
31. MUSKULU LEUNA 

1. Ezaugarri orokorrak 

Muskulu leunak bere izena itxuratik datorkio, leuna baita eta ez ildaskatua. 
Zuntzazka hauek ez dira era ordenatu batean kokatuko, kaotikoki baizik, 
eskeletikoan ez bezala.  

 

Erraietan kokatzen da, giltzurrunetan, odol hodietan, heste lodia, gernu maskurian, 
etab. Nerbio sistema autonomoak eta sistema endokrinoak eragiten dituzte 
muskulu hauek, hau da, ez dira borondatez kontrolatuko, maskurikoa izan ezik. 

Estimulu mekanikoetara erantzuten dute, luzapeneei, beroari, presioari, etab. Zelula 
txiki mononukleatuak izaten dira eta bere itxura dela eta fusiforme deritze, huso 
itxurakoa alegia. 

2. Zelula barneko egitura 

Miosina eta aktina firuak normalean zelularen ardatz nagusiarekiko diagonalean 
kokatzen dira eta ez dute troponina molekularik lotuko, tropomiosina bakarrik 
baizik.  

1:2koa da firu lodi eta meheen arteko erlazioa, eskeletikoan ordea 1:13koa. Gainera 
tarteko firuak izeneko egiturazko firu batzuk agertzen dira (edo estrukturalak). 
Tarteko firuak Gorputz Dentsoak izeneko egiturei loturik aurkitzen dira, muskulu 



eskeletikoaren Z lerroaren modukoak. Gorputz dentso hauek beste gorputz dentso 
bati lotu daitezke desmosomak izeneko egiturak osatuz. 

 

3. Motak 

Funtzioa, kokapena, Inerbazioa eta antolakuntzaren arabera 2tan sailkatu daitezke: 

- Unitarioa edo batua (edo errailetakoak): motoneurona bakarra iristen da, 
adarretan banatzeko eta zelula bat baino gehiago inerbatzeko, baina ez guztiak. 
Nerbio informazio zelula geruza bati bakarrik iritsiko direnez, besteei GAP 
lotura eta desmosomen bitartez iritsiko zaie informazioa. Desmosomen 
bitartez informazio mekanikoa eta GAPren bitartez elektrikoa. 

Koordinaturik egitea arrazoi energetikoak direla eta egiten da, ekonomikoagoa 
baita. Era honetan muskuluaren uzkurketa epe luzeago batean egin ahalko da. 

- Unitate anitzekoa: motoneurona bakarra egongo da baita ere, baina zelula 
guztiak inerbatuko ditu adarkadura bidez. Honen abantaila kontrol finagoa 
eskaintzea izango da. Hau irisaren irekiera kontrolatzen duen muskuluan eta 
ileen mugimendua kontrolatzen duten muskuluetan gertatzen da.  

4. Muskulu leunaren uzkurketa 

Nerbio, hormona eta faktore mekanikoen aurrean uzkur daiteke, baina nerbio 
ekintzaren aurrean gertaturikoa da garrantzitsuena. Sinapsia bukaera axonikoan 
bukatu beharrean, bere luzera guztian zehar lodipenak egongo dira eta hauek 
askatuko dituzte neurotransmisoreak (varicosidad). Beraz arroildura sinaptiko bat 
edukiko dugu, baina mehea eta luzerantz hedatzen dena. 
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Ekintz potentzialak zabalagoak dira, muskulu zelulak despolarizazioa jasotzen 
denbora gehiago egongo baitira. Muskulu zelularen despolarizazioa kasu honetan ez 
du hainbeste Na+ sartzeak eragingo, Ca+2 –k baizik.  

Zer dela eta?  kanal berezi batzuk baitaute eta ondorioz mezua zuzenagoa izango 
da.  

Mezu honek kalmodulina Ca+2 lotzea eragingo du, honek era berean miosinazko 
kate arinetako kinasa bat aktibatuko duelarik. Kinasa honek miosina fosforilatuko 
du ATP kontsumituz eta fosfomiosina sortuz. Fosfomiosina edukitzean aktinarekiko 
afinitatea handitu egiten da, hau da, miosinarekiko baino handiagoa izango da eta 
era berean miosinaren aktibitate ATPasikoa handituko da.  

Erlaxazioa gertatzeko fosfatasa bat beharko dugu fosfomiosina → miosina 
bilakatzeko berriro. Ziklo hau behin eta berriro errepikatuko da, firu meheak eta 
lodiak elkartuz eta askatuz behin eta berriro.  

Mugimendu zikliko honek zelula 
muskularra uzkurtzea eragingo du. Egoera 
uzkurtua eta ez uzkurtua ez dira ondo 
bereiziko, tarteko egoera batean 
aurkituko direlako, uzkurtuago edo ez, 
baina ez mutur batean edo bestean. Zein 
egoeratan dagoen jakin nahi izanez gero 
kinasa eta fosfatasaren aktibitatea neurtu 
beharko da.  


