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Etorkizunean, autoak airetik hegan ibiliko dira; planeta batetik 
beste batera joango gara oporretan; eta etxeko lan guztiak ma-
kinek egingo dituzte. 
Gizakiok ez ditugu sukaldean prestatutako jaki gozoak jango: pilu-
lak hartuko ditugu, eta pilula horiek gure organismoak behar dituen 
mantenugai guztiak emango dizkigute, dagokion proportzioan.
Zenbait koloretako pilulak egongo dira: horiek zerealak ordez-
katuko dituzte; gorriek, haragia; ur dinek, arraina; berdeek, baraz-
kiak... Akabo sukaldean aritzea, pilulek emango digute behar du-
gun guztia, pentsatu beharrik gabe!

NUTRIZIOA I. BARNE-INGURUNEA 
ETA ZIRKULAZIO-APARATUA
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Aurkibidea 
1  Nutrizio-funtzioa Nutrizio-funtzioa

2   Gizakiaren  Gizakiaren

nutrizioa

3  Zirkulazio-sistema Zirkulazio-sistema

4  Sistema linfatikoa Sistema linfatikoa

 

 

BAIETZ ONGI EGIN!

Begiratu irudi honi eta erantzun galderei. Argudia-
tu erantzuna.

a) Zure ustez, gerta al daiteke pilulek gure elika-
tzeko modua ordezkatzea etorkizunean? Gus-
tatuko al litzaizuke hori gertatzea?

b) Sentituko al zenuke janari egin berriaren zapo-
rearen eta usainaren falta?

c) Lagungarriak izango al lirateke pilula ho-
riek elikadurarekin lotutako osasun-arazoak 
desagerrarazteko?

d) Ba al dago gaur egun testuko pilulen antzeko 
elikagairik edo botikarik?

Zer dakizu elikaduraz?
a) Zergatik dauka gure organismoak materia asi-

milatzeko beharra? Eta energia asimilatzekoa?

b) Ura mantenugai bat al da?

c) Ezagutzen dituzun dietetatik, zein iruditzen zai-
zu onena?

d) Gizakion kasuan, zer aparatuk hartzen dute 
parte nutrizio-funtzioan?

e) Nondik hartzen dituzte zure organismoko zelu-
lek beharrezko dituzten mantenugaiak?

f) Zergatik da odola ezinbestekoa gure 
organismoan?

g) Zer barrunbe ditu giza bihotzak?

h) Ba al dago odolean zehar zirkulatzen duen zelu-
larik? Zer funtzio betetzen dituzte zelula horiek?
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38 2. UNITATEA

1 Nutrizio-funtzioa
Dakizunez, izaki bizidun guztiok hiru bizi-funtzio egiten ditugu: nutrizio-fun-
tzioa, erlazio-funtzioa eta ugaltze-funtzioa, hain zuzen. Gainera, gizakiok orga-
nismo zelulaniztunak garenez, barne-ingurune bat izan behar dugu, bizi-funtzio 
horien konstantzia bermatzeko, antolaketa-maila guztietan.

Materia eta energia ingurumenean daude, elikagai eta mantenugai gisa. Man-
tenugaiak substantzia kimiko batzuk dira, eta organismo bizidunok behar-be-
harrezko ditugu, bizi-jarduerak egiteko. 

Izaki bizidunen eta ingurunearen artean materia eta energia trukatzeko 
egiten den prozesua da nutrizioa.

Materia eta energia beharrezko ditugu gure materia sortu ahal izateko, 
gure organismoko egiturak berritu ahal izateko eta gure eguneroko jardue-
rak egin ahal izateko.

 BA AL ZENEKIEN?

Egunero jatea eta 
edatea baino gehiago da 
nutrizioa. Era askotako 
mantenugaiek hartzen 
dute parte nutrizioan, 
eta zenbait aparatu 
edo sistemaren bidez 
txertatzen dira gure 
organismoan. Aparatu 
edo sistema horiek 
guztiak ezinbestekoak 
dira nutrizio-funtzioa 
gauzatzeko.

 1. Gure gorputzari mantenugaiak helaraztea
a ) Zenbait bidetatik helaraz diezazkiokegu mantenugaiak gure orga-

nismoari. Zer bide ezagutzen dituzu zuk?  
b ) Demagun senide bat edo lagun bat ospitalean duzula eta ezin duela 

jan, urdaileko arazoak dituelako. Nola txertatuko dizkio mantenu-
gaiak bere organismoari?

c ) Orain, begiratu arretaz argazki honi. Astronauta bat ageri da espa-
zioan, espazio-ontzitik kanpo lanean. Lan horiek ontziari konponke-
ta tek nikoren bat egiteko edo ikerketa-esperimenturen baterako 
egiten dira normalean, eta hainbat orduz iraun dezakete (luzeenak 
8 ordu eta 56 minutu 
iraun zuen!). Jakinda 
espazioan hutsa beste-
rik ez dagoela, nolatan 
egin dezake lan astro-
nautak espazioan hain 
denbora luzez? Begira-
tu bizkarrean itsatsirik 
daraman kaxa itxurako 
konpartimentu horri, 
lagungarri izango bai-
tzaizu galderaren eran-
tzuna asmatzeko. 

PENTSATU ETA HAUSNARTU
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392. UNITATEA

1.1. Elikadura nutrizioaren barruan
Batzuetan, nutrizio eta elikadura terminoak sinonimo gisa erabiltzen dira. Bai-
na, ikusi dugunez, hori ez da zuzena, funtsezko desberdintasun bat baitago 
bien artean. 

Nutrizioa oso funtzio zabala eta orokorra da: organismoari mantenugaiak txer-
tatzea, haiek erabiltzea eta ondoren hondakin gisa kanporatzea hartzen ditu 
barruan.

Gogoan al duzu zer ziren mantenugaiak? Gizakiak behar dituen mantenugaie-
tako asko elikagaietan daude, eta elikaduraren bidez sartzen ditugu mantenu-
gai horiek gure organismoan. Agian horregatik lotzen dira horrenbeste nutrizio 
eta elikadura terminoak, esanahi bera izango balute bezala, eta horregatik era-
biltzen dira batzuetan oker, bata bestearen ordez.

Elikagaiak janez edo edanez gure organismoari mantenugaiak txertatzeko 
prozesua da elikadura.

BA AL ZENEKIEN?

Amaren sabelean 
dagoenean, fetua 
gara tzen ari da 
oraindik, eta ezin du 
jakirik jan. Karenaren 
bidez jasotzen ditu 
mantenugaiak. 

2.1 irudia. Elikadura eta nutrizioa.

Elikadura
Hauek janez gero…

Nutrizioa
Gorputzera heltzen dira…

Zuntza, 
bitaminak eta 
mineralak

Proteinak eta 
gantzak

Karbohidratoak

1. Erantzun galdera hauei:
a ) Azaldu zer desberdintasun dagoen elikadura-

ren eta nutrizioaren artean.
b ) Dakizunez, elikadura aldatu egiten da zenbait 

faktoreren arabera, eta kultura eta herrialde 

bakoitzak bere elikadura-ohiturak ditu, baita 
familia bakoitzak ere. Ikertu Interneten zer 
elikagai dauden debekatuta erlijio jakin ba-
tzuetan eta zergatik debekatu dituzten. 
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40 2. UNITATEA

1.2. Mantenugaiak
Gizakiarentzat garrantzitsuenak diren mantenugaiak bi taldetan sailkatzen 
dira, haien izaera kontuan hartuta:

• Ez-organikoak. Materia bizidunean nahiz bizigabean daude. Ura, gatz mine-
ralak eta oxigenoa sartzen dira hemen. 

• Organikoak. Materia bizidunean soilik daude. Lau mota bereizten dira: gluzi-
doak, lipidoak, proteinak eta bitaminak. Polimero izeneko molekula handiak 
dira, eta molekula horiek monomero izeneko molekula txikiagoz osaturik 
daude.

Mantenugai mota bakoitzak konposizio jakin bat du eta funtzio jakin bat be-
tetzen du. Hurrengo tauletan daude adierazita mantenugai ez-organikoen eta 
mantenugai organikoen ezaugarriak: 

 HIZTEGIA

Polimeroa: hainbat 
monomeroz osaturiko 
molekula handia.
Monomeroa: molekula 
txikia.
Funtzio katalizatzailea: 
entzima izeneko proteina 
mota batek egiten duen 
funtzioa da; metabolismo 
zelularraren erreakzio 
kimikoak azkartzean 
datza, zehazki.
Molekula diatomikoa: 
bi atomoz osaturiko 
molekula.
Organismo oxibiotikoa: 
bizi-jarduerak egiteko 
oxigenoa behar duen 
organismoa.

Mantenugai ez-organikoak

Ura Gatz mineralak Oxigenoa

Gure gorputzeko konpo-
sizioaren % 65 ura (H2O) 
da. Urak zenbait funtzio 
betetzen ditu gure gorput-
zean. Azpimarragarrienak 
hauek dira: tenperatura 
erregula tzen du, substan-
tziak garraiatzen ditu eta 
metabolismoaren erreakzio 
guztiak ingurune horretan 
gertatzen dira.
Egunean 2-3 l ur edatea ko-
meni da.

Gatz mineralak bi era-
tan ager daitezke: ioi gisa 
disoluzioetan edo kris-
tal-sare gisa. Batzuk erre-
gulatzaileak dira —adibidez, 
gatz arrunteko kloruro ioiek 
[Cl–] eta sodio ioiek [Na+], 
bai eta potasio ioiek [K+] 
ere, nerbio bidezko uzkur-
duran parte hartzen dute–. 
Beste batzuek, berriz, egitu-
rak sortzen laguntzen dute, 
kaltzio fosfatoa [Ca3PO4], 
adibidez, kristal-sare eran 
egoten da, eta hezurrak eta 
hortzak osatzen ditu. 
Oso kantitate txikitan baino 
ez dira behar. 

Oxigenoa ere mantenugai 
bat da, eta molekula dia-
tomiko (O2) gisa sartzen da 
gure organismoan, arnaske-
taren bidez.
Oxigenoa ezinbestekoa da 
arnasketa zelularrerako. Ar-
nasketa zelularraren bidez,  
organismo oxibiotikoe-
tako zelulek, hala nola giza-
kienek, energia lortzen dute 
mantenugaietatik. 

2. Erantzun galdera hauei:
a ) Nola sailkatzen dira mantenugaiak? Adierazi 

talde bakoitzeko bi mantenugai mota.
b ) Adierazi zer desberdintasun dagoen mante-

nugai organikoen eta ez-organikoen artean.

c ) Aipatu zer mantenugai dituen jolas-orduan 
egiten duzun hamaiketakoak.

d ) Ezagutzen al duzu zuzenean organismora 
sartzen den mantenugairik? Zein da edo zein 
dira?

JARDUERAK
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412. UNITATEA

Mantenugai organikoak

Gluzidoak 
(karbohidratoak) Lipidoak (gantzak) Proteinak Bitaminak

Energia ematea da gluzidoen 
funtzio nagusia.
Monomeroak badira, mono-
sakarido esaten zaie (glukosa, 
adibidez). Polimero moduan 
bilduta badaude, polisaka-
rido esaten zaie (glukosak, 
adibidez, almidoia osatzen 
du). Zelulosa da glukosaz osa-
turiko beste polisakarido bat, 
elikagai-zuntzaren oinarrian 
dagoena. Ogian, pastan, ze-
realetan eta patatetan aurki 
ditzakegu gluzidoak.

Energia gordetzea da lipidoen 
funtzio nagusia.
Lipidoen monomeroak gantz-
azidoak eta glizerola dira. 
Olioak eta gantzak dira lipido 
nagusiak; oliba-olioan eta gu-
rinean aurki daitezke, besteak 
beste. 

Gantza

Glizerola

Gantz-
azidoak

Proteinek hainbat funtzio be-
tetzen dituzte: egituren oina-
rria osatzen dute, garraioan 
laguntzen dute, infekzioen 
aurkako defentsan parte 
hartzen dute eta funtzio ka-
talizatzailea dute. Proteinen 
monomeroei aminoazido esa-
ten zaie.
Hemoglobina eta kolagenoa 
dira proteinen adibideetako 
batzuk. Haragiak, arrainak eta 
arrautzak, esaterako, proteina 
ugari dituzte.

Proteina

Aminoazidoak

Erregulatzaile gisa jardutea da 
bitaminen funtzio nagusia, eta, 
kantitate txikitan baino behar 
ez diren arren, behar-beha-
rrezkoak dira organismorako.
Ezin ditugu gure organismoan 
sortu, eta, horregatik, elika-
gaiak janez lortu behar ditugu. 
Bi motatakoak daude: hidro-
disolbagarriak eta lipodisol-
bagarriak. Lehenak uretan 
disolbatzen dira, eta bigarre-
nak, berriz, gantzetan. C bi-
tamina eta D bitamina dira 
bitaminen adibideetako ba tzuk. 
Frutaren eta barazkien bidez 
eskura ditzakegu. 

 2.  Ziur asko, entzungo zenituen honezkero gantz batzuen izenak; adibidez, kolesterola eta omega 3 
gantz-azidoa. Ikertu Interneten zer gantz mota bereiz daitezkeen, konposizioaren arabera.

PENTSATU ETA HAUSNARTU

3. Ziur asko, jolastuko zinen noizbait eraikuntza-jolasen batekin, eta 
erabiliko zenituen zenbait neurri, kolore eta formatako piezak, gaz-
teluak, etxeak, baserriak eta ikastetxeak eraikitzeko. Ikusi dugunez, 
gluzido, lipido eta proteinekin ere antzeko zerbait gertatzen da; 
izan ere, mantenugai horiek molekula handiak dira (polimeroak), eta 
pieza txikiagoz (monomeroak) osaturik daude. 
Kopiatu taula koadernoan, eta 
bete hutsik dauden laukiak, man-
tenugai organiko bakoitza osa-
tzen duten monomeroekin.

JARDUERAK

Monomeroa Polimeroa

Gluzidoak

 __________ eta _________ Lipidoak

Proteinak

j
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42 2. UNITATEA

1.3. Elikagaiak
Gaziak, gozoak, mikatzak, garratzak… Bizitzan zehar, zapore askotako elika-
gaiak probatu dituzu. Batzuk atsegin izango dituzu, eta beste batzuk behartu-
ta jango dituzu, ziur asko. Orain badakigu elikagaiek (atsegin ditugunek nahiz 
atsegin ez ditugunek) mantenugaiak dituztela eta, beraz, beharrezkoa zaigula 
haiek jatea.

Elikagaiek mantenugai mota bat baino gehiago izaten dituzte, baina ugarien 
duten mantenugaiaren taldean sailkatzen dira. Honako talde hauetan bereiz 
ditzakegu elikagaiak:

 BA AL ZENEKIEN?

Kaloria hutseko 
elikagaiek energia 
handia ematen dute, 
baina mantenugai bat 
bera ere ez. Gozokiak, 
freskagarriak eta 
edari alkoholdunak, 
adibidez, kaloria hutseko 
elikagaiak dira.

Elikagai energetikoak Elikagai erregulatzaileak Elikagai plastikoak
edo eratzaileak

Funtzio energetikoa dute, 
bizi-jarduera gauzatzeko 
energia ematen baitiote or-
ganismoari. Talde honetan 
sartzen dira gluzidoetan 
edo lipidoetan aberatsak 
diren elikagaiak, hala nola 
azukrea (glukosan abera tsa), 
ogia, pasta, patata (almi-
doian aberatsa), lekaleak eta 
gozokiak. 

Funtzio erregulatzailea dute, 
organismoak behar bezala 
funtzionatzeko egin behar 
dituen erreakzio metabo-
likoetan parte hartzen dute-
lako. Bitamina, mineral eta ur 
ugari dute. Hemen sartzen 
dira fruta –esaterako, laran-
ja eta kiwia (C bitaminan 
aberatsak), edota banana 
(potasioan aberatsa)– eta 
barazkiak –adibidez, azena-
rioa (A bitaminan aberatsa)–. 

Funtzio plastikoa dute; hau 
da, organismoan egiturak 
eratzen laguntzen dute. 
Proteinetan aberatsak di-
ren elikagaiak sartzen dira 
hemen; adibidez, haragia, 
arrautzak, arraina (fosfo-
roan aberatsa) eta fruitu 
lehorrak.

 3.  Zergatik jaten dituzte tenislariek banana eta 
eztia partidan zehar?
Tenis-partidak ikustea gustatzen bazaizu (edo te-
nisean aritzen bazara), ikusiko zenituen inoiz te-
nislariak banana edo eztia jaten atsedenaldiren 
batean.
a ) Zer motatako elikagaiak dira banana eta eztia, 

funtzioari dagokionez? 
b ) Zer motatako mantenugaiak dituzte¡ bi elika-

gai horiek? Eman mantenugairen baten adibi-
de zehatza.

c ) Tenislariek elikagai horiek jaten dituzte par-
tidetan, azkarren xurgatzen direnak direlako. 
Ez balute azkar xurgatzerik beharko, zer beste 
elikagai jan ahal izango lituzkete haien ordez?

 4.  Ikertu Interneten zein diren bitamina hidrodi-
solbagarriak eta lipodisolbagarriak eta zer fun-
tzio duen haietako bakoitzak. Egin taula bat, eta 
adierazi zer elikagaitan aurki dezakegun bitami-
na mota horietako bakoitza. 

PENTSATU ETA HAUSNARTU
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432. UNITATEA

 1. Elikagai baten nutrizio-azterketa
Ikusiko zenuen inoiz ontziratutako elikagaiek etiketak dituztela. Pro-
duktuaren osagaiez, iraungitze-dataz eta fabrikatzailearen datuez gain, 
taula bat ageri da etiketa horretan. Taula horrek nutrizio-azterketa de-
ritzona adierazten du; hau da, zer mantenugai mota dituen elikagaiak, 
eta zer kantitatetan duen bakoitza.
Kakao-zorro baten etiketan ageri den nutrizio-azterketa ikertuko duzu 
orain.

a ) Zer mantenugai da nagusi elikagaian? Adierazi ikasi ditugun mante-
nugai guztiak dituen ala ez. Baten bat falta al da?

b ) Eskatu laguntza… matematikei.
Balio energetikoa da nutrizio-azterketan ageri den beste kontzeptue-
tako bat. Elikagai kantitate jakin batek (beti adierazten da zer kantitate 
den) ematen duen energia adierazten du. Balio energetikoa bi unitate-
tan adierazten da: kilojouletan (kJ) eta kilokaloriatan (kcal).
Etiketako datuak oinarritzat hartuta, kalkulatu zenbat kilojouleren ba-
liokide den kilokaloria bat. Gero, 1 kilojoule 1.000 joule direla jakinik, 
kalkulatu zenbat kaloriaren baliokide den joule bat.

Nutrizio-azterketa 100 g-ko
Balio energetikoa 1593 kJ

376 kcal

Lipidoak (gantzak) 2,4 g

Gluzidoak (karbohidratoak) 78 g

Zuntza 7,8 g

Proteinak 6,8 g

Gatza 0,14 g

Kaltzioa 300 mg

Fosforoa 245 mg

EBATZITAKO JARDUERA

 5. Erantzun galdera hauei:
a ) Legeak arautzen du beharrezkoa dela elika-

gaien etiketetan nutrizio-azterketa egotea. 
Zergatik izango da? Zure ustez, garrantzitsua 
da etiketetan datu horiek egotea ala zorrotze-
gia da legea?

b ) Ikertu Interneten edo beste iturri batzuetan 
zer prozesu egin behar den kakao-hautsa 
lortzeko, kakaoa arbolan dagoenetik hasi eta 
zure mahairaino iristen den arte.

c ) Bildu etxean dituzun elikagaien etiketak eta 
begiratu nutrizio-azterketei. Zer mantenugai 
motatan dira aberatsak eta zein falta zaie?

PENTSATU ETA HAUSNARTU

2.2 irudia. Kakaoa, gosarian edo askarian 
hartu ohi dugun elikagaia, kakao-arbolatik 
(Theobroma cacao) dator.
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44 2. UNITATEA

1.4. Dieta
Gero eta ohikoagoa da argaltzeko dietekin lotutako honelako esaldiak entzu-
tea: «jada ez dut ogirik jaten», «dieta egiten ari naiz» edo «egun hauetan ez naiz 
dieta egiten ari». Litekeena da zure inguruko pertsonek edo zuk zeuk dieta 
egitea. Baina, zer da benetan dieta? 

Dietak askotarikoa eta orekatua izan behar du; hau da, mantenugai mota 
guztiak helarazi behar dizkio organismoari, kantitate eta proportzio egokietan.  

Gaur egungo dietan, honela banatzen dira proportzio egokiak: gluzidoek die-
taren % 55 izan behar dute; lipidoek, % 35; eta proteinek, % 15. Elikagai fres-
koek behar beste bitamina eta mineral izaten dituzte.

Dieta deritzo pertsona batek egunean hartzen dituen elikagaien multzoari.

 BA AL ZENEKIEN?

Argaltzeko dieta asko 
daude: hipokalorikoa 
(gomendatutakoa 
baino kaloria gutxiago 
dituena), hiperproteikoa 
(proteina askokoa), 
etab. Haietako batzuei 
mirarizko dieta 
esaten zaie, emaitzak 
ematen dituztelako ia 
ahaleginik egin gabe. 
Baina dieta horiek 
nutrizio desegokia 
izateko arrisku larria 
dakarte. Horregatik, 
endokrinologo batek 
diseinatu eta ikuskatu 
behar ditu beti dietak.

2.3 irudia. Askotariko dieta orekatu bateko mantenugaien 
proportzioa.

Dieten diseinua eta biztanleriaren elikadura-
ohiturak hobetzeko, nutrizioaren alorreko 
espezialistek elikagaien gurpila delakoa 
sortu dute. Gurpil horretan, elikagaiak talde-
tan banaturik daude, elikagaien funtzioaren 
eta mantenugaien arabera, eta gure dietan 
zer proportziotan agertu behar duten ere 
adierazten dute.

Taldea Mantenugai 
nagusiak Funtzioa

I Gluzidoak Energetikoa

II Lipidoak Energetikoa

III Proteinak Plastikoa

IV Proteinak Plastikoa

V Bitaminak Erregulatzailea

VI Bitaminak Erregulatzailea

Gantzak
% 35 

Proteinak
% 15

Karbo-
hidratoak
% 55

2.4 irudia. Elikagaien gurpil berria.
Iturria: Dietetika eta Elikadura Zientzien Espainiako Elkartea.
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452. UNITATEA

 6. Dieta orekatu bat diseinatzen
Egun baterako dieta orekatua di-
seinatuko duzu orain. Lotu elika-
gai bakoitzean ugarienak diren 
mantenugaiak, eta banatu jator-
duetan. Elikagaik eta jatorduak 
lotzeko konbinazio ugari daude; 
beraz, ez da beharrezkoa guztiak  
erabiltzea.

Antolatu dieta orekatu bat, kon-
tuan hartuta zer balio energe-
tiko duen elikagai bakoitzak eta 
zenbat energia hartu behar duzun 
jatordu bakoitzean. Taula hauek 
lagungarriak izango zaizkizu. 

PENTSATU ETA HAUSNARTU

Elikagaia Energia (kcal/100 g)

Txokolatea 518

Izokina 90

Babarrunak 285

Pasta 373

Eztia 295

Esnea 65

Azenarioak 33

Bananak 83

Marmelada 263

Arrautzak 150

Jogurta 82

Patatak 79

Haragia 131

Jatordua Balio energetikoa 
(kilokaloriak)

Gosaria 450

Hamaiketakoa 150

Bazkaria 550

Askaria 150

Afaria 400

GOGORATU

Elikagai guztiak 
ez dira maiztasun 
berarekin jan behar. 
Elikadura-piramidean 
dago jasota elikagai 
mota bakoitzerako 
gomendatutako 
maiztasuna. Izan ere, 
piramideak adierazten 
du zer elikagai 
kontsumitu behar diren 
maizenik astean zehar 
(oinarrikoak) eta zein 
noizbehinka baino ez 
(tontorrekoak).

4. Zer da dieta? Nolakoa izan behar du dietak? Azaldu zer esanahi duten 
erabiltzen dituzun terminoek. 

JARDUERAKj
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46 2. UNITATEA

1.5. Elikadurarekin lotutako 
asaldurak eta gaitzak

 7.  Begiratu argazki hauei. Obesitatea duen pertsona bat eta desnutri-
zioa duen pertsona bat ageri dira. 
a ) Bi pertsona horiek dieta bera izango al dute? 

Nutrizio egokia al dute? Argudiatu zure 
erantzuna.

b ) Nolako bizi-kalitatea izango du haietako 
bakoitzak? Zeinek izango du bizi-itxaropen 
handiagoa? 

c ) Ikertu zer diren obesitatea eta desnutrizioa. 
Aztertu zein diren haien kausak eta ondo-
rioak, eta zenbat pertsonari eragiten dieten.

d ) Obesitateari eta desnutrizioari buruz haus-
nartu ondoren, zer iritzi duzu munduko toki 
batzuetan janariarekin egiten den erabilerari 
buruz?

PENTSATU ETA HAUSNARTU

 2.  Dakizunez, gaur egungo gizartean, oso ohikoak 
dira elikadurarekin lotutako asaldura batzuk: 
anorexiaz eta bulimiaz ari gara, zehazki.

a ) Zer dakizu, oro har, gaixotasun horietako 
bakoitzari buruz?

Anorexia eta bulimia elikadurarekin lotutako 
asaldurak dira. 

Anorexia duen pertsona gizentzeko oso bel-
dur da, eta bere gorputzaren irudi desitxura-
tua eta irreala du. Gizena dagoela pentsatzen 
du, eta elikagai gutxiago jaten hasten da pisua 
galtzeko, nahiz eta horretarako beharrik ez 
izan. 

Bulimia ere antzeko asaldura bat da. Kasu ho-
netan, bulimia duen pertsonak gehiegi jaten 
du. Gizentzeko beldur denez, jan ondoren bo-
taka egiten du, edo botikak hartzen ditu, har-
tutako kaloriak kanporatzeko.

b ) Ziur asko jakingo duzu asaldura horiek ne-
rabeen eta gazteen artean gertatzen dire-
la gehienbat. Nola lagunduko zenioke lagun 
edo ikaskide bati horrelako gaixotasunetan 
ez erortzen, edo, horrelako gaixotasunen bat 
badu, hura gainditzen? 
Horrelako asaldurarik ez izateko, oso garran-
tzitsua da elikadura osasungarria izatea, kiro-
la egitea, norberaren gorputza errespetatzea 
eta eredu estetiko osasungarriei jarraitzea. 
Asaldura horiek gainditzeko, berriz, egokiena 
da laguntza ematea, familiarekin elkarlanean 
aritzea eta medikuen aholku onak jasotzea.
Anorexiari edo bulimiari buruzko informazioa 
behar baduzu, osasun-zentroetara jo dezake-
zu, edo erakunde ofizialetara, hala nola Osa-
kidetzara (osanet webgunea). Interneten ere 
informazio asko dago, baina horrelako kontue-
tan hobe da konfiantzazko tokietara jotzea.

EBATZITAKO JARDUERA

 HIZTEGIA

Obesitatea: gantz 
gehiegi pilatzean 
datzan gaixotasuna; 
oso arriskutsua da 
osasunerako.
Desnutrizioa: kaloria eta 
proteina eskaseko dieta 
desorekatuak eragiten 
duen gaixotasuna. 

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



472. UNITATEA

2 Gizakiaren nutrizioa
Ikusi duzunez, elikaduraren bidez lortzen ditugu bizi-funtzioak egiteko behar 
ditugun mantenugai guztiak eta energia guztia. Baina zer gertatzen da, zehaz-
ki, irensten ditugun elikagai guztiekin? Nola iristen dira mantenugaiak gure or-
ganismoko zelula guztietara?

Nutrizioaren bidez, organismoak mantenugaiak barneratzen ditu, zeluletara 
eramaten ditu haiek erabil ditzaten, eta, azkenik, sortutako hondakinak kanpo-
ratzen ditu.

Nutrizio-funtzioan parte hartzen duten zenbait aparatu ditu gizakiak: zirkulazio-
aparatua, digestio-aparatua, arnas aparatua eta gernu-aparatua. 

5. «Elikadura modu kontzientean egiten dugun prozesu bat da; nutrizioa, 
berriz, ohartu gabe egiten dugun prozesu bat». Azaldu esaldi horren 
esanahia.

6. Gizakiaren zer aparatu arduratzen dira nutrizio-funtzioa gauzatzeaz?  

JARDUERAK

2.5 irudia. Gizakiaren nutrizio-funtzioan 
parte hartzen duten aparatuak.

Zirkulazio-aparatuak 
mantenugaiak eta oxigenoa 
eramaten ditu gure gorputzeko 
zelula guztietara. Eta zeluletan 
sortutako hondakinak eta karbono 
dioxidoa jasotzen eta garraiatzen 
ditu.

Digestio-aparatuak 
elikagaiak digeritzen ditu, 
eta mantenugai bihurtzen 
ditu. Mantenugai horiek 
odolera pasatzen dira, 
organismoko zelulek 
asimilatzeko gero.

Odolak zelulek sortutako 
hondakinak jasotzen 
ditu, eta gernu-aparatua 
arduratzen da nagusiki 
odolak garraiatzen 
dituen hondakin horiek 
kanporatzeaz.

Arnas aparatuak oxigenoa 
helarazten du odolera, eta 
odoleko karbono dioxidoa 
kanporatzen du. 

j

Organismoko 
zelulak
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48 2. UNITATEA

2.1. Barne-ingurunea
Nola jokatzen du gure gorputzaren barnealdeak? Solido gisa, likido gisa ala 
gas gisa? Gure organismoko zelula guztiak ingurune likido batez inguraturik 
daude, eta haren beharra dute bizirik irauteko. 

BAIETZ ONGI EGIN! 1. Itsasoa: biziaren jatorria

Gaur egun, zientzialariak 
bat datoz bizia itsasoko 
uretan sortu zelako ideian. 
Itsasoko uretan agertu zen 
lehen organismo zelula-
bakarra, eta handik sortu 
gara gaur egun Lur plane-
tan bizi garen izaki bizidun 
guztiok. 
Lehenengo izaki bizidun 
horretatik abiatuta, orga-
nismo zelulaniztun sin-
pleak sortu ziren, hala nola 
belakiak eta medusak (izaki horietan, zelula guztiak itsasoko urez 
inguraturik daude). 
Denborarekin, eboluzioak izaki bizidun konplexuagoak sortu zituen, 
eta haietako batzuek atzean utzi zuten erabat uretako ingurunea… 
Erabat? Ez! Lehorrera igarotzeko, organismo horiek ozeano zati bat 
eraman behar izan zuten barnean. 
a) Identifi ka al dezakezu zure organismoan dagoen ozeano zatia? 

Azaldu zer funtzio betetzen dituen zure barruan.
b) Zure ustez, zergatik ez dute zirkulazio-aparaturik organismo ze-

lulaniztun sinpleenek? Arrazoitu erantzuna.

 GOGORATU

Organismo 
zelulabakarrak zelula 
bakar batez osaturik 
daude; organismo 
zelulaniztunak, berriz, 
hainbat zelulaz osaturik 
daude.

 8. Haien kanpo-ingurunea gure barne-ingurunea da
Gogoratu putzu bateko ura mikroskopioarekin aztertu genuenekoa.
a ) Lehortutako laginean, organismo zelulabakarrek bete al zezaketen 

nutrizio-funtzioa?
b ) Zer funtzio betetzen ditu kanpo-inguruneak behatutako 

mikroorganismoentzat?
c ) Gure organismoan, zer sistemak betetzen ditu funtzio horiek?
d ) Zein dira, oro har, sistema horren funtzioak?

PENTSATU ETA HAUSNARTU
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492. UNITATEA

7. Zer fluidok osatzen dute barne-ingurunea?

8. Zergatik da ezinbestekoa homeostasiari eustea une oro  
barne-ingurunean?

JARDUERAK

 9. Amaren sabela
Ba al dakizu zein den enbrioia garatzen denean 
sortzen den lehen aparatua? Zirkulazio-aparatua! 
Haurdunaldiaren lehen hilabete eta erdira iristean 
hasten da bihotza taupaka.

a ) Zergatik izango da premia-premiazkoa zirku-
lazio-aparatua osatzea, gizakia garatu ahal 
izateko? Egin bilaketak Interneten, eta idatzi 
hipotesi bat. Ondoren, justifikatu egindako  
proposamena.

PENTSATU ETA HAUSNARTU

j

Gure organismoko zelula guztiek etengabe bizi-funtzioak gauzatzen dituztela 
bermatzeko, barne-inguruneak konstante eutsi behar die propietate batzuei; 
adibidez, gorputzeko fluidoen konposizioari eta tenperaturari. Ezaugarri horiei 
konstante eusteari homeostasi esaten zaio.

Zirkulazio-aparatuak lotu egiten ditu nutrizio-funtzioan parte hartzen duten 
aparatu guztiak eta gorputzeko zelulak inguratzen dituen plasma interstiziala. 
Plasma etengabe berritzeko aukera ematen du horrek.

Zirkulazio-aparatua bi sistemaz osaturik dago: zirkulazio-sistematik odolak 
zirkulatzen du, eta sistema linfatikotik, linfak.

2.6 irudia. Barne-ingurunea.

Honako hauek osatzen dute gure barne-ingurunea: plasma interstizialak eta 
zirkulazioan dauden fluidoek (odola eta linfa).

Linfa-hodian zehar 
ibiltzen den fl uidoari 
linfa esaten zaio. Sobera 
geratzen den plasma 
interstizialak osatzen 
du linfa.

Odol-hodien barrutik 
substantziak garraiatzen 
dituen fl uidoa da odola.

Oxigenoa Karbono 
dioxidoa

Mantenugaiak Hondakinak

Plasma interstiziala zelula guztiak 
inguratzen dituen fl uidoa da. 
Hortik eskuratzen dituzte zelulek 
beharrezko dituzten mantenugaiak 
eta oxigenoa, eta hara isurtzen 
dituzte metabolismoan sortutako 
hondakinak eta karbono dioxidoa.
Odol-kapilarren paretetan zehar 
iragazten den odoletik abiatuta 
sortzen da.  

Zaina

Linfa-hodia

Zelula

Kapilarra
Arteria
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50 2. UNITATEA

3 Zirkulazio-sistema

Odol-hodiek eta bihotzak osatzen dute zirkulazio-sistema. Odola punpatzeaz 
arduratzen den organoa da bihotza.

Zirkulazio-sistemak mantenugaiak eta oxigenoa helarazten dizkie orga-
nismoko zelula guztiei. Horrez gain, zelulek sortutako hondakinak jaso-
tzeaz eta hondakin horiek iraitz-organoetara eramateaz ere arduratzen da 
zirkulazio-sistema. 

BAIETZ ONGI EGIN! 2. Gure gorputzeko berogailua

Zure etxeko berokuntza-sistema gure organismoaren ba-
rruan garraioaz arduratzen den sistemaren antzekoa da; hau 
da, zirkulazio-sistemaren antzekoa.
Galdara, etxe guztiko ura punpatzen eta jasotzen duena, bi-
hotza izango litzateke gure gorputzean. 
Ur beroa eroateko hodiak gure arterien modukoak dira; 
izan ere, arteriek gorputzeko organo guztietara helarazten 
dute odola, hodiek ur beroa zure etxeko gela guztietara he-
larazten duten bezala.
Kapilar-sareak, berriz, gela bakoitzean beroa trukatzeaz 
arduratzen diren erradiadoreen modukoak dira. Eta ur ho-
tza berriro galdarara eramaten duten hodien parekoak dira 
zainak. 
a) Gure organismoko zer elementuren parekoa da irteera-

hodietatik irteten den ur beroa?
b) Zerk gauzatzen du gure organismoan gela bakoitzeko 

bero-trukearen pareko eginkizuna? 
c) Gure organismoko zer elementuren parekoa da galdara-

ra itzultzen den ur hotza?

Berogailu-zirkuituaren eskema

Erradiadoreak

Ur beroaren 
zirkuitua

Ur hotza 
itzultzeko 
zirkuituaErradiadoreak

Galdara

Bihotza

Odol-
hodiak
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512. UNITATEA

3.1. Odol-hodiak
Gorputzeko atal batzuetan ikusgai egoten dira gainazaleko zain handienak, 
baina odol-hodi gehienak ezin dira begiratu hutsean ikusi. Odolak hiru eratako 
hodietatik zirkulatzen du: arterietatik, kapilarretatik eta zainetatik.

Arteria

Endotelioa

Ehun malgua

Muskulu lisoa

Zuntz-ehuna

Kapilarra

Zaina

2.7 irudia. Odol-hodiak.

• Arteriek pareta lodi, gihartsu eta malguak dituzte, bihotzak punpatutako 
odolaren presioa jasan ahal izateko. Arteriolatan adarkatzen dira.

• Kapilarren paretak zelula-geruza bakarraz osaturik daude (endotelio kapila-
rra), eta organismoko zelulekin mantenugaiak, oxigenoa, karbono dioxidoa 
eta hondakinak trukatzeko aukera ematen die horrek. 

• Zainek pareta finak dituzte. Benulen elkarketatik sortzen dira zainak. Balbu-
lak dituzte barruan, odolari atzera egiten ez uzteko. 

2.8 irudia. Arteriak, kapilarrak eta 
zainak.

HIZTEGIA

Balbula: hodien barrutik 
zirkulatzen duen fluidoari 
atzera joaten uzten ez 
dion mintzezko tolestura.

9. Azaldu zer odol-hodi mota dauden, eta adierazi bakoitzaren anatomia 
eta funtzioak. Egin bi sarrerako koadro bat, eskema gisa.

JARDUERAK

ZU ZEU ZIENTZIALARI 1. Gure gorputzeko hodiak

Begiratu arretaz grafi ko hauei:
a) Zergatik du aortak presiorik handiena eta zergatik egiten du presio horrek behera pixkanaka?
b) Zer erlazio dago fl uxuaren abiaduraren eta zeharkako azaleraren artean?
c) Zergatik da garrantzitsua odol-fl uxuaren abiadurak behera egitea kapilarretan?
d) Azaldu zergatik iristen den zeharkako azaleraren guztizkoa 500 cm2-ra kapilarretan.
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Kapilarrek arterioletatik irten 
eta benuletara iristen diren 
sare mikroskopikoak osatzen 
dituzte. Kolore-aldaketak 
adierazten du substantzia-
trukea.

Zainek 
gorputzeko 
organoetatik 
zainetara 
eramaten dute 
odola.

Arteriek bihotzetik 
gorputzeko organoetara 
eramaten dute odola.

j
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52 2. UNITATEA

3.2. Odola: gure barne-ingurunea
Ziur asko, egingo zenuen noizbait zauritxoren bat azalean eta ikusiko zenuen 
odola irteten zauritik. Berriro halakorik gertatzen bazaizu, miaz katu zauria! 
Hori egiten baduzu, egiaztatuko duzu odola, likido likatsu gorri bat izateaz 
gain, gazia dela. Denborarekin, zarakar bat osatuko da zauriaren gainean, hura 
babesteko; izan ere, zaurian zikinik eta mikroorganismorik sartzen ez dela ber-
matzen du zarakarrak. 

Odolak hiru zeregin garrantzitsu betetzen ditu organismoaren barruan: ga-
rraioa, defentsa eta erregulazioa.

• Garraioa. Odolak zenbait substantzia garraiatzen ditu:

–  Mantenugaiak, digestio-aparatutik organismoko zelula guztietara. 

–  Metabolismoaren hondakinak, zeluletatik iraitz-organoetara, haiek kan-
poratu ahal izan ditzaten.

–  Oxigenoa, arnas aparatutik zeluletara. 

–  Karbono dioxidoa, zeluletatik arnas aparatura.

–  Hormonak, guruin endokrinoetatik abiatu eta hormonen jomuga diren 
organoetaraino.

• Defentsa. Organismoa defendatzeaz arduratzen diren zelulak garraiatzen 
ditu odolak.

• Erregulazio termikoa. Odolak gorputzaren tenperatura erregulatzen parte 
hartzen du; izan ere, beroa garraiatzen du bero hori sortzen duten organoe-
tatik —gibela eta muskuluak, adibidez— gorputzaren gainerako ataletara.

2.9 irudia. Odola.

 BA AL ZENEKIEN?

Pertsona heldu osasuntsu 
batek 5 l odol inguru 
ditu, nahiz eta bolumen 
hori adinaren, sexuaren, 
neurriaren eta pisuaren 
baitan dagoen.

 GOGORATU

Hegaztiek eta ugaztunok 
soilik dugu odol bero 
deritzoguna; hau da, 
endotermoak gara.

 10. Zauri bat egiten dugunean…
a ) Zergatik desinfektatu behar dugu 

berehala?
b ) Ona al da odola miazkatzea? Lagun-

tzen al du listuak zauria desinfektatzen? 
Zergatik?

PENTSATU ETA HAUSNARTU

10. Aipatu odolak organismoan betetzen dituen funtzioak. Funtzio ho-
rietako zein ez daude lotuta nutrizio-funtzioarekin? Egin eskema bat, 
nahi izanez gero.

JARDUERAKj

Globulu 
gorria

Globulu 
zuria

Plaketak
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532. UNITATEA

Gizakion odolaren zati bat likidoa da, eta plasma esaten zaio. Zati horretan, 
zenbait motatako odol-zelulak daude.

Plasma likido horixka bat da, eta haren % 90 ura da. Likido horretan, era as-
kotako substantziak daude disolbaturik; adibidez, hainbat proteina, mantenu-
gaiak, gasak, gatz mineralak eta hormonak. 

Odol-zelulak, berriz, hezur-muin gorrian sortzen dira; hau da, eskeletoko he-
zurren barruan.

Hiru motatako odol-zelulak daude: globulu gorriak, globulu zuriak eta 
plaketak.

Globulu gorriak edo eritrozitoak nukleorik gabeko zelula 
txikiak dira. Hemoglobina izeneko proteinaz beterik daude. 
Hemo globinak ematen dio berezko kolore gorria odolari, eta 
oxigenoa garraiatzen du biriketatik organismoko ehunetara, 
eta karbono dioxidoa ehunetatik biriketara. 

Globulu zuriak edo leukozitoak nukleoa duten zelula han-
diak dira. Organismoa infekzioetatik babesten dute. 

Plaketak edo tronbozitoak nukleorik gabeko zelula zatiak 
dira. Odolaren koagulazio-prozesuan parte hartzen dute.

Hezurra
Odol-zelulen 

eraketa

Hezur-
muina

2.10 irudia. Odol-zelulen eraketa 
hezur-muinaren barruan..

ZU ZEU ZIENTZIALARI 2. Odolaren imitazioa

Odolaren imitazio bat egiteko, osagai guztiak batuko ditugu saio-hodi batean, proportzio egokietan 
batu ere:
Sartu beira-ale gorriak eritrozito gisa (% 42) eta beira-ale zuriak leukozito eta plaketa gisa (% 1). Bete 
hodia urez, odol-plasma izango balitz bezala (% 58). (Jarri erregela bat hodiaren atzean, eskatutako 
proportzioak kalkulatzeko).

11. Globulu zuriak
Leukozito batzuek 
bakterioak fagozitatzen 
dituzte; beste batzuek, 
berriz, proteina arrotzak 
harrapatzen dituzte, eta antigorputzak sor tzen di-
tuzte, organismoa haien aurka prestatzeko.
a ) Zer da fagozitosia? 
b ) Zer dira antigorputzak?

Bilatu informazioa Interneten edo beste iturri ba-
tzuetan, eta idatzi txosten labur bat.

12. Ikertu zer osagai dituen odol-plasmak, eta adie-
razi taula batean zer proportziotan agertzen den 
bakoitza. Idatzi ondorioak.

13. Deskribatu odol-zelula bakoitzaren funtzioak eta 
egin haietako bakoitzaren marrazki bat. Laburpen-
koadro bat ere egin dezakezu.

JARDUERAKj
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3.3. Bihotza
Itxi eskua eta jarri bularraren kontra. Bihotzak tamaina hori du gutxi gorabe-
hera, eta toraxaren erdialdean dago, bi biriken artean. Odol-hodietan zehar 
bul tzatzen du odola. 

Bihotzaren paretak miokardio izeneko muskulu-ehun kardiakoz osaturik dau-
de. Miokardioa bere kabuz uzkurtzen eta erlaxatzen da. 

Bihotzak bi zati ditu, ezkerraldea eta eskuinaldea, eta bentrikulu arteko pa-
reta bat du erdian, bi zatiak bereizteko. Zati bakoitzak ganbera bat du goian, 
aurikula, eta beste bat behean, bentrikulua. Bentrikuluek pareta gihartsu lo-
diak dituzte, odola bihotzetik organismoko gainerako ataletara bultzatzeko.

 11.  Hegaztiek eta ugaztunok soilik dugu lau ba-
rrunbeko bihotza, bi aurikulaz eta bi bentriku-
luz osatua. Gure bihotzetan, odol oxigenatua ez 
da sekula nahasten karbono dioxidoa daraman 
odolarekin.

Anfibioen bihotzak, berriz, bi aurikula ditu, baina 
bentrikulu bakar bat.
a ) Zer ondorio izan ditzake horrek igelentzat? 

Zergatik?
b ) Marraztu arrainen bihotzaren eskema bat.

PENTSATU ETA HAUSNARTU

Balbula hauek erregulatzen 
dute odola igaro ahal izatea:

2.11 irudia. Bihotza.

Gorputzeko gainerako organoek bezala, bihotzak ere mantenugaiak eta oxige-
noa jaso behar ditu etengabe. Odol-hodi jakin batzuk arduratzen dira horretaz: 
arteria eta zain koronarioak, hain zuzen.

Honako hauek dira 
bihotzaren sarrera- eta 
irteera-hodiak:

Birika-zainak. Biriketatik 
ezkerreko aurikulara 
iristen diren lau zainak 
dira. Odol oxigenatua 
garraiatzen dute.

Aorta arteria. Odola 
ezkerreko bentrikulutik 
gorputzaren gainerako 
ataletara eramaten 
duen arteria da. Odol 
oxigenatua garraiatzen du.

Birika-arteriak. Eskuineko 
bentrikulutik biriketaraino 
iristen diren arteriak dira. 
Oxigenorik gabeko odola 
garraiatzen dute.

Kaba zainak. Gorputz 
osoko odola eskuineko 
aurikulara eramaten duten 
bi zainak dira. Oxigenorik 
gabeko odola garraiatzen 
dute.

Eskuineko 
aurikula

Balbula sigmoideak. 
Bentrikuluetatik 
arterietara igarotzen 
uzten diote odolari, baina 
inoiz ez atzera itzultzen. 

Balbula 
aurikulobentrikularrak. 
Aurikuletatik 
bentrikuluetara igarotzen 
uzten diote odolari, baina 
inoiz ez atzera itzultzen. 
Balbula trikuspidea 
eskuineko aldean dago, 
eta balbula mitrala, 
ezkerreko aldean. 

Eskuineko
bentrikulua

Bentrikulu arteko 
pareta

Ezkerreko
aurikula

Ezkerreko
bentrikulua
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552. UNITATEA

14. Marraztu bihotzaren anatomia, eta adierazi bihotzaren zati guztiak, 
bai eta odolaren sarbideak eta irtenbideak ere.
a ) Zer funtzio betetzen dute balbulek bihotzean?
b ) Zer funtzio betetzen dituzte zain eta arteria koronarioen sareak?

JARDUERAK

ZU ZEU ZIENTZIALARI 3.  Bihotzaren disekzioa

Jarduera hau egiteko, honako material hauek behar ditugu:
• Arkume baten bihotza.
• Guraizeak.
• Bisturi bat edo ongi mozten duen aizto bat.

Kanpoko anatomia
Jarri bihotzaren atzeko aldea (zatirik lauena) disekziorako erretiluaren gainean, aurreko aldea gora 
begira duela gera dadin. 
a) Identifi katu bihotzaren ezkerraldea eta eskuinaldea. 
b) Identifi katu aurikulen eta bentrikuluen kanpoko egitura. 
c) Zer funtzio dute bihotza inguratzen duten odol-hodiek? 
d) Arkatz bat sartzen baduzu bihotzean, eta aorta arteria, birika-arteria, birika-zainak eta kaba zainak 

zeharkatzen badituzu jarraian, ordena horretan, bihotzaren zer barrunbetara iristen zara?

Orain, hartu guraizeak eta egin ebakidura bat, birika-arteriatik hasi eta eskuineko bentrikulurantz. On-
doren, egin beste bat, aorta arteriatik hasi eta ezkerreko bentrikulurantz, marrazkian ageri den moduan.

Barneko anatomia
Irakasleak adierazitako ebakidurak egin ondoren, erantzun galdera hauei:  
a) Ikusiko zenuen bentrikuluetako paretak aurikuletako paretak baino lodiagoak direla. Zergatik izan-

go da?
b) Bi bentrikulu-barrunbeetako zein da handiena? Zergatik?
c) Ba al dago alderik bi balbula aurikulobentrikularren artean (mitrala eta trikuspidea)?

2. ebakidura

1. ebakidura
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3.4. Bihotzaren taupadak
Presio pixka bat egiten baduzu hatz-mamiekin eskumuturrean, erritmo kons-
tante bat nabarituko duzu: pultsua. Bihotzaren taupaden ondorioz arteriek 
izaten dituzten pultsazioak dira. 

Taupada bakoitzean, bi mugimendu koordinatu gertatzen dira. Bata, sisto-
lea, uzkurdura-mugimendua da; bestea, diastolea, erlaxatze-mugimendua da. 
Mugimendu horiek txandatuz osatzen den segidari bihotz-ziklo esaten zaio. 
Bihotz-ziklo bakoitzean, zenbait mugimendu gertatzen dira bata bestearen on-
doren, modu erregularrean. Honako hauek dira, zehazki, mugimendu horiek: 

• Diastole aurikularra. Kaba zainetatik datorren odola eskuineko aurikulan 
sartzen da, eta birika-zainetatik datorrena, ezkerreko aurikulan. Barrunbe 
horiek dilatatu egiten dira. Prozesu horretan, balbula aurikulobentrikularrak 
itxita egoten dira.  

• Sistole aurikularra. Aurikulak uzkurtu egiten dira, eta balbula aurikuloben-
trikularrak ireki, odola bentrikuluetara igarotzeko. Ondoren, balbula horiek 
itxi egiten dira, zarata sarkor eta luzea eginez.

• Diastole bentrikularra. Bentrikuluak dilatatu egiten dira, aurikuletako odo-
la jasotzean. Prozesu horretan, balbula sigmoideak itxita egoten dira. 

• Sistole bentrikularra. Bentrikuluak uzkurtu egiten dira, eta balbula sigmoi-
deak, ireki. Odola ezkerreko bentrikulutik aorta arteriara joaten da, eta 
eskuineko bentrikulutik birika-arteriara. Ondoren, balbula sigmoideak itxi 
egiten dira, zarata labur eta sendo batekin. Balbulak itxita daudela, odolak 
ezin du berriro ere atzera egin.

ZU ZEU ZIENTZIALARI 4.  Ponpaketa etengabea

Hartu pultsua zure ikaskide bati, atseden-egoeran dagoela, eta idatzi zenbat taupada dituen minu-
tuko. Gero, zure ikaskideak egin dezala ariketa fi siko bizia (korrika bi minutuz) eta berriro idatziko 
duzu zenbat taupada dituen minutuko. 
a) Zer prozesu adierazten dizkigute taupadek?
b) Zer alde dago atseden-egoeran eta ariketa fi sikoa egin ondoren hartutako taupaden artean?
c) Ariketa fi sikoa egitean, bihotzak azkarrago punpatzen du odola organoetara. Zergatik da garran-

tzitsua odola azkarrago punpatzea?

15. Deskribatu zehatz-mehatz zer ibilbide egiten duen odolak bihotz-ziklo 
bakoitzean. Egin marrazki eskematiko bat, nahi izanez gero.

JARDUERAKj

2.12 irudia. Diastole aurikularra eta 
sistole bentrikularra.

2.13 irudia. Sistole aurikularra eta 
diastole bentrikularra.
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572. UNITATEA

3.5. Zirkulazio bikoitza
Gizakion zirkulazioa osoa eta bikoitza da. Zirkulazio osoa dela esaten dugu, 
odol oxigenatua ez delako nahasten karbono dioxidoa daramanarekin (horrek 
eraginkortasun handia ematen dio odol-zirkulazioari). Eta zirkulazio bikoi tza 
dela esaten dugu, ibilbide osoa egiteko, odolak bi aldiz pasatu behar duelako 
bihotzetik (bi zirkuitu paralelo sortzen direla horrela).

Bi zirkuitu hauek egiten ditu, zehazki, odolak:

ZU ZEU ZIENTZIALARI 5. Aldibereko bi zirkuitu

a) Eskemaren laguntzarekin, identifi katu zirkulazioaren zer tokitan eta zer organotan gertatzen diren 
honako hauek:
• Odolak oxigenoa hartzen du eta karbono dioxidoa husten du.
• Odolak oxigenoa uzten du eta gorputzeko zelulen metabolismoak sortutako karbono dioxidoa 

jasotzen du.
• Jandako elikagaietatik datozen mantenugaiak eskuratzen ditu odolak. 
• Gorputzeko zelulen metabolismoak sortutako hondakinak iragazten dira, gero iraitzi ahal izateko. 

b) Ikertu odolarekin lotura duten zer prozesu gertatzen diren honako hauetan:
• Gibelean.
• Barean.
• Timoan.

c)  Aipatu zer substantzia dituen (oxigenoa, karbono dioxidoa, mantenugaiak, hondakinak) eskuineko 
bentrikulura iristen den odolak, eta zein, ezkerreko bentrikulura iristen denak.

Goiko kaba 
zaina

Birika-
zainak

Beheko 
kaba zaina

Aorta 
arteria

Birika-
arteria

Birika-
zainak

Zirkulazio sistemikoa edo 
zirkulazio handia. Odol 
oxigenatua ezkerreko aurikulatik 
ezkerreko bentrikulura igarotzen 
da. Handik gorputzeko 
organoetara abiatzen da, aorta 
arterian zehar. Organoetan, 
arteriak adarkatu egiten dira, 
eta kapilar bihurtzen dira. 
Kapilarretan, oxigenoa eta 
mantenugaiak metabolismo 
zelularrean sortutako karbono 
dioxidoarekin eta hondakinekin 
trukatzen dira. Kapilarrak hodi 
handiagotan elkartzen dira, kaba 
zainetan, eta zain horiek odola 
berriro ere bihotzera eramaten 
dute, eskuineko aurikulara, 
zehazki. 

Birika-zirkulazioa edo zirkulazio 
txikia. Karbono dioxidoa daraman 
odola eskuineko aurikulara 
iristen da kaba zainetatik, 
eta eskuineko bentrikulura 
igarotzen da. Bentrikulu horrek 
biriketarantz bultzatzen du odola, 
birika-arteriatik. Behin biriketan 
gas-trukea egindakoan, odol 
oxigenatua bihotzaren ezkerreko 
aurikulara itzultzen da, birika-
zainetatik. 

2.14 irudia. Zirkulazio bikoitza.
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3.6. Zirkulazio-sistemako gaixotasunak
Hona hemen odolari eragiten dioten gaixotasun nagusiak:

• Anemia. Nekea da anemiaren sintoma nagusia; izan ere, zelulei ez zaie na-
hikoa oxigeno iristen, eta nekea eragiten du horrek. Anemia duten gaixoen 
odolak hemoglobina gutxi izaten du.

• Leuzemia. Minbizi mota bat da, hezur-muineko zelulei eragiten diena; hau 
da, odola sortzeaz arduratzen den organoko zelulei. Leuzemiaren kasuan, 
odolak globulu zuri ugari izaten ditu, baina globulu horiek ez dira infekzioen 
aurka borrokatzeko gai izaten, eta pazientearen immunitate-sisteman ondo-
rio larriak ditu horrek. 

• Hemofilia. Hemorragia-arazoak sortzen dituen gaixotasun hereditarioa da. 
Hemorragiak sortzen ditu, hemofilia duten gaixoek ez dituztelako odola koa-
gulatzeko behar diren konposatuak.

Bihotzari eta odol-hodiei eragiten dieten gaixotasunei gaixotasun kardiobas-
kular esaten zaie. Hona hemen adibide bat:

• Arteriosklerosia. Gantzak eta ko-
lesterola arterien barneko parete-
tan pilatzen dira, eta odola igarotzea 
oztopatzen dute. Halakoetan, tronbo 
izeneko koagulu batzuk sor daitezke. 
Gerta daiteke tronboak organoeta-
raino iristea, hala nola biho tzeraino, 
garuneraino edo biriketaraino, eta 
odol-fluxua blokeatzea. Tronbosi esa-
ten zaio horri.

Mendebaldeko gizarteetan, gaixotasun kardiobaskularrak dira heriotza-kausa 
nagusia. Halako gaixotasunik ez izateko, beharrezkoa da ohitura osasungarri 
batzuk hartzea. Adibidez, hauek:

• Egin kirola, bihotzari behar bezala funtzionatzen laguntzeko. 

• Ez jan kolesterol eta gantz ase ugari dituzten jaki gehiegi. 

• Ez erre. Nikotinak arterietako paretak zurruntzen ditu, eta horrek zaildu egi-
ten du odola garraiatzea.

• Ez jan gatz gehiegi jatorduetan.

• Kontrolatu estresa, hipertentsioa eragin dezake eta.

 BA AL ZENEKIEN?

Anemiarik ohikoena 
burdina faltagatik 
sortzen da, eta burdina 
beharrezkoa da 
hemoglobina sortzeko. 
Elikagai jakin batzuetan 
egoten da burdina; 
adibidez, haragian, 
arrainean eta fruitu 
lehorretan. Dilistek ere 
burdina ugari dute, baina 
gure organismoak ia ez du 
xurgatzen burdina hori.

 BA AL ZENEKIEN?

Tronbosiak arteria 
koronarioei eragiten 
dienean, miokardio-
infartu esaten zaio.

2.15 irudia. Arteriosklerosia.

16. Azaldu gaixotasun kardiobaskularrik ez izaten lagundu dezaketen ohi-
tura batzuk.

JARDUERAKj
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ZU ZEU ZIENTZIALARI 6. Kolesterola

Kolesterola lipido bat da, eta beharrezkoa da zelulen mintz plasmatikoa eraiki ahal izateko. Animalia-
jatorriko gantzetan egon ohi da, batez ere. 
Kolesterola ezin denez uretan disolbatu, lipoproteina izeneko konplexu eran soilik ager daiteke (LDL 
eta HDL). Lipoproteinek kolesterol kantitate handiak fi nkatzen eta garraiatzen dituzte odol-fl uxuan 
zehar. 
LDL kolesterolari kolesterol txarra esaten diogu kaleko hizkeran. Izan ere, kolesterol mota hori maila 
handitan badago odolean, gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskua areagotu egiten da, arteriak 
buxatu baititzake.
HDL lipoproteinetako kolesterolari, aldiz, kolesterol ona esaten diogu kaleko hizkeran. Izan ere, ko-
lesterol mota horrek zirkulazio-sistema babesten du, LDL kolesterola pilatzea eragozten baitu. Hortik 
datorkio izena.

LDL kolesterolari kolesterol txarra esaten 
zaio, haren plakek arteriak buxatzen 
dituztelako.

HDL kolesterolari kolesterol ona esaten zaio, 
organismoko arteriak garbitzen dituelako, 
kolesterol txarraren soberakinak eramanez.

Bi kolesterol mota daude

 

a) Zergatik ez dira disolbatzen kolesterol-molekulak odol-plasman?
b) Zergatik ez da nahikoa odolean dugun batez besteko kolesterol kantitatea jakitea, arteriosklerosia 

izateko dugun arriskua kalkulatzeko?
c) Bilatu Interneten edo beste informazio-iturri batzuetan zer elikagaik duten HDL ugari eta zeinek 

LDL ugari.

 12. Alkohola eta hotza
Alkohola edateak berehalako eraginak ditu orga-
nismoan. Alkohola neurrian hartzeak azala gorri-
tzea eta gainazaleko tenperatura igotzea egiten 
du. Alkohol kantitate handiak hartzeak, berriz, 
hipertentsioa eragin dezake, eta bihotz-muskulua 
kaltetzea, intoxikazioagatik. 

a ) Oso klima hotzak dituzten herrialdeetan 
ohikoa izaten da alkohola neurrian hartzea. 
Zergatik? 

b ) Bilatu Interneten edo beste iturri batzuetan 
zergatik dituen alkoholak horren ondorio 
azkarrak organismoan. Aipatu zer organok 
xurgatzen duten alkohol gehien.
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4 Sistema linfatikoa

Sistema linfatikoa zirkulazio-sistema baino askoz sinpleagoa da. Honako orga-
no hauez osaturik dago:

Zelulen artean geratzen diren plasma-soberakinak jaso eta berriro ere 
zirkulazio-sistemara eramateaz arduratzen da sistema linfatikoa. Gainera, 
hesteak xurgatutako gantzak garraiatzen ditu, eta organismoa infekzioeta-
tik babesten laguntzen du.

2.16 irudia. Sistema linfatikoa.

17. Erantzun:
a ) Zer funtzio betetzen ditu sistema linfatikoak organismoan?
b ) Aipatu zer organok osatzen duten sistema linfatikoa, eta azaldu zer 

funtzio betetzen dituen haietako bakoitzak. 
c ) Zergatik isurtzen du sistema linfatikoak edukia zainetara eta ez arte-

rietara? Justifikatu ateratzen dituzun ondorioak.

JARDUERAK

Linfa-kapilarrak. Ehunetan dauden hodi 
itsu fi nak dira. Plasma interstizialaren sobe-
rakinak jasotzen dituzte; hau da, linfa.

Linfa-kapilarra Plasma

Xurgapena

Iragazketa

BenulaArteriola

Linfa-hodiak. Zainen antzekoak dira. 
Gorputz guztian zehar barreiatzen dira, eta 
zirkulazio-sistemara isurtzen dute garraia-
tutako linfa. Linfak ez duela atzera egiten 
bermatzen duten balbulak dituzte barruan.

Linfa-gongoilak. Linfa-hodietan dauden 
zabalguneak dira. Haietan sortzen eta 
heltzen dira globulu zuriak, linfako agente 
patogenoak hiltzearen arduradunak. Linfa-
gongoilak besapeetan, iztarteetan eta 
lepoan daude, nagusiki.

Linfa-
hodiakBalbulak

Linfa-
gongoila

ZU ZEU ZIENTZIALARI 7. Linfedema

Linfedema duten pertsonei neurrigabe handitzen zaizkie gorputz-adarrak.
a) Zer da edema? Azaldu edemaren ondorio nabarmenenetako batzuk.
b) Zerk huts egiten du pertsona horien sistema linfatikoan? Zer eragin ditu? Justifi katu erantzuna.

j

Barea

Timoa

Linfa-
hodiak

Linfa-
gongoilak
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MAPA SEMANTIKOA

Nutrizioa

ElikaduraDietaAsaldurak

Linfa

Plasma

Odol-
zelulak

Zelula

Homeostasia

Linfa-
gongoilak

Linfa-
hodiak

Zirkulazio 
bikoitza

Zirkulazio 
txikia

Zirkulazio 
handia

Arnas 
aparatua

Mantenugaiak

Digestio-
aparatua

Hondakinak

Gernu-
aparatua

Gluzidoak

Lipidoak

Proteinak

Bitaminak

Ura
Ez-organikoak

Energetikoak

Organikoak

CO2O2

Elikagaiak

Mantenugaiak

Linfaren 
zirkulazio-
aparatua

Odolaren 
zirkulazio-
aparatua

Plasma
interstiziala

Odola

Bihotza

Gatz
mineralak

Osagarria

Ezinbestekoa

Beharrezkoa

Odol-
hodiak

Plastikoak edo 
eratzaileak

Erregulatzaileak
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AMAIERAKO JARDUERAK

1. Elikadura eta nutrizioa

1. Azaldu zer den elikadura eta zer desberdinta-
sun dituen nutrizioarekin.

2. Kopiatu taula hau koadernoan, eta osatu, man-
tenugai mota bakoitzaren ezaugarri nagusie-
kin. 

3. Zer dira monomeroak? Eta polimeroak? Adie-
razi zer mantenugai motatan dauden egitura 
kimiko horiek.

4. Kopiatu taula koadernoan, eta osatu hutsik 
dauden laukiak, elikagai bakoitzaren oinarrizko 
mantenugaiekin. Kasu batzuetan, adierazi man-
tenugai motaren izen zehatza ere.

5. Adierazi zer motatako elikagaiak diren hauek, 
zer mantenugai duten kontuan hartuta: sagarra, 
txokolatea, ogia, atuna, tomatea eta intxaurrak.

6. Zertarako erabiltzen da elikagaien gurpila? 
Adierazi zer elikagai mota ageri diren irudi 
honetan, haien funtzioa kontuan hartuta.

7. Zer da dieta? Azaldu zer ezaugarri izan behar 
dituen dieta on batek.

8. Zer gaitz eta asaldura daude elikadurare-
kin lotuta? Adierazi labur-labur zer ezaugarri 
dituen bakoitzak.

9. Bilatu dieta mediterraneoari buruzko informa-
zioa, eta adierazi zer onura dituen.

10. Prestatu astebeterako dieta bat, elikadura-
piramidea erabiliz.

11. Adierazi zer beste faktore behar diren, dietaz 
gain, osasuntsu egoteko, elikagaien gurpila 
hartuta oinarritzat.

2. Barne-ingurunea, zirkulazio-sistema 
eta sistema linfatikoa

12. Zer da homeostasia?

13. Zein dira barne-ingurunearen funtzioak? 

Mantenugaia Funtzioa Adibideak

Ez-
organikoa

Ura

Gatz 
mineralak

Organikoa

Gluzidoak

Lipidoak

Proteinak

Bitaminak

Elikagaia Mantenugai 
mota

Mantenugaiaren 
izen zehatza

Azenarioa

Patata

Txahal-
haragia

Sardina

Gurina
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14. Adierazi zer funtzio betetzen duen hemoglo-
binak. Non egoten da?

15. Adierazi zuzenak ala okerrak diren esaldi 
hauek. Okerrak badira, zuzendu akatsa.  

• Arterietan zehar bentrikuluetara iristen da 
odola. Bentrikuluetatik aurikuletara igaro-
tzen da; aurikuletatik zainetara; eta, azkenik, 
zainek organismoko organoetara garraia-
tzen dute odola. 

• Oxigenoa duen odola arterietatik ibiltzen 
da beti, eta oxigenorik gabeko odola, berriz, 
zainetatik.

16. Osatu taula hau koadernoan.  

17.  Osatu taula hau koadernoan.

18. Zergatik da ezinbestekoa kapilarrek zelula-
geruza bakarra (endotelioa) izatea?

19. Marraztu koadernoan bihotz bat, eta margotu 
urdinez bihotzaren barruan karbono dioxido 
ugariko odola jasotzen duten barrunbeak, eta 
gorriz, oxigeno ugariko odola jasotzen dute-
nak. Identifikatu organoaren atal guztiak.

20. Deskribatu bihotz-ziklo bakoitzean gertatzen 
diren mugimenduak.

21. Marraztu zirkulazio bikoitzaren eskema, mar-
gotu, eta azaldu zer ibilbide egiten duen odol-
tanta batek, ezkerreko bentrikulutik irteten 
denetik berriro ere hara itzultzen den arteko 
bidean.

22. Zer funtzio betetzen ditu linfak gure organis-
moan?

23. Nola laguntzen du ariketa fisikoa egiteak 
gaixotasun kardiobaskularrei aurrea hartzen? 

Odol-zelulak
Deskribapena

Morfologia Funtzioa

Globulu gorriak

Globulu zuriak

Plaketak

Odol-hodiak
Deskribapena

Morfologia Funtzioa

Arteriak

Kapilarrak

Zainak
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64 2. UNITATEA

Odol-taldeak

Batzuetan, gizakiok, istripuren baten edo gaixotasunen baten ondorioz, odol-transfusio bat behar iza-
ten dugu berehala, galdutako odola ordezkatzeko, eta, hartara, bizia salbatzeko. Horregatik da oso 
garrantzitsua odola ematea. Izan ere, giza gorputzak soilik sor dezake giza odola, eta odol-transfusioek 
pertsonen bizia salba dezakete.

Nolanahi ere, transfusioek badituzte arriskuak ere, gerta baitaiteke emailearen odola eta hartzailea-
rena ez izatea bateragarriak. Hori gertatzen bada, hartzailearen odolak erreakzionatu egiten du, eta 
jasotako odoleko globulu gorriak aglutinarazten ditu. Hartzailearen bizia arriskuan jartzen du horrek. 

XX.  mendearen hasieran, odol-taldeak aurkitu zituz-
ten, eta gizakion odolak bateragarriak diren ala ez 
zehazteko aukera eman zuen horrek. Lau odol-talde 
daude, zehazki: A, B, AB eta 0. Globulu gorrien gai-
nazalean proteina jakin batzuk (A eta B) dauden ala 
ez kontuan hartuta sailkatzen dira lau taldeak.

Odol-talde bereko banakoen artean transfusioa 
egiten bada, gorputzak ez du odol berria erre-
fusatzen. Transfusioa odol-talde desberdinetako 
banakoen artean egiten bada, berriz, gorputzak 
errefusatu egiten du odola:

• A taldeko odola duten pertsonek B proteina du-
ten globulu gorriak aglutinatzen dituzten anti-
gorputzak (anti-B) sortzen dituzte. 

• B taldeko odola duten pertsonek anti-A anti-
gorputzak sortzen dituzte.

• AB taldeko odola duten pertsonek ez dute ez anti-A ez anti-B antigorputzik sortzen. 

• 0 taldeko odola duten pertsonek, anti-A edo anti-B antigorputzak sortzen dituzte, zer odol sartzen zaien. 

a) Aipatu zer organotan sortzen diren odol-zelulak. Zer aparatutan daude organo horiek? 

b) Ba al dakizu zer odol-taldetakoa zaren? Eta zure gura-
soak? Ba al dago loturarik zuen odol-taldeen artean? 

c) Zer odol-taldetako pertsonek eman diezaiokete odola 
edozein pertsonari? Eta zer odol-taldetakoek jaso de-
zakete edozein pertsonaren odola? 

d) Ondoko taulan, zenbait pertsonaren odol-emaitzak ageri 
dira. Adierazi zer odol-taldetakoa den pertsona bakoitza. 

e) Ikertu Interneten edo beste iturri batzuetan zer baldin-
tza bete behar diren odola eman ahal izateko.

f) Ikertu zer den Rh faktorea, horrek ere zerikusia baitauka 
odolaren bateragarritasunean.

IKASTEN IKASI

Odol mota Eritrozitoen gaineko 
antigenoak

Antigorputzak 
plasman

0
A edo B antigenorik ez Anti-A eta anti-B

A
A antigenoak Anti-B

B
B antigenoak

Anti-A

AB
A eta B antigenoak

Ez anti-A eta 
ez anti-B

Anti-A

1. pertsona

2. pertsona

3. pertsona

4. pertsona

Anti-B

Aglutinatu 
gabeko 
odola

Odol 
aglutinatua

grupo sanguíneo
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652. UNITATEA

Odol-analisia

Odol-analisia da pazientearen osasun-egoerari buruzko informazio gehien ematen duen proba me-
dikoa. Zergatik?

Odol-analisiak egin zaizkie gaixo dauden bost pazienteri, eta beheko taulan jaso dira ateratako emai-
tzak. Pazienteek honako gaixotasun hauek zituzten: diabetesa, anemia, hemorragia, arteriosklerosia 
eta infekzioa. Taldeka jarrita, aztertu ateratako emaitzak, eta adierazi zer gaixotasun duen pertsona 
bakoitzak. 

a) Jaso dokumentu batean paziente bakoitzari egindako diagnostikoa, bai eta kasu bakoitzean atera-
tako ondorioak ere.

b) Azaldu zergatik den horren garrantzitsua gatz mineralen konposizioari konstante eustea 
organismoan.

Informazio gehiago jaso nahi baduzu, jo webgune hauetara: 

http://goo.gl/AHyS68

http://goo.gl/t3Vi6d

Zehaztapenak 1. gaixoa 2. gaixoa 3. gaixoa 4. gaixoa 5. gaixoa Erreferentziazko 
balioak

Hemograma

Globulu gorriak 4,5 5,1 4,7 2,4 5,0 4,5-5,5 milioi/mm3

Hemoglobina 13,7 16,3 17,8 6,2 12,1 12-18 g/dl

Globulu zuriak 19,1 5,9 6,7 8,8 7,4 5,0-9,0 mil/mm3

Plaketak 2,0 7,2 2,2 2,7 1,9 1,5-3,0 mil/mm3

Nutrizionala

Glukosa 87 104 183 98 108 70-110 mg/dl

Urea 0,9 1,1 1,2 0,8 1,4 0,6-1,5 mg/dl

Kolesterola 196 163 158 168 168 120-200 mg/dl

HDL 68 57 77 70 157 42-90 mg/dl

LDL 128 106 81 98 11 5-160 mg/dl

Gatz mineralak

Kaltzioa 9,0 9,7 9,1 8,9 10,1 8,5-10,5 mg/dl

Burdina 132 79 66 22 110 50-150 mg/dl

Potasioa 3,9 3,8 4,0 4,5 4,1 3,5-4,5 mmol/l

Sodioa 144 139 137 142 145 135-145 mmol/l

BEGIRATU ZURE INGURURA Ikerketa-proiektua
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