu, bere
bidearen inguruko egiturentzat.

– Barneko karotida arteria

Hasieran, kanpoko karotida arteriaren alboan dago; gero, gora eta erdial-
dera abiatzen da, eta kanpoko karotida arteriaren erdiko aldean kokatzen da.
Zuzenean gora abiatuta, hezur tenporaleko karotida arteriaren hodia zehar-
katzen du, eta garezur-barrunbean sartzen da. Garezur-barrunbean emango
ditu bere bukaera-adarrak: AURREKO GARUN-ARTERIA, ERDIKO
GARUN-ARTERIA, KOROIDE-ARTERIA eta ATZEKO ARTERIA KOMUNI-
KATZAILEA. Alboko adar batzuk ere ematen ditu, denak garezur-barrun-
bean; horietariko adarrik garrantzitsuena BEGIKO ARTERIA edo ARTERIA
OFTALMIKOA da.

Barneko karotida arteriaren adarrek eta atzeko garun-arteriek (oinaldeko
enborraren adarrek) WILLISEN POLIGONO ARTERIALA eratzen dute.

– Willisen poligono arteriala

Entzefaloaren oinaldean, zenbait arteriak, elkartuta, zirkuitu itxi bat
eratzen dute; zirkuituari Willisen poligono arteriala edo hexagonoa deritzo.
Hexagonoaren aurreko bi ertzak AURREKO bi GARUN-ARTERIAK dira;
barneko karotida arteriaren adarrak dira, eta AURREKO ARTERIA KOMUNI-
KATZAILEAK elkartzen ditu. Hexagonoaren alboko bi ertzak ATZEKO bi
ARTERIA KOMUNIKATZAILEAK dira (barneko karotida arteriaren adarrak).
Hexagonoaren atzeko bi ertzak ATZEKO GARUN-ARTERIAK dira (oinal-
deko enborraren adarrak).
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– Arteria subklabioak

Goiko gorputz-adarretara eramaten dute odola. Bi dira: eskuinekoa eta
ezkerrekoa. ESKUINEKO ARTERIA SUBKLABIOA arteria-enbor brakioze-
falikoan jaiotzen da. EZKERREKO ARTERIA SUBKLABIOA aorta arteriaren
arkuan jaiotzen da. Bi arteriak albora abiatzen dira, bata eskuinera eta bestea
ezkerrera, klabikula hezurraren bideari jarraituz. Klabikularen alboko
muturraren parera iritsitakoan, arteria subklabio bakoitza klabikularen azpian
sartzen da, eta besapeko zulora iristen da; handik aurrera, BESAPEKO
ARTERIA deitzen zaio (beraz, hori izango da bere bukaera-adarra). Arteria
subklabioak alboko adar batzuk ematen ditu bere inguruko egiturentzat:
lepoko muskuluentzat, toraxeko muskuluentzat, eskapulako muskuluentzat,
tiroide guruinarentzat, hestegorriarentzat, trakearentzat, laringearentzat.
Alboko adarrik aipagarriena ORNO-ARTERIA da.

– Orno-arteria

Arteria subklabioan jaiotzen da; atzera eta gora abiatzen da, eta seigarren
lepaornoaren zeharkako apofisiaren zuloan sartzen da; zulo hori eta gainean
dauden lepaornoen zeharkako apofisien zuloak zeharkatu ondoren, zulo
okzipitalean sartzen da. Zulo okzipitala zeharkatuz, garezur-barrunbean
sartzen da. Garezur-barrunbean, beste aldeko orno-arteriarekin elkartzen da,
eta, hala, enbor bakarra eratzen da, OINALDEKO ENBORRA. Aurrera eta
gora abiatzen da oinaldeko enbor hori, eta bi bukaera-adarretan zatitzen da:
ATZEKO bi GARUN-ARTERIAK, eskuinekoa eta ezkerrekoa (atzeko garun-
arteriek Willisen poligono arteriala eratzen dute).

Bukaera-adarretan zatitu baino lehen, alboko adar batzuk ematen ditu
lepoko muskuluentzat, lepoko orno-muinarentzat, meningeentzat, zerebeloa-
rentzat, protuberantziarentzat eta barneko belarriarentzat.

– Besapeko arteria

Arteria subklabioaren jarraipena da. Besapea zeharkatzen du, eta bula-
rreko muskulu handiaren beheko ertzaren pareraino iristen da. Handik
aurrera, HUMERO-ARTERIA edo BESOKO ARTERIA deitzen zaio. Alboko
adar batzuk ere ematen ditu inguruko muskuluentzat, toraxaren hormaren-
tzat, larruazalarentzat, ugatz-guruinarentzat, sorbaldako artikulazioarentzat.
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– Besoko arteria

Besapeko arteriaren jarraipena da. Besoaren aurrealdea goitik behera
zeharkatzen du, eta ukondoaren flexiogunean bi bukaera-adar emanez buka-
tzen da: ALBOKO ADARRA edo ARTERIA ERRADIALA, eta ERDIKO
ADARRA edo ARTERIA KUBITALA. Alboko adar batzuk ematen ditu besoko
muskuluentzat eta humero hezurrarentzat.

– Arteria erradiala

Besaurrearen alboko ertzari jarraituz, ukondoaren flexiogunetik esku-
ahurraren sakoneraino doa. Esku-ahurrean, arteria kubitalaren adar batekin
elkartzen da, eta ESKU-AHURREKO SAKONEKO ARKU ARTERIALA
eratzen dute. Alboko adar batzuk ematen ditu inguruko muskulu eta
hezurrentzat. Eskumuturrean oso azalekoa da arteria erradiala; han hartzen
da arteria-pultsua.

– Arteria kubitala

Besaurrearen erdiko ertzari jarraituz, ukondoko flexiogunetik esku-
ahurraren erdialdeko ertzeraino doa. Esku-ahurrean, arteria erradialaren adar
batekin elkartzen da, eta ESKU-AHURREKO AZALEKO ARKU ARTE-
RIALA eratzen dute. Alboko adar batzuk ematen ditu inguruko muskulu eta
hezurrentzat.

– Esku-ahurreko azaleko eta sakoneko arku arterialak

Arku horietatik alboko adar batzuk sortzen dira. Adar horiek esku osora
eramaten dute odola. Azaleko eta sakoneko sistemen artean anastomosiak
eratzen dira.

– Aorta torazikoan jaiotzen diren alboko adarrak

1. BRONKIO-ARTERIAK. Gehienetan hiru dira, bi ezkerraldean eta bat
eskuinaldean. Biriken hiloan sartzen dira, eta bronkioen adarrei
jarraituz adarkatzen dira. Odol arteriala eramaten dute biriketara.
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2. ERDIKO HESTEGORRIKO ARTERIAK. Bost edo zazpi arteria dira.
Aorta torazikoaren aurrealdetik abiatzen dira. Hestegorriaren hormara
eramaten dute odola.

3. ATZEKO MEDIASTINOKO ARTERIAK. Aorta torazikoaren aurreal-
detik abiatzen diren adar txiki batzuk dira. Atzeko mediastinora, pleu-
rara, perikardiora, gongoil linfatikoetara eta diafragmaren txertapun-
tuetara eramaten dute odola.

4. SAIHETSARTEKO ARTERIAK. Alde banatan hamabi arteria dira.
Bizkar-ornoetara, orno-muinera, saihetsetara, saihetsarteko musku-
luetara eta larruazalera eramaten dute odola.

– Aorta abdominalean jaiotzen diren alboko adarrak

Bi adar mota ematen ditu abdomenean aorta arteriak: 1. HORMA-
ADARRAK, abdomenaren hormarentzat; eta 2. ERRAI-ADARRAK, abdo-
meneko erraientzat.

Horma-adarren artean hauek daude:

1. BEHEKO DIAFRAGMA-ARTERIAK. Bi dira; diafragmara, hestegorrira,
gibelera, pankreara eta giltzurrun gaineko guruinetara eramaten dute
odola.

2. GERRI-ARTERIAK. Saihetsarteko arteriekin parekatu ditzakegu. Bost
dira alde banatan. Gerri-ornoetara, orno-muinera, abdomeneko
muskuluetara eta larruazalera eramaten dute odola.

Errai-adarren artean hauek daude:

1. ENBOR ZELIAKOA. Hemen jaiotzen dira GIBEL-ARTERIA, BARE-
ARTERIA eta URDAILEKO ARTERIA KORONARIOA.

2. GOIKO MESENTERIO-ARTERIA. Digestio-hodiarentzat.

3. BEHEKO MESENTERIO-ARTERIA: Digestio-hodiarentzat.

4. ERDIKO KAPSULA-ARTERIAK. Giltzurrun gaineko guruinentzat.

5. GILTZURRUN-ARTERIAK.

6. UGALTZE-SISTEMAKO EGITURENTZAKO ADARRAK EDO
GONADETAKO ARTERIAK.
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– Aorta arteriaren bukaera-adarrak

Laugarren gerri-ornoaren parean, hiru bukaera-adarretan zatitzen da
aorta arteria: erdiko adar txikia ERDIKO ARTERIA SAKROA da; alboko bi
adar handiak ESKUINEKO ILEON-ARTERIA KOMUNA eta EZKERREKO
ILEON-ARTERIA KOMUNA dira.

– Erdiko arteria sakroa

Behera abiatzen da, bosgarren gerri-ornoaren, errain-hezurraren eta
kokzixaren aurrean. Kokzix hezurraren parean bukatzen da. Alboko adar
batzuk ematen ditu: 1. HORMA-ADARRAK, abdomenaren eta pelbisaren
hormentzat; eta 2. ERRAI-ADARRAK, HEMORROIDE-ARTERIAK.

– Ileon-arteria komunak

Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Beren bidean alboko adar batzuk
ematen dituzte inguruko muskulu eta ehunentzat. Errain-hezurraren eta
ileon-hezurraren arteko artikulaziogunera iritsitakoan, ileon-arteria komun
bakoitza bi bukaera-adarretan zatitzen da: 1. BARNEKO ILEON-ARTERIA,
eta 2. KANPOKO ILEON-ARTERIA.

– Barneko ileon-arteria edo arteria hipogastrikoa

Bosgarren gerri-ornoaren beheko ertzaren parean hasten da. Behera
jaisten da, sakroaren hegalaren aurrean kokatuta, eta pelbis-barrunbean
bukatzen da. Pelbisaren hormara eta erraietara, ugaltze-sistemako kanpoko
organoetara eta izterrera eramaten du odola. Arteriaren adarrik aipagarrienak
hauek dira: BEHEKO MASKURI-ARTERIA, ERDIKO HEMORROIDE-
ARTERIA, emakumezkoetan UMETOKIKO eta BAGINAKO ARTERIAK.

– Kanpoko ileon-arteria

Bosgarren gerri-ornoaren beheko ertzaren parean hasten da, eta barneko
ileon-arteriaren alboan kokatzen da. Handik behera eta albora abiatzen da.
Arku kruralaren azpian sartzen da, eta eraztun krurala zeharkatzen du;
handik aurrera, IZTERREKO ARTERIA edo ARTERIA FEMORAL deitzen
zaio (beraz, hori da bere bukaera-adarra). Bere bidean, alboko hiru adar
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ematen ditu BEHEKO URETER-ARTERIA ureterraren hormarentzat, eta
ARTERIA EPIGASTRIKOA eta ILEON-ARTERIA ZIRKUNFLEXUA abdo-
meneko aurrealdeko hormako muskuluentzat.

– Izterreko arteria

Kanpoko ileon-arteriaren jarraipena da. Eraztun kruralean hasten da;
handik behera abiatzen da, izterraren aurrealdean kokatuta. Femurraren
kondiloaren gainera iritsitakoan, norabidea aldatzen du eta izterraren atzeal-
dera pasatzen da. Handik aurrera, ARTERIA POPLITEOA deitzen zaio.
Alboko adar batzuk ematen ditu ugaltze-sistemako kanpoko organoentzat,
izterreko muskuluentzat, larruazalerako eta femur hezurrarentzat.

– Arteria popliteoa

Izterreko arteriaren jarraipena da. Zokogune popliteoa zeharkatzen du,
goiko angelutik beheko angeluraino; beraz, belauneko artikulazioaren atzeal-
dean dago. Alboko adar batzuk ematen ditu belauneko artikulazioentzat eta
inguruko muskuluentzat. Belauneko artikulazioa baino beheraxeago bi
bukaera-adarretan zatitzen da: 1. AURREKO BERNA-ARTERIA, eta
2. ARTERIA-ENBOR TIBIOPERONEOA.

– Aurreko berna-arteria

Arteria popliteoaren aurreko bukaera-adarra da. Belauneko artikulazioa
baino beheraxeago hasten da; behera abiatzen da, berna-hezurraren
aurrean kokatuta; orkatilako artikulazioa zeharkatu ondoren, OINEKO
ARTERIA deitzen zaio. Alboko adar batzuk ematen ditu belauneko artikula-
zioentzat, zangoko muskuluentzat eta orkatilako artikulazioentzat.

– Oineko arteria

Aurreko berna-arteriaren jarraipena da. Oin-gainean bide motza egin
ondoren, oina goitik behera zeharkatzen du, eta oinazpian bukatzen da; han,
ALBOKO OINAZPIKO ARTERIAREKIN elkartzen da. Gainera, alboko adar
batzuk ematen ditu inguruko muskuluentzat eta hezurrentzat.
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– Arteria-enbor tibioperoneoa

Arteria popliteoaren atzeko bukaera-adarra da. Belauneko artikulazioa
baino beheraxeago hasten da. Laster bi bukaera-adarretan zatitzen da:
1. ATZEKO BERNA-ARTERIA, eta 2. PERONE-ARTERIA. Alboko adar
batzuk ere ematen ditu inguruko muskuluentzat eta berna-hezurrarentzat.

– Atzeko berna-arteria

Arteria-enbor tibioperoneoaren erdiko adarra da. Behera eta erdialdera
abiatzen da, berna-hezurraren atzean kokatuta. Oinera iritsitakoan, bi
bukaera-adarretan zatitzen da: 1. ALBOKO OINAZPIKO ARTERIA, eta
2. ERDIKO OINAZPIKO ARTERIA. Gainera, alboko adar batzuk ematen ditu
inguruko muskuluentzat eta hezurrentzat.

Alboko eta erdiko oinazpiko arteriek ere adarrak ematen dituzte, eta adar
horiek anastomosiak eratzen dituzte inguruko arteria-adarrekin.

– Perone-arteria

Arteria-enbor tibioperoneoaren alboko adarra da. Behera eta albora abia-
tzen da, perone hezurraren atzealdean kokatuta. Zangoaren behealdean, bi
bukaera-adarretan zatitzen da: 1. AURREKO PERONE-ARTERIA eta
2. ATZEKO PERONE-ARTERIA. Alboko adar batzuk ere ematen ditu ingu-
ruko muskuluentzat eta perone hezurrarentzat.

– Aurreko perone-arteria

Perone-arteriaren bukaera-adarra da. Alboko maleoloaren aurrealdean
kokatuta, behera abiatzen da, eta oin-gainaren alboan bukatzen da.
Anastomosiak eratzen ditu oineko arteriaren adarrekin.

– Atzeko perone-arteria

Perone-arteriaren bukaera-adarra da. Alboko maleoloaren atzealdean
kokatuta, behera abiatzen da, eta orkatilaren albo-atzealdean bukatzen da.
Bere adarrek anastomosiak eratzen dituzte inguruko arteria-adarrekin.

���

SISTEMA KARDIOBASKULARRA



12.4 KAPILARRAK

Arterietako odola, zainetara pasatu aurretik, ileak bezalako hoditxo mehe
batzuetatik pasatzen da. Hoditxo horiek kapilarrak dira. Odolaren eta gorpu-
tzeko zelulen arteko trukeak kapilarren mailan gertatzen dira; odolak eta
gorputzeko zelulek trukatzen dituzten substantziek kapilarren hormak zehar-
katu behar dituzte, beraz.

Kapilarren horman bi geruza bereiziko ditugu: barneko geruza endote-
lioa da; kanpoko geruza ehun konektibozko peritelioa da.

Egituraren arabera, hiru kapilar mota bereiziko ditugu:

1. KAPILAR JARRAITUAK. Birikan, muskuluan, larruazalean eta
nerbio-sistema zentralean daude. Kapilar horietako endotelioa
jarraitua da; hau da, ez dago tarterik endotelioko zelulen artean, eta
zelula horiek ez dute pororik.

2. KAPILAR LEIHODUNAK. Digestio-hodiko mukosan, zenbait guruin
endokrinotan eta giltzurrun-glomerulotan daude. Kapilar horietako endo-
telioko zelulen zitoplasman poroak bereizten dira (30-80 nm-ko zuloak).

3. KAPILAR SINUSOIDEAK. Gibelean, hezur-muinean eta barean
daude. Kapilar horietako endotelioko zelulen artean tarteak bereizten
dira (30 �m edo gehiagoko zuloak).

Edozein motakoak direlarik ere, kapilarrak adarkatu eta adarkatu egiten
dira, eta sareak eratzen dituzte. Kapilar-sare horiek organo bakoitzaren egitu-
rari egokituta daude.

12.5 ZAINAK

12.5.1 ZAINEN EGITURA

Gorputzeko zati guztietatik odola bihotzera eramaten duten hodiak dira.
Gorputzeko odol-kapilarren adar txikiak bildutakoan, zain txikiak eratzen
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dira. Zain txiki horiek elkarrekin bildutakoan, zain handiagoak eratzen dira.
Zain handiago horiek bildutakoan, zain handiak eratuko dira. Zain
handienak bihotzeko aurikuletan bukatuko dira.

Arteriak baino ugariagoak dira zainak. Hori horrela da: 1) gorputzeko
gune askotan, gorputz-adarretan bereziki, arteria bakoitzeko bi zain daude-
lako; eta 2) larruazalaren azpian, gorputzeko zati guztietan, zain-sare oso
aberatsa dagoelako, azaleko zain-sare deiturikoa; gune horretan, buruan
izan ezik, arteriak oso gutxitan ikusten dira. Batez beste, zain kopuruak
arteria kopurua bikoizten du. Gainera, zainen arteko anastomosiak arterien
artekoak baino ugariagoak dira.

Zainen hormaren egitura arterienaren antzekoa da. Zainen horman ere
hiru geruza bereiziko ditugu: a) BARNEKO GERUZA edo ENDOZAINA,
endotelioz eta horren azpiko geruza azpiendotelial konektiboz eratua;
b) ERDIKO GERUZA, muskulu-zelula leunez eta zuntz elastikoz eratua; eta
c) KANPOKO GERUZA edo ADBENTIZIA, ehun konektibozko zuntzez
eratua.

Arterietatik bereizten dituzten ezaugarri bat dute zainek beren egituran;
zainen hormaren barneko azala ez da leuna, han-hemenka endozainak
BALBULA deituriko tolesturak eratzen dituelako. Uso-habi baten itxura dute
balbulek, eta odola kapilarretatik bihotzera, eta ez alderantziz, eramaten
laguntzen dute. Balbula kopurua zainen araberakoa da: odolaren zirkulazioa
grabitatearen kontra egin behar den guneetan eta muskulu eskeletikoek
zainak konprimi ditzaketen gunetan daude bereziki (beheko gorputz-adarre-
tako zainetan, esate baterako).

Egituraren arabera, bi eratako zainak bereiz ditzakegu:

a) Zain elastikoak. Muskulu-zelula gutxi dituztenak; odolaren zirkulazioa
grabitatearen alde egiten den guneetan daude (buruko zainak, lepoko
zainak).

b) Zain muskularrak. Muskulu-zelula ugari dituztenak; odolaren zirkula-
zioa grabitatearen kontra egiten den guneetan daude (gorputz-adarre-
tako zainak, abdomeneko zainak).
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12.5.2 ZAINEN SAILKAPENA

Bihotzaren ezkerreko aurikulan, lau zain handi bukatzen dira: BIRIKA-
ZAINAK.

Bihotzaren eskuineko aurikulan, bi zain handi bukatzen dira: GOIKO
KABA ZAINA eta BEHEKO KABA ZAINA.

– BIRIKA-ZAINAK

Odol arteriala biriketatik bihotzera eramaten dute. Biriketako albeoloen
inguruko kapilar-sareetatik abiatzen dira; lehen adar txikiak LOBULUXKA
INGURUKO ZAINAK dira. Lehen adar horiek bronkio-zain txikietatik eta
pleura-zainetatik ere jasotzen dute odola. Lobuluxka inguruko zainak bilduta-
koan, zain-enbor handiagoak eratzen dira. Azkenean, birikaren hilora iritsita-
koan, eskuineko birikan hiru zain-enbor ditugu, eta ezkerreko birikan, bi.
Eskuineko birikako bi zain-enbor elkartu egiten dira, eta enbor bakarra
eratzen dute. Hala, birika bakoitzetik bi birika-zain ateratzen dira. Lau birika-
zainak, eskuineko biak eta ezkerreko biak, bihotzaren ezkerreko aurikularen
goialdean amaitzen dira.

Birika-zainek anastomosiak eratzen dituzte kaba zainen sistemarekin.
Horien bidez, proportzio txiki batean, birika-zainetako odol arteriala odol
benosoarekin nahasten da.

– GOIKO KABA ZAINA

Gorputzaren goiko zatiko zain denak (bihotzeko zainak izan ezik) jasotzen
dituen enbor komuna da: buruko, lepoko, goiko gorputz-adarretako eta
toraxeko zainak jasotzen ditu. Trakearen aurrean eta aorta arteriaren
arkuaren eskuinaldean dago. ESKUINEKO ZAIN-ENBOR BRAKIOZEFA-
LIKOA eta EZKERREKO ZAIN-ENBOR BRAKIOZEFALIKOA elkartzean
eratzen da; behera abiatzen da, eta bihotzaren eskuineko aurikularen goial-
dean bukatzen da.

Gehienetan, alboko adar bakarra jasotzen du: AZIGO ZAIN HANDIA.
Toraxetik eta bizkarrezurretik jasotzen ditu zain-adarrak azigo zain handi
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horrek; goiko kaba zaina eta beheko kaba zaina elkartzen dituen hodi anas-
tomosatzailea da.

– ZAIN-ENBOR BRAKIOZEFALIKOAK

Toraxaren goialdean kokaturiko bi zain-enbor dira, ESKUINEKOA eta
EZKERREKOA. Alde banatan, ZAIN SUBKLABIOA eta BARNEKO ZAIN
JUGULARRA elkartzean eratzen dira; behera eta erdialdera abiatzen dira,
eta bi alderdietako zain-enborrak elkartutakoan eratzen dute GOIKO KABA
ZAINA. Zain subklabioaren, barneko zain jugularraren eta alboko adar
batzuen bidez, toraxeko, goiko gorputz-adarretako, buruko, lepoko eta
bizkarrezurreko odola jasotzen dute.

– ZAIN-ENBOR BRAKIOZEFALIKOEN ALBOKO ADARRAK

Oro har, toraxeko eta bizkarrezurreko odola jasotzen dute. Alboko adar
aipagarrienak hauek dira:

Atzeko zain jugularrak: garondoko sakoneko zainak dira.

Orno-zainak: atzeko zain jugularrekin anastomosiak eratzen dituzte.

Beheko tiroide-zainak.

Erdialdeko bular-zainak.

Goiko saihetsarteko zainak.

Goiko diafragma-zainak.

Timoko zainak.

Perikardioko zainak.

Mediastinoko zainak.
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– GOIKO GORPUTZ-ADARRETAKO ZAINAK

Bi zain-sistema ditugu: SAKONEKO ZAINAK eta AZALEKO ZAINAK.

� SAKONEKO ZAINAK

Goiko gorputz-adarretako arterien bideei jarraitzen diete. Arteria bakoi-
tzeko sakoneko bi zain daude. Hala, eskuan azaleko bi zain-arku eta
sakoneko bi zain-arku aurkituko ditugu. Sakoneko bi zain erradial,
sakoneko bi zain kubital eta sakoneko besoko bi zain aurkituko
ditugu. Sakoneko besoko bi zainak elkartu egiten dira, eta besapeko
zain bakarra eratzen dute. Besapeko zainaren jarraipena zain subkla-
bioa da. Zain subklabioa alderdi bereko barneko zain jugularrarekin
elkartzen da, eta alderdi horretako zain-enbor brakiozefalikoa
eratzen dute.

� AZALEKO ZAINAK

– Eskuko azaleko zainak. Hatzetako zainak elkartu egiten dira, eta
zain-enbor txikiak eratzen dituzte. Enbor horiek elkartzean, ESKU
GAINEKO ZAIN-ARKUA eta ESKU AZPIKO ZAIN-SAREA eratzen
dituzte. Esku azpiko zain-sareko eta esku gaineko zain-arkuko
alboko ertzeko adarrak anastomosatu egiten dira. Esku-ahurreko
zain-sareko eta esku gaineko zain-arkuko erdiko ertzeko adarrak
ere anastomosatu egiten dira. Esku gaineko zain-arkuaren erdiko
ertzetik AZALEKO ZAIN KUBITALA abiatzen da. Esku gaineko
zain-arkuaren alboko ertzetik AZALEKO ZAIN ERRADIALA abia-
tzen da. Esku-ahurreko zain-sareko erdiko adarrak elkartu egiten
dira, eta eskumuturrean ERDIKO ZAINA eratzen dute.

– Besaurreko azaleko zainak. Hiru dira: AZALEKO ZAIN ERRA-
DIALA, AZALEKO ZAIN KUBITALA eta ERDIKO ZAINA. Hirurak
besaurrearen aurrealdean daude: alboko ertzean, azaleko zain erra-
diala; erdiko ertzean, azaleko zain kubitala; eta, erdian, erdiko zaina.
Erdiko zaina, ukondoko flexiogunera iritsi baino lehen, bi adarretan
zatitzen da: ERDIKO ADARRA edo ERDIKO BASILIKA ZAINA, eta
ALBOKO ADARRA edo ERDIKO ZEFALIKA ZAINA. Ukondo
gainean, erdiko basilika zaina azaleko zain kubitalarekin elkartzen
da, eta BASILIKA ZAINA eratzen dute. Ukondo gainean, orobat,
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erdiko zefalika zaina azaleko zain erradialarekin elkartzen da, eta
ZEFALIKA ZAINA eratzen dute.

– Besoko azaleko zainak. Bi dira: BASILIKA ZAINA, besoaren
erdiko ertzean kokaturikoa; eta ZEFALIKA ZAINA, besoaren alboko
ertzean kokaturikoa. Basilika zaina besoko zain sakonetan bukatzen
da; batzuetan, besapeko zainean bukatzen da. Zefalika zaina besa-
peko zainean bukatzen da.

Goiko gorputz-adar osoan, azaleko eta sakoneko zainen artean anasto-
mosi ugari eratzen dira.

– BURUKO ETA LEPOKO ZAINAK

Buruko eta lepoaren aurrealdeko odol benosoak hiru enbor nagusitan
biltzen dira: BARNEKO ZAIN JUGULARRETAN, KANPOKO ZAIN JUGU-
LARRETAN eta AURREKO ZAIN JUGULARRETAN. Lepoaren atzealdeko
odol benosoa BIZKARREZURREKO PLEXUETAN, ORNO-ZAINETAN eta
ATZEKO ZAIN JUGULARRETAN biltzen da.

� BARNEKO ZAIN JUGULARRAK

Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKERREKOA. GAREZUR BARNEKO
ZAIN-SINUETAN hasten dira. Zain-sinu horietan entzefaloko edo
burmuineko eta begiko zainak bukatzen dira. Zain-sinu denak biltzean,
enbor komuna eratzen dute, garezur-barrunbearen alde banatan;
ALBOKO SINUAK dira horiek. Garezurraren oinaldeko atzeko zulo
urratua zeharkatuz, garezur barnetik kanpora irteten dira alboko bi
sinuak; handik aurrera, BARNEKO ZAIN JUGULAR deitzen zaie.

Barneko bi zain jugularrak, eskuinekoa eta ezkerrekoa, lepoaren
aurrealdean behera abiatzen dira. Esternoiaren eta klabikularen arteko
artikulazioaren parera iritsitakoan, barneko zain jugular bakoitza bere
aldeko zain subklabioarekin elkartzen da, eta alde horretako zain-
enbor brakiozefalikoa eratzen dute.

Barneko zain jugularrek alboko adar batzuk jasotzen dituzte lepoan:
ENBOR TIROLINGUOFARINGOFAZIALA, ENBOR TENPORAL-
MASAILEKOA eta ENBOR AURIKULOOKZIPITALA. Alboko adar
horien bidez, garezurreko, aurpegiko eta lepoaren aurrealdeko egiture-
tako odola jasotzen dute.
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� KANPOKO ZAIN JUGULARRAK

Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Lepoaren albo banatan daude.
Beren alderdiko barneko zain jugularraren goiko zatian jaiotzen dira.
Handik behera abiatzen dira, eta beren aldeko zain subklabioan buka-
tzen dira, barneko zain jugularraren ondoan. Beren bidean alboko adar
batzuk jasotzen dituzte.

� AURREKO ZAIN JUGULARRAK

Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Lepoaren aurrealdean daude.
Beren alderdiko barneko zain jugularraren goiko zatian jaiotzen dira.
Handik behera abiatzen dira, eta beren alderdiko zain subklabioan
bukatzen dira, beste zain jugularren ondoan. Bidean alboko adar
batzuk jasotzen dituzte. Bi aurreko zain jugularrak bi anastomosiren
bidez elkartuta daude.

� BIZKARREZURREKO PLEXUAK, ORNO-ZAINAK ETA ATZEKO
ZAIN JUGULARRAK

Lepoaren atzealdeko egituretako odola jasotzen dute. Azkenean, zain-
enbor brakiozefalikoetan bukatzen dira.

– BEHEKO KABA ZAINA

Gorputzaren beheko zatiko zain guztiak jasotzen dituen enbor komuna da.
Abdomeneko, pelbiseko eta beheko gorputz-adarretako zainak jasotzen
ditu. ESKUINEKO eta EZKERREKO ILEON-ZAIN KOMUNA elkartzean
eratzen da, laugarren gerri-ornoaren aurrealdearen parean. Handik gora
abiatzen da, bizkarrezurraren eskuinaldean kokatuta. Diafragmako beheko
kaba zainaren zuloa zeharkatzen du, eta toraxaren barrunbean sartzen da.
Bihotzaren eskuineko aurikularen behealdean bukatzen da.

Bere bidean alboko adar batzuk jasotzen ditu. Alboko adar horien bidez,
abdomenaren hormako, abdomeneko digestio-sistemako, giltzurrunetako eta
ugaltze-sistemako odola jasotzen du.

Ileon-zain komunen bidez, beheko gorputz-adarretako eta pelbiseko odola
jasotzen du.
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– BEHEKO KABA ZAINAREN ALBOKO ADARRAK

1. Beheko diafragma-zainak

Diafragmako odola jasotzen dute.

2. Gerriko zainak

Abdomeneko hormako eta orno-muineko odola jasotzen dute.

3. Giltzurrun-zainak

Giltzurrunetako odola jasotzen dute.

4. Erdiko kapsulako zainak

Giltzurrun gaineko guruinetako odola jasotzen dute.

5. Ugaltze-zainak

Ugaltze-sistemako egituren odola jasotzen dute.

6. Porta zaina

Abdomeneko digestio-sistemako organoetako odola jasotzen du. Hiru
zain handi bategitetik sortzen da: goiko mesenterio-zaina, beheko
mesenterio-zaina eta bareko zaina edo zain esplenikoa. Goiko
mesenterio-zainak heste mehar osoko eta heste lodiaren eskuineko
zatiko odola jasotzen du. Beheko mesenterio-zainak heste lodiaren
ezkerreko zatiko odola jasotzen du. Bareko zainak bareko, urdaileko,
duodenoko eta pankreako odola jasotzen du. Bere bidean alboko adar
batzuk ere jasotzen ditu porta zainak. Gainera, kaba zainetan buka-
tzen diren zenbait zainekin anastomosiak eratzen ditu: hestegorriko
zainekin, ondesteko zainekin (hemorroide-zainekin) eta peritoneoko
zainekin, bereziki. Porta zaina gibelean sartzen da, eta, han, arteriak
bezala, adarkatu egiten da, eta azkenean kapilarrak eratzen ditu.

7. Gibel gaineko zainak

Gibeleko odola jasotzen dute, eta beheko kaba zainera eramaten
dute.

– ILEON-ZAIN KOMUNAK

Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKERREKOA. Alde banatan, KANPOKO
ILEON-ZAINA eta BARNEKO ILEON-ZAINA elkartzean eratzen dira. Beren
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bidean alboko adar bakarra jasotzen dute: ERDIKO ERRAIN-ZAINA. Erdiko
errain-zainak errain-hezurreko, maskuriko eta ondesteko odola jasotzen du.

– BARNEKO ILEON-ZAINAK

Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKERREKOA. Pelbiseko organoetako
zainak (maskuria, umetokia, obulutegiak, ondestea, bagina), pelbiseko
hormen zainak eta kanpoko ugaltze-organoetako zainak elkartzean
eratzen dira.

– KANPOKO ILEON-ZAINAK

Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKERREKOA. Alderdi bakoitzeko IZTE-
RREKO ZAINAREN jarraipena dira; izterreko zainei, eraztun krurala zehar-
katzen dutenean, kanpoko ileon-zain deitzen zaie. Kanpoko ileon-zainek
beheko gorputz-adarretako odola jasotzen dute. Alboko adar batzuen bidez,
abdomeneko aurrealdeko hormako eta ugaltze-organoetako odola jasotzen
dute. Gainera, zain subklabioen eta kaba zainen zenbait adarrekin anastomo-
siak eratzen dituzte.

– BEHEKO GORPUTZ-ADARRETAKO ZAINAK

Bi zain-sistema bereiziko ditugu: SAKONEKO ZAINAK eta AZALEKO
ZAINAK.

� SAKONEKO ZAINAK

Arteriek egiten dituzten bide berak egiten dituzte, eta izenak ere
berdinak dituzte. Oinean eta zangoan, arteria bakoitzeko sakoneko bi
zain daude. ZAIN POPLITEARRA eta IZTERREKO ZAINA, ordea,
bakoitiak dira.

� AZALEKO ZAINAK

Oinazpian, OINAZPIKO ZAIN-SAREA eratzen da, eta, oin gainean,
OIN GAINEKO ZAIN-SAREA. Oin gaineko zain-sarea OIN GAINEKO
ARKUAN biltzen da. Oinazpiko eta oin gaineko zainen artean anasto-
mosiak eratzen dira. Oin gaineko zain-arkuaren ertz bakoitzetik zain
bat abiatzen da: ERDIALDEKO OIN GAINEKO ZAINA eta ALBOKO
OIN GAINEKO ZAINA. Bi zain horiek atzera eta gora abiatzen dira,
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bata oinaren erdialdean eta bestea oinaren alboan kokatuta. Zangora
iristean, ERDIALDEKO SAFENA ZAINA eta ALBOKO SAFENA
ZAINA deitzen zaie, hurrenez hurren. Safena zainak gora abiatzen
dira, bata zangoaren erdialdean eta bestea zangoaren alboan koka-
tuta. Alboko safena zaina ZAIN POPLITEARREAN bukatzen da.
Erdiko safena zaina IZTERREKO ZAINEAN bukatzen da.

Beheko gorputz-adar osoan, anastomosi ugari eratzen dira sakoneko eta
azaleko zainen artean.

12.6 SISTEMA LINFATIKOA

12.6.1 HODI LINFATIKOAK

Gorputzeko zelularteko likidoa, LINFA deiturikoa, jaso eta odol-zirkulaziora
eramaten duen hodi-sistemak eratzen du. Linfa garraiatzen duten hodiak,
beraz, HODI LINFATIKOAK dira. Hodi linfatiko txikienak KAPILAR LINFATI-
KOAK dira; mutur itxien bidez hasten diren hoditxoak dira kapilar horiek;
gorputzeko ehun eta organo guztietan daude, sareak eratuz. Kapilar-sare
horietatik hodi linfatiko txikiak abiatzen dira. Hodi linfatiko txikiak elkar-
tzean, hodi linfatiko handiagoak eratzen dira. Azkenean, gorputzeko hodi
linfatiko guztiak bi enbor nagusitan biltzen dira: HODI TORAZIKOAN eta
ESKUINEKO HODI LINFATIKO HANDIAN. Bi enbor handi horiek lepo
azpiko zain handietan dute bukaera. Bidean, GONGOIL LINFATIKO deitu-
riko masa biribil batzuk zeharkatuko dituzte hodi linfatikoek.

Kapilar linfatikoen egitura odol-kapilarren egituraren antzekoa da. Hodi
txiki horien horman bi geruza bereizten ditugu: barneko geruza endotelio
jarraitua da; kanpoko geruza ehun konektibozko zuntzez eraturik dago.

Hodi linfatikoen egitura zain-hodien egituraren antzekoa da. Hodi horien
horman ere zain-hodietan aurkitzen genituen antzeko hiru geruza bereizten
ditugu: barnekoa, erdikoa eta kanpokoa edo adbentizia. Hodi linfatikoek
zainek baino balbula gehiago dituzte; balbula horiek zainetan baino gertuago
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daude elkarrengandik. Gainera, balbula arteko gunean hodi linfatikoa
zabaldu egiten da; horregatik dute itxura korapilatsua.

HODI TORAZIKOA gorputz osoko hodi linfatikoen enbor biltzailea da,
hauena izan ezin: eskuineko gorputz-adarreko, buruko eskuinaldeko,
lepoko eskuinaldeko eta toraxeko eskuinaldeko hodi linfatikoak.
Abdomenaren barrunbearen goialdeko PECQUETEN ZISTERNA deituriko
zabalgune batean hasten da hodi torazikoa. Bigarren edo hirugarren gerri-
ornoen aurrean dago zisterna hori, eta han biltzen dira diafragma azpiko
enbor linfatiko guztiak. Zisterna horretatik gora abiatzen da hodi torazikoa;
diafragmako aorta arteriaren zuloa zeharkatzen du, aorta arteriarekin batera;
atzeko mediastinoan kokaturik, lepoaren oinalderaino iristen da; han, ezke-
rreko barneko zain jugularraren eta ezkerreko zain subklabioaren elkargu-
nean amaitzen da.

ESKUINEKO HODI LINFATIKO HANDIA hodi torazikoan bukatzen ez
diren hodi linfatiko guztien bilgunea da: eskuineko gorputz-adarreko,
buruko eskuinaldeko, lepoko eskuinaldeko eta toraxeko eskuinaldeko
hodi linfatikoak jasotzen ditu. Lepoaren oinaldean, eskuinaldean, dago.
Eskuineko barneko zain jugularraren eta eskuineko zain subklabioaren
arteko elkargunean bukatzen da.

12.6.2 ORGANO LINFATIKOAK

Gorputzeko zenbait organo eta egitura EHUN LINFOIDEZ eratuta daude.
Ehun konektibo berezia da ehun linfoidea; ehun konektibo orokorrak beza-
lako osagaiak ditu: zelulak, zuntzak eta oinarrizko substantzia amorfoa;
LINFOZITOAK dira ehun linfoidearen zelula nagusiak; ERRETIKULINA-
ZUNTZAK dira ehun linfoidearen zuntz nagusiak; zuntz horiek norabide
guztietan gurutzatzen dira, eta sare bat eratzen dute beste osagaiei eusteko.

Gorputzeko zati askotan, beste ehunen artean, egitura berezirik eratu
gabe, agertzen da ehun linfoidea: digestio-sistemako eta arnas sistemako
mukosetan, esate baterako. Beste batzuetan, kapsularik gabeko egitura esfe-
riko batzuk eratzen ditu, NODULU LINFATIKO deiturikoak. Nodulu linfatikoak
bakarka ager daitezke: digestio-sisteman, adibidez; taldeka ere ager
daitezke: heste meharrean agertzen direnak esate baterako (PEYERREN
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PLAKAK). Taldeka agertzen diren nodulu horiek, batzuetan, egitura bereziak
eratzen dituzte, ORGANO LINFATIKOAK. Organo linfatikoak dira, besteak
beste, GONGOIL LINFATIKOAK, AMIGDALAK, TIMOA eta BAREA.

– GONGOIL LINFATIKOAK

Hodi linfatikoen bidean kokaturiko organo linfatikoak dira. Taldeka ager-
tzen dira, hodi linfatikoak enbor handiagoak eratzeko elkartzen diren gunetan
bereziki: besapean, iztaian, birikaren hiloan, bizkarrezuraren aurrean, lepoan.
Giltzurrun-itxurako organoak dira, hainbat tamainatakoak (1-25 mm-ko
diametroa izan dezakete).

Ehun konektibozko kapsula batek inguratzen du gongoil linfatiko bakoitza.
Kapsula horrek luzakinak bidaltzen ditu gongoilaren barnealdera, eta
TRABEKULAK eratzen dituzte; trabekula horiek konpartimentutan banatzen
dute gongoila. Bi zati bereiziko ditugu gongoil linfatikoan: kanpokoa edo
AZALA, eta barnekoa edo MUINA. Azaleko konpartimentuetan, NODULU
edo FOLIKULU LINFATIKOAK daude; azaleko noduluen eta azaleko trabe-
kulen artean, AZALEKO SINU LINFATIKOAK daude. Muineko konpartimen-
tuetan ehun linfoidezko KORDOI LINFATIKOAK ditugu; muineko kordoi linfa-
tikoen eta muineko trabekulen artean, MUINEKO SINU LINFATIKOAK
daude.

Gongoilaren azaleko edozein puntutatik hodi linfatiko aferenteak
sartzen dira; hodi linfatiko aferenteetako linfa gongoileko sinu linfatikoetara
eramaten da. Sinu linfatikoetatik hodi linfatiko eferenteetara eramaten da
linfa; hodi linfatiko eferenteak gongoilaren hilotik irteten dira. Gongoil linfati-
koetan sartu baino lehen, oso zelula gutxi eramaten ditu linfak. Gongoil linfa-
tikoetatik linfozitoz kargaturik ateratzen da linfa.

– AMIGDALA LINFATIKOAK

Eztarri-zuloaren inguruan kokaturiko kapsularik gabeko organo linfatikoak
dira. Ahosabaiko amigdalak, mihiko amigdala, faringeko amigdala eta
amigdala tubarikoak dira. Amigdala horiek guztiek ehun linfoidezko eraztun
bat eratzen dute eztarri-zuloaren inguruan, WALDEYERREN ERAZTUN
LINFATIKOA.
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Eztarri-zuloko mukosako epitelioak KRIPTA deituriko beheragune batzuk
eratzen ditu; kripta horien inguruan nodulu linfatikoak pilatzen dira, eta, hala,
amigdalak eratzen dira.

Amigdalek ez dute hodi linfatiko aferenterik. Bertatik abiatzen dira hodi
linfatiko eferenteak.

– TIMOA

Toraxaren barrunbearen goialdean eta lepoaren behealdean, esternoi
hezurraren atzean, kokaturiko organo linfatikoa da. Bi lobuluz eraturik dago.
Lobulu bakoitza ehun konektibozko kapsula batek inguratzen du. Kapsula
horrek trabekulak bidaltzen ditu lobulu barnera, eta lobulua milaka lobulux-
katan banatuta geratzen da. Lobuluxka bakoitzean, bi zati bereizten ditugu:
AZALA kanpoaldean eta MUINA barnealdean. Lobuluxketako azalean eta
muinean linfozitoak pilatzen dira, nodulurik eratu gabe.

Timoan ez dago hodi linfatiko aferenterik, ez eta sinu linfatikorik ere.
Bertatik ateratzen dira hodi linfatiko eferenteak.

Timoaren tamaina aldatu egiten da, adinaren arabera. Pubertarotik
aurrera atrofiatzen eta txikitzen hasten da. Helduetan, ehun adiposoz eraturik
dago gehienbat.

– BAREA

Abdomenaren goi-ezkerraldean kokaturiko organo linfatikoa da. Kafe-
alearen itxura du; alde ganbilak kanpoaldera begiratzen du; alde ahurrak,
berriz, barnealdera; barnealdearen erdian dago hiloa. Barearen hilo atzeko
zatia ezkerreko giltzurrunaren ondoan dago; hilo aurreko zatia urdailaren
ondoan dago.

Ehun konektibozko kapsula batek inguratzen du. Kapsula horretatik,
trabekulak abiatzen dira barearen barnealdera. Kapsularen azpian, bi zati
ditugu barean: MUIN ZURIA eta MUIN GORRIA. Arteriak inguratuz dagoen
ehun linfoidea da muin zuria. Trabekulen eta muin zuriaren arteko gunea
betetzen du muin gorriak. Odoleko osagai guztiak aurkitzen ditugu muin
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gorrian; gainera, zain-sinu ugari daude; zain-sinuen artean zelulazko
kordoiak daude.

Bareak ez du hodi linfatiko aferenterik. Bertatik ateratzen dira zenbait hodi
linfatiko eferente.
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Hematosi-prozesua gauzatzen duen sistema da. Prozesu horren bidez,
atmosferako airearen oxigenoa odolera pasatzen da, eta odoleko karbono
dioxidoa atmosferara kanporatuko da. Hala, arnas sistemara iristen den odol
benosoa (oxigeno gutxikoa) berriro odol arteriala (oxigeno askokoa) bilaka-
tzen da.

Funtzionalki, bi gune bereizi behar dira arnas sisteman: GARRAIO-
GUNEA eta ARNASKETAGUNEA. Gas-trukean parte hartzen duten egiturek
osatzen dute arnasketagunea. Atmosferaren eta arnasketagunearen artean
kokaturiko egiturek osatzen dute garraiogunea. Garraiogunean ez da gas-
trukerik gertatzen; gune horretan, gasak (O2 eta CO2) garraiatu baino ez da
egiten.

Anatomikoki, bi zati bereizten dira arnas sisteman: GOIKO ARNAS
SISTEMA eta BEHEKO ARNAS SISTEMA. Sudurrak, sudur-barrunbeek,
ahoak eta faringeak osatzen dute goiko arnas sistema. Laringeak, trakeak
edo trakeak eta bronkio-zuhaitzak osatzen dute beheko arnas sistema.

Ahoa eta faringea digestio-sistemako egiturak ere badira; bi egitura horiek
digestio-sistema aztertzean deskribatuko ditugu.

13.1 SUDURRA ETA SUDUR-BARRUNBEAK

Aurpegiko hezurren eta garezurreko hezurren artean kokaturiko barrunbeak
dira SUDUR-BARRUNBEAK. Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa; trenkada
batek bereizten ditu bata bestetik. Aho-barrunbearen gainean eta aurreko
garezur-hobiaren azpian kokaturik daude. Sudur-barrunbeen alboan, begien
orbita-hobiak eta sinu maxilarrak daude. Sudur-barrunbeak, beren aurreko
zuloen bidez, kanpo-ingurunearekin komunikatzen dira; KOANA deituriko
beren atzeko zuloen bidez, berriz, faringearekin.

Sudur-barrunbeen hormak hezurrezko eskeletoa dute. Hezurrezko zatiez
gainera, hormak osatuz, kartilagozko zenbait pieza bereizten dira: sudur-tren-
kadako kartilagoa, eta sudur-apendizearen kartilagoak.
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Sudur-barrunbeen aurreko zuloen aurrean kokaturiko apendizea da
SUDURRA. Piramide-itxura du; oinaldean bi zulo ditu, SUDURZULO deituri-
koak. Sudurraren alboko horma bakoitzak, goitik behera, osagai horiek ditu:
1. sudur-hezurra, 2. sudurreko alboko kartilagoa, eta 3. sudur-hegaleko
kartilagoa. Sudurreko kartilagoen arteko tarteak zuntzezko mintz batek
betetzen ditu. Sudurraren kanpoko gainazala larruazalak estaltzen du.

Bi sudur-barrunbeen arteko trenkada erdiko lerroan dago, eta sudurre-
raino iristen da. Sudur-trenkadaren atzealdea hezurrezkoa da (etmoide hezu-
rraren xafla perpendikularra eta bomer hezurra). Sudur-trenkadaren
aurrealdea kartilagozkoa da (SUDUR-TRENKADAKO KARTILAGOA).

Sudurzuloetatik sudur-barrunbeen aurrealdera sartzen gara, SUDUR-
BESTIBULU deituriko zatira. Sudurra estaltzen duen larruazalak bestibulua
ere estaltzen du. Gune horretan, larruazalak bilgor-guruin ugari ditu, bai eta
BIBRISA deituriko ile luze eta gogorrak ere.

Sudur-barrunbeen gainerako barneko gainazal osoa ARNAS MUKOSAK
estaltzen du. Osagai hauek ditugu arnas mukosan: zelula ziliodunez, kaliza-
antzeko zelulez eta oinaldeko zelulez osaturiko EPITELIO PSEUDOGE-
RUZATUA; epitelioaren azpiko OINALDEKO MINTZA; eta haren azpian,
ehun konektibozko KORIONA dago; folikulu edo nodulu linfoideak, guruin
serosoak eta muki-guruinak oso ugariak dira korionean. Arnas mukosari
ARNAS PITUITARIOA ere deitzen zaio; kolore gorria du, oso baskularizatua
baitago. Sudur-barrunbearen sabaia mukosa berezi batek estaltzen du,
USAIMEN-PITUITARIOAK; kolore hori iluna du, lipoproteina ugari dituelako.
Usaimen-pituitarioko epitelioa ere pseudogeruzatua da; eta arnas epitelioko
beste zelulen artean, USAIMENAREN ZELULA HARTZAILEAK ditu.

Mukosak sudur-barrunbeen barneko gainazal osoa estaltzen du, sudur-
barrunbeekin komunikaturik dauden hezur-sinuak eta guzti. Atzealdean, farin-
geko mukosa dago hurrena.

13.2 FARINGEA

Arnas sistemaren bigarren zatia da, bai eta digestio-sistemarena ere.
Digestio-sistemarekin batera aztertuko dugu. Hiru zati hauek ditu, goitik
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behera: 1. EPIFARINGEA edo ERRINOFARINGEA edo CAVUM-a, sudur-
barrunbeekin komunikaturikoa; 2. OROFARINGEA, aho-barrunbearekin
komunikaturikoa; eta 3. LARINGOFARINGEA edo HIPOFARINGEA, larin-
gearekin eta hestegorriarekin komunikaturikoa.

13.3 LARINGEA

Laringea, edo ahotsaren organoa, lepoaren aurrealdean, erdian dago, hioide
hezurraren azpian, mihiaren azpian eta atzean, faringearen aurrean eta
trakearen gainean.

Tamaina aldatu egiten da pertsona batetik bestera, eta ahotsaren tonuari
eragiten dio: laringe txikia duten pertsonek ahots mehea dute; laringe handia
duten pertsonek, ahots lodia. Emakumezkoetan txikiagoa izaten da gizonez-
koetan baino.

Kanpoaldetik barnealdera, geruza hauek bereiziko ditugu laringearen
hormaren egituran: 1. HIOIDE HEZURRAK eta zenbait KARTILAGOK eratu-
riko ESKELETOA; pieza horiek guztiak, gainera, artikulazioen, lokailuen,
mintzen eta muskuluen bidez elkartuta daude; 2. AZPIMUKOSA; eta 3.
MUKOSA.

– Laringeko kartilagoak eta artikulazioak

Laringeko kartilagoetatik hiru bakoitiak dira: KRIKOIDE KARTILAGOA,
TIROIDE KARTILAGOA eta EPIGLOTIS KARTILAGOA. Beste bi kartilago
bikoitiak dira: ARITENOIDE KARTILAGOAK eta ADAR-ANTZEKO KARTI-
LAGOAK (edo Santoriniren kartilagoak).

KRIKOIDE KARTILAGOA. Laringeko kartilagoetatik behealdekoena da.
Zigilu-eraztunaren antzekoa da. Eraztunaren zigilua (krikoide kartilagoaren
xafla) atzealdean dago; eraztunaren arkua, berriz, aurrealdean. Arkuaren
alboak tiroide kartilagoaren adar txikiekin artikulatzen dira. Arkuaren goiko
ertzak, atzealdean, aritenoide kartilagoekin artikulatzen dira.
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TIROIDE KARTILAGOA. Krikoide kartilagoaren aurrean eta gainean, eta
hioide hezurraren azpian kokaturiko kartilagoa da. Atzera begira irekita
dagoen liburu baten antza du; liburuaren bi xaflak aurrean elkartuta daude.
Aurreko gainazala ganbila da; atzekoa, berriz, ahurra. Aurreko gainazalak,
erdiko lerroan, goragune bat du, KANPOKO ANGELUA (gizonezkoetan
emakumezkoetan baino nabarmenagoa). Atzeko gainazalak, erdiko lerroan,
BARNEKO ANGELUA du. Tiroide kartilagoaren xafla bakoitzaren atze-
alboko ertzetik bi adar ateratzen dira, bat goialdera (GOIKO ADARRA edo
ADAR HANDIA), eta bestea behealdera (BEHEKO ADARRA edo ADAR
TXIKIA). Tiroide kartilagoaren bi adar txikiak krikoide kartilagoaren arkuaren
alboekin artikulatuta daude.

ARITENOIDE KARTILAGOAK. Piramide-itxurako bi pieza dira. Krikoide
kartilagoaren gainean eta atzean daude, eta harekin artikulatuta daude.

Aritenoide kartilago bakoitzaren gainean ADAR-ANTZEKO KARTILAGO
bat dago.

EPIGLOTIS KARTILAGOA. Bakoitia da, hosto luze baten itxurakoa.
Hioide hezurraren, mintz tirohioideoaren eta tiroide kartilagoaren atzean
dago. Tiroide kartilagoaren barneko angeluan txertatzen du aurreko erpina.

– Laringeko mintzak eta lokailuak

MINTZ TIROHIOIDEOA. Hioide hezurraren beheko ertza eta tiroide karti-
lagoaren goiko ertza elkartzen ditu.

LOKAILU KRIKOTIROIDEOA. Tiroide kartilagoaren beheko ertza eta
krikoide kartilagoaren aurreko ertza elkartzen ditu.

LOKAILU TIROEPIGLOTIKOA. Epiglotis kartilagoaren aurreko erpina eta
tiroide kartilagoaren barneko angelua elkartzen ditu.

LOKAILU TIROARITENOIDEOAK. Lau dira, bi goikoak eta bi behekoak.
Laurak tiroide kartilagoaren barneko angelutik abiatzen dira; goiko bi lokai-
luak (eskuinekoa eta ezkerrekoa) gora eta atzera abiatzen dira, eta arite-
noide kartilagoen aurre-goialdean bukatzen dira; beheko bi lokailuak edo
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ahots-lokailuak (eskuinekoa eta ezkerrekoa) zuzenean atzera abiatzen dira,
eta aritenoide kartilagoen aurre-behealdean bukatzen dira.

LOKAILU ARITENOEPIGLOTIKOAK. Bi dira, eskuinekoa eta ezke-
rrekoa. Epiglotis kartilagoaren alboetatik abiatzen dira, eta aritenoide kartila-
goen goialdean bukatzen dira.

– Laringeko muskuluak

Bi taldetan banatuko ditugu: muskulu estrintsekoak eta muskulu intrintse-
koak.

� MUSKULU ESTRINTSEKOAK

Muskulu horiek laringea osorik mugitzen dute.

Hioide gaineko muskuluak (muskulu genihioideoa, muskulu milohioi-
deoa, muskulu digastrikoa eta muskulu estilohioideoa) eta hioide
azpiko muskuluak (muskulu esternohioideoa, muskulu omohioideoa,
muskulu esternotiroideoa eta muskulu tirohioideoa) dira. Lehenengoek
laringea igo egiten dute. Hioide azpiko muskuluek laringea jaitsi egiten
dute.

� MUSKULU INTRINTSEKOAK

Muskulu horiek laringearen zatiak mugitzen dituzte.

– Muskulu krikotiroideoa. Bikoitia da; laringearen aurre-behealdean
kokaturik dago.

– Atzeko muskulu krikoaritenoideoa. Bikoitia da; laringearen atze-
behealdean kokaturik dago.

– Alboko muskulu krikoaritenoideoa. Bikoitia da; laringearen albo-
behealdean kokaturik dago.

– Muskulu ariaritenoideoa. Bakoitia da; bi aritenoide kartilagoen
atzealdeak elkartzen ditu.

– Muskulu tiroaritenoideoa. Bikoitia da; muskulu bakoitza bi faszi-
kuluz eratuta dago (kanpoko faszikulua eta barneko faszikulua).
Tiroide kartilagoaren barneko angelutik aritenoide kartilagoraino
hedatzen dira. Barneko faszikuluari ahots-muskulu ere deitzen
zaio.
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– Laringeko mukosa eta azpimukosa

Laringeko mukosak arnas motako epitelioa du, epiglotisaren atzealdean
eta beheko ahots-korden ertz librean izan ezik; bi gune horietan digestio
motako epitelioa du. Epitelioaren azpian, ehun konektibozko KORIONA dago.

Mukosaren azpian, zuntz elastikotan oso aberatsa den azpimukosa dago.

– Laringearen barrunbea

Laringearen argia oso irregularra da. Goialdean, faringearen argiarekin
komunikatzen da. Behealdean, trakearen argiarekin komunikatzen da.

Laringearen barrunbearen aurreko horma egitura hauek eratzen dute,
goitik behera: epiglotis kartilagoaren atzealdeak, tiroide kartilagoaren
barneko angeluak eta krikoide kartilagoaren arkuaren barnealdeak.

Laringearen barrunbearen atzeko horma egitura hauek eratzen dute:
muskulu ariaritenoideoaren aurrealdeak eta krikoide kartilagoaren xaflaren
aurrealdeak.

Laringearen barrunbearen alboko hormak egitura hauek eratzen dituzte:
tiroide kartilagoaren xaflen barnealdeek eta krikoide kartilagoaren arkuaren
barnealdeek.

Laringearen argian, bi goragune eratzen ditu alde banatan laringeko
mukosak. Alderdi bakoitzeko bi goragune horiei AHOTS-KORDA deritze. Lau
ahots-korda daude: bi goikoak edo ahots-korda aizunak; eta bi behekoak
edo ahots-korda egiazkoak. Goiko ahots-kordek goiko lokailu tiroaritenoi-
deoak gordetzen dituzte. Beheko ahots-kordek gordetzen dituzte beheko
lokailu tiroaritenoideoak edo ahots-lokailuak eta muskulu tiroaritenoideoen
barneko faszikuluak edo ahots-muskuluak. Goiko ahots-kordek kolore gorria
dute. Beheko ahots-kordek nakar-antzeko kolore zuria dute. Beheko ahots-
korden artean geratzen den zirrikituari GLOTIS deritzo.

Osotasunean harturik, inbutu bikoitz baten antza du laringearen barrun-
beak. Inbutuen gune estuak elkarturik daude; gune horretan dago glotisa.
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Glotisaren gainean, glotis gaineko gune zabala dago; glotisaren azpian,
glotis azpiko gune zabala.

13.4 TRAKEA

Laringearen jarraipenean kokaturiko hodi bat da. Lepoaren eta toraxaren
barrunbearen aurrealdean, erdiko lerroan, dago. Behean adarkatu egiten da,
eta bi bronkio nagusiak eratzen ditu.

Trakearen hormaren egituran osagai hauek bereizten ditugu:

1. ZUNTZEZKO GERUZA. Goialdean, laringearen azpimukosa dago
jarraian. Behealdean, bronkioen egituraren antzeko geruza dago
jarraian.

2. KARTILAGOAK. Zuntzezko geruzaren barnean, ferra-itxurako 16-20
kartilago daude, bata bestearen gainean. Kartilagoen ahurtasunek
atzealdera begiratzen dute. Kartilago bakoitza zuntzezko geruzaz
estalirik dago; horretarako, kartilago bakoitzera iristen denean, karti-
lagoa biltzeko, zuntzezko geruza bi orritan banatzen da.

3. MUSKULUA. Muskulu leuna da; kartilago bakoitzaren atzeko bi mutu-
rrak elkartzen ditu. Trakearen atzealdean dago, zuntzezko geruzaren
barnealdean.

4. AZPIMUKOSA. Ehun konektibozko geruza da. Guruin seromukoso
ugari dago han.

5. MUKOSA. Trakearen barrunbe osoa estaltzen du. Arnas mukosa da,
eta oso aberatsa guruin serosotan eta muki-guruinetan.

13.5 BRONKIO-ZUHAITZA

Laugarren bizkar-ornoaren mailan, trakea adarkatu egiten da eta bi
BRONKIO NAGUSIAK (ESKUINEKOA eta EZKERREKOA) eratzen ditu.
Eskuineko bronkio nagusia ezkerrekoa baino motzagoa eta zabalagoa da. Bi
bronkio nagusiek, elkarrengandik banantzean, 70-80º-ko angelua eratzen
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dute, BRONKIO ARTEKO ANGELUA. Ezkerreko bronkio nagusiak norabide
zeiharragoa du; eskuinekoak bertikalagoa du.

Bronkio nagusi bakoitza dagokion alderdiko birikaren hilora abiatzen da.
Eskuineko birikaren hilora iritsitakoan, eskuineko bronkio nagusia hiru
adarretan banatzen da: adar bat birikaren goiko lobuluarentzat da, bigarren
adarra birikaren erdiko lobuluarentzat, eta hirugarren adarra birikaren beheko
lobuluarentzat. Ezkerreko birikaren hilora iritsitakoan, ezkerreko bronkio
nagusia bi adarretan banatzen da: adar bat birikaren goiko lobuluarentzat da,
eta beste adarra birikaren beheko lobuluarentzat. Biriken lobuluetara doazen
bronkio-adar horiei LOBULU-BRONKIO edo BRONKIO LOBULAR deritze.

Lobulu-bronkio bakoitza zenbait adarretan zatitzen da, eta SEGMENTU-
BRONKIOAK edo BRONKIO SEGMENTARIOAK ematen ditu. Zenbat
birika-segmentu hainbat segmentu-bronkio daude:

Ezkerreko goiko lobulu-bronkioak bost segmentu-bronkio ematen ditu: B1,
B2, B3, B4 eta B5.

Ezkerreko beheko lobulu-bronkioak bost segmentu-bronkio ematen ditu:
B6, B7, B8, B9 eta B10.

Eskuineko goiko lobulu-bronkioak hiru segmentu-bronkio ematen ditu: B1,
B2 eta B3.

Eskuineko erdiko lobulu-bronkioak bi segmentu-bronkio ematen ditu: B4
eta B5.

Eskuineko beheko lobulu-bronkioak bost segmentu-bronkio ematen ditu:
B6, B7, B8, B9 eta B10.

Segmentu-bronkio bakoitzetik bronkio txikiago batzuk ateratzen dira,
LOBULUTXOZ KANPOKO BRONKIOAK; bronkio horien muturretik zintzilik,
BIRIKA-LOBULUTXOAK daude. Lobulutxoz kanpoko bronkioa birika-lobulu-
txoan sartzen denean, LOBULUTXO BARNEKO BRONKIO deritzo.
Lobulutxo barneko bronkioak, birika-lobulutxoaren erdian, BUKAERA-
BRONKIOLO deituriko adar ugari ematen ditu. Bukaera-bronkioloak adarka-
tzerakoan, ARNAS BRONKIOLOAK eratzen dituzte; arnas bronkioloen
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hormetan, tarteka, ALBEOLOAK agertzen hasten dira. Arnas bronkiolo
bakoitza zenbait ALBEOLO-HODITAN (edo HODI ALBEOLARRETAN)
adarkatzen da; albeolo-hodien ia horma osoa ALBEOLOZ eratuta dago.
Albeolo-hodiak ATRIO deituriko egitura esferikoetan bukatzen dira. Atrio
bakoitzean, zenbait ALBEOLO-ZAKU irekitzen dira; albeolo-zakuen horma
osoa ALBEOLOZ eraturik dago. Ehun konektibozko horma mehe batek
bereizten ditu elkarrengandik albeoloak. Atrio batean irekitzen diren albeo-
loen bildumari deritzo BIRIKA-AZINO.

Maila bera duten bronkio-zuhaitzeko adarrek BELAUNALDI bat osatzen
dute. Hala, bi bronkio nagusiek zuhaitzaren lehenengo belaunaldia eratzen
dute; lobulu-bronkioek, zuhaitzaren bigarren belaunaldia; segmentu-bron-
kioek, zuhaitzaren hirugarren belaunaldia. Osorik, hogeita hiru belaunaldi
inguru daude bronkio-zuhaitzean. Lehenengo hamasei belaunaldiak garraio-
guneko egiturak dira: bronkio nagusietatik bukaera-bronkioloetaraino bitar-
tekoa. Bukaera-bronkioloetatik aurrera hasten da arnasketagunea, gune
horretako egituren horma osorik edo partzialki albeoloz eratuta baitago.

13.5.1 BRONKIO-ZUHAITZAREN EGITURA

Bronkio nagusien egitura trakearen egituraren antzekoa da; bronkioen karti-
lagoak ez dira ferra-itxurakoak, eraztun-itxurakoak baizik.

Zuhaitzaren bigarren belaunalditik aurrera, kartilagoak ez dira eraztun-
itxurakoak; plaka irregularrak eratzen dituzte. Kartilagozko zati horiek ehun
konektibo elastikoz elkarturik daude.

Zuntzezko eta kartilagozko zatiak hormaren kanpoaldeko geruza
eratzen du. Kanpoko geruzaren barnealdean, beste geruza hauek bereiziko
ditugu, kanpoaldetik barnealdera: azpimukosa, muskulu-geruza eta
mukosa.

Kanpoko zuntzezko eta kartilagozko geruzaren eta muskulu-geruzaren
artean dago AZPIMUKOSA. Ehun konektiboz eraturik dago; guruin seromu-
koso ugari dago han.
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Azpimukosaren eta mukosaren artean dago MUSKULU-GERUZA.
Muskulu-zelula leunez eraturik dago.

Muskulu-geruzaren barnealdean, arnas bidearen argiari begira, MUKOSA
dago. Arnas mukosa motakoa da. Han bereiziko ditugu epitelio zilindriko
pseudogeruzatua, haren azpian oinaldeko mintza, eta haren azpian
koriona edo lamina propioa. Zelula ziliodunak eta kaliza-antzeko zelulak
daude epitelioan. Egitura linfoideak eta guruin seromukosoak oso ugariak
dira korionean.

Milimetro bateko diametroa baino txikiagoa duten adarrek (bronkioloek) ez
dute kartilagorik, baina muskulu-geruzaren lodiera handiagoa da. Epitelio
zilindrikoa dute, zelula ziliodunez eta kaliza-antzeko zelulez osaturikoa.
Adarkaduran aurrera egin ahala, epitelioko zelulak zapalagoak dira, eta
kaliza-antzeko zelulak gero eta urriagoak dira.

13.5.2 ALBEOLOEN EGITURA

Arnas bronkioloetan, albeolo-hodietan, atrioetan eta albeolo-zakuetan ireki-
tzen diren epiteliozko zakuak dira albeoloak. Ehun konektibozko trenkada
mehe batek bereizten ditu albeoloak; trenkada horiek odol-kapilarrez horni-
turik daude, bai eta albeoloak elkarrekin komunikatuko dituzten poroz zehar-
katurik ere.

Albeoloen hormako epitelioan bi zelula mota daude: 1) I PNEUMOZI-
TOAK, ugarienak eta oso zapalak; 2) II PNEUMOZITOAK, urrienak eta kubi-
koak (mikrobiloak dituzte eta surfaktantea ekoizten dute).

Albeoloen argian, fagozitosi-gaitasuna duten zelulak daude: ALBEO-
LOKO MAKROFAGOAK.

Beraz, trukaketako gasek geruza hauek zeharkatu beharko dituzte:

a) Surfaktanteak albeoloen barne-azalean eraturiko mintza.

b) Albeoloen epitelioa eta haren oinaldeko mintza.

c) Albeolo arteko trenkada.
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d) Odol-kapilarren oinaldeko mintza eta endotelioa.

e) Plasma.

f) Globulu gorrien edo hematien mintz plasmatikoa.

13.6 BIRIKAK

Toraxaren barrunbean kokaturiko bi organo dira: ESKUINEKO BIRIKA eta
EZKERREKO BIRIKA. Bi biriken artean dagoen guneari MEDIASTINO
deritzo.

Gizaki helduan, bi biriken artean 1.200 g inguru pisatzen dute. Jaiotzean,
kolore arrosa dute; denborak aurrera egin ahala, ilundu egiten dira eta kolore
grisa hartzen dute.

Birika bakoitzak konoerdi-itxura du. Bi alde bereiziko ditugu: KANPOKO
ALDEA eta BARNEKO ALDEA. Kanpoko aldea ganbila da, eta saihets-
hezurren barnealdeari egokitzen zaio. Barneko aldea edo mediastino aldea
nahiko laua da; alde horretan dago birikaren hiloa; handik pasatzen dira
bronkio nagusia, birika-arteria, bi birika-zain, nerbioak eta hodi linfatikoak;
hilotik birikara sartzen edo birikatik ateratzen diren egituren bildumari
BIRIKA-PEDIKULU deritzo. Birika bakoitzaren oinaldea diafragmaren alde
ganbilaren gainean dago. Birikaren erpina, goialdean, klabikula gaineko
hobiaren pareraino iristen da.

Arteka edo fisura sakon batzuek LOBULUTAN banatzen dute birika.
Eskuineko birikak bi arteka ditu; hiru lobulu eratuko dituzte bi arteka horiek:
goikoa, erdikoa eta behekoa. Ezkerreko birikak arteka bakarra du; bi
lobulu eratuko ditu arteka horrek: goikoa eta behekoa.

Lobulu bakoitza zenbait BIRIKA-SEGMENTUTAN banatzen da.
Segmentu-bronkio batek aireztaturiko gunea da birika-segmentu bat.
Segmentuak bereiziz, ehun konektibo elastikoa dago. Birika bakoitzean 10
segmentu daude.

Eskuineko birikaren goiko lobuluan hiru segmentu daude, B1, B2 eta B3
segmentu-bronkioek aireztaturik. Erdiko lobuluan bi segmentu daude, B4 eta
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B5 segmentu-bronkioek aireztaturik. Beheko lobuluan bost segmentu daude,
B6, B7, B8, B9 eta B10 segmentu-bronkioek aireztaturik.

Ezkerreko birikaren goiko lobuluan bost segmentu daude, B1, B2, B3,
B4 eta B5 segmentu-bronkioek aireztaturik. Beheko lobuluan beste bost
segmentu daude, B6, B7, B8, B9 eta B10 segmentu-bronkioek aireztaturik.

Birika-segmentu bakoitza LOBULUTXOTAN banatzen da. Lobulutxoak
ere ehun konektiboaren bidez daude bereizita elkarrengandik. Lobulutxo
bakoitza lobulutxo barneko bronkio batek aireztatzen du.

13.7 PLEURA

Birika bakoitza inguratzen duen MINTZ SEROSOA da. Bi orritan banaturik
dago pleura: ERRAI-ORRIA, birika estaltzen duena; eta PARETA-ORRIA,
toraxaren hormaren barnealdea estaltzen duena. Bi orrien arteko gunea
PLEURA-BARRUNBEA da. Barrunbe horretan, PLEURA-LIKIDOA gorde-
tzen da. Kokapenaren arabera, hiru zati bereizten dira pleuraren pareta-
orrian: saihets aldeko pleura, diafragma aldeko pleura eta mediastino aldeko
pleura; zati horien arteko mugetan, PLEURA-SINU deituriko zakuak eratzen
ditu pleurak.

13.8 MEDIASTINOA

Bi biriken artean dagoen gunea da. Mediastinoaren aurreko horma ester-
noiaren eta saihets-kartilagoen atzealdeek eratzen dute. Mediastinoaren
atzeko horma bizkarrezurraren aurrealdeak eratzen du. Mediastinoaren
zorua diafragmak eratzen du. Goialdean, mediastinoa lepoarekin komunika-
tuta dago.

Bi zati bereiz ditzakegu mediastinoan: AURREKO MEDIASTINOA,
trakearen aurrekoa; eta ATZEKO MEDIASTINOA, trakearen atzekoa.

Atzeko mediastinoan egitura hauek daude: hestegorria, aorta arteriaren
toraxeko zatia, azigo zain handia eta hodi torazikoa.
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Aurreko mediastinoa bi zatitan banatu dezakegu: AURREKO GOIKO
MEDIASTINOA, trakearen adarkadura baino gorago dagoena; eta
AURREKO BEHEKO MEDIASTINOA, trakearen adarkadura baino beherago
dagoena. Aurreko beheko mediastinoan bihotza eta hara sartzen edo
handik irteten diren odol-hodi handiak daude. Aurreko goiko mediastinoan
timoa, zain-enbor brakiozefalikoak, goiko kaba zainaren zati bat eta aorta
arteriaren arkuko adarrak daude.
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Elikagaiak eraldatu egin behar dira gorputzeko zelulentzat erabilgarriak
izan daitezen. Elikagaien eraldaketa DIGESTIO-SISTEMAN gertatzen da,
eta eraldaketa-prozesuari DIGESTIO deritzo.

Digestio-sisteman, bi zati bereiziko ditugu: 1) DIGESTIO-HODIA; eta 2)
DIGESTIO-SISTEMAKO GURUIN ERANSKINAK.

1) Digestio-hodia. 6-9 m inguruko luzera duen hodi bat da. AHOAN hasi
eta UZKIAN bukatzen da. Bi mutur horien artean zati hauek bereizten
dira: FARINGEA, HESTEGORRIA, URDAILA, HESTE MEHARRA
(DUODENOA, JEJUNOA eta ILEONA) eta HESTE LODIA (ITSUA,
KOLONA eta ONDESTEA).

2) Digestio-sistemako guruin eranskinak. Guruin batzuek aho-barrun-
bera isurtzen dituzte beren jariakinak, LISTU-GURUINAK esate bate-
rako. Beste batzuek jariakinak duodenora isurtzen dituzte, GIBELAK
eta PANKREAK adibidez.

14.1 AHOA ETA LISTU-GURUINAK

Digestio-hodiaren lehenengo zatia da ahoa. Goiko eta beheko masailezurrek
mugatzen duten barrunbe irregularra da. Zenbait ataletan banatuko dugu zati
honen deskribapena: 1. AHO-BARRUNBEAREN HORMAK, 2. MIHIA, 3.
HORTZAK, eta 4. LISTU-GURUINAK.

14.1.1 AHO-BARRUNBEAREN HORMAK

Beheko eta goiko masailezurren hortz-arkuek bi zatitan banatzen dute aho-
barrunbea: a) AHO-BESTIBULUA, aho-ezpainen, aurpegiko masailen eta
hortz-arkuen arteko gunea da; eta b) EGIAZKO AHO-BARRUNBEA, hortz-
arkuaren atzean dagoen zatia da. Bi zatiak batera aztertuko ditugu.

AHO-MUKOSAK estaltzen ditu aho-barrunbearen hormak. Epitelio zapal
geruzatu keratinagabeak eta haren azpian dagoen ehun konektibozko
korionak edo lamina propioak eratzen dute aho-mukosa. Aho-barrunbera
jariatzen duten guruin ugari daude mukosako korionean; batzuk muki-
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guruinak dira, eta besteak listu-guruinak; folikulu linfoide sakabanatuak
daude korionean, bai eta amigdala linfatikoak ere. Zenbait gunetan, muko-
saren azpian, AZPIMUKOSA bereizten da, ehun konektiboz eratua eta
adipozito ugari duena.

– Aho-barrunbearen aurreko horma

Kanpo-ingurunearekin komunikatzen duen irekigunea da. Bi aho-
ezpainek mugatzen dute. Bi ezpainak, goiko ezpaina eta beheko
ezpaina, irekigunearen bi aldeetan elkartuta daude, eta eskuineko eta
ezkerreko ezpain-komisurak eratzen dituzte. Ezpainen egituran,
kanpoaldetik barnealdera, egitura hauek bereiziko ditugu: larruazala,
ezpainetako muskulu orbikularra eta aho-mukosa. Muskulu orbiku-
larrak esfinterraren modura funtzionatzen du; uzkurketa boronda-
tezkoa da.

– Aho-barrunbearen alboko hormak

Masailak dira. Masailen egitura ezpainen egituraren antzekoa da;
kanpoaldetik barnealdera geruza hauek bereiziko ditugu: larruazala,
muskulu bukzinatzailea eta aho-mukosa.

– Aho-barrunbearen goiko horma edo ahosabaia

Bi zati bereiziko ditugu horma horretan: AURREKO ZATIA edo
AHOSABAI GOGORRA, eta ATZEKO ZATIA edo AHOSABAI
BIGUNA. Goiko masailezurren apofisiek eta ahosabai-hezurren xafla
horizontalek eratzen dute ahosabai gogorra; hezurra periostioak
estaltzen du, eta hori ahoko mukosak. Ahosabai biguna muskulu
ildaskatuz eraturik dago; eta aho-mukosak estaltzen ditu muskulu
horiek; ahosabai bigunaren aurreko ertza ahosabai gogorrarekin elkar-
tuta dago; atzeko ertza libre dago, eta erdigunean AHO-GINGILA du.
Ahosabai biguna eratzen duten muskuluak bost dira alde banatan:
ahosabai bigunaren muskulu jasotzailea, ahosabai bigunaren
muskulu tentsorea, aho-gingileko azigo muskulua, ahosabai-
mihiko muskulua eta ahosabai-faringeko muskulua. Ahosabai-
mihiko muskuluek ahosabai bigunaren aurreko zutabeak (edo
ahosabai-mihiko tolesturak) eratzen dituzte eztarri zuloaren alde
banatan. Ahosabai-faringeko muskuluek ahosabai bigunaren atzeko
zutabeak (edo ahosabai-faringeko tolesturak) eratzen dituzte eztarri
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zuloaren albo bakoitzean, aurreko zutabeen atzean. Alde banatan,
eskuinean eta ezkerrean, aurreko eta atzeko zutabeen artean, amig-
dala-zuloa dago, eta han ahosabaiko amigdala.

– Aho-barrunbearen atzeko horma, edo fauzetako istmoa edo
eztarri zuloa

Ahoa faringearekin komunikatzen duen irekigune bat da. Egitura hauek
mugatzen dute zuloa: goian, ahosabai biguna dago; behean,
mihiaren atzealdea; alboetan, ahosabai bigunaren aurreko zuta-
beak.

– Aho-barrunbearen beheko horma

Aho-zoruko muskuluek eta mihiak eratzen dute. Aho-zoruko
muskulu garrantzitsuenak bi MUSKULU MILOHIOIDEOAK dira;
beheko masailezurretik hioide hezurreraino hedatzen dira; beren
erdialdeko ertzak elkartuta daude; hala, diafragma bat eratzen dute
aho-zoruan. Muskulu milohioideoen gainean, bi MUSKULU GENIHIOI-
DEOAK daude. Muskulu milohioideoen azpian, bi MUSKULU DIGAS-
TRIKOAK daude. Muskulu-geruza estaliz, aho-mukosa dago.

14.1.2 MIHIA

Ahoan eta faringean dagoen muskuluzko organo mugikorra da; muskuluzko
zatia estaliz, ahoko mukosa dago. Kono-itxura du mihiak. Bi gune bereiziko
ditugu: MIHIAREN ZATI HORIZONTALA, oso mugikorra eta ahoan dagoena;
eta MIHIAREN ZATI BERTIKALA edo MIHIAREN SUSTRAIA, mugiezina
eta faringearen aurrean dagoena.

Mihiko muskuluak bi taldetan sailkatzen dira: MUSKULU ESTRINTSE-
KOAK (muskulu genioglosoa, muskulu hioglosoa eta muskulu estilo-
glosoa) eta MUSKULU INTRINTSEKOAK (goiko mihi-muskulua, beheko
mihi-muskulua eta mihiko zeharkako muskulua). Aipatutako muskulu
guztiak bikoitiak dira; beren uzkurketa borondatezkoa da.

Mihiaren kanpoko gainazala aztertzen badugu, bi alde bereiziko ditugu:
mihiaren alde ganbila edo mihi-gaina, eta mihiaren alde ahurra edo mihi-
azpia.
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– Mihi-gaina

Ahosabaira eta faringera begiratzen duen aldea da. Mihi-gainaren erdian,
aurretik atzeraino doan ildo bat bereizten da. Mihi-gainaren aurreko bi here-
netan luzakin mehe batzuk eratzen ditu mukosak, DASTAMEN-PAPILAK;
dastamenaren hartzaileak daude bertan. Itxuraren arabera, lau papila mota
bereizten dira:

– HARI-ANTZEKO PAPILAK: txikiak eta oso ugariak dira.

– ONDDO-ANTZEKO PAPILAK: urriagoak dira; hari-antzeko papilen
artean daude, mihi-puntan bereziki, eta puntu gorri txikiak dirudite.

– ORRI-ANTZEKO PAPILAK: mihiaren alboko ertzetan, atzealdean,
daude.

– KALIZA-ANTZEKO PAPILAK: hamabi papila inguru dira; mihi-
gainaren aurreko bi herenak eta atzeko herena elkartzen diren gunean
daude. Simetrikoki ezarririk, "V" bat marrazten dute; "V" horren punta
atzera begira dago. Papila horiek 1-2 mm-ko goragune biribil gisa ageri
dira; goragunea inguratuz, ildo sakon bat dago.

"V" horren puntaren atzean, ZULO ITSU deituriko beheragunea eta
MIHIKO AMIGDALA bereizten dira.

– Mihi-azpia

Mihi-punta igoz ikusten da; alde horren erdian, mihia aho-zoruarekin elkar-
tzen duen tolestura bat dago, MIHI-HARIA. Mihi-hariaren oinaldearen alde
banatan, MIHIPEKO KARUNKULAK daude (masailezurpeko listu-
guruinen isurbideen bukaerak). Karunkulen aldamenetan, 15-20 zulotxo
bereizten dira (mihipeko listu-guruinen isurbideen bukaerak). Mihi-
hariaren bi alderdietan, MIHIPEKO ZAINAK ikus ditzakegu.

14.1.3 HORTZAK

Elikagai solidoak murtxikatzeko egiturak dira. Masailezurren hortz-albeo-
loetan daude. Gizakiotan, bi HORTZERIA bereizten dira: ESNEKO
HORTZERIA edo HORTZERIA ERORKORRA, eta HORTZERIA IRAUN-
KORRA edo BEHIN-BETIKOA. Haurrak sei hilabete inguru dituenean
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hasten dira ateratzen esneko hortzak. Haurrak sei urte inguru dituenean
hasten dira ateratzen hortz iraunkorrak, esneko hortzen ordez.

Esneko hortzak 20 pieza dira guztira. Hamar hortz daude alde banatan,
bost goian eta bost behean: ERDIKO EBAKORTZA (edo INTZISIBOA),
ALBOKO EBAKORTZA, BETORTZA edo LETAGINA, LEHEN HAGINA eta
BIGARREN HAGINA.

Behin betiko hortzak hogeita hamabi pieza dira guztira. Hamasei hortz
daude alde banatan, zortzi goian eta zortzi behean: ERDIKO EBAKORTZA,
ALBOKO EBAKORTZA, BETORTZA, AURREKO LEHEN HAGINA,
AURREKO BIGARREN HAGINA, LEHEN HAGINA, BIGARREN HAGINA
eta HIRUGARREN HAGINA edo ZUHURRAGINA.

Kanpotik begiratuta, hortzetan hiru zati bereizten dira: KOROA, agerian
dagoen zatia; LEPOA, koroaren eta sustraiaren artean dagoena; eta
SUSTRAIA, hortz-albeoloan ezarritako zatia.

Hortzaren barne-egitura aztertzen bada, zenbait geruza bereiziko dira
bertan. Hortzen barru-barruan HORTZ-MAMIA dago, odol-kapilarrez, nerbio-
bukaerez eta hodi linfatikoz hornitua; egitura horiek SUSTRAIKO
HODIAREN bidez ateratzen edo sartzen dira hortz-mamira. Hortz-mamia
inguratuz, ODONTOBLASTO ZELULEK eraturiko geruza bakun bat dago.
Odontoblastoen geruza inguratuz, DENTINA edo MARFILA dago. Koroako
dentina inguratuz, ESMALTEA dago. Sustraiko dentina inguratuz,
ZEMENTUA dago. Zementua inguratuz, HORTZ INGURUKO MINTZA edo
LOKAILUA dago, kolageno-zuntzez eraturikoa; horren bidez finkatzen da
hortzaren sustraia hortz-albeoloaren horman.

HORTZ-OIAK. Ahoko mukosaren luzakinak dira, hortzen lepoa inguratzen
dutenak. Hortz-oietako mukosako korionean, ehun konektibozko zuntz ugari
dago. Zuntz horiek hortzen lepoan finkatzen dira.

14.1.4 LISTU-GURUINAK

Aho-barrunbe osoan daude listua jariatzen duten guruinak. Listu-guruin
handienak eta garrantzitsuenak hiru pare dira: PAROTIDA LISTU-
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GURUINAK, MASAILEZURPEKO LISTU-GURUINAK eta MIHIPEKO
LISTU-GURUINAK.

Hiru listu-guruin pare horien egitura antzekoa da. Zuntzezko kapsula
batek inguratzen du guruina. Kapsula horretatik luzakinak ateratzen dira
guruinaren barnealdera. Luzakin horiek guruina LOBULUTAN eta lobuluak
LOBULUTXOTAN banatzen dituzte. Guruinaren lobulutxoak AZINOZ
eraturik daude. Egitura biribilak dira azinoak; azinoen horman aurkitzen
ditugu ZELULA JARIATZAILEAK; zelula jariatzaileek azinoaren barrunbera
isurtzen dute listua. Azinoaren barrunbetik hodi txiki bat ateratzen da.
Azinoetako hoditxoak elkartzean, LOBULUTXO BARNEKO HODIAK
eratzen dira. Horiek elkartzean, LOBULUTXO ARTEKO HODIAK eratzen
dira. Horiek bategitean, LOBULU ARTEKO HODIAK eratzen dira. Eta horiek
elkartzean eratzen dira guruinetik ateratzen diren HODI NAGUSIAK.

– PAROTIDA LISTU-GURUINA. Listu-guruin handiena da. Kanpoko
entzumen-hodiaren aurrean dago, larruazalaren azpian, beheko
masailezurraren gainean. Guruin honen jariapen-hodi nagusia
STENONEN HODIA da; hodi horrek aurpegiko masaila zeharkatzen du
eta aho-barrunbean irekitzen da. Jariakin serosoa ekoizten du.

– MASAILEZURPEKO LISTU-GURUINA. Beheko masailezurraren
azpian dago, muskulu milohioideoaren azpian. Guruinaren jariapen-
hodi nagusia WHARTONEN HODIA da; hodi horrek aho-zorua zehar-
katzen du eta mihipeko karunkulan irekitzen da. Jariakina gehienbat
serosoa da.

– MIHIPEKO LISTU-GURUINA. Mihi-azpian dago, muskulu milohioi-
deoaren gainean. Zenbait jariapen-hodi ateratzen dira guruinetik eta
aho-zoruko mukosan irekitzen dira. Jariakina gehienbat mukosoa da.

14.2 FARINGEA

Digestio-hodiaren eta arnas sistemaren bigarren zatia da. Ahoaren eta heste-
gorriaren (eta sudur-barrunbeen eta laringearen) artean dago. Aurreko horma
irekita duen hodizat har dezakegu faringea. Horrela da, faringearen aurreko
horman zenbait barrunbe irekitzen direlako: sudur-barrunbeak, aho-
barrunbea eta laringea. Esandako barrunbez gainera, alderdi bakoitzeko
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tinpano-barrunbearekin komunikatuta dago faringea, EUSTAKIOREN
TRONPEN bidez.

Faringearen aurreko horman irekitzen diren barrunbeen arabera, hiru zati
bereizten dira faringean: 1. ERRINOFARINGEA edo EPIFARINGEA; 2.
OROFARINGEA edo MESOFARINGEA; eta 3. LARINGOFARINGEA edo
HIPOFARINGEA.

1. ERRINOFARINGEA. Sudur-barrunbeekin komunikatzen da KOANEN
bidez. Atzeko horman, ehun linfoidezko pilaketa dago, FARINGEKO
AMIGDALA. Alboko horman, Eustakioren tronparen irekiguneak
daude, bata eskuinaldean eta bestea ezkerraldean; irekigune horien
inguruan ere amigdalak daude.

2. OROFARINGEA. Aho-barrunbearekin komunikatzen da, eztarri-
zuloaren bidez. Zuloaren goiko ertzean, ahosabai biguna dago.
Zuloaren beheko ertzean, epiglotisa dago. Bi ertzen artean, irekigu-
nearen behealdean, mihi-gainaren atzealdea dago, eta han MIHIKO
AMIGDALA dago.

3. LARINGOFARINGEA. Laringearekin komunikatzen da. Janaria irens-
tean, bien arteko komunikazioa epiglotis kartilagoak ixten du.

Faringearen hormaren egituran lau geruza bereiziko ditugu; barnealdetik
kanpoaldera hauek dira: 1. MUKOSA; 2. FARINGEAREN APONEUROSIA;
3. MUSKULU-GERUZA; eta 4. ADBENTIZIA.

1. MUKOSA. Ahoko, sudur-barrunbeetako, laringeko eta hestegorriko
mukosak ditu jarraian. Epitelioak eta horren azpiko korionak eratzen
dute faringeko mukosa. Errinofaringeko epitelioa arnas motakoa da.
Beste zatietan, digestio motako epitelioa (aho-barrunbean bezalakoa)
aurkituko dugu. Koriona ehun konektibozkoa da, eta ehun linfoidezko
pilaketak daude han.

2. FARINGEAREN APONEUROSIA. Digestio-hodiaren beste zatietan
agertzen den azpimukosari dagokiona da. Ehun konektibozko zuntzez
eraturiko geruza da. Goian, burezurraren oinaldean finkatzen da.
Behean, hestegorriko azpimukosa du jarraian.

3. MUSKULU-GERUZA. Muskulu ildaskatuek eratzen dute: FARIN-
GEAREN MUSKULU HERTSATZAILEEK, eta FARINGEAREN
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MUSKULU JASOTZAILEEK. Faringearen muskulu hertsatzaileak
hiru muskulu bikoiti dira: goikoa, erdikoa eta behekoa; behekoek
erdikoak estaltzen dituzte partzialki; erdikoek goikoak estaltzen dituzte
partzialki; eta, gainera, muskulu hertsatzaile bakoitza, atzealdean,
kontrako aldekoarekin elkartuta dago. Faringearen muskulu jaso-
tzaileak bi muskulu bikoiti dira: ahosabai-faringeko muskulua eta
muskulu estilofaringeoa.

4. ADBENTIZIA. Faringea inguruko egituretatik bereizten duen ehun
konektiboa da. Faringearen atzean, orno aurreko muskuluak daude.
Faringearen aurrean, aipatutako barrunbeak eta tiroide guruina
daude. Faringearen albo banatan, karotida arteria komuna, barneko
zain jugularra eta nerbio bagoa edo pneumogastrikoa daude.

14.3 DIGESTIO-HODIAREN EGITURA HISTOLOGIKO
OROKORRA

Digestio-hodiko zatiek beren berezitasun morfologikoak badituzte ere,
digestio-hodiaren luzera osoan antzeko egitura histologikoa nabaritzen da.
Egitura orokor horren arabera, lau geruza bereiziko ditugu digestio-hodiaren
horman; barnealdetik kanpoaldera hauek dira: 1. MUKOSA, 2. AZPIMU-
KOSA, 3. MUSKULU-GERUZA eta 4. KANPOKO GERUZA.

14.3.1 MUKOSA

Digestio-hodiaren hormaren barneko geruza da, hodiaren argiari begira
dagoena. Barnealdetik kanpoaldera, hiru azpigeruza bereiziko ditugu: a)
epitelioa, b) koriona, eta c) muscularis mucosae.

a) EPITELIOA. Funtzioaren arabera (jariapena, xurgapena, babesa eta
abar.) bere ezaugarriak aldatu egiten dira; gune bakoitzean aipatuko
ditugu berezitasun horiek. OINALDEKO MINTZAREN gainean ezar-
tzen da.

b) KORIONA edo LAMINA PROPIOA. Epitelioaren azpian dagoen azpi-
geruza da. Ehun konektibozkoa da, eta odol-kapilarrez eta nerbio-
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bukaerez horniturik dago. Guruinak eta ehun linfoidezko pilaketak ere
badaude.

c) MUSCULARIS MUCOSAE. Muskulu-zelula leunez dago eratua.
Azpigeruza horretako zelulak uzkurtzean, tolesturak eratzen dira
mukosan.

14.3.2 AZPIMUKOSA

Ehun konektibozko geruza da. Nerbio-ehunezko sare bat du barnean:
MEISSNERREN NERBIO-PLEXUA edo AZPIMUKOSAKO NERBIO-
PLEXUA.

14.3.3 MUSKULU-GERUZA

Muskulu-zelula leunez eratutako geruza da. Gehienetan, bi azpigeruza
eratuz ezartzen dira zelula horiek. Barneko azpigeruzako zelulek norabide
zirkularra duten muskulu-zuntzak eratzen dituzte. Kanpoko azpigeruza-
koek luzetarako norabidea duten muskulu-zuntzak eratzen dituzte.

Muskuluzko bi azpigeruzen artean nerbio-ehunezko beste sare bat dago:
AUERBACHEN NERBIO-PLEXUA edo NERBIO-PLEXU MIENTERIKOA.

Bi nerbio-plexuak, azpimukosakoa eta mienterikoa, konektatuta daude,
eta bien artean DIGESTIO-HODIAREN HORMA BARNEKO NERBIO-
PLEXUA edo INERBAZIO INTRINTSEKOA eratzen dute. Inerbazio intrin-
tsekoz gainera, INERBAZIO ESTRINTSEKOA ere badu digestio-hodiak,
nerbio-sistema begetatiboko zuntz sinpatikoen eta zuntz parasinpatikoen
bidezkoa. Inerbazio intrintsekoaren eta estrintsekoaren artean ere konexioak
daude.

14.3.4 KANPOKO GERUZA

Batzuetan, ehun konektibozko ADBENTIZIA da; besteetan, SEROSA (PERI-
TONEOA) da.
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14.4 HESTEGORRIA

Faringearen eta urdailaren arteko zatia da. Seigarren lepaornoaren mailan
hasten da, behera abiatzen da, atzeko mediastinoan kokatuta; diafragmako
bere zuloa edo HESTEGORRIAREN HIATOA zeharkatzen du eta, abdome-
naren barrunbean oso bide motza egin ondoren, hamargarren bizkar-
ornoaren mailan bukatzen da. 25 cm inguruko luzera du.

Hestegorriak gorputzeko hiru gune zeharkatzen ditu goitik behera; beraz,
hiru zati bereiziko ditugu: LEPOKOA, TORAXEKOA eta ABDOMENEKOA.
Zati bakoitzaren erlazioak aztertuko ditugu:

1. LEPOKO HESTEGORRIA. Trakearen atzean eta bizkarrezurraren
aurrean dago lepoko hestegorria. Tiroide guruinaren bi lobuluek heste-
gorriaren bi alboen zati bat estaltzen dute. Hodi torazikoa lepoko
hestegorriaren ezkerraldean dago.

2. TORAXEKO HESTEGORRIA. Hestegorriaren aurrealdean, goitik
behera, egitura hauek bereiziko ditugu: trakea, ezkerreko bronkio
nagusia, bihotzaren ezkerreko aurikula eta hestegorriaren diafrag-
mako hiatoa. Hestegorriaren ezkerraldean, goitik behera, egitura
hauek daude: ezkerreko arteria subklabioa, eta aorta torazikoa.
Hestegorriaren eskuinaldean, goitik behera, egitura hauek daude:
eskuineko arteria subklabioa, goiko kaba zaina, eskuineko bronkio
nagusia eta beheko kaba zaina. Hestegorriaren atzealdean bizkarre-
zurra dago; behean, bizkarrezurraren eta hestegorriaren artean, aorta
arteriaren beheranzko zatia dago. Hodi torazikoa hestegorriaren ezke-
rraldean dago; gero, hestegorriaren atzealdea zeharkatzen du; eta
behean hestegorriaren eskuinaldean kokatzen da.

3. ABDOMENEKO HESTEGORRIA. Oso zati motza da. Hestegorriaren
atzealdean, diafragmaren atzealdea dago; aurrealdean, gibela;
behealdean, urdaila.

Hestegorriaren argia lau gunetan estutzen da. Goitik behera,
hauexek dira estugune horiek:

1. Muskulu krikofaringeoak eta krikoide kartilagoak eragindako estu-
gunea. Hestegorriaren hasieran dago. Hestegorriaren goiko esfinterra
ere deitzen zaio.
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2. Aortaren arkuak eta ezkerreko bronkio nagusiak eragindako estu-
gunea.

3. Diafragmako hiatoa zeharkatzerakoan sortutako estugunea.

4. Hestegorria urdailean bukatzerakoan sortutako estugunea, hestego-
rriaren beheko esfinter deiturikoa.

Hestegorriaren egituran, lehen azaldu dugun digestio-hodiaren
egitura orokorra agertzen da; baina zenbait berezitasun aipatu behar
dira:

– Hestegorria hutsik dagoenean, mukosak tolesturak eratzen ditu; beteta
dagoenean, desagertu egiten dira tolestura horiek; bertako epitelioa
babes motakoa da (epitelio zapal geruzatua); korionean muki-guruinak
agertzen dira, hestegorriaren behealdean bereziki.

– Muskulu-geruzako zelulak, hestegorriaren goiko herenean ildaskatuak
dira; erdiko herenean ildaskatuak eta leunak nahasian daude; eta
beheko herenean leunak dira.

– Kanpoko geruza ehun konektibozko ADBENTIZIA da.

14.5 URDAILA

Hestegorriaren eta heste meharraren lehenengo zatiaren (duodenoaren)
arteko zatia da. Urdaila hestegorriarekin komunikatzen duen irekigunea
KARDIA da. Urdaila duodenoarekin komunikatzen duen irekigunea PILOROA
da. Abdomenaren barrunbearen goi-ezkerraldean dago urdaila. Urdailaren
aurrean, abdomenaren aurreko horma eta gibelaren ezkerreko lobulua
daude. Urdailaren atzean, pankrea, barearen odol-hodiak eta ezkerreko
giltzurruna daude. Urdailaren eskuinean, gibela dago; urdailaren ezkerrean,
barea.

Urdailaren itxura eta tamaina aldakorrak dira, gorputzaren posizioaren eta
urdailaren betetasunaren arabera; oro har, "J" itxura duela esaten da.

Kardiatik eta ildo angeluarretik pasatzen diren irudizko bi lerro marraztuz
gero, hiru zati bereiziko ditugu urdailean: GOIKOA edo FUNDUSA edo GAS-
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GANBARA; ERDIKOA edo GORPUTZA; eta BEHEKOA edo ZATI PILO-
RIKOA. Hestegorriaren bukaeraren eta urdailaren fundusaren artean, ildo bat
eratzen da, ILDO KARDIALA edo HIS-EN ANGELUA; ildo hori nabarme-
nagoa egiten da fundusa beteta dagoenean. Urdail-gorputzaren eskuineko
ertzari KURBADURA TXIKI deritzo, eta ezkerreko ertzari KURBADURA
HANDI. Zati pilorikoa beste hiru zatitan banatzen da: urdail-gorputzaren
jarraipenean dagoen zatia ANTRO PILORIKOA da; bigarren zatia, HODI
PILORIKOA; eta duodenoarekin jarraitzen den zatia, BALBULA PILORIKOA.

Urdailaren hormen egituran, digestio-hodiaren egitura oroko-
rraren geruzak agertzen dira. Zenbait berezitasun aipatuko ditugu:

Hestegorriko mukosaren eta urdaileko mukosaren arteko muga ZIG-
ZAG ITXURAKO LERRO batek adierazten du. Urdaileko mukosak, urdailaren
argia hutsik dagoenean, kurbaduren norabideari jarraitzen dioten tolesturak
eratzen ditu; urdaila beteta dagoenean, desagertu egingo dira tolestura
horiek. Eskuarki, urdailaren fundusean tolesturak txikiagoak dira, eta handia-
goak egiten dira piloro antrora hurbildu ahala. Urdaileko mukosako epitelioa
jariatzaile motakoa da (epitelio zilindriko bakuna). Epitelioaren inbaginazioek
URDAILEKO GURUINAK eratzen dituzte korionean. Kardiako guruinetan,
zelula muki-jariatzaileak dira ugarienak. Funduseko eta gorputzeko
guruinetan, zenbait motatako zelula jariatzaileak bereizten dira: a) pareta-
zelulak edo zelula oxintikoak (azido klorhidrikoa eta faktore intrintsekoa
jariatzen dutenak), b) zelula nagusiak edo zimogenoak (pepsinogenoa eta
progastriksina jariatzen dutenak), c) zelula muki-jariatzaileak, eta d) zelula
endokrinoak (gastrina jariatzen duten G zelulak, serotonina jariatzen duten
EC zelulak, somatostatina jariatzen duten D zelulak eta histamina jariatzen
duten ECL zelulak). Piloroko guruinetan, zelula muki-jariatzaileak eta
zelula endokrinoak bereizten dira.

Muskulu-geruza osoa muskulu-zelula leunez eraturik dago. Zelula horiek
eraturiko muzkulu-zuntzak hiru geruzatan banatzen dira: KANPOKOA edo
LUZETARAKOA, ERDIKOA edo ZIRKULARRA, eta BARNEKOA edo
ZEIHARRA. Luzetarako muskulu-zuntzak hestegorriko luzetarako muskulu-
zuntzen jarraipena dira; kurbadura txikiaren eta kurbadura handiaren ingu-
ruan baino ez dira hedatzen. Urdaileko muskulu-zuntz zirkularrak hestego-
rriko muskulu-zuntz zirkular kanpokoenen jarraipena dira; urdail osoan zehar
hedatzen dira; muskulu-zuntz horiek eratzen dute ESFINTER PILORIKOA.
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Urdaileko muskulu-zuntz zeiharrak hestegorriko muskulu-zuntz zirkular
barnekoenen jarraipena dira; urdaileko fundusean hedatzen dira gehienbat.

Kanpoko geruza peritoneoa da. Urdailaren kurbadura txikitik perito-
neoaren luzakina abiatzen da gora, gibeleraino; EPIPLON TXIKIA da.
Urdailaren kurbadura handitik peritoneoaren beste luzakin bat abiatzen da
behera, eta heste meharraren aurrean kokatuko da; EPIPLON HANDIA da.

14.6 HESTE MEHARRA

Urdailaren eta heste lodiaren artean kokaturiko hodi luze bat da. Heste
meharra urdailarekin komunikatzen duen irekigunea PILOROA da. Heste
meharra heste lodiarekin komunikatzen duen irekigunea IREKIGUNE ILEO-
ZEKALA da. Klasikoki, hiru zati bereizten dira heste meharrean:
DUODENOA, JEJUNOA eta ILEONA.

Heste meharraren hormen egiturak digestio-hodiaren eskema
orokorra segitzen du, baina zenbait berezitasun ditu:

Heste meharreko mukosak zeharkako tolestura iraunkorrak eratzen ditu,
BALBULA KONNIBENTEAK edo KERCKRINGEN TOLESTURA ZIRKULA-
RRAK deiturikoak. Horiez gainera, 1-2 mm inguruko luzera duten luzakinak
edo ebaginazioak eratzen ditu mukosak, HESTE-BILOXKAK. Gainera, behe-
raguneak edo inbaginazioak eratzen ditu mukosako epitelioak,
LIEBERKÜHNEN KRIPTAK; kripta horietara isurtzen dituzte beren jariakinak
heste meharreko guruinek.

Epitelio zilindriko edo prismatiko bakuna dugu heste meharreko mukosan.
Epitelio horretako zelula gehienak ZELULA XURGATZAILEAK (enterozi-
toak) dira; zelula horien mintz plasmatikoak MIKROBILOAK eratzen ditu
heste meharraren argialdera. Mukia jariatzen duten kaliza-antzeko zelulak
eta zelula endokrinoak (sekretina jariatzen duten S zelulak, kolezistokinina
jariatzen duten I zelulak) ere ageri dira epitelioan.

Balbula konnibenteei, heste-biloxkei eta mikrobiloei esker, heste meha-
rraren xurgapen-azalera 600 aldiz handitzen da.
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Heste meharreko mukosako korionean daude hesteko guruinak. Gainera,
ehun linfoidezko pilaketak oso ugariak dira gune horretan, heste meharraren
bukaeran batez ere.

Duodenoaren atzealdearen kanpoko geruza adbentizia da. Heste meha-
rraren beste zati guztietako kanpoko geruza peritoneoa da.

14.6.1 DUODENOA

Heste meharraren lehenengo zatia da, urdailetik aurrera dagoena. 25-30 cm
inguru neurtzen du. Lau zati bereizten dira duodenoan: lehenengo zatia pilo-
rotik eskuinera, gora eta atzera abiatzen da; bigarren zatia zuzenean behera
abiatzen da; hirugarren zatia zeharka ezkerrera abiatzen da; eta laugarren
zatia gora eta aurrera abiatzen da jejunoraino. Lehenengo zatia piloroaren
eskuinaldean dago, gibelaren beheko aldearen eta behazun-xixkuaren
azpian. Bigarren zatia eskuineko giltzurrunaren aurrean dago; erdiko aldean
pankrearen burua kokatzen da. Hirugarren zatia beheko kaba zainaren eta
aorta arteriaren aurrean dago. Laugarren zatia aorta arteriaren ezkerraldean
gora abiatzen da.

Duodenoaren egiturak berezitasun hauek ditu

Duodenoaren lehenengo zatian ez dugu balbula konnibenterik aurkitzen;
azpimukosan, GURUIN MUKI-JARIATZAILEAK oso ugariak dira (BRUNNE-
RREN GURUINAK). Duodenoaren bigarren zatian bi irekigune daude:
DUODENOKO KARUNKULA HANDIA eta KARUNKULA TXIKIA. Karunkula
txikian, PANKREA-HODI AKZESORIOA bukatzen da. Karunkula handian,
VATERREN ANPULUA bukatzen da; anpulu horretan, PANKREA-HODI
NAGUSIA eta HODI KOLEDOKOA bukatzen dira. Peritoneoak duodenoaren
aurrealdea estaltzen du.

14.6.2 JEJUNOA ETA ILEONA

Bi zatiak funtsean berdinak dira. HESTE-LAKIO deituriko bihurgune ugari
eratzen dituzte; lakio horiek mugikorrak dira. Osorik peritoneoz estalirik
daude; peritoneoaren luzakin baten bidez, MESENTERIOAZ hain zuzen ere,
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abdomenaren atzeko horman finkatzen dira. Bien artean alde hauek daude,
besteak beste:

Jejunoa abdomenaren barrunbearen erdigunearen goialdean dago;
ileona, berriz, abdomenaren barrunbearen behealdean eta pelbisaren barrun-
bean.

Jejuno-lakioak diametro zabalagoa dute eta horma lodiagoa.

Jejunoak kolore gorriagoa du, baskularizatuagoa dagoelako.

Ileonean, ehun linfoidearen pilaketa gehiago dago. Heste meharraren
azken zatietan, ehun linfoideak nodulu linfatikoak eratzen ditu, PEYERREN
PLAKAK deiturikoak.

14.7 HESTE LODIA

Heste meharraren jarraipena da. Heste meharreko ileonak abdomenaren
barrunbearen behealdea ezkerretik eskuinera zeharkatzen du, eta heste
lodiaren lehenengo zatian bukatzen da. Heste meharra eta heste lodia komu-
nikatzen dituen irekigunea IREKIGUNE ILEOZEKALA da; irekigune horrek
balbula bat du, BALBULA ILEOZAKALA hain zuzen ere.

Zenbait zati bereiziko ditugu heste lodian

Heste lodiaren lehenengo zatia HESTE ITSUA da. Zaku-itxurako zati
horren zatirik handiena irekigune ileozekala baino beherago dago. Ileona
heste itsuaren erdiko aldearen horman bukatzen da. Ileonaren bukaera baino
beheraxeago, luzakin estu bat abiatzen da heste itsutik, ZIZARA-ANTZEKO
APENDIZEA edo APENDIZE BERMIFORMEA. Apendizearen horman, ehun
linfoidezko pilaketak daude.

Heste itsua gora abiatzen da, eta jarraipenari GORANZKO KOLON
deritzo. Goranzko kolona, abdomenaren barrunbearen eskuineko alboan,
atzean kokatuta, gora abiatzen da. Zati hori abdomenaren atzeko hormari
finkatuta dago. Gibelaren beheko alderaino iristean, goranzko kolonak nora-
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bidea aldatzen du, eta zeharkako bidea hartzen du. Norabidea aldatzen duen
gunea KOLONAREN ESKUINEKO ANGELUA edo GIBEL-ANGELUA da.
Goranzko kolonaren jarraipenari ZEHARKAKO KOLON deritzo.

Zeharkako kolonak abdomenaren goialdea zeharkatzen du eskuinetik
ezkerrera. Peritoneoaren tolestura baten bidez, abdomenaren atzeko
horman finkatzen da; peritoneoaren zati horri ZEHARKAKO MESOKOLON
deritzo. Zeharkako kolona zati mugikorra da; gehienetan, "U" edo "V" itxu-
rako bidea egiten du. Barearen parera iristen denean, norabidea aldatzen
du. Norabidea aldatzen duen gunea KOLONAREN EZKERREKO ANGELUA
edo BARE-ANGELUA da. Zeharkako kolonaren jarraipena BEHERANZKO
KOLONA da.

Beheranzko kolona behera abiatzen da, abdomenaren barrunbearen
ezkerreko alboan, atzean kokatuta. Goranzko kolonaren antzekoa da; hark
bezala, ez du mesokolonik, eta abdomenaren atzeko hormari finkatuta dago.
Gutxi gorabehera, ileon hezurraren ezkerreko goiko ertzaren parean buka-
tzen da. Gune horretan, heste lodia erdiko marra aldera abiatzen da, eta
PELBISEKO KOLONA edo KOLON SIGMOIDEOA eratzen du.

Kolon sigmoideoak "S" itxurako bihurgune bat eratzen du. Lehenik,
aurrealdera eta eskuinaldera abiatzen da, erdiko marra aldera; gero, atzeal-
dera abiatzen da, hezur koxalaren goiko ertzean zehar. Kolon sigmoideoaren
jarraipena ONDESTEA da.

Errain-hezurraren eta kokzix hezurraren aurrean kokatuta, hezur horien
kurbadurei jarraitzen die ondesteak. Gizonezkoetan, ondestearen aurrean
maskuria eta prostata daude. Emakumezkoetan, ondestearen aurrean
umetokia eta bagina daude. Ondesteak pelbiseko diafragma igarotzen du
(pelbiseko diafragma pelbisaren barrunbearen beheko irekigunea ixten duten
muskuluek eratzen dute); handik aurrera, UZKI-HODI deritzo. Diafragmaren
gainean, ondestea zabaldu egiten da; zabalguneari ONDESTEAREN
ANPULU deritzo.

Uzki-hodia larruazalean irekitzen da; bukaerako irekiguneari UZKI deritzo.
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Heste lodiaren egitura heste meharraren egituraren antzekoa
da; baina zenbait berezitasun aipatu behar ditugu:

Kolonaren mukosak ez du biloxkarik, lakiorik eta balbula konnibenterik
eratzen. Lieberkühnen kriptak, ordea, oso ugariak dira. Mukosako epitelioan
(epitelio zilindriko bakunean), kaliza-antzeko zelulak oso ugariak dira.

Luzetarako muskulu-geruza ez da jarraitua, elkarrengandik bereizita
dauden hiru sokatan banatzen baita, eta KOLONAREN LUZETARAKO
SOKAK edo TENIAK eratzen baititu. Heste itsutik abiatzen dira soka horiek,
kolona zeharkatzen dute eta, kolon sigmoideoraino iristean, elkartu egiten
dira. Soka horiek direla eta, zabalguneak eta gune estuak txandakatuz ager-
tzen dira kolonean; zabalguneei HAUSTRO deritze.

Zeharkako kolonaren eta kolon sigmoideoaren kanpoko geruza perito-
neoa da. Goranzko eta beheranzko kolonaren kanpoko geruza, aurrealdean,
peritoneoa da; atzealdean, adbentizia. Tenien luzeran zehar, peritoneoa
dagoen gunetan, gantzez betetako peritoneozko zaku batzuk daude, APEN-
DIZE EPIPLOIKOAK deiturikoak.

Ondestearen eta uzki-hodiaren egitura berezia

Ondesteko mukosan kaliza-antzeko zelulak oso ugariak dira. Gune horre-
tako mukosak hainbat altueratan kokaturiko zeharkako hiru edo lau tolestura
eratzen ditu, ONDESTEKO BALBULAK.

Beherago, ondestearen argia estutu egiten da, eta luzetarako tolesturak
eratzen ditu mukosak, ONDESTEKO ZUTABEAK. Zutabeen artean ildoak
eratzen dira; behean, ildo horiek ILARGIERDI-ANTZEKO BALBULETAN
bukatzen dira. Balbula horietatik aurrera mukosako epitelioa aldatu egiten da;
orain epitelio zapal geruzatua aurkitzen dugu, hasieran keratina gabea eta
beherago keratinaduna (larruazalean bezalakoa)

Gune horretako azpimukosa oso baskularizatua dago (hemorroide-arte-
riak eta hemorroide-zainak).
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Muskulu-geruzako muskulu-zuntz zirkularrek (leunak) UZKIAREN
BARNEKO ESFINTERRA eratzen dute (borondatez kontrola ezin daite-
keena).

Barneko esfinterra baino beheraxeago, uzkia inguratzen duten muskulu-
zuntz eskeletikoek UZKIAREN KANPOKO ESFINTERRA eratzen dute
(borondatez kontrola daitekeena).

Peritoneoak ondestearen goiko zatiaren aurrealdea eta alboak, eta ondes-
tearen erdiko zatiaren aurrealdea estaltzen ditu. Ondestearen erdiko zatiaren
aurrean, peritoneoak ONDESTE-MASKURI ARTEKO ZAKUA (gizonez-
koetan), eta ONDESTE-UMETOKI ARTEKO ZAKUA (emakumezkoetan)
eratzen ditu. Ondestearen beheko zatia ez dago peritoneoz estalita.

14.8 GIBELA

Gorputzeko organorik handienetakoa da. Abdomenaren barrunbearen goi-
eskuinaldean dago, diafragmaren eta saihets-ertzaren azpian. Kolore gorri
iluna du, oso baskularizatua baitago.

Bi alde ditu: DIAFRAGMA ALDEA, diafragmaren beheko aldearekin erla-
zionaturikoa; eta BEHEKO ALDEA edo ERRAI ALDEA, behera eta ezkerrera
begira dagoena, urdailarekin, duodenoaren lehenengo zatiarekin, eskuineko
giltzurrunarekin eta kolonaren gibel-angeluarekin erlazionaturikoa. Gibelaren
errai aldearen azpian kokatzen da BEHAZUN-XIXKUA.

Gibelaren diafragma aldea begiratzen bada, gibela bi LOBULUTAN bana-
tzen da: ESKUINEKO LOBULUA, handiena, eta EZKERREKO LOBULUA,
txikiena. Ezkerreko lobuluak abdomeneko erdiko lerroa zeharkatzen du ezke-
rraldera, eta urdailaren gainera iristen da.

Gibelaren beheko aldera begiratzen bada, bi lobulu horiez gainera, beste
bi lobulu bereizten dira: LOBULU KARRATUA eta LOBULU KAUDATUA. Bi
lobulu horien artean dago GIBELAREN HILOA. Bi lobulu horiek eskuineko
lobuluaren luzakinak dira.
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Peritoneoak gibelaren bi aldeak estaltzen ditu, gibelaren atzeko zati bat
izan ezik; peritoneorik gabeko zati horri GUNE BILUZI deritzo. Peritoneoaren
zenbait tolesturek gibela inguruko egiturekin elkartzen duten GIBELEKO
LOKAILUAK eratzen dituzte. Lokailuak bata bestearen atzetik daude, eta
hauexek dira:

1. IGITAI-ANTZEKO LOKAILUA, LOKAILU FALTZIFORMEA edo
LOKAILU ZINTZILIKARIA. Gibelaren aurrealdean, goitik behera doa,
eskuineko eta ezkerreko lobuluak elkarrengandik bereiziz. Gibela
abdomenaren aurreko hormarekin eta diafragmarekin elkartzen du.
Beheko ertzaren jarraipena LOKAILU BIRIBILA da, gibeletik zilborre-
raino doana.

2. KOROA-LOKAILUA. Gibelaren gune biluzia inguratzen du (gune
biluzia eskuineko lobuluaren atzealdean dago). Lokailu horren bidez,
gibela oso sendo finkatzen da diafragman.

3. LOKAILU TRIANGELUARRAK. Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKE-
RREKOA. Koroa-lokailuaren ertz bakoitzean daude.

4. EPIPLON TXIKIA. Gibelaren beheko ertzetik urdailaren kurbadura
txikiraino eta duodenoaren lehenengo zatiraino doa.

5. GIBELAREN ETA GILTZURRUNAREN ARTEKO LOKAILUA.
Gibelaren beheko aldetik eskuineko giltzurrunaren aurrealderaino
doa.

6. GIBELAREN ETA KOLONAREN ARTEKO LOKAILUA. Gibelaren
beheko aldetik kolonaren gibel-angeluraino doa.

14.8.1 GIBELAREN EGITURA

Peritoneoaren azpian, zuntzezko kapsula batek inguratzen du gibel osoa.
Kapsula horrek luzakinak bidaltzen ditu gibelaren barnealdera, odol-hodien
eta behazun-hodien adarren bideei jarraituz. Kapsularen luzakinek egitura
poliedrikotan banatzen dute gibela; egitura poliedriko horiek GIBEL-LOBULU-
TXOAK dira. Mikroskopioz aztertuz gero, itxura hexagonala dute lobulutxoek,
eta osagai hauek dituzte:
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1. EHUN KONEKTIBOA. Hexagonoaren azalean dago. Hexagonoaren
angeluetan edo erpinetan loditu egiten da, eta han PORTA GUNEAK
eratzen ditu. Porta guneetan, gibel-arteriaren adar bat, porta zainaren
adar bat eta behazun-hodixka bat daude.

2. HEPATOZITOAK. Gibeleko zelula nagusiak dira. Xaflak eratuz ezar-
tzen dira. Xafla horiek erradioak balira bezala ateratzen dira hexago-
noaren erditik azaleraino. Zelulazko xaflen artean, erradioak eratuz
horiek ere, KAPILAR SINUSOIDEAK daude.

Porta zaineko eta gibel-arteriako odola kapilar sinusoideetara eramaten
da. Kapilar horietako odola gibeleko zelulekin kontaktuan dago. Kapilarretatik
LOBULUTXOKO ERDIKO ZAINERA eramaten da odola. Lobulutxoko erdiko
zaina hexagonoaren erdi-erdian dago. Erdiko zainetik odola GIBEL
GAINEKO ZAINETARA eramaten da; eta zain horietatik BEHEKO KABA
ZAINERA.

Hepatozitoetan ekoitzitako behazuna porta guneetako BEHAZUN-HODIX-
KETARA eramaten da. Behazun-hodiak biltzean, bi hodi handi eratzen dira:
ESKUINEKO GIBEL-HODIA eta EZKERREKO GIBEL-HODIA. Hodi horiek
jasotzen dute gibelaren eskuineko lobuluko behazuna eta gibelaren ezke-
rreko lobuluko behazuna, hurrenez hurren. Bi hodi horiek gibeletik kanpo
elkartzen dira eta hodi bakarra eratzen dute: GIBEL-HODI KOMUNA. Gibel-
hodi komuna behazun-xixkutik datorren HODI ZISTIKOAREKIN elkartzen da,
eta HODI KOLEDOKOA eratzen dute. Hodi koledokoa, duodenoaren ingu-
ruan, pankrea-hodi nagusiarekin elkartzen da, eta VATERREN ANPULUA
eratzen dute; anpulu hori duodenoko karunkula handian irekitzen da.

Behazun-hodien hormen egituran, hiru geruza bereizten ditugu. Barneko
geruza epitelio zilindriko bakuna da; erdiko geruza, ehun konektibozkoa; eta
kanpoko geruza, muskulu-zelula leunezkoa.

14.8.2 BEHAZUN-XIXKUA

Gibelaren azpian kokaturiko zaku-antzeko organo bat da. Handik ateratzen
da gibel-hodiarekin elkartzen den hodi zistikoa. Behazun-xixkuaren hormaren
egituran, hiru geruza bereizten dira. Barneko geruza MUKOSA da; epitelio
zilindriko bakun batek eta haren azpian dagoen korionak eratzen dute;
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koriona oso baskularizatua dago, eta muki-guruinak oso ugariak dira han.
Erdiko geruza MUSKULUZKOA da, muskulu-zelula leunez eraturikoa.
Kanpoko geruza PERITONEOA da, gibelaldera begira dagoen gunea izan
ezik; gune horretan, kanpoko geruza ADBENTIZIA da.

14.9 PANKREA

Organo mehe, zapal eta luzea da. Urdailaren atzean, abdomenaren atzeko
hormaren aurrean dago. Pankrearen aurrealdea peritoneoak estaltzen du.

Hiru zati bereizten dira: BURUA, GORPUTZA eta BUZTANA. Pankrearen
burua duodenoaren bigarren zatiaren erdiko aldearen ondoan dago.
Gorputza ezkerrera abiatzen da, bizkarrezurraren eta urdailaren artean koka-
tuta. Buztana zatirik meheena da; bareraino iristen da.

Guruin exokrinoa (kanpo-jariapena) eta endokrinoa (barne-jariapena) da.

14.9.1 PANKREA EXOKRINOAREN EGITURA

Guruina lobulutxotan banaturik dago; eta haiek AZINOZ eraturik daude.
Egitura biribilak dira azinoak; beren hormetan ZELULA JARIATZAILE
EXOKRINOAK daude. Zelula horiek azinoaren argira isurtzen dute beren
jariakina. Azinoaren argitik lobulutxo barneko hodietara eramaten da zelulen
jariakina; eta haietatik lobulutxo arteko hodietara. Hodi gehienak PANKREA-
HODI NAGUSIAN bukatzen dira. Pankrea-hodi nagusiak (WIRSUNGEN
PANKREA-HODIA) pankrea osoa zeharkatzen du buztanetik bururaino.
Pankreatik kanpo, hodi koledokoarekin elkartzen da, eta VATERREN
ANPULUA eratzen du; horren bidez, duodenoan bukatzen da.

Pankrearen buruan, PANKREA-HODI AKZESORIOA (SANTORINIREN
PANKREA-HODIA) egon ohi da. Pankrea-hodi akzesorioa pankrea-hodi
nagusian bukatu daiteke, baina, gehienetan, bera bakarrik bukatzen da,
duodenoaren karunkula txikian.
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14.9.2 PANKREA ENDOKRINOAREN EGITURA

Pankrea exokrinoko osagaien artean daude zelula endokrinoak, multzoak
eratuz, PANKREA-IRLAK edo LANGERHANSEN IRLAK deiturikoak. Zenbait
motatako zelulak bereiz ditzakegu irletan, ugarienak hauek dira: � zelulak,
edo glukagoia jariatzen dutenak; eta � zelulak, edo intsulina jariatzen
dutenak.

14.10 PERITONEOA

Abdomenaren barrunbearen barnealdea estaltzen duen serosa da. Epitelio
(mesotelio) zapal bakunak eta haren azpian dagoen ehun konektibozko
geruzak eratzen dute. Beste serosetan bezala, bi orri bereiziko ditugu perito-
neoan. Abdomenaren hormak estaltzen dituen peritoneo-orriari PARETA-
PERITONEO deritzo. Abdomeneko erraiak edo organoak estaltzen dituen
peritoneo-orriari ERRAI-PERITONEO deritzo. Pareta-peritoneoaren eta errai-
peritoneoaren artean, PERITONEO-BARRUNBEA dago. Peritoneo-barrun-
bean, PERITONEO-LIKIDOA dago.

Abdomeneko zenbait organok beren aurreko aldea baino ez dute estalita
peritoneoz; PERITONEO ATZEKO ORGANOAK dira. Giltzurrunak eta giltzu-
rrun gaineko guruinak, aorta arteria, beheko kaba zaina, pankrea, duodenoa,
goranzko kolona eta beheranzko kolona peritoneo atzeko organoak dira.

Beste zenbait organo ia osorik peritoneoz estalita daude, PERITONEO
BARNEKO ORGANOAK dira. Organo horiek, peritoneoaren bi orriko toles-
turen bidez (MESENTERIOAK eta MESOKOLONAK) abdomenaren atzeko
horman finkatzen dira. Urdaila, gibela, barea, jejunoa, ileona, zeharkako
kolona eta kolon sigmoideoa peritoneo barneko organoak dira.

Pelbiseko organoak peritoneoaren azpian daude, PERITONEOZ
KANPOKO ORGANOAK dira.
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15.1 GILTZURRUNAK

15.2 URETERRAK

15.3 MASKURIA

15.4 URETRA

15.4.1 Gizonezkoen uretra
15.4.2 Emakumezkoen uretra

Gernu-sistema
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GERNUA eratzen eta kanporatzen duen sistema da. Zati hauek bereiziko
ditugu: 1. GILTZURRUNAK, 2. URETERRAK, 3. MASKURIA edo PUXIKA,
eta 4. URETRA. Gernua bi giltzurrunetan eratzen da; ureterren bidez, masku-
rira garraiatzen da, han pilatzeko; eta uretraren bidez, tarteka, gernua masku-
ritik kanporatu egiten da.

15.1 GILTZURRUNAK

Abdomenaren barrunbean kokaturiko bi organo dira, ESKUINEKO GIL-
TZURRUNA eta EZKERREKO GILTZURRUNA. Bizkarrezurraren alde
banatan daude, goiko gerri-ornoen aldamenetan, pankrearen eta gibelaren
atzean, abdomenaren atzeko hormako muskuluen aurrean, peritoneoaren
atzean. Eskuineko giltzurrunaren aurrean, gibela, duodenoa eta kolona
daude; gibela eta eskuineko giltzurruna elkarrengandik bereiziz peritoneoa
dago; goiko muturraren gainean, eskuineko giltzurrun gaineko guruina dago;
beheko muturraren aurrean, heste meharra dago; heste meharra eta giltzu-
rruna bereiziz peritoneoa dago. Ezkerreko giltzurrunaren aurrean, urdaila,
barea, pankrea, heste meharra eta kolona daude; urdaila, barea eta heste
meharra ezkerreko giltzurrunetik bereiziz peritoneoa dago; goiko muturraren
gainean, ezkerreko giltzurrun gaineko guruina dago; beheko muturraren
aurrean, heste meharra dago; heste meharra eta giltzurruna bereiziz perito-
neoa dago. Bi giltzurrunen artean, BEHEKO KABA ZAINA eta AORTA
ARTERIA daude; beheko kaba zaina eskuineko giltzurrunaren ondoan eta
aorta arteria ezkerreko giltzurrunaren ondoan daude. Abdomenaren goial-
dean, eskuinaldean, gibela dagoenez, eskuineko giltzurruna ezkerrekoa
baino beheraxeago dago.

Giltzurrun bakoitzak baba-ale baten itxura du. Bi ertz ditu, beraz: albokoa
ganbila da, eta erdialdekoa ahurra. Erdialdeko ertzaren erdian, beheragune
bat dago, GILTZURRUNAREN HILOA; giltzurruneko odol-hodiek, nerbioek
eta ureterrak zeharkatzen dute hiloa. Giltzurrunaren goiko eta beheko mutu-
rrei GILTZURRUNAREN POLO deritze.

Giltzurrunen azala leuna da, kolore gorri ilunekoa. Giltzurrun bakoitza
zuntzezko mintz batek inguratzen du, GILTZURRUNAREN EGIAZKO
KAPSULAK, hain zuzen ere. Egiazko kapsularen inguruan, GANTZEZKO
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KAPSULA bat dago. Horren gainean, zuntzezko beste mintz bat dago,
GILTZURRUNAREN FASZIA. Giltzurrunaren faszia inguratuz, GANTZEZKO
BIGARREN GERUZA bat aurkitzen dugu.

Giltzurrunaren egituran, egiazko kapsularen azpian, bi zati bereiziko
ditugu: AZALA eta MUINA.

Piramide-itxura duten egitura ildaskatuek eratzen dute muina, GILTZU-
RRUN-PIRAMIDEAK edo MALPIGHIREN PIRAMIDEAK deiturikoek.
Giltzurrun bakoitzean 10-15 piramide daude. Piramide horien oinaldeek
giltzurrunaren kanpo aldera begiratzen dute; erpinak giltzurrunaren hilo
aldera begira daude. Erpinen bukaerei GILTZURRUN-PAPILA deritze.

Muineko piramideak inguratuz dago giltzurrun-azala. Piramidearen
oinaldea inguratzen duten azal-guneei AZAL-ARKU deritze. Piramideen
artean dauden azal-guneei GILTZURRUNEKO BERTINEN ZUTABE deritze.
Malpighiren piramideen eta Bertinen zutabeen arteko muga garbia da. Ez da
gauza bera gertatzen Malpighiren piramideen eta azal-arkuen artean; muinak
azal-arkuak zeharkatzen dituzten luzakinak bidaltzen baititu; luzakin horiek
FERREINEN PIRAMIDEAK edo LUDWIGEN MUIN-IZPIAK dira. Piramide
edo izpi horien oinaldea giltzurrunaren barne aldera begira dago, eta erpina,
berriz, kanpo aldera.

Malpighiren piramide bakoitzak, bera inguratzen duen giltzurrun-azala-
rekin batera, GILTZURRUN-LOBULU bat eratzen du. Lobulu bakoitza
LOBULUTXOZ eraturik dago; lobulu bakoitzean 500 lobulutxo inguru daude.
Lobulutxoak NEFRONAZ eraturik daude.

Giltzurrunaren funtzio unitatea da nefrona. Giltzurrun bakoitzean, bat edo
bi milioi nefrona inguru daude. Nefrona bakoitzean, bi zati bereizi behar dira:
MALPIGHIREN KORPUSKULUA edo GILTZURRUN-KORPUSKULUA, eta
GILTZURRUN-HODIA edo NEFRONAREN HODIA.

Giltzurrun-korpuskulua egitura biribila da. Bi osagai bereizi behar dira:
GLOMERULUA eta BOWMANEN KAPSULA.

Bowmanen kapsula glomerulua inguratzen duen kopa-antzeko egitura da.
Bi geruza bereiziko ditugu: ERRAI-GERUZA eta PARETA-GERUZA. Errai-
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geruzako zelulek (PODOZITOEK) glomeruluko kapilarrak inguratzen dituzte.
Epitelio zapal bakunak eratzen du pareta-geruza, eta nefronaren hodiaren
horma du jarraian. Bi geruzen artean geratzen den barrunbearen segidan
nefronaren hodiaren argia dago.

Glomerulua kapilar-sare batek eratzen du. Giltzurrun-arteria adarkatu
egiten da giltzurrunaren barnean; azken adarrek ARTERIOLA AFEREN-
TEAK eratzen dituzte. Bowmanen kapsula bakoitzean, arteriola aferente bat
sartzen da; eta han zenbait adarretan zatitzen da; adar horiek glomeruluko
kapilar-sarea eratzen dute. Kapilarrak berriro bildu egiten dira eta ARTE-
RIOLA EFERENTEA eratzen dute. Arteriola eferentea Bowmanen kapsulatik
kanpora irteten da. Glomeruluko kapilarren artean ehun konektibo berezi bat
dago, MESANGIOA.

Nefronaren hodian, zenbait zati bereizten dira: 1. HODI BIHURGU-
NETSU HURBILA, giltzurrun-korpuskuluaren jarraipenean dagoena, eta
bihurgune ugari egiten dituena; 2. HENLE-REN LAKIOA, aurrekoaren jarrai-
pena; zati horretan, hodia zuzendu egiten da; behera abiatzen da, giltzurru-
naren barnealdera, bihurgunea egiten du eta berriro gora abiatzen da giltzu-
rrun-korpuskuluaren alboraino; 3. HODI BIHURGUNETSU URRUNA,
Henleren lakioaren jarraipenean dagoena; zati horretan, hodia bihurritu
egiten da berriro; giltzurrun-korpuskuluaren alboan dago; 4. TUBULU
BILTZAILEA edo HODI ERAMAILEA, aurrekoaren jarraipena; zuzena da,
eta giltzurrunaren barnealdera abiatzen da. Inguruko nefronen tubulu biltzai-
leak elkartu egiten dira eta tubulu biltzaile handiagoak eratzen dituzte. Tubulu
biltzaile handiagoak elkartzean, hodi oraindik handiagoak eratzen dituzte.
Azkenean, BELLINIREN HODIAK dituzte jarraian, eta horiek papilen azalean
irekitzen dira.

Nefronaren hodiaren horma EPITELIO batek eta bere OINALDEKO
MINTZAK osatzen dute.

Nefronen glomeruluak, hodi bihurgunetsu hurbilak eta hodi bihurgunetsu
urrunak giltzurrun-azalean daude. Nefronaren zati zuzenak (Henleren lakioak
eta tubulu biltzaileak) Malpighiren piramideetan eta Ferreinen piramideetan
daude.
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Henleren lakioen luzeraren arabera, bi nefrona mota bereizten dira:
NEFRONA MOTZAK edo AZALEKO NEFRONAK eta NEFRONA LUZEAK
edo MUIN ONDOKO NEFRONAK. Nefrona motzen korpuskuluak giltzurrun-
azaletik gertu daude, Henleren lakio motzak dituzte, eta ez dira muinean
sakonean sartzen. Nefrona luzeek muinetik gertu dagoen giltzurrun-azalean
dute beren korpuskulua, Henleren lakio luzeak dituzte, muinean oso sako-
nean sartzen direnak. Ugarienak nefrona motzak dira.

Nefronaren egiturako hiru osagai hauek GLOMERULU ONDOKO
APARATUA eratzen dute: 1. GLOMERULU ONDOKO ZELULAK (errenina
jariatzen dute), 2. MAKULA DENTSOA eta 3. LACIS ZELULAK (eritropoie-
tina jariatzen dute). Arteriola aferenteko hormako muskulu-geruzako
muskulu-zelula bereziak dira glomerulu ondoko zelulak. Hodi bihurgunetsu
urruneko hormaren zelula bereziek eratzen dute makula dentsoa.
Mesangioko zelula bereziak dira lacis zelulak.

– Giltzurrunen baskularizazioa

Aorta arterian bi GILTZURRUN-ARTERIA jaiotzen dira, bata eskuineko
giltzurrunarentzat eta bestea ezkerreko giltzurrunarentzat. Giltzurrunaren
hiloan sartzean, giltzurrun-arteria adarkatu egiten da, eta ARTERIA
SEGMENTARIOAK eratzen dira. Arteria segmentarioak adarkatu egiten dira,
eta LOBULU ARTEKO ARTERIAK sortzen dira. Horiek giltzurrun-lobuluetan
sartzen dira, Bertinen zutabeetan zehar gora joaten dira, eta azalaren eta
muinaren arteko elkargunean zatitu eta ARKU-ANTZEKO ARTERIAK
ematen dituzte. Arku-antzeko arteriak Malpighiren piramideen oinaldean
daude; haien bukaera-adarrak LOBULUTXO ARTEKO ARTERIAK dira.
Lobulutxo arteko arteriak Ferreinen piramideetan zehar gora joaten dira
giltzurrunaren azaleraino. Lobulutxo arteko arterietan jaiotzen dira nefronen
glomeruluetako ARTERIOLA AFERENTEAK.

Azaleko nefronetan, arteriola aferentea glomeruluan sartzen da, glome-
ruluko kapilar-sarea eratzen du eta glomerulutik arteriola eferentea ateratzen
da. Arteriola eferentea adarkatu egiten da, eta NEFRONAREN HODI INGU-
RUKO KAPILAR-SAREA eratzen du. Sare horrek nefronaren hodia baskula-
rizatzen du. Hodi inguruko kapilarrak biltzean, zainak eratzen dira, eta zain
horiek LOBULUTXO INGURUKO ZAINETARA eramaten dute odola.
Lobulutxo inguruko zainak ARKU-ANTZEKO ZAINETAN bukatzen dira.
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Arku-antzeko zainak LOBULU ARTEKO ZAINETAN bukatzen dira, eta
horiek ZAIN SEGMENTARIOETAN. Zain segmentarioak biltzean, GILTZU-
RRUN-ZAINA eratzen da. Giltzurrun-zain bakoitza, eskuinekoa eta ezke-
rrekoa, BEHEKO KABA ZAINEAN bukatzen da.

Muin ondoko nefronetan, arteriola aferentea glomeruluan sartzen da,
glomeruluko kapilar-sarea eratzen du han, eta glomerulutik arteriola
eferentea ateratzen da. Arteriola eferenteak zuzenean behera abiatzen diren
kapilarrak eratzen ditu; Henleren lakioaren bideari jarraitzen dioten kapilar
horiei HODI ZUZEN deritze. Hodi zuzenek, Henleren lakioek bezala, behe-
ranzko zati bat eta goranzko beste bat dute; goranzko zatiari ZAIN ZUZEN
ere deitzen zaio. Zain zuzenak ARKU-ANTZEKO ZAINETAN bukatzen dira,
eta horiek azaleko nefronen zainen adar berdinei jarraitzen diete.

Azaleko eta muin ondoko nefronen artean dauden nefronen glomeru-
luetatik ateratzen diren arteriola eferenteak adarkatu egiten dira, eta, batetik,
hodi inguruko kapilar-sarea eta, bestetik, behera jaisten diren muineko
hodi zuzenak eratzen dituzte.

15.2 URETERRAK

Belliniren hodiak papilen azalean irekitzen dira zenbait poro edo zulotxoren
bidez. Zulo horietatik gernua KALIZA TXIKIETARA pasatzen da; kaliza
horietan hasten da gernua giltzurrunetik kanporatuko duen bidea; kaliza txiki
bakoitza kopa gisa egokitzen da papila batekin. Hiru edo lau kaliza txiki elkar-
tzen dira, eta KALIZA HANDI bat eratzen dute. Kaliza handiak elkartuta,
inbutu-antzeko GILTZURRUN-PELBISA eratzen dute. Giltzurrun-pelbisa
giltzurrunaren hilotik irteten da, eta behealdera abiatzen da; handik aurrera
URETER deritzo.

Ureterrak bi hodi dira, ESKUINEKOA (eskuineko giltzurrunetik abiatzen
dena) eta EZKERREKOA (ezkerreko giltzurrunetik abiatzen dena).
Giltzurrun-pelbisetik maskuriraino doaz biak. 25-30 cm inguruko luzera dute;
ezkerrekoa eskuinekoa baino zerbait luzeagoa da. Hodi horien diametroa
aldakorra da; giltzurrun-pelbisean hasten dira inbutu itxurarekin, behera-
xeago estutu egiten dira eta URETERRAREN LEPOA eratzen dute. Gero,
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berriro zabaldu egiten dira, eta ileon-arteria eta ileon-zaina komunetara
hurbiltzean, berriro estutu. Beherago, berriro zabaldu egiten dira, eta masku-
rira hurbiltzean, estutu. Azkenean, ureterrak maskuriaren atzeko horman
sartzen dira (HORMA BARNEKO ZATIA); maskuriaren barrunbean bukatzen
dira eta URETERREN MEATUAK eratzen dituzte.

Peritoneo atzeko organoak dira ureterrak. Aurrean duten peritoneoari oso
estuki itsatsita daude. Bere bidean, ureter bakoitzak abdomena eta pelbis-
barrunbea zeharkatzen ditu. Giltzurrun-hilotik ateratzerakoan, giltzurrun-
arteria eta giltzurrun-zainaren atzean daude; gero, behera abiatzen dira.
Eskuineko ureterra duodenoaren atzean behera joaten da. Ezkerreko
ureterra kolon sigmoideoaren atzean behera joaten da. Ureter bakoitzaren
aurrealdea bere alderdiko gonadetako odol-hodiek zeharkatzen dute. Pelbis-
barrunbearen goiko ertzean ureterrek beren aldeko ileon-arteria eta ileon-
zain komunen aurrealdea zeharkatzen dute. Pelbisaren alboko hormari
jarraituz, behera doaz; bukaeran, erdiko marrara hurbiltzen dira eta masku-
rian sartzen dira.

Ureterren hormaren egituran hiru geruza bereiziko ditugu, kanpotik
barnera: 1. ADBENTIZIA, 2. MUSKULU-GERUZA, eta 3. MUKOSA.

1. Adbentizia. Ehun konektibozko geruza da.

2. Muskulu-geruza. Muskulu-zelula leunez eraturik dago. Zelula horiek
bi norabidetako zuntzak eratzen dituzte. Zuntz batzuek LUZETA-
RAKO norabidea dute; besteak ZIRKULARRAK dira. Kanpoaldean,
zuntz zirkularrak dira ugarienak; barnealdean, luzetarako zuntzak.
Ureterren behealdean, gainera, zuntz zirkularren kanpoaldean, luzeta-
rako beste zuntz batzuk agertzen dira.

3. Mukosa. Epitelio pseudogeruzatuak eta haren azpiko ehun konekti-
bozko korionak eratzen dute.

15.3 MASKURIA

Bi ureterren eta uretraren artean dagoen zakua da. Pelbisaren barrunbean
dago, pubis hezurraren atzean, abdomenaren barrunbearen azpian.
Emakumezkoetan, zuzenean pelbisaren barrunbearen zoruko muskuluen
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gainean dago. Gizonezkoetan, zoruko muskuluen eta maskuriaren artean
prostata guruina dago. Emakumezkoetan, maskuriaren atzean UMETOKIA
eta BAGINA daude. Gizonezkoetan, maskuriaren atzean ONDESTEA eta
SEMEN-XIXKUAK daude.

Maskuriak arrautza-antzeko itxura du. Zati hauek bereiziko ditugu han:
1. OINALDEA, maskuriaren atze-behealdean; 2. ERPINA edo KUPULA, goi-
aurrealdera begira; eta 3. GORPUTZA, zatirik handiena, oinaldearen eta
erpinaren artean. Oinaldean triangelu-itxurako egitura bat bereizten da:
MASKURIKO TRIGONOA. Gizonezkoetan, maskuriko trigonoa prostatarekin
erlazionatzen da; emakumezkoetan, baginaren aurreko hormarekin erlazio-
natzen da. Triangeluaren angeluetan zulo bana dago: atzeko bi angeluetan bi
ureterren bukaerako zuloak daude, eta aurreko angeluan uretraren hasierako
zuloa dago.

Hiru geruza aurkitzen ditugu maskuriaren hormaren egituran:
1. KANPOKO GERUZA, serosa batzuetan (peritoneoz estalita dagoenean),
adbentizia besteetan (peritoneorik ez dagoen guneetan); 2. ERDIKO
GERUZA edo MUSKULU-GERUZA; eta 3. BARNEKO GERUZA edo
MUKOSA.

1. Kanpoko geruza. Peritoneoak maskuriaren atzealdea eta alboen
gaina estaltzen ditu. Peritoneoak gune horietan zakuak eratzen ditu:
maskuriaren gainean, MASKURI GAINEKO ZAKUA; maskuriaren eta
abdomenaren aurreko hormaren artean, MASKURI AURREKO
ZAKUA; maskuriaren eta pelbisaren barrunbearen alboko hormen
artean, MASKURI ALBOKO ZAKUAK; maskuriaren eta ondestearen
artean, MASKURIAREN ETA ONDESTEAREN ARTEKO ZAKUA
edo DOUGLASEN ZAKUA, gizonezkoetan; maskuriaren eta umeto-
kiaren artean, MASKURIAREN ETA UMETOKIAREN ARTEKO
ZAKUA, emakumezkoetan.

2. Muskulu-geruza. Muskulu leunez eratua dago. Hiru azpigeruza
eratzen dituzte muskulu-zuntzek. Kanpoko azpigeruzan, luzetarako
muskulu-zuntzak daude. Erdiko azpigeruzakoak muskulu-zuntz zirku-
larrak dira; muskulu-zuntz zirkularrek, uretraren zuloaren inguruan,
URETRAREN BARNEKO ESFINTERRA eratzen dute. Barneko azpi-
geruzako muskulu-zuntzak luzetarakoak dira. Hiru azpigeruzatako
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zuntzak anastomosien bidez elkartuta daude; hala, muskulu bakar bat
balira bezala ekiten dute: MASKURIKO MUSKULU DETRUSOREA.

3. Mukosa. Ureterren eta uretraren mukosak daude hurrena. Epitelio
pseudogeruzatua eta azpian ehun konektibozko koriona aurkitzen
ditugu. Maskuria hutsik dagoenean, tolesturak eratzen ditu mukosak;
maskuria betez doan neurrian, desagertuz joango dira tolestura
horiek.

15.4 URETRA

Gernua maskuritik kanpora eramaten duen hodia da.

15.4.1 GIZONEZKOEN URETRA

Hodi luzea da, maskuriaren lepotik zakilaren mutur libreraino doana. Hiru zati
bereiziko ditugu: PROSTATAKO URETRA, MINTZEZKO URETRA eta
URETRA HARROA.

– Prostatako uretra. Uretraren lehenengo zatia da, maskuriaren
lepoaren jarraian dagoena. Prostata guruinaren barnean sartzen da,
eta goitik behera zeharkatzen du hura.

– Mintzezko uretra. Prostatako uretraren eta uretra harroaren artean
dagoen zatia da. Uretra prostatatik ateratzen da, eta behera eta
aurrera abiatzen da, perineoko diafragma (perineoko sakoneko zehar-
kako muskulua) zeharkatu arte. Bide osoan URETRAREN KANPOKO
ESFINTERRAK edo ESFINTER ILDASKATUAK (borondatez kontro-
latua) inguratzen du. Zati horren aurrean, pubisaren sinfisia dago;
atzean ondestea.

– Uretra harroa. Mintzezko uretraren jarraipena da. Ehun zutikorrez
inguratutako zatia da. Hasieran, perineoaren aurrealdean kokatzen da,
eta, gero, zakilaren behealdean, zakilaren bi gorputz leizetsuen azpiko
ildoan. Zakilaren puntan bukatzen da, eta GERNU-MEATUA edo
URETRAREN MEATUA eratzen du.
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Hiru geruza hauek bereizten dira uretraren hormaren egituran barneal-
detik kanpoaldera: MUKOSA, ODOL-HODIZKO GERUZA eta MUSKULU-
GERUZA.

– Mukosa. Maskuriko mukosaren jarraipena da. Epitelioa eta bere
azpiko koriona bereizten ditugu han. Oso elastikoa da. Tolesturak
eratzen ditu, uretra harroan bereziki; uretra beteta dagoenean, toles-
turak desagertu egiten dira. Prostatako uretraren atzeko hormaren
erdian, goragune bat bereizten da, VERU MONTANUM deiturikoa;
goragune horren erdian, PROSTATAREN UTRIKULUAREN hodiaren
bukaerako zuloa dago (kolore griseko jariakin bat isurtzen duen
guruina da utrikulua). Utrikuluaren zuloaren alde banatan, eskuinean
eta ezkerrean, zulo txiki bat dago; bi zulo horiek HODI EIAKULATZAI-
LEEN bukaerak dira (semena isurtzen dutenak). Veru montanun-aren
bi aldamenetan, bi ildo eratzen ditu mukosak, VERU-REN ALBOKO
ILDOAK; bi ildo horietan, zulotxo batzuk daude, prostata guruinaren
atzealdeko hodien bukaerak. Prostatako uretraren aurreko eta alboko
hormen mukosan ere zenbait zulotxo daude; zulo horietan bukatzen
dira prostata guruinaren aurrealdeko eta alboko hodiak. Mintzezko
uretraren mukosan, LITTREREN GURUINEN hodiak irekitzen dira
(muki-jariatzaileak). Uretra harroko mukosan, COWPERREN GURUIN
bien hodiak bukatzen dira (guruin horiek jariakin likatsu bat, albumina
bezalakoa, isurtzen dute uretra barnera); zati horretako hormaren
gainazalean, zulo edo beheragune batzuk daude, MORGAGNIREN
SINUAK (ez dira guruinen bukaerak).

– Odol-hodizko geruza edo gorputz harroa. Ehun konektibozko
geruza bat da, zuntz elastikotan oso aberatsa dena. Gainera, PLEXUA
eratzen duten zain-hodi ugari ditu. Prostatako uretran eta mintzezko
uretran, oso lodiera txikia du; uretra harroan, aldiz, nabarmen loditzen
da, eta ehun zutikorrek dituzten ezaugarriak hartzen ditu.

– Muskulu-geruza. Muskulu leunez eratua dago. Bi azpigeruza
bereizten dira: barnealdean, luzetarako muskulu-zuntzak daude;
kanpoaldean, zuntz zirkularrak. Zuntz zirkularrek, uretraren hasieran,
URETRAREN BARNEKO ESFINTERRA edo ESFINTER LEUNA
eratzen dute (borondatez kontrolaezina).
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15.4.2 EMAKUMEZKOEN URETRA

Gizonezkoena baino motzagoa da. Hiru zati bereiziko ditugu: GOIKO ZULOA
edo LEPOA, maskuriaren jarraipenean dagoena; GORPUTZA; eta BEHEKO
ZULOA edo MEATUA, kanpoan irekitzen dena. Uretraren aurrean pubisaren
sinfisia dago, eta atzean bagina. Bi egitura horien artean, maskuritik zuze-
nean behera eta aurrera abiatzen da, eta kanpoko ugaltze-organoen artean
bukatzen da. Uretraren meatuaren aurrean klitoria dago; atzean, baginaren
sarrerako zuloa.

Bi geruza bereizten dira emakumezkoen uretraren hormaren egituran:
BARNEKOA edo MUKOSA, eta KANPOKOA edo MUSKULU-GERUZA.
Geruza horien ezaugarriak gizonezkoetan deskribatutakoen antzekoak dira.
Emakumezkoetan ez dugu odol-hodizko geruzarik aurkitzen; geruza horre-
tako osagaiak muskulu-geruzarekin nahasita baitaude.
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Bi zati nagusi bereiziko ditugu gizonezkoen ugaltze-sisteman:

1. Gizonezkoen hozi-zelulak (ESPERMATOZOIDEAK) eta sexu-
hormonak ekoizten dituzten guruinak: BARRABILAK.

2. Hodi luze bat, espermatozoideak kanporatuko dituena. Hodi horretan,
zati hauek bereizten dira barnetik kanpora: HODI DEFERENTEA,
SEMEN-XIXKUA edo SEMEN-BESIKULA, HODI EIAKULATZAILEA
eta URETRA; lehen hiru zatiak bikoitiak dira, eta uretra, bakoitia.
Uretraren azken zatia egitura zutikorrez eta larruazalez inguratuta
dago; organo zilindriko luze bat eratzen du, ZAKILA.

Organo horrez gainera, zenbait EGITURA ERANSKIN ere aztertu behar
dira gizonezkoen ugaltze-sisteman: 1. BARRABILEN POLTSAK;
2. UGALTZE-SISTEMAKO GURUIN ERANSKINAK (PROSTATA,
COWPERREN GURUINAK) eta 3. PERINEOKO MUSKULU ETA APONEU-
ROSIAK.

16.1 BARRABILAK ETA EPIDIDIMOA

ESPERMATOZOIDEAK eta SEXU-HORMONAK ekoizten dituzten orga-
noak dira. Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKERREKOA. Zakilaren azpian
daude, bi izterren artean, perineoaren aurrean, barrabilen poltsen barnean.
Barrabil bakoitzak arrautza-itxura du; bere ardatz nagusiaren norabidea
goitik beherakoa eta aurretik atzerakoa da. Barrabil bakoitzaren gainean eta
atzean, gorputz luzea dago, EPIDIDIMO deiturikoa. Epididimoa ESPERMA-
BIDEEN lehen zatia da, baina, barrabilekin hain erlazio estua duenez
harekin batera aztertzen da. Hiru zati bereizten dira epididimoan: BURUA,
GORPUTZA eta BUZTANA. Epididimoaren burua barrabilaren gainean
dago; barrabiletik datozen KONO EFERENTEEN jarraipena da.
Epididimoaren gorputza goitik behera abiatzen da, barrabilaren atzeko
ertzari jarraituz; erdiko aldean dago BARRABILAREN HILOA.
Epididimoaren buztana barrabilaren atzeko ertzaren behealdean dago, eta
HODI DEFERENTEA haren jarraipena da.
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16.1.1 BARRABILAREN ETA EPIDIDIMOAREN EGITURA

Barrabilaren eta epididimoaren egitura aztertuz gero, osagai hauek berei-
ziko ditugu: 1. ZUNTZEZKO ESTALKIA edo ALBUGINEA; 2. ESPERMATO-
ZOIDEAK EKOIZTEN DITUZTEN HODIAK; 3. ESPERMATOZOIDEAK
BARRABILETATIK ATERATZEN DITUZTEN HODIAK; 4. ESTROMA
KONEKTIBOA.

1. ZUNTZEZKO ESTALKIA edo ALBUGINEA. Barrabila inguratzen
duenari BARRABILEKO ALBUGINE deritzo, eta epididimoa estaltzen
duenari, EPIDIDIMOKO ALBUGINE.

Barrabileko albuginea. Zuntzezko mintz bat da, eta barrabila erabat
estaltzen du. Barrabilaren atzealdean loditu egiten da, eta HIGHMO-
REREN GORPUTZA eratzen du. Piramide-itxura du Highmoreren
gorputzak; piramidearen oinaldea barrabilaren gainazalean kokatzen
da, eta erpina barrabil barnera sartzen da. Highmoreren gorputzaren
erpinetik eta alboko aldeetatik xaflak abiatzen dira, erradioak bezala,
barrabilaren kontrako gainazaleraino. Xafla horiei SEPTA edo
SEPTULA deritze, eta barrabila zati txikiagoetan banatzen dute. Zati
bakoitzak kono- edo piramide-itxura du, eta ESPERMA-LOBULU
deritzo; zati horien erpinek Highmoreren gorputz aldera begiratzen
dute; eta oinaldeek kontrako aldera. Barrabil bakoitzean 250 esperma-
lobulu inguru daude.

Epididimoko albuginea. Barrabileko albuginearen jarraipena da, eta
epididimoa erabat estaltzen du. Barrabilekoa baino askoz ere
meheagoa da.

2. ESPERMATOZOIDEAK EKOIZTEN DITUZTEN HODIAK. SEMEN-
HODIXKAK dira. Esperma-lobuluen barnean daude; 1-4 semen-
hodixka lobulu bakoitzean. Semen-hodixkak esperma-lobuluen oinal-
dean kokatutako sare batean hasten dira; handik, esperma-lobuluaren
erpin aldera abiatzen dira; oso bihurgunetsuak dira, eta beren bidean
anastomosi ugari eratzen dituzte lobulu bereko hodixkekin, bai eta
inguruko lobulukoekin ere. Anastomosiak, batez ere, esperma-lobu-
luen oinaldean dira ugariak. Erpinera hurbiltzean, anastomosiak
gutxitu egiten dira. Highmoreren gorputzera iritsi baino lehen, lobulu
bereko semen-hodixka guztiak tubulu biltzaile bakar bat eratzeko
elkartzen dira. Tubulu biltzaile horiek zuzenak direnez, HODI ZUZEN
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deitzen zaie. Semen-hodixken horman, espermatozoideen ZELULA
AITZINDARIAK eta SERTOLIREN ZELULAK daude. Zelula aitzinda-
riak eta espermatozoideak sostengatzea eta elikatzea da Sertoliren
zelulen funtzioa.

3. ESPERMATOZOIDEAK BARRABILETATIK ATERATZEN
DITUZTEN HODIAK. Semen-hodixketatik ateratakoan, hodi deferen-
tera iritsi baino lehen, espermatozoideek honako hodi hauek zeharka-
tzen dituzte: HODI ZUZENAK, HALLERREN SAREA edo RETE
TESTIS-A, KONO EFERENTEAK eta EPIDIDIMO HODIA.

Hodi zuzenak semen-hodixken segidan daude. Esperma-lobulu
bakoitzetik hodi zuzen bat ateratzen da. Berehala, Highmoreren
gorputzean sartzen dira; han elkartu egiten dira eta sare bat eratzen
dute, Hallerren sarea edo rete testis deiturikoa. Hallerren saretik
kono edo hodi eferenteak ateratzen dira; horiek epididimoaren
buruan sartzen dira eta epididimo hodian bukatzen dira. Hodi eferen-
teak hasieran zuzenak dira, eta gero oso bihurgunetsuak egiten dira
(10-15 inguru dira). Epididimo hodia oso bihurgunetsua da, epididi-
moaren buruan hasten da eta buztanean bukatzen da; handik aurrera
hodi deferente deritzo. Hodi eferenteen eta epididimo hodiaren
hormako epitelioan zelula jariatzaileak daude; horien jariakina esper-
matozoideekin bateratuko da hodien argian.

4. ESTROMA KONEKTIBOA. Espermatozoideak ekoizten eta kanpora-
tzen dituzten hodiak ehun konektibozko matrize batean ezartzen dira:
estroma konektiboan. Estroma oso baskularizatua dago; eta sexu-
hormonak ekoizten dituzten zelulak daude han, LEYDIGEN
ZELULAK.

16.1.2 BARRABILEN POLTSAK

Sei geruzez osaturik daude; kanpoaldetik barnealdera hauek dira:
1. LARRUAZALA edo ESKROTOA, 2. MUSKULU-GERUZA edo DARTOA,
3. GERUZA ZELULARRA edo COOPERREN FASZIA, 4. BIGARREN
MUSKULU-GERUZA edo GERUZA ERITROIDEA, 5. ZUNTZEZKO
GERUZA eta 6. SEROSA edo GERUZA BAGINALA. Geruza horietatik,
lehenengoa komuna da bi barrabilentzat; gainerako geruzak bikoitiak dira,
barrabil bakoitzak bereak ditu.
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1. ESKROTOA. Poltsen larruazala da; inguruko larruazala baino kolore
ilunagokoa da. Aurrealdean, bi barrabilen arteko mugan, goitik behe-
raino doan beheragune edo ildo bat bereizten da eskrotoan, ERDIKO
ERRAFEA. Handik, zeharkako tolesturak abiatzen dira, ESKRO-
TOAREN ZIMURRAK. Gainera, ile luze eta gogorrak daude sakaba-
natuta eskrotoaren azalean.

2. MUSKULU-GERUZA EDO DARTOA. Muskulu-zelula leunez dago
eratua. Zelula horiek eratzen dituzten zuntz gehienak eskrotoaren
erdiko errafearekiko paralelo ezartzen dira. Bi darto-zaku daude, bata
eskuineko barrabilarentzat eta bestea ezkerrekoarentzat. Bi zakuak,
erdialdean, ehun konektibozko geruza mehe batez elkartuta daude;
hala, bi poltsak, eskuinekoa eta ezkerrekoa, bereizten dituen horma
edo trenkada eratzen da.

3. GERUZA ZELULARRA EDO COOPERREN FASZIA. Ehun konekti-
bozko geruza mehe bat da.

4. BIGARREN MUSKULU-GERUZA EDO GERUZA ERITROIDEA.
Kremaster muskuluaren zuntzek eratzen dute. Bi faszikuluren bidez
hasten da kremaster muskulua, faszikulu bat pubis hezurrean eta
bestea arku kruralean finkatzen dira. Bi faszikuluak behera abiatzen
dira, eta, barrabilera iristean, haien zuntzak abaniko eran irekitzen
dira. Abanikoari GERUZA ERITROIDE deritzo. Kremasterraren
zuntzak ildaskatuak dira; haiek uzkurtzean igotzen da barrabila.

5. ZUNTZEZKO GERUZA. Ehun konektibozkoa da. Behealdean, barra-
bilaren eta eskrotoaren arteko lokailua eratzen du.

6. GERUZA BAGINALA. Mintz serosoa da. Bi orri ditu: PARETA-ORRIA
eta ERRAI-ORRIA; bi orrien artean BARRUNBE BAGINALA dago.

16.2 HODI DEFERENTEA

Epididimoaren buztanetik semen-xixkuaren leporaino doan zatia da. Zilindro-
itxura du, eta bukaeran zabalgune bat eratzen du, HODI DEFERENTEAREN
ANPULUA. Bere luzeran zenbait zati bereizten dira: 1. BARRABILEKO EDO
EPIDIDIMOKO ZATIA; 2. ZATI FUNIKULARRA; 3. ZATI INGINALA eta
4. ABDOMENEKO ETA PELBISEKO ZATIA.
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1. BARRABILEKO EDO EPIDIDIMOKO ZATIA. Epididimoaren buzta-
naren jarraipena da. Epididimoaren erdiko aldean kokatuta dago, eta
barrabilaren atzealdea behetik gora zeharkatzen du. Zati hori barrabi-
laren poltsaren barnean dago.

2. ZATI FUNIKULARRA: Barrabileko zatiaren jarraipena da. Oso
azalekoa da. Hodi deferentea barrabilaren poltsatik ateratzen da, eta
gora abiatzen da ESPERMA-KORDOIAREN barnean. Bere mutu-
rrean barrabila zintzilik duen kordoiari deritzo esperma-kordoi. Hodi
deferenteak eta harekin batera doazen arteria, zain, hodi linfatiko eta
nerbioek osatzen dute funtsean esperma-kordoia. Hodi horiek guztiak
ehun konektiboaren bidez elkartuta daude, eta zuntzezko geruza
batek inguratzen ditu. Zuntzezko geruza hori barrabilen poltsetan
aipatu dugunaren jarraipena da. Zuntzezko geruza horren inguruan,
barrabilen poltsetan aipatu ditugun geruzak daude: KREMASTERRA,
GERUZA ZELULARRA, DARTOA eta LARRUAZALA. Hodi ingina-
laren sarrerara iritsitakoan, kordoiak kanpoko lau geruzak galtzen ditu,
eta hodi hartan sartzen da.

3. ZATI INGINALA. Zati funikularraren jarraipena da. Hodi deferentea,
esperma-kordoiko gainerako osagaiekin batera, hodi inginalean
sartzen da; hodi hori zeharkatu ondoren, abdomenaren barrunbera
iristen da.

4. ABDOMENEKO ETA PELBISEKO ZATIA. Abdomenaren barrun-
bean, esperma-kordoiko osagai bakoitzak bere bidea hartzen du. Hodi
deferentea atzera, behera eta erdialdera abiatzen da, eta maskuriaren
alboan kokatzen da. Maskuriaren atzealdera iristen da, eta, masku-
riaren behealdean, hodi deferente bakoitza bere alderdiko semen-
xixkuarekin elkartzen da.

Hodi deferentearen hormaren egituran hiru geruza bereizten ditugu;
kanpotik barnera hauek dira: ADBENTIZIA edo ZUNTZEZKO GERUZA,
MUSKULU LEUNEZKO GERUZA eta MUKOSA. Epitelio pseudogeruzatuak
eta ehun konektibozko korionak eratzen dute mukosa. Muskulu leunezko
geruzan, hiru azpigeruza bereizi behar dira: kanpoko eta barneko geruzetan,
luzetarako muskulu-zuntzak daude; erdiko geruzan, muskulu-zuntz
zirkularrak.
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16.3 SEMEN-XIXKUAK EDO SEMEN-BESIKULAK

Madari-itxurako bi organo luze dira. Pelbisaren barrunbean daude, maskuriaren
atzean, ondestearen aurrean, eta prostataren gainean. Zeharkako norabidea
dute: goitik behera, atzetik aurrera eta albotik erdialdera abiatzen dira. Goiko
ertza lodia da; beheko ertza mehea da, eta hodi deferentearekin elkartzen da.
Semen-xixkuen kanpoko gainazala oso irregularra da, eta barnekoa oraindik
irregularragoa; xixkua ebakitzen bada, milaka zatitan banatua dagoela ikusten
da; benetan, oso kiribildua dagoen hodi luze bat besterik ez da. Semen-
xixkuaren egitura hodi deferentearenaren antzekoa da; horman, kanpotik
barnera, hiru geruza hauek bereizten ditugu: ZUNTZEZKO GERUZA edo
ADBENTIZIA, MUSKULU LEUNEZKO GERUZA eta MUKOSA.

Semen-xixkuen edukia hodi deferenteetatik datorren esperma-likidoa da.
Likido horri xixkuko mukosako zelulek jariaturiko MUKIA gehitzen zaio.

16.4 HODI EIAKULATZAILEAK

Bi dira, ESKUINEKOA eta EZKERREKOA. Hodi deferentearen anpuluaren
eta semen-xixkuaren elkarketaz eratzen dira alde banatan. Bi hodi eiakula-
tzaileak behera eta aurrera abiatzen dira, prostataren horma zeharkatzen
dute eta, bi zulo txikiren bidez, uretraren veru montanum-ean bukatzen dira.

Hodi eiakulatzaileen egitura hodi deferenteen egituraren antzekoa da.
Horman, kanpotik barnera, hiru geruza hauek bereizten ditugu: ZUNTZEZKO
GERUZA edo ADBENTIZIA, MUSKULU LEUNEZKO GERUZA eta
MUKOSA. Gizonezko helduetan, hodi eiakulatzaileko mukosako epitelioko
zelulek funtzio jariatzailea dute; horien jariakina uretrara isurtzen da, eta
esperma-likidoaren osagaietako bat izaten da.

16.5 PROSTATA

Gizonezkoen uretraren hasiera inguratuz dagoen guruin bat da. Beraz, pelbi-
saren barrunbean dago, maskuriaren azpian, perineoko muskuluen gainean,
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pubiseko sinfisiaren atzean eta ondestearen anpuluaren aurrean. Gaztaina-
itxura du; oinaldea goian du, eta erpina behean eta aurrean dago.

Prostatan lau guruin multzo bereizten dira: AURREKO LOBULUKOAK,
ATZEKO LOBULUKOAK eta ALBOKO bi LOBULUETAKOAK. Guruinen
artean, ehun konektiboa, muskulu-zuntz leunak, odol-hodiak, hodi linfatikoak
eta nerbio-zuntzak bereizten dira.

Prostatako guruinen jariakina likido likatsu bat da. Eiakulazio garaian
uretrara isurtzen da, eta esperma-likidoarekin nahasten da.

16.6 COWPERREN GURUINAK

Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Mintzezko uretraren alde banatan daude,
prostataren azpian. Guruin bakoitzaren aurrealdetik jariatze-hodi bat atera-
tzen da. Bi hodiak aurrera abiatzen dira, eta uretra harroaren hasieran ireki-
tzen dira.

Ehun konektibozko eta muskuluzko estroma batek inguratzen du guruin-
ehuna. Eiakulazio garaian, guruin horien jariakina uretrara isurtzen da, eta
esperma-likidoarekin nahasten da.

16.7 ZAKILA

Gernua eta semena (barrabilen eta ugaltze-sistemako guruin eranskinen
jariapenen nahastea) kanporatzen dituen organo zilindrikoa da. Bi zati berei-
ziko ditugu: ATZEKO ZATIA edo PERINEOKO ZATIA, eta AURREKO ZATIA
edo ZATI LIBREA. Atzeko zatia perineoaren aurrealdean dago, pubiseko
sinfisiaren azpian eta aurrean, eta barrabilen poltsen gainean. Aurreko zatia
larruazalez inguraturik dago; atsedean biguna da, eta zuzenean behera abia-
tzen da, barrabilen poltsen aurrean, perineoko zatiarekin angelu akutua
eratzen duela; erekzio garaian, gogortu, luzatu eta handitu egiten da, abdo-
menaren aldera igotzen da eta, hala, perineoko zatiaren norabideari jarrai-
tzen dio.
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Zakilaren atzeko zatia pelbis hezurraren aurreko hormari finkatuta dago,
zakilaren GORPUTZ LEIZETSUEN, zakilaren LOKAILU ZINTZILIKA-
RIAREN eta zakilaren ZUNTZEZKO LOKAILUAREN bidez.

Zakilaren lokailu zintzilikariak xafla triangeluar baten itxura du. Goian,
pubisaren sinfisian eta alboko ehunetan finkatzen da; behera abiatzen da, eta
abaniko eran irekitzen diren zuntzek zakilaren gorputz leizetsuak inguratzen
dituzte.

Lokailu zintzilikariaren atzean dago zakilaren zuntzezko lokailua.
Lokailu horrek zakilaren zuntzezko geruza pubisaren arkuarekin elkartzen du.

Zakilaren aurreko muturra GLANDEAK eratzen du. PREPUZIO deituriko
larruazalezko eta mukosazko tolestura batez inguraturik dago glandea;
aurrean irekigune zabal bat du prepuzioak, glandearen punta agerian uzteko.
Glandearen puntan uretraren bukaerako zuloa dago, GERNU-MEATUA.
Glandearen oinaldearen diametroa zakilaren gorputzaren diametroa baino
handiagoa da; hori dela eta, koroa-antzeko goragune bat eratzen da, GLAN-
DEAREN KOROA. Glandearen koroaren, zakilaren gorputzaren eta prepu-
zioaren artean KOROA-ILDOA edo ILDO BALANOPREPUZIALA eratzen
da. Gernu-meatutik behera eta atzera doan ildoan, mukosaren tolestura
finkatzen da, PREPUZIOAREN FRENULUA edo HARIA; hariaren beste
muturra prepuzioan finkatzen da.

Zakilaren egitura aztertuz gero, bi osagai bereiziko ditugu: 1. ORGANO
ZUTIKORRAK, zakilaren barnealdean kokaturikoak; eta 2. ESTALKI-
SISTEMA, organo zutikorrak estaltzen dituena.

1. ZAKILAREN ORGANO ZUTIKORRAK. GORPUTZ LEIZETSUAK
eta GORPUTZ HARROA dira. Zakilaren gainean dauden zilindro-itxu-
rako bi organo dira gorputz leizetsuak. Bi organo horien erdialdeak
elkartuta daude; hala, goialdean, LEIZE GAINEKO ILDOA eratzen
da, eta, ildo horretan, zakilaren gaineko arteria, zaina eta nerbioa
daude; azpialdean, LEIZE AZPIKO ILDOA eratzen da, eta han
uretraren gorputz harroa dago.

Gorputz leizetsuen egituran hiru osagai aurkitzen ditugu:
ZUNTZEZKO ESTALKIA, TRABEKULAK eta AREOLAK. Zuntzezko
estalkia edo ALBUGINEA ehun konektibozko mintz elastiko eta

��




gogorra da, eta gorputz leizetsu bakoitza kanpoaldetik inguratzen du.
Albugineak TRABEKULA deituriko luzakinak bidaltzen ditu gorputz
leizetsuen barnealdera; luzakin horiek AREOLA deituriko zati txikitan
banatuko dute gorputz leizetsua. Areolak, bestalde, odol-kapilarrez
beteta daude.

Gorputz harroa zakilaren azpialdean dago, leize azpiko ildoan, eta
uretraren azken zatia inguratzen du. Zilindro-itxurakoa da. Atzean,
ERRABOIL deituriko zabalgune bat du; aurrean, beste zabalgune bat
du, lehen aipaturiko GLANDEA. Gorputz harroaren egitura gorputz
leizetsuena bezalakoa da.

2. ZAKILAREN ESTALKIAK. Kanpotik barnera hauek dira: LARRUA-
ZALA, MUSKULU-GERUZA, GERUZA ZELULARRA eta GERUZA
ELASTIKOA.

Zakileko larruazalaren segidan, atzean, pubiseko eta barrabilen
poltsetako larruazala dago; aurrean, prepuzioko larruazala dago
jarraian.

Muskulu-geruza muskulu-zuntz leunez dago eratuta. Barrabilen
poltsetako dartoaren jarraipena da.

Geruza zelularra ehun konektibozkoa da. Zuntz elastikotan aberatsa
da.

Geruza elastikoa zuntz elastikoz dago eratua, eta ZAKILAREN
FASZIA ere deitzen zaio. Organo zutikorrekin kontaktuan dagoen
geruza da.

16.8 GIZONEZKOEN PERINEOA

Pelbisaren barrunbearen azpialdea ixten duten egitura bigunek eratzen dute
PERINEOA. Atzean ONDESTEAK, eta aurrean URETRAK eta UGALTZE-
ORGANOEK zeharkatzen dute.

Perineoaren egituran bi osagai bereiziko ditugu: MUSKULUAK, bi
planotan ezarriak; eta horien arteko APONEUROSIAK.

Perineoko muskuluak muskulu eskeletikoak dira. Goiko planoan bi
muskulu bikoiti bereiziko ditugu: UZKIAREN MUSKULU JASOTZAILEA eta
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ISKIONAREN ETA KOKZIXAREN ARTEKO MUSKULUA. Beheko planoko
muskuluak bi taldetan banatuko ditugu: perineoaren aurrealdeko musku-
luak eta perineoaren atzealdeko muskuluak. Perineoaren aurrealdeko
muskuluak uretraren eta zakilaren erroaren inguruan daude; hauek dira:
PERINEOKO SAKONEKO ZEHARKAKO MUSKULUA, PERINEOKO
AZALEKO ZEHARKAKO MUSKULUA, ISKIONAREN ETA GORPUTZ
LEIZETSUAREN ARTEKO MUSKULUA, ERRABOILAREN ETA GORPUTZ
LEIZETSUAREN ARTEKO MUSKULUA eta URETRAREN KANPOKO
ESFINTERRA. Perineoaren atzealdeko muskulua uzkiaren inguruan dago;
UZKIAREN KANPOKO ESFINTERRA da.
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Bi zati nagusi bereizten dira emakumezkoen ugaltze-sisteman:

1. OBULUTEGIAK, edo emakumezkoen hozi-zelulak (OBULUAK edo
OBOZITOAK) eta sexu-hormonak ekoizten dituzten guruinak.

2. Hodi luze bat, obulutegi ingurutik gorputzaren kanpo-azaleraino
doana; zati hauek bereizten dira: FALOPIOREN TRONPAK,
UMETOKIA eta BAGINA.

Baginaren bukaeraren inguruan, KANPOKO UGALTZE-ORGANOAK
edo BULBA bereizten dira.

Esandako organoz gainera, emakumezkoen PERINEOA ere aztertuko
dugu.

17.1 OBULUTEGIAK

Emakumezkoen hozi-zelulak eta sexu-hormonak ekoizten dituzten
guruinak dira. Bi dira, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Umetoki atzeko barrun-
bean daude, alde banatan, pelbisaren barrunbearen alboko hormaren kontra,
ondestearen aurrean eta umetokiaren lokailu zabalaren eta Falopioren tron-
paren atzean.

Obulutegiak arrautza-itxurakoak dira. Bi alde bereiziko ditugu: kanpokoa
edo horma aldekoa, eta barnekoa edo tronpa aldekoa; bi ertz: aurrekoa edo
hiloduna eta atzekoa edo librea; eta bi polo: goikoa edo tronpa aldekoa, eta
behekoa edo umetoki aldekoa.

Obulutegi bakoitzean lau lokailu finkatzen dira: 1. TRONPAREN ETA
OBULUTEGIAREN ARTEKO LOKAILUA, 2. UMETOKIAREN ETA OBULU-
TEGIAREN ARTEKO LOKAILUA, 3. OBULUTEGIAREN MESOA, eta
4. OBULUTEGIAREN LOKAILU ZINTZILIKARIA edo ILEON-
HEZURRAREN ETA OBULUTEGIREN ARTEKO LOKAILUA. Tronparen
eta obulutegiaren arteko lokailuak Falopioren tronparen pabiloiarekin
elkartzen du obulutegia. Umetokiaren eta obulutegiaren arteko lokailuak
umetokiaren angeluarekin elkartzen du obulutegia. Obulutegiaren mesoak
umetokiaren lokailu zabalarekin elkartzen du obulutegia. Obulutegiaren
lokailu zintzilikariak pelbisaren barrunbearen hormarekin elkartzen du
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obulutegia. Beraz, finkatzeko lokailu ugari ditu obulutegi bakoitzak; hala ere,
oso mugikorrak dira.

Kanpoaldetik barnealdera, hiru zati bereiziko ditugu obulutegiaren
egituran: EPITELIO GERMINALA, AZALA eta MUINA.

Obulutegia kanpoaldetik inguratzen duen geruza bakuna epitelio germi-
nala da. Barnealdean azala du.

Azalak, kanpoaldean, OBULUTEGIAREN ALBUGINEA eratzen du; albu-
ginearen barnealdean, OBULUTEGIAREN ESTROMA bereizten da; estroma
horretan, OBULUTEGIKO FOLIKULUAK daude; folikulu horiek garatze-
maila ezberdina dute.

Jaiotzatik pubertaroraino, 400.000 FOLIKULU PRIMARIO inguru daude
obulutegian; OBOZITO PRIMARIOA ZELULA FOLIKULAR gutxi batzuz
inguratuta aurkitzen dugu folikulu primarioaren egituran.

Pubertarotik aurrera, hipofisiko hormonen eraginez, hileroko zikloak
jarriko dira martxan obulutegian. Hileroko ziklo bakoitzean, zenbait folikulu
primario hazten hasiko dira. Zikloaren lehen egunetan, GUNE PELUZIDO
deituriko mintza eratzen da obozito primarioaren inguruan. Zelula folikularrak
ugaritu egiten dira, eta GERUZA PIKORTSUA eratzen dute obozitoaren
gune peluzidoaren inguruan. Aldaketa horien guztien ondorioz, folikulu prima-
rioak FOLIKULU SEKUNDARIO bilakatuko dira.

Zikloaren hurrengo egunetan, geruza pikortsuko zelulen artean LIKIDO
FOLIKULARRA pilatzen hasiko da. Obulutegiko estromako zenbait zelulek
TEKA deituriko beste geruza bat eratuko dute folikuluaren geruza pikor-
tsuaren inguruan. Aldaketa horien ondorioz, folikulu sekundarioak FOLIKULU
TERTZIARIO bilakatuko dira.

Likido folikularrezko aintzira txikiak elkartu egingo dira, eta aintzira bakarra
eratuko dute, ANTRO FOLIKULARRA. Gune peluzidoa inguratzen duten
geruza pikortsuko zelulek KOROA RADIATA deituriko geruza eratuko dute.
Tekako zelulak ugaritu egiten dira, eta bi azpigeruza eratuko dituzte,
BARNEKO TEKA (horko zelulek sexu-hormonak ekoitziko dituzte) eta
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KANPOKO TEKA. Horrela eratutako folikuluari DE GRAAFEN FOLIKULU
edo FOLIKULU HELDU deritzo.

Hileroko zikloaren 14. egunean, De Graafen folikuluak obulutegiaren
azala pitzatzen du; bera ere hautsi egiten da, eta OBOZITOA askatzen du.
Garai hori OBULAZIO GARAIA da. Falopioren tronpak jasotzen du askatu-
tako obozitoa. Hautsi den folikuluaren antroa odolez betetzen da, eta
GORPUTZ HEMORRAGIKOA eratzen da. Geruza pikortsuko eta tekako
zelulak ugaritu egiten dira, eta folikulu hemorragikoko odola lipidoz beteriko
ZELULA HORIZ ordeztuko da; hala, GORPUTZ LUTEOA edo GORPUTZ
HORIA eratuko da. Gorputz luteoko zelulek sexu-hormonak ekoitziko dituzte.

OBULUA ernaldu ez bada, hileroko zikloaren 24. edo 25. egunerako
gorputz horia atrofiatu egingo da, eta GORPUTZ ZURI bilakatuko da.
Obulutegian, beste ziklo bat hasiko da. OBULUA ernaltzen bada, haurdunaldi
osoan iraungo du gorputz horiak, eta ez da martxan jarriko hileroko beste
ziklorik, harik eta erditzea gertatu arte.

Hileroko ziklo bakoitzean, hazten hasten diren folikulu primarioetatik bat
bakarra hausten da; beste guztiak atrofiatu egiten dira, eta FOLIKULU ATRE-
SIKOAK eratzen dituzte.

Menopausiatik aurrera, gorputz zuriak eta folikulu atresikoak baino ez dira
bereiziko obulutegian.

Obulutegiaren barneko zatia muina da; ehun konektiboz eraturik dago,
eta nerbioak, odol-hodiak eta hodi linfatikoak daude bertan.

Obulutegiaren azala leuna da pubertaroa baino lehen. Obulazioak gerta-
tzen diren bitartean, obulutegiaren azala irregular bilakatzen da.
Menopausiatik aurrera, azala leundu egiten da berriro.

17.2 FALOPIOREN TRONPAK

Obulua obulutegitik umetokira eramaten duten hodiak dira. Bi dira, ESKUI-
NEKOA eta EZKERREKOA. 10-12 cm inguru neurtzen dute. Lau zati berei-
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ziko ditugu: HORMA BARNEKO ZATIA, ISTMOA, ANPULUA eta PABILOIA
edo INFUNDIBULOA.

Horma barneko zatia umetokiaren hormaren barnean dago. Umetokiaren
barrunbean irekitzen da batetik, TRONPAREN UMETOKIKO IREKIGU-
NEAREN bidez; eta, bestetik, tronparen istmoan du jarraipena.

Umetokiaren hormatik ateratzen den zatia da istmoa. Alde banatan,
umetokiaren angeluan finkaturiko bi lokailuen artetik irteten da: umetokiaren
eta obulutegiaren arteko lokailuaren eta lokailu biribilaren (umetokia pubisa-
rekin elkartzen du horrek) artetik, hain zuzen ere. Istmoa umetokiaren ange-
lutik zuzenean albora abiatzen da, obulutegiaren beheko poloaren bila.

Tronparen anpulua istmoaren jarraian dago, eta hura baino zabalagoa
da. Obulutegiaren aurreko ertza behetik gora inguratzen du anpuluak.
Obulutegiaren goiko polora iritsitakoan, erdiko aldera tolesten da; gero,
zabaldu egiten da, eta pabiloian du jarraipena.

Pabiloia obulutegiaren erdiko aldean dago. Zulo bat dago han, TRON-
PAREN ABDOMENEKO IREKIGUNEA. Zulo horretatik sartzen da obulute-
gitik kanporatutako obulua. Pabilioaren abdomeneko zuloaren inguruan,
FINBRIA deituriko luzakinak bereizten ditugu. Finbria bat gainerakoak baino
luzeagoa da, eta obulutegiarekin elkartzen da.

Peritoneoak tronpak estaltzen ditu, eta haien aurrean eta atzean erortzean
eratutako tolestura da UMETOKIAREN LOKAILU ZABALA. Tronpak estal-
tzen dituen peritoneo zatiari TRONPAREN MESO deritzo. Tronpako perito-
neoaren gainean, heste-lakioak daude.

Hiru geruza hauek bereiziko ditugu tronpen hormaren egituran, barneal-
detik kanpoaldera: MUKOSA, MUSKULU-GERUZA eta SEROSA.

Mukosak luzetarako tolesturak eratzen ditu. Hango epitelioa zilindriko
bakuna da; zelula batzuk ziliodunak dira, besteak zilio gabeak; azken horiek
zelula jariatzaileak dira. Obulutegiaren hileroko zikloaren arabera, epitelioan
aldaketak gertatzen dira.
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Muskulu-geruza muskulu-zelula leunezkoa da; bi azpigeruza bereiziko
ditugu: barnekoa edo zuntz zirkularrena eta kanpokoa edo luzetarako
zuntzena. Umetokira hurbiltzen goazen heinean, muskulu-geruzaren lodita-
suna handitu egiten da.

Serosak tronpa estaltzen du, horma barneko zatia izan ezik.

17.3 UMETOKIA

Falopioren tronpen eta baginaren artean dagoen zatia da. Maskuriaren
atzean eta ondestearen aurrean dago, heste-lakioen azpian, eta bere jarrai-
penean dagoen baginaren gainean.

Kono-itxura du; konoaren erpina behealdean dago, eta oinaldea goial-
dean. Umetokiaren erdian gune estuago bat bereizten da, UMETOKIAREN
ISTMOA. Istmoak umetokia bi zatitan banatzen du: goikoa edo GORPUTZA,
eta behekoa edo LEPOA.

Umetokiaren gorputza aurrealdera okertzen da; maskuriaren gainean
kokatzen da, eta, hala, umetokiaren lepoarekin 120°-ko angelua eratzen du.
Edonola ere, umetokia oso mugikorra da, eta bere posizioa aldatu egiten da
inguruko organoen (ondestea, maskuria) egoeraren arabera. Goiko ertzari
FUNDUS deritzo. Umetokiaren gorputzeko barrunbeak triangelu-itxura du;
triangeluaren alboko bi angeluetan, tronpen irteerak daude; triangeluaren
beheko angeluaren hurrena istmoaren barrunbea dago.

Umetokiaren lepoa istmoaren hurrena dago; bien arteko komunika-
zioari LEPOAREN BARNEKO ZULO edo IREKIGUNE deritzo.
Behealdean, umetokiaren lepoaren segidan bagina dago. Lepoaren zati bat
baginaren barnean dago; zati horri TENKA-MUTUR deritzo. Tenka-mutu-
rraren erdian bereizten da umetokiaren LEPOKO KANPOKO ZULOA edo
IREKIGUNEA.

Peritoneoak umetokiaren fundusa eta atzealdea estaltzen ditu.
Umetokiaren aurrean, MASKURIAREN ETA UMETOKIAREN ARTEKO
ZAKUA eratzen du. Umetokiaren atzean, UMETOKIAREN ETA ONDES-
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TEREN ARTEKO ZAKUA edo DOUGLASEN ZAKUA eratzen du. Alde
banatan, umetokiaren alboko ertzean, peritoneoak eraturiko LOKAILU
ZABALA finkatzen da; lokailu hori, bestalde, pelbisaren barrunbearen
horman finkatuko da.

Umetokiaren hormaren egituran hiru geruza hauek bereiziko ditugu,
barnealdetik kanpoaldera: MUKOSA edo ENDOMETRIOA, MUSKULU-
GERUZA edo MIOMETRIOA, eta KANPOKO GERUZA edo PERIMETRIOA.

Mukosa edo endometrioa. Epitelio zilindriko bakun zilioduna eta
koriona bereiziko ditugu. Korionean, odol-hodi ugari eta guruin exokrinoak
daude. Lepoan tolesturak eratzen ditu endometrioak. Hileroko zikloaren
arabera, aldaketak gertatuko dira.

Hileroko odol-galtzea gertatu ondoren, obulutegiko folikuluak hazten
hastearekin batera, endometrioa loditu egiten da; epitelioko zelulak ugaritu
egiten dira; korioneko guruinak ugaritu eta handitu egiten dira; eta korioneko
odol-hodiak luzatu egiten dira. Garai horri ENDOMETRIOAREN UGAL-
KETA-GARAIA edo GARAI FOLIKULAR deritzo.

Geroago, gorputz luteoa eratzearekin batera, endometrioa oraindik
gehiago loditzen da; guruinak kiribildu egiten dira, eta haien zelulek gluko-
genoa pilatzen eta guruinaren argira jariatzen dute. Korioneko arteriak kiri-
bildu egiten dira, eta endometrioaren azaleraraino luzatzen dira. Garai horri
GARAI JARIATZAILE edo LUTEO deritzo.

OBULUA ernaldu bada, garai jariatzaileak haurdunaldia bukatu arte
iraungo du. Haurdunaldian, DEZIDUA deituko zaio endometrioari.

OBULUA ernaldu ez bada, gorputz luteoa atrofiatu egiten da, sexu-
hormonen ekoizpena jaisten da, eta, horren ondorioz, hileroko odol-galtzea
gertatzen da. Odol-galtzearekin batera, endometrioko azaleko geruzak ere
galdu egingo dira. Garai horri ODOL-GALTZEAREN GARAI deritzo; 4-5
egun irauten du, obulutegian folikulu primario batzuk berriro hazten hasi arte.
Hala, ziklo berri bati emango zaio hasiera.

Muskulu-geruza edo miometrioa: Umetokiko hormaren hiru geruzetatik
lodiena da. Muskulu-zuntz leunez eraturik dago. Muskulu-zuntzek hiru azpi-
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geruza eratzen dituzte: barneko geruzan, luzetarako zuntzak daude; erdiko
geruzan, zuntz zirkularrak bereizten dira; eta kanpoko geruzan, berriro, luze-
tarako zuntzak aurkituko ditugu. Oso baskularizatua dago miometrioa, eta
ehun konektibozko zuntzetan aberatsa da.

Kanpoko geruza. Peritoneoak estaltzen duen gunetan serosa da (fundu-
sean eta aurrealdearen eta atzealdearen goialdea). Beste guneetan, ehun
konektibozko adbentizia da.

17.4 BAGINA

Umetokiaren lepotik gorputzaren kanpo-azaleraino doan hodia da.
Maskuriaren atzean eta ondestearen aurrean dago, umetokiaren azpian. 7-
10 cm inguru neurtzen du. Oso horma elastikoak ditu. Baginaren goiko mutu-
rrak umetokiaren tenka muturra inguratzen du. Beheko muturreko zuloa
mukosazko tolestura batek txikitzen du, HIMENAK. Himena apurtutakoan
geratzen diren himen-hondarrei KARUNKULA MIRTIFORME deritze.

Baginaren hormaren egituran hiru geruza hauek bereizten ditugu,
barnealdetik kanpoaldera: MUKOSA, MUSKULU-GERUZA eta ADBEN-
TIZIA. Epitelio zapal geruzatu keratinagabea aurkitzen dugu mukosan;
tolesturak eratzen ditu, eta, hileroko zikloaren arabera, aldaketak gerta-
tzen dira mukosan. Muskulu-geruzan, muskulu-zuntz leun zirkularrak eta
luzetarakoak daude; barnealdean, zuntz zirkularrak dira ugarienak;
kanpoaldean, luzetarakoak dira ugarienak; zuntz ildaskatu batzuk ere
bereizten dira. Adbentizia ehun konektibozkoa da; odol-hodiak eta
nerbioak ditu.

17.5 KANPOKO UGALTZE-ORGANOAK EDO BULBA

Abdomenaren aurreko hormaren azpian, perineoaren aurrean eta bi izterren
artean daude. Egitura horiek bereiziko ditugu: PUBISA edo VENUSEN
MENDIA, EZPAIN HANDIAK, EZPAIN TXIKIAK, EZPAINEN ARTEKO
GUNEA eta KLITORIA.
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Pubisa edo Venusen mendia

Bulbaren aurrealdean dagoen goragune bat da. Pubisaren sinfisiaren
aurrean dago, eskuineko eta ezkerreko iztaietako tolesturen artean. Goian,
abdomenaren aurreko horma du jarraian; behean, ezpain handiak. Lodiera
aldakorra du, pertsonaren loditasunaren arabera. Pubertarotik aurrera ile luze
eta gogorrek estaltzen dute. Egituran, geruza hauek bereiziko ditugu,
kanpoaldetik barnealdera: larruazala, ehun adiposozko geruza eta zuntz
elastikoz eraturiko xafla.

Ezpain handiak

Venusen mendiaren atzean eta azpian daude. Bi dira: eskuinekoa eta
ezkerrekoa. Aurretik atzerako norabidea dute. Alboko aldea izterren barneal-
dearekin erlazionatzen da. Erdiko aldea kontrako aldeko ezpain handiarekin
eta alderdi bereko ezpain txikiarekin erlazionatzen da. Alderdi bereko ezpain
handia eta ezpain txikia ildo batek bereizten ditu. Bi ezpain handien aurreko
muturrak elkartuta daude, eta BULBAREN AURREKO KOMISURA eratzen
dute. Atzeko bi muturrak ere elkartuta daude, eta BULBAREN ATZEKO
KOMISURA eratzen dute.

Ezpain handien egituran bost geruza hauek bereiziko ditugu, kanpoal-
detik barnealdera:

1. LARRUAZALA. Ezpainen albokoak ileak ditu; kolore iluna du, eta
izerdi-guruin eta bilgor-guruin ugari daude bertan.

2. DARTOA. Muskulu-zuntz leunez eraturiko geruza da.

3. EHUN ADIPOSOZKO AZALEKO GERUZA.

4. ZUNTZ ELASTIKOZKO MINTZA.

5. EHUN ADIPOSOZKO SAKONEKO GERUZA.
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Ezpain txikiak

Ezpain handien erdiko aldean daude. Horien norabidea ere aurretik atze-
rakoa da. Alboko aldea alderdi bereko ezpain handiaren erdiko aldearekin
erlazionatzen da. Erdiko aldea beste aldeko ezpain txikiaren erdiko aldea-
rekin erlazionatzen da. Bi ezpain txikien artean EZPAINEN ARTEKO GUNEA
bereizten da. Ezpain txikien AURREKO MUTURRA, klitorira iritsi baino
lehen, bi orritan banatzen da, AURREKO ORRIA eta ATZEKO ORRIA.
Atzeko orria klitoriaren atzealdera abiatzen da, eta, beste aldekoarekin
batera, KLITORIAREN FRENULUA EDO HARITXOA eratzen du. Ezpain
txikiaren aurreko orria klitoriaren aurrera abiatzen da, eta, beste aldekoarekin
batera, KLITORIAREN PREPUZIOA eratzen du. Ezpain txikien ATZEKO
MUTURRA alderdi bereko ezpain handiaren erdiko aldearen erdi parean
bukatzen da.

Ezpain txikien egituran, hiru geruza bereiziko ditugu: larruazalezko bi
geruza eta bi geruza horien artean dagoen ehun konektibozko geruza bat;
ehun konektibo hori zuntz elastikotan oso aberatsa da, gantzik gabea. Bilgor-
guruinak oso ugariak dira ezpain txikietan.

Ezpain arteko gunea edo bestibulua

Bi ezpain txikien eta bi ezpain handien artean mugatutako gunea da.
Aurrean klitoria du; atzean, bulbaren atzeko komisura. Gune honetan daude
GERNU-MEATUA eta BAGINAREN BEHEKO ZULOA. Gainera, bestibuluan
zenbait guruin irekitzen dira: BESTIBULUKO GURUIN TXIKIAK eta BESTI-
BULUKO GURUIN HANDIAK edo BARTHOLINEN GURUINAK. Guruin
horiek jariakin mukitsua isurtzen dute.

Klitoria

Organo erektila edo zutikorra da. Bulbaren aurrealdean dago. Iskionean
eta pubisean finkaturik dauden bi gorputz leizetsuetan hasten da. Bi gorputz
horiek elkartu egiten dira, eta organo zilindriko bakarra eratze dute, KLITO-
RIAREN GORPUTZA. Behera eta atzera abiatzen da klitoriaren gorputza;
horren bukaerako muturrari GLANDE deritzo. Glandearen aurrealdea eta
aldamenak klitoriaren prepuzioak estaltzen ditu. Glandearen atzealdean
klitoriaren haritxoa dago.
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17.6 EMAKUMEZKOEN PERINEOA

Gizonezkoen perineoaren itxura eta mugak ditu. Egitura ere berdintsua du.
Zenbait berezitasun aipatu behar dira: ez da zakilik eta barrabilik agertzen,
emakumezkoen kanpoko ugaltze-organoetan deskribaturiko egiturak azal-
tzen dira.
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