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Oharra

Apunte buruxka hau AEM/MIB medikuntzako ikasleen elkartearen
ekimena  da,  Medikuntza  eta  Odontologiako  Ikasleen
Kontseiluaren  laguntzarekin.  Liburuxka  hauek  azken  urteetan
zehar  euskarazko  ikasleek  prestaturiko  zirriborro  eta
idazpenenetan oinarritzen da, 

Medikuntzako  ikasleei  nolabaiteko  euskarri  edo  laguntza  bat
eskeintzeko  helburua  dute,  ez  inolako  bibliografiarik  edo
irakasleen azalpenik ordezkatzekoa. 

Pertsona  nahikotxok  eginakoak  direnez  estilo  eta  terminologia
ezberdintasunak  egon  daitezke,  hauek  ekiditzen  saiatu  garen
arren.
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I. Enbriologia Orokorra
Giza garapenak 25 urte  inguru irauten ditu  baina prozesurik  garrantzitsuenak
jaio aurretik ematen dira, 3 faseetan:

- Zigoto aroa : lehen bi asteak
- Enbrioi aroa: 3-8. astera

- Umeki aroa: 4. astetik jaio arte

0.   GAMETOGENESIA  
Edozein gizaki garaturen antzindaria  ZIGOTO izeneko organismoa da eta hau
ESPERMATOZOO eta  OBOZITO hozi  zelulen  ondorio  da.  Garapenaren  6.
astean  sortzen  diren  LEHEN  ERNETZE-ZELULAK  (LEZ)  hozi  zelulak
bihurtzeko aldaketa hauek jasan behar dituzte:

1. Aldaketa kromosomikoak 
46  kromosometatik  23ra  murriztu  behar  dira,  hau  da  zelula  somatiko  (ez
sexuala)  batek  dituen  erdira.  Aldaketa  hau  bi  zatiketa  bitartez  lortzen  da:
MITOSIA eta MEIOSIA. Hozi zelulak batzean informazioa ez da bikoizturik
agertuko horrela zigotoan.

2. Aldaketa zitoplasmatikoak
 Obogenesia: Bi ataletan banatzen da: jaio aurrekoa eta jaio ondorengoa.

Lehenengoak  LEHEN  OBOZITOak  emango  ditu  eta  bigarrenak,  ziklo
obariko bakoitzean BIGARREN OBOZITO bat.

 Espermatogenesia:  ESPERMATOGONIO bihurtu ziren lehen ernetze-
zelulak ESPERMATIDA bihurtzea. Nerabezaroaren hasieran gertatzen da.

 Espermiogenesia:  ESPERMATIDAK,  akrosoma  sortuz,  nukleoa
kondentsatuz,  zitoplasma galduz eta lepoa, erdiko atala  eta isatsa garatuz
ESPERMATOZOIDE bihurtzea.

1. Aldaketa kromosomikoak
MITOSIA

Zatiketa  hau  gertatu  baino  lehen  DNAren  bikoizketa  eta  ondoren
kondentsazioa  gertatzen  da  kromosoma  BIKOTEAK  sortuz.  Zatiketan
ZENTROMEROetatik banatu eta 2 ZELULA SEME berdin lortzen dira
MEIOSIA

Bi banaketa daude zatiketa honetan:
 Lehena:  46 kromosomako  zelula  batetik,  23ko  2  lortzen dira,

informazioa erdira gutxituz eta CROSSING-OVERaren bitartez gurasoen
geneak elkar gurutzatuz.



 Bigarrena:  23 kromosomako  zelula  bakoitzetik  2  seme lortzen
dira.

2. Aldaketa zitoplasmatikoak
Agertzea eta migratzea
Hirugarren  astean  BITELO-ZAKUAn,  xixku  nukleodun  eta  zitoplasma
askoko  LEZk  agertzen dira.  4.  astearen  bukaeran edo  5.enaren hasiera
zakutik  GONADETARA iritsiko  dira  mugimendu  ameboideen  bitartez.
LEZ hauek gonadako ehunetan induktore lana egingo dute, hauen sexua
determinatuz.  Era  berean  zelula  hauek  hozi-zelula  guztien  aintzindari
izango dira LEZk.

Obogenesia
Jaio aurretik

Obogonio  bihurtu  diren  LEZk,  zatiketa  mitotikoak  direla  eta  kopuruz
handituko  dira,  3.  hilabetean ZELULA EPITELIAL LAUek  inguratuko
dituzte.  Zatiketak  jarraitzen  duten  bitartean,  tamainu  handiko  LEHEN
OBOZITOak  agertuko  dira,  hauek  lehen  zatiketa  meiotikoko
PROFASEAN sartuko direlarik. 7 milioietara iritsi daitezke 5. hilabeterako
obozito hauek, hauetariko gehiengoa ATRESIKO bihurtuko badira ere 7.
hilabeterako. 
Biziraun  duten  zelula  guztiak  profasean  egongo  dira  eta  zelula  lauez
inguraturik, JATORRIZKO FOLIKULUAK eratuz. 

Jaio ondoren
Jaiotzean lehen obozito hauek DIPLOTENO garaiean sartuko dira, bertan
mantenduko direlarik nerabezaroaren hasiera arte. Jaiotzean 700 mila eta 2
milioi obozito egongo dira, baina horietarik nerabezarora 400 mila besterik
ez dira iritsiko eta 500 obulatuko dira.
Ziklo  bakoitzean  5-15  JATORRIZKO  FOLIKULU  heldu  egingo  dira,
obozitoa  haziz  eta  zelula  folikularrak  itxura  kubikoa  hartuz,  honelaxe
ZELULA BIKORTSUETAN bihurtuz.  LEHEN FOLIKULUAK sortuko
dira horrelaxe. 
Zelula folikular eta obozitoen artean  GUNE PELUZIDOA garatuko da,
glukoproteinaz osatua, zelula folikularrek jariatua eta obozitoa elikatzeko
luzakinak edukiko dituena zeharkatzen. 

Likidoz  beteriko  hutsuneak  agertuko  dira,  fusionatzean  HOBI
FOLIKULARRA osatuz,  BIGARREN  FOLIKULUA eratuz  baita  ere.
Elkarrekin  jarraitzen  duten  folikulu  obozitoaren  inguran  pilatuko  dira
CUMULUS OOPHORUSa osatuz.

Heldutzea lortzean, DE GRAAFEN edo  HIRUGARREN FOLIKULUa
bihurtuko da. Bi ehun konektiboz inguraturik egongo da folikulua,  barne
eta kanpo tekaz alegia. Barnekoa barne mintz zelular bat izango da, odol



basoz  ugarirekin  eta  kanpokoa  ehuntsua  eta  estroma  obarikoarekin
nahasten dena. 

Ziklo  bakoitzean  folikulu  bat  baino  gehiago  hasiko  da  garatzen,  baina
bakarra  helduko  da,  besteak  atresiko  bihurtuz.  Folikulua  heltzean  23
kromosomako  bi  zelula  alaba  eratuko  ditu  LEHEN  MEIOSIA
bukatzerakoan.  Hauetako  bat  BIGARREN  OBOZITOA izango  da  ,
zitoplasma  gehiena  izango  duena  eta  beste  LEHEN  GORPUTZ
POLARRA, gune peluzidoan harrapaturik geratuko dena.

Bigarren  obozitoa  BIGARREN  MEIOSIA  egiten  hasiko  da
METAFASEAN obulutegitik kanporatua izango delarik. Meiosi hau ez da
bukatuko obulua ernaltzen ez bada. 

Espermatogenesia
Jaiotzean

LEZk  jaiotzean  LOKARRI  SEXUALetan  kokaturik  daude,  EUSPEN-
ZELULEZ  inguraturik  eta  zuri  kolorekoak  izaten  dira.  Euspen-zelulak
SERTOLIren ZELULETAN bihurtuko dira, beren lana espermatogonio eta
espermatidak elikatu eta babestea delarik. 

Espermatozitogenesia
(LEZk espermatida bihurtzea)

Nerabezaroa  hasi  aurretik  lokarri  sexualak  huts  bilakatzen  diren
HODITXO  SEMINIFEROetan  bilakatuz.  LEZk  ESPERMATOGONIO
bihurtzen dira, bi motatan zehazki:

 A  motakoak: mitosi  bidez  STEM  edo  AMA  ZELULA  bihurtuko
direnak. Hornidura moduan erabiliko dira B motakoak sortzeko ondoren

 B motakoak: LEHEN ESPERMATOZITOak sortuko dituztenak

A  motako  espermatogonioak  B  motakoak  bilakatuko  dira  zatiketa
mitotikoak  medio.  B  motakoak  LEHEN  ESPERMATOZITO  bihurtu
ondoren PROFASE luze batean sartuko dira (22 egunetakoa) eta I meiosia
bukatzean  BIGARREN  ESPERMATOZITO  bihurtuko  dira.  Bigarran
zatiketa  meiotikoaren  ondorioz  ESPERMATIDA  bilakatuko  dira
espermatozio hauek. 

Espermiogenesia
(Espermatidak espermatozoide bilakatzea)

Aldaketak honakoan datzate:
1. AKROSOMAren eratzea gaineztadura nuklearraren lehen erdiko atalean.

Bertan obozitoaren geruzak zeharkatzeko entzima gordetzen da
2. Nukleoaren trinkotzea

3. Lepoa, erdiko-atala eta isatsaren sortzea
4. Zitoplasmaren gehiengoa galtzea

64  egun  igaro  ondoren  hoditxo  seminiferoetara  iristen  dira
ESPERMATOZOIDEak,  hormek  EPIDIMORA  bultzatuko  dituztelarik.
Bertan lortuko dute beren mugikortasun guztia.





1. GARAPENAREN LEHEN ASTEA 

1.Obulazioa eta ziklo obarikoa

Pubertaroan  FSH  (hormona  folikulu  estimulatzailea)  eta  LH  (H.
Luteinarazlea)  ziklo  obarikoa  erregultatzen  hasten  dira.  Atresiko
bilakaturiko folikuluek, GORPUTZ ATRESIKOA osatuko dute, era berean
FSHren eraginez GORPUTZ HORIa edo LUTEOa osatuko delarik. Honek
PROGESTERONA jariatuko du, habiratzerako prestatuz uteroa. Ernalketa
ez gertatuz gero gorputz horia,  CORPUS ALBICANSean bihurtuko da,
progesteronaren jariatzea gutxituz eta hilerokoa sortaraziz. 

Ernalketa  izan  ez  gero,  4.  Hilabetea  arte  luzatuko  da,  gorputz  honen
funtzioa,  ondoren  degeneratzen  hasiko  delarik,  paper  endokrinoa
PLAZENTAk hartuz. 

2.Ernalketa

Ernalketa  umetokiaren  tronpetan  gertatzen  da,  FALOPIOREN
TRONPETAN.  Tronpa  hauetan  zati  desberdinak  bereizten  dira.  Zatirik
zabalena eta obulutegitik gertuen dagoena ANPULUA da, bertan elkartzen
dira bi gametoak. 

Espermatozoideak  eta  bigarren  obozitoa  bertara  heldu  behar  dira.
Obozitoa, MINTZ PELUZIDOAz eta BIKOR ZELULEZ inguratuta dago.
Obulazioan,  obozitoa,  mintz  peluzidoa  eta  bikor  zelulak,  obulutegiko
FOLIKULU batetik askatu egiten dira folikuluaren apurketaren ondorioz.
Obozitoa falopioren tronparen anpuluaren barrunbera igarotzen da.

Baginatik, 200-300 milioi espermatozoide sartzen  dira baia guzti hauetatik
500 inguru bakarrik heltzen dira tronparen anpulura.

Ernalketan aldi hauek bereizten dira:

- Obozito  bigarrena  inguratzen  duten  bikor  zelulez  osaturako  KOROA
ERRAIATAren  zeharkapena  ematen  da  lehenengo.  Horretarako,
espermatozoideek entzima  bat  askatzen dute.  Koroa erraiata  zeharkatu
ondoren mintz peluzidoarekin kontaktuan jartzen dira.

- Gune  iletsuak  (mintz  peluzidoak)  molekula  hartzaile  bat  dauka  eta
ezpermatozoidea  horrekin  lotzen  da.  Ondorioz,  espermatozoidearen
akrosoman dauden entzima  batzuk  askatu egiten dira  eta  hauei  esker
espermatozoide  bakar  batek  mintz  peluzidoa  zeharkatu  eta  obozito
bigarrenaren mintz plasmatikoarekin kontaktatzen du.

- Bi zelula  haploideen mintz  plasmatikoak fusionatu  eta  desegin  egiten
dira. Ondoren, espermatozoidearen edukia bigarren obozitora sartzen da.



- Obozitoak  alde  kortikaletik  entzimak  askatzen  ditu;  ekintza  honi
ERREAKZIO  KORTIKALA  deritzo.  Entzima  hauek  GUNE
ERREAKZIOA egiten dute, hau da, gune iletsua inpermeabilizatu egiten
dute eta horren eraginez gainontzeko espermatozoideek ezin dute mintz
peluzidoa zeharkatu.

- Obozito  bigarrenak,  bere  bigarren  zatiketa  meiotikoa  bukatzen du,  bi
zelula  haploide  sortuz:  OBULUA  (behin  betikoa)  eta  bigarren
korpuskulu bat.

Behin bi zelula haploideak elkartuta daudela ZIGOTOA eratzen da.

- Obozitoaren kromosomek EMAKUMEZKOEN PRONUKLEOA osatzen
dute  eta  espermatozoideko  kromosomek  GIZONEZKOEN
PRONUKLEOA.

3. Zigotoaren zatiketa

Zigotoaren zelula zatiketa mitotikoaren bidez segmentatzen hasten da gero
eta  zelula  txikiagoak  sortzen  direlarik.  Poliki-poliki  umetokiaren
gorputzaren  barrunberuntz  mugitzen  da.  Zigotoari,  12  zelula  inguruz
osatzen denean,  MORULA deitzen zaio,  kanpokaldetik  mintz peluzidoa
dauka eta umetokiaren gorputzaren sarreran kokatzen da. Hau, hirugarren
egunean gertatzen da. 

Morulako zelulak bi motatakoak dira:

- Morularen barrukaldean kokatzen diren zelulek barruko masa zelularra
osatzen dute

- Morularen  kanpokaldean  kokatzen  diren  zelulek  kanpoko  masa
zelularra osatzen dute.

4. Blastozistoaren eraketa 

Garapenaren  5.  egunean  morula  umetoki  gorputzaren  barrunberantz
mugitzen  da. Mintz peluzidotik barrualderantz likidoa sartzen hasten da,
ondorioz morulako zelulak banatu eta hauen tarteetan barrunbeak eratzen
hasten dira.

Barrunbe horiek batu eta barrunbe handi bat eratzen da: BLASTOZELEA.
Une horretan morula BLASTOZISTO deitzen da.

Blastozistoko  zelulak  modu berezian  kokatzen dira  eta  izen ezberdinez
ezagutzen dira:

 Kanpokaldekoak  ZELULA  TROFOBLASTIKOak  dira  eta
TROFOBLASTOA eratzen dute



 Barrukaldekoak  ZELULA  ENBRIOBLASTIKOak  dira  eta
ENBRIOBLASTOA eratzen  dute,  blastozistoko  mutur  batetan
kokatzen delarik.

Blastozistoaren mintz peluzidoa 5.egunerako desagertu egiten da, horrela,
blastozistoa, habiratzeko prest dago.  

5. Blastozistoaren habiratzea

Habiratze  prozesua  garapenaren  6.egunean  hasten  da  eta  umetokiaren
paretan ematen da. Bertan, geruza ezberdinak daude: 

 Barrukoena ENDOMETRIOA, umetoki mukosa

 Tarteko geruza MIOMETRIOA, geruza muskularra

 Kanpokoena PERIMETRIOA.

Enbrioblastoaren  ondoan  dauden  zelula  trofoblastikoak  endometrioaren
zelula epitelialen artean sartzen hasten dira.  Hau,  zelula trofoblastikoen
entzimei esker  eta  zelula  epitelialek sarrera errazkeko askatzen dituzten
entzimei esker gertzatzen da.

Zelula trofoblastikoetatik ama-ume loturak izango direnak sortzen dira eta
zelula enbrioblastikoetatik enbrioiaren ehun eta organoak eratuko dira.



2. BIGARREN ASTEA
Garapenaren  bigarren  asteko  prozesurik  garrantzitsuena  BI  ORRIKO
ERNETZE-DISKOa  eratzean  datza,  8.  Egunean  hasten  delarik.  Blastozistoa,
umetokiko paretako endometrioan sartzen hasten da baina guztiz sartu gabe.

Trofoblastoa:

Bi motatako zelulak eratzen dira:

- Nukleo  bakarreko  zelulak,  ZITOTROFOBLASTO geruza  eratzen
dutenak

- Zitotrofoblastoaren  kanpoaldean  nukleo  anitzeko  eta  mintzik  gabeko
zelulak  daude  eta hauek  SINZITIOTROFOBLASTO edo  SINZITIO
geruza eratzen dute.

Zelula trofoblastikoak zitotrofoblastoan banandu eta gero sinzitiora joango dira
bertan fusionatzeko, une honetan da euren geruza galduko dute.

Enbrioblastoa:

Bi motatako zelulak bereizten dira baita ere:

- HIPOBLASTO geruza  eratzen  duten  zelula  txiki,  zilindrikoak,
blastozistorantz begira. 

- EPIBLASTO geruza  eratzen  duten  zelula  zilindriko  handiagoak,
hipoblastoaren kanpokaldetik, barrunte amniotikoari begira.

Epiblasto eta hipoblasto geruzak kontaktuan daude eta BI ORRIKO ERNETZE
DISKOA osatzen dute 8.egunean. 

Epiblastoko zelulen artean barrunbe txiki batzuk agertzen dira; batu egiten dira
eta  barrunbe  handi  bat  sortzen  da:  AMNIOS  BARRUNBEA.  Horregatik
zitotrofoblastoaren  ondean  dauden  zelula  epiblastikoei  AMNIOBLASTO
deritze, gainontzeko zelula epiblastikoek barrunbe amniotikoa inguratuko dute.  

Habiratze gunetik hurbil dagoen endometrioko estromak odol hodi ugari ditu eta
bertako guruinek glukogeno eta mukosa kopuru handietan jariatuko dute. 

9.eguna: aro lakunarra

Blastozistoa barrurago sartuko da endometrioan eta era berean:
 Polo  enbrionarioan,  inplantazio  gunera  begiratzen  duen  aldean,

sinzitioan  BAKUOLAK  agertuko  dira,  hauek  fusionatzean  lakuak
eratuko dituzte

 Polo  abenbrionarioan hipoblastotik  etorritako  zelula  lauek  MINTZ
EXOZELOMIKOA edo  HEUSERREN MINTZA eratuko  dute.  Mintz
honek  hipoblastoko  zelulekin  batera  BITELO-ZAKU  PRIMITIBOA



(blastozeleak hartzen duen izena) edo BARRUNBE EXOZELOMIKOA
inguratuko du.

11-12 egunak

Blastozistoa  endometrioaren  estroman  guztiz  sartuta  dago  eta  uteroaren
barnealderantz  piska  bat  gailentzen  da.  Trofoblastoko  sinzitioan  lakuek  sare
interkomunikatu bat eratuko dute zein argi antzematen da polo enbrionarioan. 

Era beran sinzitiotrofoblastoko zelulak gehiago barneratuko dira estroman eta
amaren  kapilarren  erosioa  eragingo  dute.  Hauek  dilatatuak  egongo  dira  eta
SINUSOIDES izena hartuko dute. Sinzitioko lakuek eta sinusoideek bat egitean
amaren  odola  sistema  trofoblastikotik  isuriko  da,  ZIRKULAZIO
UTEROPLAZENTARIOA sortuz.

Bitelo-zakuaren kanpoko  paretak beste zelula  batzuk eratuko  dira  eta hauek
ENBRIOI  KANPOKO  MESODERMOA  eratzen  dute,  zitotrofoblastoaren
barruko aurpegia estaltzen duen mintz  hain zuzen ere. Geroago, mintz honetan
barrunbeak eratzen dira eta enbrioi kanpoko barrunbe bat eratzen da: ENBRIOI
KANPOKO ZELOMA edo BARRUNBE KORIONIKOA. Honek zaku bitelinoa
eta barrunbe amniotikoa ingurazen ditu, inplantzaio edo ezarrera gunetik ez ezik.

Enbrioi kanpoko mesodermoan 2 orri bereizten dira, baina biak jarraiak dira:

- ORRI SOMATOPLEURALA: zitotrofoblastoaren barruko barrunbea eta
amnios barrunbea estaltzen ditu.

- ORRI ESPLAKNOPLEURALA: hasierako bitelo-zakua inguratzen du.
Garai  honetarako  ernetze-diskoa  nahiko  txikia  da.  Bitartean  endometrioko
zelulek lipido eta glukogeno ugari dute, tarte interzelularrek likido extrabasala
dute  eta  mintza  andezaturik  (edematizaturik)  aurkezten  da.  Aldaketa  hauei
ERREAKZIO DEZIDUALA deritze, hauek hasiera batean inplantazio gunean
soilik antzemango dira baina geroago endometrio osora emigratuko dute.

13.eguna

Blastozistoak endometrioan hobia egingo du. Trofoblastoan biloxkak agertuko
dira,  Orduan zitotrofoblastoko zelulak asko ugaldu eta sinzitioan sartuko dira
zutabeak  eratuz:  ZUTABE  ZELULARRAK.  Hauek  sinzitiko  geruzekin
BILOSKA PRIMARIOAK eratuko dituzte. 

Bestalde hipoblastotik  sorturiko  zelulak mintz  exozelomikora joango  dira  eta
kopuru  handian  ugaldu  ondoren  barrunbe  exozelomikoaren  barruan  ZAKU
BITELINO SEKUNDARIOA EDO BEHIN.BETIKOA eratuko dute. Zaku hau
aurrekoa  baino  askoz  txikiagoa  izango  da  eta  bere  egituraketaren  ondorioz,
KISTE  EXOZELOMIKOAK  sortuko  dira  zeintzuk  barrunbe  korionikoan
geratuko dira.

Enbrioi kanpoko zeloma asko hedatuko da eta  BARRUNBE KORIONIKOA
sortuko  du.  Korion  barrunbearen  agerpenarekin  batera  zitotrofoblastoaren



barruko  aldea  estaltzen  duen  enbrioi  kanpoko  mesodermoari  PLAKA EDO
ORRI  KORIONIKOA (aurretik  orri  somatopleurala  deitutakoa)  deitzen  zaio.
Mesodermo extraenbrionarioak hobi korionikoa zeharkatzen duen alde bakarra
FINKAPEN  PEDIKULUA  izango  da,  zein  odol  hodien  garapenarekin
ZILBORRESTEA izango da. 

Bigarren astearen bukaerarako ertze-disko-a kontrako zentzuan dauden 2 disko
zelularrek osatuko dute: 

 EPIBLASTOA, barrunbe amniotikorantz
 HIPOBLASTO, bitelo-zakuarantz 

Hipoblasto geruzaren gainean, alde kranealean (goikaldean) zelula loditasun bat
agertzen  da:  LAMINA  PROKORDALA,  goiko  zelula  epiblastikoei  lotuta
egongo dena.



3. HIRU ORRIKO ERNETZE-DISKOA
15-16  egunetan  hasten  den  prozesurik  garrantzitsuena  HIRU  ORRIKO
ERNETZE DISKOAren eraketa da. Prozesu honi GASTRULAZIOA deritzo eta
honen bidez enbrioiaren 3 kapa ernetze-ak agertuko dira. 

Epiblastoaren  azaleko  alde  kaudalean  (behekaldean)  lerro  bat  agertzen  da:
LERRO PRIMITIBOA. Lerro honen goiko partean , alde zefalikoan, HOBITXO
PRIMITIBOA edo HENSEN NODULUA dago. Marra primitiboa 18 eta 26 egun
bitartean egonkorra izango da baina 26. egunetik aurrera desagertuz joango da. 

Lerro primitiboa enbrioia garatzeko zinbestekoa izango da; izan ere, betierako
markatuko du zein izango den enbrioiaren:

-Aurre eta atzeko partea
-Eskuma eta ezkerra

-Dortsaldea eta bentraldea

Epiblasto  geruzaren  zelulak  ugaltzen  hasten dira  eta  sortutako  zelula  berriek
lerro primitibora migratzen dute, lerroan sartu eta epiblasto geruzatik askatzen
dira azpian geratuz.

Inbaginazio hau gertatu ondoren, epiblastoko zelula batzuk hipoblastoko zelulak
ordezkatuko dituzte eta ENDODERMO ENBRIONARIOA eratuko dute, beste
batzuk epiblasto eta hipoblasto aldean kokatuko dira MESODERMOA eratuz eta
epiblastoan geratzen diren zelulek EKTODERMOA eratuko dute. 

Beraz,   enbrioi barruko mesodermoak, endodermoak eta ektodermoak eratzen
dute  hiru  orriko  ernetze  diskoa,  eta  disko  hau  osatzen  duten  zelula  guztiak
epiblasto geruzatik sortutakoak dira.

Amnios barrunbearen eta bitelo zakuaren inguruan enbrioi kanpoko mesodermoa
dago, beraz, enbrioi barruko mesodermoa kontaktuan jarriko da enbrioi kanpoko
mesodermoarekin  hiru  orriko  ernetze  diskoaren  ertzetan.Zelula  inbaginatu
hauetako batzuk alde kranealera joango dira eta LAMINA PREKORDALAREN
BI  ALDEETARA  pasatuko  dira  non  ORRI  KARDIOGENIKOA  eratuko
duten.Hiru orriko ernetze diskotik enbrioiaren organo guztiak eratuko dira.

3.1. Notokordaren eraketa

Zelula epiblastiko batzuk, ZELULA PRENOTOKRDALAK, ez dira lerro
primitiboan inbajinatzen, hobitxotik baizik; hauek alde zefalikorantz joko
dute  LAMINA PREKORDALERA heldu  arte.  Zelula  prenotokordalak
hipoblastoan tartekatuko dira eta beraz momento batean  enbrioiaren erdiko
marra 2 kapa zelularrek osatuko dute LAMINA NOTOKORDALA. 

Hipoblastoa  zelula  endodermikoek  ordezkatzen  duten  bitartean  lamina
notokordaleko zelulak ugaldu eta endodermotik askatuko dira LOKARRI
trinko  bat  eratuz  :  NOTOKORDA.Hau  HODI  NEURALAREN  azpian



kokatzen  da  eta  eskeleto  axialaren  oinarria  izango  da.  Notokordaren
elongazioa prozesu dinamikoa denez, lehenengo alde zefalikoa eratuko da
eta alde kaudalerantz portzioak batuz joango  dira,  marra primitiboa alde
kaudalera  doan  heinean.  Notokorda  eta  zelula  prenotokordalek  lamina
prekordalerantz  (alde  kranealean)  eta  hobitxo  primitiborantz  (alde
kaudalean). Puntu horretan KONDUKTU NEURENTERIKOA sortuko da,
zeinek bitelo-zakuaa eta barrunbe amniotikoa konektatuko dituen. 

16.eguna

MINTZ  KLOAKALA disko  enbronarioaren  ertz  kaudalean  sortuko  da.
Honek  lamina prekordalaren antzeko itxura du eta estuki lotutako zelula
endodermiko  eta  ektodermikoek  osatzen  dute,  bitarteko  mesodermorik
gabe. Mintz kloakala agertzean bitelo-zakuaaren atzeko hormak dibertikulu
bat sortuko du finkapen pedikulurantz: ALANTOIDES.

17.eguna

Enbrioi  barruko  mesodermoak  eta  luzapen  notokordalak  ektodermo  eta
endodermoa guztiz banatzen dituzte, baina badaude 2 leku non hau ez den
gertatzen:

 Lamina prokordalean
 Diskoaren beheko lamina kloakalean, 16.egunerako eratzen dena

18.eguna     

Orri notokordaleko zelulak ugaldu, endodermotik askatu eta behin betiko
notokorda sortuko da (hobitxo primitibotik orri prekordalera) Zelulak esan
bezala alde kaudaletik zefalikora joko dute eta orduan honako bereizketa
emango da: 

1. Mutur kranealetik MESODERMO PARAXIALA sortuko da
2. Orriaren erdiko zatiak ERDIKO MESODERMOA egituratuko du 
3. Mutur  kranealetik  MESODERMO  LATERALA  edo  ALBOKO

MESODERMOA sortuko da.

3.2. Disko enbrionarioaren hazkuntza

Disko enbrionarioa hasiera batean zapala eta ia borobila izango da, baina
pixkanaka luzatu eta ertz zefaliko zabala eta ertz kaudal meharra edukiko
du.  Bestalde  4.aste  inguruan marra  primitiboa txikituz joango  da  erabat
desagertu  arte.  Hau  lehendabizi  alde  zefalikoan  gertatuko  da,  3.aste
erdiaren inguruan; izan ere garai honetan 3 kapa ernetze-ak bereiziko dira;
alde kaudalean berriz 4.aste bukaeran.



3.3. Trofoblastoaren ondorengo garapena 

3.aste  aurretik  esan  bezala  trofobastoan LEHEN  BILOSKAK bereiziko
dira,  zeintzuk  geruza  sinzitialak  nukleo  zitotrofoblastikoek  estaltzean
eratuko  diren.  Garapen  honetan  ere  mesodermoko  zelulek  biloska
primarioen nukleotan barneratuko dira BIGARREN BILOSKAK eratuz.

3.aste bukaeran, bilosken erdiko zelula mesodermikoak odol zelula eta odol
hodietan desberdinduko dira eta hauek biloska sistema kapilarra eratuko
dute.  Garai  honetan  biloskeei  BILOSKA  TERTZIARIO  deritze.  Aro
honetan kapilarrak  plaka korioniko eta finkapen pedikuluaren mesoderman
sortutako  kapilarrekin  eta  enbrioi  barruko  zirkulazio  sistemarekin
kontaktuan jarriko dira. Hori dela eta 4.astean bihotzak lehengo taupadak
hastean biloska sistema oxigenoa eta elikagaiak enbrioiari emateko gai da. 

Bitartean  zelula  zitotrofoblastikoak  goiko  sinzitioan  sartuko  dira
endometrioraino  iritsi  arte,  orduan  KANPOKO  ZORRO
ZITOTROFOBLASTIKOA eratuko da zein trofoblastoa inguratuko du eta
barrunbe  korionikoa  endometrioko  geruzara  estuki  batuko  du.  Plaka
korionikotik  DECIDUA  BASALERA  doazen  biloskak  AINGURATZE
BILOSKAK  edo  TRONKALAK  dira.  ENBOR  BILOSKA  hauetatik
eratorritako  BILOSKA  LIBREAK  funtsezkoak  izando  dira  eligaien
trukaketarako.

19-20 egunak: 

Aldi  berean,  BARRUNBE  KORIONIKOA handituz  joango  da  enbrioia
finkapen  pedikutik  ia  txintxilikaturik  geratzen  den  arte.  Pedikulu  hau
aurrerago  ZILBORRESTEA  izango  da  eta  enbrioi  eta  plazenatren
komunikazio ahalbidetuko du.



4. ENBRIOI AROA: 4-8 ASTEAK
Aro  hau  3  orriko  ernetze  diskoaren  eraketarekin  batera  hasten  da  eta
ORGANOGENESIAREN GARAIA ere deritzo,  organo guztiak garai honetan
eratzen direlako, izan ere  3 orrialde ernetze-etatik ehun eta organo espezifikoak
etaruko  dira.Gainera,  enbrioiaren  gorputza  eratzeko  diskoaren  tolespena
gertatuko da

4.1. Orri ektodermikoaren eratorriak

Orokorki  hitz  eginez  orri  ektodermikoa  kanpoko  ingurunearekin
erlazionatutako  egitura  eta  organoen  jatorria  izango  da.Ondorengoak
izando dira ektodermoaren eratorriak:

Sistema nerbioso zentrala eta periferikoa

Begi, sudur eta belarriko epitelio sensoriala

Epidermis, baita ilea eta hatzazkalak

Gongoil subkutaneoa, bular-gongoila, hipofisis eta haginetako esmaltea

3.  astearen hasieran ernetze-disko  ektodermikoak  disko  lau  baten itxura
izango du eta alde zefalikotik lodiagoa izango da.

Notokordaren  eraketa  eta  bere  indukzioa  dela  eta,  notokordaren lodiera
handituko da eta loditasun horrek PLAKA NEURALA sortuko du. Bertako
zelulak  neuroektodermoa  eratzen  dute  eta  euren  indukzioari
NEURULAZIOA deritzo. Neurulazio prozesu hau berez ehun induktore bat
(notokorda) ehun minbera bat (epiblastoa) estimulatzean datza.

Indukzioa ondoren, plaka neurala marra primitiborantz hedatuz joango da
eta 3. aste bukaeran, plaka neuralaren alboetako ertzak gorantza jarrito dira
TOLESDURA  NEURALAK  sortuz.  Erdiko  aldeak  berriz,  HILDO
NEURALA sortuko dute.Pixkanaka  tolesdura neuralak erdiko marrarantz
hurbilduz joango dira, non fusionatuko diren. Fusio hau lepoa izango den
lekuan hasiko da (4.somita) eta alde zefalikotik alde kaudalera joango da.

Ondorioz,  HODI  NEURALA eratuko  da.  Enbrioiaren  ertz  kaudal  eta
zefalikoan  hodia  barrunbe  amniotikoarekin  kontaktuan  jarriko  da
NEUROPORO bitartez.  Neuroporo  kraneala  25.egunean itxiko  da  gutxi
gorabehera (18 somitatik  20 somitara aroan).  Neuroporo kaudala  berriz,
27.egunean  ixten da  (25  somita  aldian).  Behin  hau  gertatuta  neurulazio
prozesua amaitzen da.

Ondorioz, sistema nerbioso zentrala 2 egiturek ordezkatzen dute:

1. BIZKARMUINA, alde kaudalean dago eta egitura mehea da.



2. Hiru dilatazio dituen goiko alde bat, dilatazioei: garun XIXKUAK edo
GARUN BESIKULAK deitzen zaie.

Plaka  neuralaren  eta  gainerako  zelula  ektodermikoen  artean  GANDOR
NEURALETAKO ZELULAK agertzen dira; hauek ektodermotik askatu eta
egiturak eratzen dituzte:

 Hornomuineko gongoil errakideoak(sentsitiboak)
 Hornomuineko gongoil begetatiboak
 V,VII,IX eta X pare kranealen gongoilen zatiak
 Nerbioetan dauden SCHWANN-en zelulak
 Meningeak: piamater eta araknoidesa
 Larruazaleko melanozitoak
 Giltzurrun gaineko guruinetako muineko zatiak
 Kraneo eta aurpegiko ehun eta organo batzuk
 Bihotzetako kuxintxoetako zelulak

Hodi neurala sortu denerako 2 loditasun ektordermiko ikus daitezke:

- ENTZUNEZKO  PLAKODA  edo  OTIKOA  (auditiboa),  hau
inbaginatuko da xixku otikoa sortuz eta oreka eta entzuteko egiturak
hemendik eratorriko dira. 

- PLAKODA  OPTIKOA  dago  zeinek  inbaginazioaren  ondorioz
5.astean kristalinoa eratuko duen.

3  orriko  ernetze  diskoak,  aldi  berean,  alde  kraneal  eta  kaudaletik
TOLESPEN ZEFALOKAUDALA egiten du.

4.2. Orri mesodermikoaren eratorriak 

17.egunean honako egiturak desderdinduko dira:

-MESODERMO PARAXIALA
-ERDIKO MESODERMOA

-MESODERMO LATERALA EDO ALBOKO MESODERMOA
17.egunean  erdiko  marratik  hurbil  dauden  zelulek  MESODERMO
PARAXIALA eratuko dute. Honen alboetara ALBOKO MESODERMOA
sortuko da, geruza argala dena. Azkenengo hau, bitan zatituta da: 

1. ORRI  SOMATIKOA edo   MESODERMIKO  PARIETALA,  amniosa
inguratuko duena

2. ORRI  ESPLAKNIKOA edo  MESODERMIKO  BISTERALA,  bitelo-
zakuaren gainean. 

Bi  kapa  hauek  ENBRIOI  BARRUKO  BARRUNBE  ZELOMIKOA
inguratzen dute eta hau enbrioi kanpoko zelomaren jarraipena izango da.
MESODERMO  PARAXIALA  ALBOKO  MESODERMOAREKIN
konektatzen duen ehunari ERDIKO MESODERMOA deritzo.
Mesodermo paraxiala eta somitak



3.  astean,  mesodermo  paraxialeko  zelulak  segmentatu  egiten  dira  eta
sortzen dituzten zelula  berriek SOMITOMERO izeneko egiturak eratzen
dituzte. Hauek lehenengo alde zefalikoan agertuko dira eta hedapen zefalo
kaudala egingo dute. Alde zefalikoko eta kaudaleko somitomeroak ez dira
aldi  berean  agertzen.  Alde  zefalikoan  ehun  berri  bat  eratzen  da
MESENKIMA.

Enbrioiaren  alde  okzipitaletik  behera,  somitomeroak SOMITA bihurtzen
dira.

20.egunean lehenengo somita parea  agertzen da eskualde zerbikalean  eta
hortik aurrera, eguneko 3 somita bikote berri agertzen dira, guztira 42-44
somita bikote eratzen direlarik, hau 5.aste bukaerarako gertatzen da. 

- 4 somita bikote: OKZIPITALAK
- 8 somita bikote: LEPOKOAK edo zerbikalak
- 12 somita bikote: TORAXIKOAK
- 5somita bikote: LUNBARRAK
- 5 somita bikote: SAKROAK
- Azken 8-10 somita bikoteak: KOKZIGEOAK

Lehenengo  somita  okzipitala   eta  azken  5-7  somita  bikote  kokzigeoak
desagertu  egingo  dira  eta  gelditzen  diren  somitetatik  sortutako  egiturak
segmentarioki kokatuko dira,  hauek ESKELETO AXIALA sortuko dute.
Aro  honetan  enbrioiaren  adina  neur  daiteke  somita  kopurua  kontuan
hartuta. 

Somita guztietan mota desberdinetako zelulak agertzen dira:

- Aurreko paretako zelulak, pareta bentralekoak
- Erdialdeko paretako zelulak, pareta medialekoak
- Atzeko paretako zelulak

2  motako  zelula  hauei ESKLEROTOMAKO ZELULAK deritze.  Zelula
hauek erdialderuntz migratzen dute hodi neurala eta notokorda inguratzeko
eta hauen inguruan bizkarrezurra eratzen dute.Hauek kartilago eta hezurren
osagaia izango dira.

Somiten  atzeko  paretako  zelulak  DERMATOMIOTOMAK  deitzen  dira
(larruazalaren  osagai  segmentarioa  dira)  eta  hauetatik  zelula-geruza  bat
sortzen da: MIOTOMA, nukleo palidoa duten zelulak eta osagai muskular
segmentarioa proportzionatzen dute

Behin  dermomiotomako  zelulek  miotoma  zelulak  eratuta,  lehenengo
zelulek  euren  ezaugarri  epitelialak  galdu  eta  gainean  duten  ektodermo
azpitik  hedatuko  dira,  orduan   DERMOTOMA  deritze.  Hauetatik,
epidermisaren azpian larruazaleko geruzak eratuko dira: 

 DERMISA edo azala
 HIPODERMISA, dermisaren azpiko zelula-geruza



Gure larruazalak jatorri segmentarioa dauka, hau da, larruazaleko segmentu
bakoitza somita-segmentu batetik dator. Somitetatik eratzen diren egiturak
honako hauek dira: bizkarrezurra, muskuluak, dermis eta hipodermisa.

Bitarteko mesodermoa

Bitarteko  mesodermoa  lepoko  eta  goiko  eskualdeetan  zatitzen  da  eta
eskualde  hauek  NEFROTOMAK  deitzen  dira.  Gainerako  segmentuetan
(alde kaudalean daudenak)  bitarteko mesodermoa ez da zatitzen eta zati
guzti horri LOKARRI  NEFROGENOA deritzo.  Bertatik  gernu  sistemak
eratuko dira.

Alboko mesodermoa

Alboko mesodermoa bi orritan dago bereizita (parietala eta errailetako) eta
ektodermoa zeharkako tolespena bukatzen du. Tolespena bukatzean, alboko
mesodermoaren  paretako  orri  somatikoa  enbrioiaren aurreko  eta  alboko
paretako atal bat izando da, justu ektodermoaren azpian egongo dena. Errail
orria,  tolespenaren eraginez endodermoaren inguruan kokatuko da, beraz,
endodermotik sortuko den hestearen paretako zati bat izango da.

Zeharkako tolespena eta tolespen zefalokaudala bukatzean gorputza eratuta
geratzen da. Zeharkako tolespena somiten hazkuntzaren ondorioz ematen
da.  Tolespen  bien  eraginez,  endodermoa  eta  bitelo  zakuaren  gehiengoa
enbrioiaren  gorputzera  sartzen  dira  eta  HESTEA eratzen  da.  Hestean,
enbrioiaren alde zefalikotik alde kaudalera 3 zati bereizten dira: 

 AURREKO HESTEA, 
 BITARTEKO HESTEA 
 ATZEKO HESTEA. 

Bitarteko hesteak kontaktuan jarraitzen du gorputzaren kanpoan gelditzen
den biteko  zakuaren zatiarekin  hodi  baten  bitartez:  HODI  BITELINOA
(ONFALOMESENTERIKOA).

 Hestearen goiko muga MINTZ BUKEOFARINGEOA da; hau, lamina
prokordaletik  eratzen  da  eta  bertan  ektodermoak  endodermoarekin
kontaktatzen du.. 

 Hestearen beheko muga BEHEKO MINTZ KLOAKALA da , hemen
ere ektodermo eta endodermoa kontaktuan daude, bi mintzen artean ez
dago mesodermorik. Alantoidesa partzialki gorputzera sartzen da eta
sartzen  den  atal  horri  KLOAKA deritzo.  Mintz  kloakala  7.astean
apurtu eta uzkia eratuko da.

Digestio aparatu guztia,  arnas aparatua eta gernu maskuria endometriotik
sortzen  dira.  Digestio  aparatuko  egituretan,  barruren  dagoen  geruza
(mucosa)  da  endometriotik  eratzen  dena,  gainontzeko  geruzek  jatorri



mesodermikoa  daukate.  Beraz,  trakto  gastrointestinala  orri  ernetze-
endodermikotik eratorritako sistema organiko printzipala da.

Enbrioi  barruko  zelomatik  gure  gorputzeko  barrunbeak  sortzen  dira:
barrunbe perikardikoa, barrunbe pleurala… Alboko mesodermoak enbrioi
barruko zeloma mugatzen du.

4.  asteraren bukaeran enbrioiak 28 somita bikote ditu  gutxi gora behera
dituenean,  kanpoko  karaktere  printzipalak  somitak  eta  arku  faringeoak
dira.Honenbestez,  enbrioiaren  adina  somitetan  kalkulatu  ohi  da.Baina
garapenaren bigarren hilabetean somiten zenbaketa zaila bihurzten denez,
enbrioiaren  adina  zein  den  jakiteko  burezurraren  BERTEX  erpinetik
ipurdira (V-N, hau da Vertex Nalga) doan luzeera neurtzen da.

*Odola eta odol-hodiak

Odol  hodiak  bi  eratan  eratzen  dira  BASCULEGENESIS bidez,  odol
isloteen  bidez  eta  ANGIOGENESIS bidez,  odol  basoetatik
sortutakoak.Leheno odol islotea hirugarren astean bitelo-zakuaaren horma
inguratzen  duen  mesodermoan  agertzen  da  eta  geroago,  alboko
mesodermoan  eta  beste  atla  batzuetan.Islote  hauek
HEMANGIOBLASTOAK sortzera  induzituak  diren  zelula
mesodermoetatik sortuak izaten dira.Hemangioblastoek odol islote erdian
ZELULA  HEMATOPOYETIKO  AMAK  sortzen  dituzte,
hemangioblasto  periferikoek  ANGIOBLASTOETAN banatzen  diren
bitartean.

Behin  basculogenesiak  odol  sistema  primarioa  sortzen  duenean  (aorta
dortsalak  eta  zain  kardinalek  osatua)  baso  berrien  sorkuntza  ematen
da.Arterien,  zainen  eta  sistema  linfatikoaren espeifikazioa  angioblastoen
indukzioa eta gero emango da.

Lehenengo  odol  zelulak  uharteetan  sortzen  dira  baina  hau  transitorioa
da.Behin  betiko  zelula  hematopoyetiko  amak  aorta  ingurtzen  duen
mesodermoko aorta-gonada-mesonefros (AGN) tik datoz eta.Zelula horiek
gibela  kolonizatuko  dute,  gerora  organo  hematopoyetiko  fetalik
garrantzitsuena izango dena. Azkenik, gibeleko zelula hauek hezur muina
kolonizatuko dute, behin betiko odol sortzailea izango den ehuna.

4.3. Orri endodermikoko eratorriak
Trakto intestinala ernetze-orri endodermikotik eratorririko sistema organiko
nagusia da.  Orri honek enbrioiaren sabel-aldea estali eta  bitelo-zakuaren
zabai  eratzen  du.  Garuneko  xixkuen  garapenarekin  eta  hazkuntzarekin
disko  enbrionarioa hobi amniotikotik irtetzen hasi eta tolesten hasiko  da
zefalokaudal  zentzuan.  Tolestura  hau  nabariagoa  izango  da  buruan  eta
buztanean non tolestura zefalikoa eta kaudala eratzen diren.

Tolestura zefalo kaudalaren eraginez endodermoz osatutako atal gero eta
handiagoa  enbrioiaren  gorputzera  sartuko  da.  Horrela,  aurreko  aldean



endodermoak  aurreko  hestea  sortuko  du  eta  atzean  atzeko  hestea.Bien
arteko guneari erdiko hestea deritzo.Une jakin batean , erdiko heste zaku
bitelinoarekin  komunikatu  egingo  da  HODI
ONFALOMESENTERIKOAREN  bitartez.Hau  hasiera  batean  zabala
izango da baina enbrioiak aurrera egin ahala askoz luzeagoa egingo da.

Alde  zefalikoan  ektodermos  eta  endodermoz  osatutako  MINTZ
BUKOFARINGEOAK atzeko hestea mugatuko du. Laugarren astean mintz
hau  apurtu  egingo  da  ,  hobi  amniótico  eta  heste  primitiboaren  artean
komunikazioa ezarriz.Bestetik,  atzeko hestea ektodermos eta endodermoz
osatutako  beste mintz batek,  MINTZ KLOAKALAK mugatzen du. Hau
zazpigarren astean apurtu eta uzkia eratuko da.

Somiten hazkuntaren eraginez, disko enbrionarioa tolesten hasiko da zentzu
lateralean  eta  itxura  borobila  hartuko  du.Aldi  berean,  enbrioiaren
gorputzaren alde bentrala eratuko da,  bitelo  zakuaren konduktua dagoan
alde abdominalean izan ezik.

Aurreko eta atzeko hesteak eratzen diren bitartean, erdikoak komunikaturik
jarraituko  du  bitelo  zakuarekin.Hasiera  batean,  konekzio  hau  zabala
izangodda baina gorputzaren tolesturaren eraginez,  luzeago bilakatuko da
eta HODI ONFALOMESENTERIKOA eratuko da.Denborak aurrera egin
ahala erdiko hesteak lotura galdu eta alde abdominalean leku librea hartuko
du.

Tolesturaren  beste  ondorietako  bat,  enbrioaren  gorputzean
ALANTOIDESAREN  agerpena  da,  non  kloaka  eratuko  den.Bosgarren
astearen  inguruan,  konduktu  bitelinoak,  alantoidesak  eta  zilborresteko
basoek ZILBORRESTEKO ERAZTUNA eratuko dute.

Bitelo zakuak hasiera batean funtzio nutritiboa izango du, baina jaio eta 2
hilabeteetara hobi korionikoan dago.Horrela endodermoak hasiera ematen
die  konduktu  bitelinoari,  alantoidesaren  portzio  intrenbrionarioari  eta
erdiko  hestearen  epitelioaren  agerpenari.Hala  ere,  garapenaren  etapa
aurreratuagoetan  hasiera  emango  die  arnas  aparatuan  epitelioaren
agerpenari;  pankreas,  gibela  eta  tiroides  eta  paratiroides  guruinen
parenkimari;  amigdala  eta  timoaren  estroma  retikularrari;  uretran  eta
bixikan epitelioaren agerpenari; eta tronpa eta hobi tinpanikoan epitelioaren
agerpenari.

 

4.4. Enbrioiaren morfologia 2. hilabetean

Bigarren hilabetean, enbrioaren itxura aldatu egiten da buruaren tamainu
eta aurpegi,  belarri,  sudur  eta  begien  eraketa direla  eta.Bestetik,  5.  aste
hasieran gorputz adarrak agertzen dira remo pala itxuran.

Lepoko 4.somita-bikotetik lehenengo bizkar somitara dagoen tartean (C4-
D1)  goiko  gorputzadarretako  haztapenak  kokatzen  dira  eta  beheko
gorputzadarren  haztapenak  lehenengo  gerri-somitatik  2,  sakro-somitara



dagoen tartean (L1-S2). Lehendabizi goiko gorputzadarretako haztapenak
agertzen dira eta beranduago beheko gorputzadarretakoak. 

Hasieran,  ERTZADURAK  (KONSTRIKZIOAK)  agertzen  dira
haztapenetan eta hauek  hurbileko  eta urrutiko  zatietan banatzen dituzte.
Urrutikoetan  4  ILDO  ERRADIKAL  bereizten  dira  eta  hauen  arteko
ehunetik atzamarrak eta behatzak sortzen dira. Ildo hauek IZPI ere deituak
eskuanagertzen dira lehenago eta gero oinetan, honek adierazten digu gioko
atalek beti behekoek baino garapen handiagoa dutela.

Beranduago,  bigarren ertzadura  bat  agertzen da gorputzadarretan,  3  atal
bereiztuz gorputzadar bakoitzean:

- Goiko gorputzadarretan: besoak, besaurreak eta eskuak
- Beheko gorputzadarretan: izterrak, bernak eta oinak.

Maila honetan umekiaren organo guztiak eratuta daude.



5. UMEKI AROA: 8 ASTEA-JAIOTZA
Aurreko  aldian  sortutako  ehun  eta  organoak  hazi  eta  heldu  egiten  dira  eta
pisuaren gehikuntza bat ematen da. Aldi honetan, fetuaren adina jakiteko bertex-
tik ipurdira edo bertex-tik orpora dagoen distantzia neurtzen da.

Fetu aroan zehar buruaren tamaina gainontzeko gorputzarekin konparatuz ez da
hain handia.  Buruaren neurria,  bertex-tik  ipurdira dagoen luzeeraren erdia  da
aldi  honen  hasieran,  4.hilabetean  luzeeraren  herena  eta  jaiotzan  luzeeraren
laurdena.

Hirugarren  hilabetean  fetuaren  aurpegiak  giza-itxura  harzten  du.  Begiak
aurpegiaren lateraletatik aurrekaldera mugitzen dira eta belarriak albokaldeetan
kokatzen dira.  Gorputzadarren behin-betiko  tamaina lortzen dute eta  kanpoko
genitalak ikusi egiten dira, beraz, 3.hilabeterako umearen sexua jakin daiteke.

Zilborrestearen  zati  proximalean  (hurbileko  zatian)  zabalkuntza  handi  bat
agertzen da.  Bitarteko hestetik,  HESTE LAKIOAK sortzen dira eta barrunbe
abdominalean hauentzat leku nahikorik ez dagoenez zilborrestean sartzen dira.
Gertaera honi ERNIA FISIOLOGIKOA esaten zaio.

11.  asterako  lakioak  barrunbe  abdominalera  itzultzen  dira  eta  zilborresteko
zabalkuntza desagertu egiten da.

Muskuluek  erreflexu-aktibitatea  daukate  baina  amak  ez  ditu  oraindik
mugimenduak nabaritzen.

4-5 hilabeteetan fetuak luzatarako hazkuntza jasaten du, gutxi gora behera 15zm
neurtzen ditu eta bere pisua 500gr ingurukoa da. 7,8,9 hilabeteetan fetuak pisua
hartzen du. 6.hilabetean, fetuaren larruazala oraindik tximurra eta gorrixka da,
pisua bereganatzen ari da baina oraindik umekia oso argal dago.

Nerbio-sistema eta arnas-aparatua garatuta daude baina fetua oraindik ez da bere
kabuz arnasteko gai,  bien artean egon behar  den koordinazioa falta  zaiolako;
beraz,  garai  honetan  jaiotzen  diren  umeak  inkubadoretan  sartu  behar  dira
denboraldi baterako.

Azken 2-3 hilabeteetan, hipodermisean gantza metatzen da eta honen eraginez
fetuaren gorputza biribildu egiten da.  Jaioberriek 3kg inguruko pisua daukate,
bertex-tik ipurdira 36zm neurtzen dute eta bertex-tik orpora 50zm inguru.

Haurdunaldiak,  ernalkuntzatik  hasita  266egun  (38  aste)  irauten  ditu  baina
ernalkuntza  eguna  ezin  izaten denez  ziurtasunez  ezagutu,  erditze-data,  azken
hilerokoaren  hasieratik  280  egunera  (40  aste)  izaten  dela  kalkulatzen  da.
Pronostikatutako datatik 2-3 aste luzatu edo laburtzea normal moduan hartzen
da, hortik aurrera ez.



5.1. Karena 

Umekia  garatzen  doan  heinean  elikagaien  eta  beste  faktore  batzuen
beharrak handitu egiten dira. Honek plazentaren aldaketa garrantzitsuenak
determinatzen ditu.

Bigarren  hilabetean trofoblastoak  biloska  secundario  eta  tertziario  ugari
ditu.  Gorputzeko  biloskaak  plaka  korionikotik  azal  zititrofoblastikora
hedatzen dira. Biloska gainazala sinzitioak eratua da.

Bilosken erdian garatzen den sisitema kapilarra laster lamina korionikaren
kapilarrekin kontaktuan  jarriko  da,  zeinek  hasiera  emango  dion  sistema
baskular extraenbrionaoari.

Amaren  odola  uteroko ARTERIA  ESPIRALEK  eramaten  dute
karenara.Amaren  odol  hodi  hauen  higaura  odola  zati  interbellozoetara
askatua  izan  dadin.  Zelula  zitotrofoblastikoek  eragiten  dute  inbasio
endobaskularraren bidez.Inbasio hauek diámetro txikiko eta erresisitentzi
txikiko odol hodiak diámetro handiko eta erresistentzi handiko odol hodi
bihurtzen ditu, odol kopuru jaria dezketeneak gainea.

Hurrengo  hilabeteetan biloskeetatik  hainbat  luzapen txiki  ateratzen dira,
biloska  aske  edo  libre  moduan  leku  interbellozoetara  abiatzen
direnak.4.hilabetean zelula zitotrofoblastikoak desagertu egiten dira.Orduan
amaren  eta  umekiareb odol  zirkulazioa  banatzen duten mintza bakarrak
sinzitioa  eta  odol  hodieb  horma  endoteliala  dira.Zelula  zitotrofoblatoen
desgerpena biloska txikienetik handienera doa.

Garapenaren  leen  asteetan  biloskaek  korionaren  gainazal  osoa  estaltzen
dute. Haurdunaldiak aurrera egin ahala biloskaek zabaltzen jarraitzen dute,
honakoa sortuz:

 KORION  HOSTOTSUA  ,  hau  estaltzen  duen  dezidua  DEZIDUA
BASALA  da,  glukogeno  eta  lipido  ugari  dituzten  zelula  dezidulak
sortzen dituena. Geruza hau korionari estuko loturik dago.

 KORION  BURUSOILA  polo  abenbrionarioan,  berriz,  3.  hilabetean
korion  honen  gainazala  leuna  da.  Polo  abenbrionarioa  estaltzen  duen
deziduari DEZIDUA KAPSULARRA deritzo, eta utero horman dagoeb
deziduoari DEZIDUA PARIÉTALA.  Beraz, elkartrukean parte hartzen
duen bakarra korion hostotsua izango da, planzenta sortuko duena.

Bestetik, amnios eta korionaren baturak mintz amniotikoa sortu egiten du,
erditzean apuruko dena.

4.hilabete  Iuren  hasieran  karenak  bi  osagai  ditu:  alde  fetalam  korion
hostotsuak  eratua  ta  alde  maternoa  edo  amren  aldea  dezidua  basalak
eratua.Alde fetalean lamina korionikoak inguratzen due karena eta amaren



aldean  dezidua  basalak.Bestetik,lamina  korionikoa  eta  dezidua  artean
amaren odolaz osatutako leku interbellosoak daude.

4-5 hilabete artean deziduak  hainbat  tabike  dezidual  eratzen ditu.Hauek
amaren  ehunaren  nukleoa  dute  baina  gainazla  zelula  sincitialez  estalita
dute.Tabike hauen eraketaren eraginez karena bi zati edo konpartimentutan
banturik geratzen da, KOTILEDOIETAN.

Umekiaren hazkuntzaren eta uteroaren hedapenaren ondorioz,  karena ere
hasi egingo da. Terminozko karena diskoidala da, 15-25 cmko diametroko,
3 cmko zabalerakoa eta 500-600g takoa. Jaiotze unean uteroaren hormatik
aldendu  eta  erditu  eta  30  minutu  geroago  uterotik  kanporatua  izaten
da.Orduan  alde  maternoa  begiratzen  baldin  bada,  15-20  guen  irtentxu
(  abultados)  ikus  daitezke,  dezidua  basalezko  mintz  mehe  batez
inguratutako  kotiledoiak.Bestetik,  alde  fetala  lamina  korionikoak
inguratzen du. Koriona, bestald, amniosak estaltzen du.

Zirkulazioari  dagokionez  kotiledoiek  odola  jasotzen  dute  ARTERIA
ESPIRALEN  bidez.Arteria  hauetako  presioak  odola  leku
inetrbellozoetarabultzatu  egiten  du,  biloska  txikiak  odol  oxigenatuz
betez.Presioa gutxitzean, odola lamina korionikotik deziduora abiatzen da,
non zain endometrialetan sartuko den.Beraz,  odol laka  interbellosoetako
odola drenatua itzultzen da amaren zirkulaziora zain endometrialaren bide.

Karena helduaren atal interbellosoaek gutxi gorabehera 150ml odol dituzte
eta odol hori minutuero 3 edo 4 aldiz aldatzen da.Hala ere, elkartruke hori
ez da biloska guztietan ematen.

Mintz plazentarioa amaren eta umekiaren odola banatzen du eta 4 mintzez
osaturik dago: odol hodi endotelialaren gaineztadura, biloskaen nukleiaren
ehun  konektiboa,  mintz  zitotrofoblastikoa  eta  sinzitioa.4,  hilabetetik
aurrera, mintz plazentarioa estutu egiten da.

Batzuetan barrera plazentarioa deitzen bazaio ere, ez da benetako barrera ,
izan ere substantzia asko bertatik pasatzen dira. Karenaren funtzio nagusiak
produktu  metabolikoen  eta  gaseosoen  elkartruke  amaren  eta  umekiareb
zirkulazio artean ematea eta hormonen eraketa dira.

 GAS  TRUKEA.  Gasen  trukea  (O2,  CO2,  CO)  difusio  bidez  ematen
da.Umekiak  minutuero  20-30  ml  oxigenoa  hartzen  ditu  amaren
zirkulaziotik, eta hemen ezinbestekoa da odol plazentarioaren fluxua.

 ELIKAGAIEN ETA ELEKTROLITOEN ELKARTRUKEA:  Elementu
nutritiboen eta elektrolitoen trukea, aminoácido, azido, karbohidarto edo
bitaminena, azkarra da eta haurdunaldiak aurrera egin ahala areagotzen
da.

 AMAREN  ANTIGORPUTZEN  TRANSMISIOA:  Konpentzentzia
inmunologikoa  lehengo  hiruhilabetean  hasten  da.Inmunoglobulina
gehienak  amaren  G  Igdira,  14.  astetik  garraiatuak  izango



direnak.Jaioberria Ig propio eratzen hasiko da, baina ez du heldu baten
kontzentrazioa hartuko 3 urte bete arte

 HORMONEN ERAKETA: 4. hilabete amaieran planzentak progesterona
kopuru nahikotxo erazten du. Gainera,  progesteronaz aparte,  plazentak
hormona  estrogenikoak  eratuko  ditu  ,  batez  ere,   estradiola.
Haurdunaldiko lehendabiziko bi hilabeteetan,  sinzitio  trofoblastoek ere
hormona gonadotrofina corionica humana (HCG) ere eratzen du, gorputz
luteoa  mantentzen  duena.Bere  presentzia  haurdunaldi  edo  haurdun
zauden jakiteko erabiltzen da.

Azkenik haurdunaldi amaieran ere plazentan hainbat aldaketa egongo dira:
ehun  fibrotsuen  gehikuntza  biloska  erdian,  umekiaren  kapilareen  mintz
basaleb  lodipena  eta  biloskaren  gainazalean  substantzia  fibrinoidearen
presentzia.Aldaketa  hauek  bi  zirkulazioen  trukeen  gutxipena  edo
erredukzioa adhieras dezakete.

5.2. Ur amniotikoa 
Hobi amniotikoa likido urtsu eta cristalino batez beteta dago, likido  hau
gehienbat  amaren  odoletik  sortzen  diren  zelula  aminiotikoz  osaturik
dago.Likido kopurua: 30ml 10. astean, 450ml 20. astean eta 800-1000-1500
ml  37.  astean.Haurdunalduaren  leen  hilabeteetan  enbrioiak  babesle
modukoa den ur honetan flotatzen du.

Likidoak umekia amak hartutako kolpetatik babestu, enbrioia amniosoera
itsats dadin ekiditu eta mugizten lagunduko du 5. aste Iutik aurrera.

Ur amniotikoa 3 orduero aldatu egiten da, 5. hilabete Iutik aurrera umekiak
likidoa irentsiko du, 400ml egunero. Gainera,  hilabete honetanere gernua
gehitzen zaioa likidoari, gehiena ura bada ere.

Ur  amniotikoak  ez  du  umea  elikatzen  suero  konposatuaren  antzeko
konposatua baita eta probetarako erabiltzen da. 

5.3. Zilborrestea
Enbrioiaren  inguruko  barrunbea  amnios  barrunbea  da  eta  amniosaren
kanpokaldean barrunbe korionikoa dago.
Hasiera  baten  ektodermo  eta  amniosaren  artean  HASIERAZKO
ZILBORREKO  ERAZTUNA  eratzen  da  ondorengo  egiturekin:  hodi
onfalomesenterikoa,  bitelo  zakura doazen odol hodi bitelinoak,  finkapen
perikuluko  egiturak(zilborreko  odol  hobiak  eta  alantoidesa)  eta  enbrioi
barru eta kanpoaren arteko komunikazioa 2 zelomen artean.

Amnios  barrunbea  handitu  egiten  da  eta  hasierazko  zilbor  eraztuneko
egiturak  inguratzen  ditu  BEHIN-BEHINEKO  ZILBORRESTEA eratuz.
Bertan bi zati bereizten dira: 

 Distalean: hodi onfalomesenterikoa eta zilborreko odol hodiak daude.

 Proximalean: Alantoidesa eta hestearen lakioak



3. hilabetetik aurrera amniosaren handipenaren eraginez, amnios barrunbea
orri  korionikoarekin  fusionatzen  da  eta  BEHIN-BETIKO
ZILBORRESTEA agertzen da.  Honetan, zilborreko odol hodiak bakarrik
daude,proteoglikanoan aberatsa den eta odol hodean babesle gisa jokatzen
duen gelatina batez inguraturik: WHARTONen GELATINA. 
Alantoidesa, hodi onfalomesenterikoa eta bitelo zakua desagertu egiten dira
eta lakioak enbrioiaren barrunbe abdominalera sartzen dira. 



Patologiak eta klinika

A) BLASTOZISTOAREN INPLANTAZIO EZ OHIKOAK

Haurdunaldi  extrauterinoa/  ektopikoa:  blastozistoa  boltsa  rektouterinan,
mesenterioan,  kabitate  abdominalan,  obulutegian  edo  Falopioren  tronpan
inplantatzen da. 
Haurdunaldi obariko primarioa: Blastozistoa obulutegian garatzen da. 

Haurdunaldi tubarikoa: Blastozistoaren garapena Falopioren tronpan gertatzen
da eta bigarren hilabetean tronpa apurtzen da odoljario larria eraginez.

B) JAIO AURREKO DIAGNOSTIKOA:

Ekografia:  ultrasoinuaren  bitartez  feto  eta  plazentaren  irudiak  lortzen  dira.
Transmisiozko  ultrasoinu  baten  bitartez  plazenta  eta  fetoaren  tamaina  eta
posizioa  determina  daiteke,  baita  haudunaldi  anitzak  eta  tubo  neuralaren
malformazioak.

Amniozentesia: Likido amniotikoaren erauzketa da. Orratz baten bitartez amaren
horma abdominala eta uteroa zeharkatzen da hobi amniotikora heldu arte eta 20-
30  ml  erauzten dira.  14 astetik  aurrera  egiten  da.  Likidoan  alfa-fetoproteina
(AFP) analisatzen da. Kontzentrazio altuetan agertzen da fetoak tubo neuralaren
malformazioak dituenean, hala nola, espina bifidoa edo anenzefalia.

Biloska korionikoaren biopsia: 8. astean egin daiteke.

C) AMAREN ANTIGORPUTZEN TRANSMISIOA:

Amaren antigorputzak pinozitosiaren bidez sinzitiotrofoblastoetara pasatzen dira
fetora. Adibidez, IgG difteria, nafarreria eta elgorriaren kontra.

Rh bateraezintasuna:

Fetoa Rh+  bada eta ama  Rh-,  eritrozito  fetalak  amaren zirkulazioa inbaditu
dezakete eta amak antigorputzak eratu ahal ditu. Amaren antigorputzak fetoaren
odolera  joan  daiteke  eta  fetoaren  eritrozitoak  suntsitu  ahal  dituzte:
eritroblastosis  fetala  edo  gaixotasun  hemolitikoa  da.  Gaixotasun  honek
heriotza intrauterinoa eragin dezake. 

D) AGENTE INFEKZIOSOEN TRANSFERENTZIA:

Plazenta faktore kaltegarrien kontra jarduten du: errubeola,  nafarreria… Birus
hauetako batzuk zelularen endekapena eta malformazioak eragin dezakete.



E) DROGEN TRANSFERENTZIA:

Droga  gehienak  eta  euren  metabolitoek  plazenta  erraz  zeharkatzen  dute  eta
enbrioia  kaltetu  dezakete.  Drogadikzio  fetala  gerta  daiteke  heroina  eta
kokainaren kasuetan adibidez.

F) BUREZURRAREN ANOMALIAK:

Kranoeskisia:  oso  akatsa  handiak  kraneoan,  batzuetan  ananezefaliarekin
konbinatua izatean datza. Oso maiz gertatzen dira kraneoko akats tsikiak, hala
nola,  burmuineko ehunaren (enzefalozele),  meningeen (meningozele kraneala)
edota biek herniatzea. 

Kraneosinostosia/kraneostenosia: sutura bat edo gehiago goiz ixtean gertatzen
da. Kraneoaren itxura suturen menpe dago. Honen ebakuntzak zailtasunak ditu
hezurrek bat egiteko joera dutelako.

 Sutura  sagitala  lehenago  ixten  bada,  hedatze  frontal  eta  okzipitala
gertatzen da eta kraneoa luze eta estu geratzen da (eskafozefalia). 

 Sutura koronala behar baino lehenago ixten bada, kraneoa motz eta garai
geratzen da akrozefalia edo turrizefalia deitutakoa.

 Alde  bateko  sutura  koronal  eta  lambdoidea  lehenago  ixten  badira,
kraneostosi asimetrikoa gertatzen da, plagiozefalia izenekoa.

Mikrozefalia burmuineko  anormaltasun bat  da,  burmuina  ez  da  garatzen eta
ondorioz, burrezurra ez da hedatzen. Umeek atzerapen mentala izan ohi dute.

G) GORPUTZADARREKO IRREGULARTASUNAK:

Amelia gorputzadar bat edo gehiago falta direnean gertatzen da. Bakarrik baldin
badituzte eskuak edota hankak enborrera lotuta hezur txiki batekin  meromelia
deitzen da.  Batzuetan gorputzadarrak  ondo  garatuta  daude,  baina  laburregiak
dira, kasu honetan mikromelia deituko da.

Anomalia  hauek ez dira oso maiz gertatzen eta herentziazkoa da.  Talidomida
farmakoa somniferoa dena eta goragaleen eta zorabioen kontra erabiltzen dena,
hartu  zuten emakumeen seme-alabek  malformazio  hauek  izan zituzten.  Gaur
egun frogatuta dago farmako  horrek forma-anormaltasunak  edo  hezur  luzeen
falta, hesteen atresia edota bihotz-anormaliak eragiten dituela. 

H) POLIDAKTILIA:

Hatz  supernumerarioak  izatean  datza.  Normalean  ez  dira  lotura  muskular
egokiak gauzatzen polidaktilia sufritzen duen pertsonak. 



I) SINDAKTILIA:

Egoera normalean atzamarren artean dagoen mesenkima desagertzen da. Ez da
batere arraroa honek ez desagertzea eta kasu honetan atzamar bat baino gehiago
lotu ahal dira, batzuetan hezurrak ere lotu daitezke.

J) OTARRAIN-PINTZADUN ESKUAK

Malformazio  honetan  bigarren  eta  laugarren  metakarpoen  eta  euren  ehun
bigunen  artean  arroildura  anormala  dago.  Ia  beti  hirugarren  metakarpo  eta
falange hezurrak falta dira eta atzamar erakuslearen eta hatz lodiaren fusioa egon
daiteke.  Eskuaren bi  zatiak aurkakotasunean daude eta otarrain bateko  pintza
bezala erabiltzen dira.



Glosategia
2. ASTEA

ZITOTROFOBLASTO: 2.astetik  aurrera  trofoblastoan bereizten diren nukleo
bakarreko zelulez osatutako geruza da.

SINZITIOTROFOBLASTOA (SINZITIOA):  zitotrofoblastoaren  kanpoaldean
dauden mintzik gabeko eta multinukleatuak diren zelulez osatutako geruza da.

HIPOBLASTO: enbrioablastoaren zelula txiki eta zilindrikoz osatutako geruza
da eta blastozistorantz begira kokatuta dago. 

EPIBLASTOA:enbrioblastoaren  zelula  zilindriko  handiagoz  osatutako  geruza
da, hipoblastoaren kanpotik dagoena eta barrunbe amniotikoari begira dago.

AMNIOS BARRUNBEA: epiblastoko zelulen artean sortutako  barrunbe txikiak
batzean sortutako barrunbe handiari deritzo. 

AMNIOBLASTO: zitotrofoblastoaren ondoan dauden zelula epiblastikoak

MINTZ EXOZELOMIKOA (HEUSERREN MINTZA): hipoblastotik etorritako
zelula  lauek  sortutako  minaza,  zein  enbrioiaren  atzeko  poloan  (polo
abenbrionarioa) kokatzen da.

BARRUNBE EXOZELOMIKOA (BITELO ZAKU PRIMITIBOA): Heuserren
mintzak eta hipoblastoko zelulek inguratzen duten barrunbea.

ORRI SOMATOPLEURALA:  enbrioi  kanpoko  mesodermoan  bereizten  den
orrietako bat zeinek  zitotrofoblastoaren barruko barrunbea eta amnios barrunbea
estaltzen dituen.

ORRI ESPLAKNOPLEURALA: enbrioi kanpoko mesodermoan bereizten den
orrietako bat da eta hasierako bitelo zakua inguratzen du.

ZUTABE ZELULARRAK:  zitotrofoblastoko  zelulak  ugaldu  eta  sinzitioan
sartzean sortutako zutabeak.

BILOSKA PRIMARIOAK:  zutabe  zelularrek,  sinzitioko  geruzekin  batera
eratutako biloskak dira. 
 BITELO ZAKU SEKUNDARIOA:  zelula  hipoblastikoek  barrunbe
exozelomikoaren barnean eratutako behin-betiko barrunbea.

BARRUNBE KORIONIKOA:  kanpoko  zeloma  enbrionarioaren  hedapenaren
ondorioz eratutako barrunbe handia da.

PLAKA KORIONIKOA:  barrunbe  korionikoa  sortuta,  zitotrofoblastoaren
barruko aldea estaltzen duen Enbrioia kanpoko mesodermoari deritzo. 
 



LAMINA PREKORDALA:  hipoblastoaren  geruzaren  gainean  agertzen  den
loditasuna da eta goiko zelula epiblastikoei lotuta dago.

3. ASTEA

GASTRULAZIOA: hiru orriko ernetze diskoa eratzen deneko prozesua, honen
bidez enbrioiaren 3 kapa germinatiboak eratuko dira.

LERRO PRIMITIBOA:  epiblastoaren  azaleko  alde  kaudalean  agertzen  den
lerroa  da eta  enbrioiaren garapenean funtsezkoa izango  da  aurre/atze aldeak,
eskuma/ezkerra eta dortsalde/bentralde aldeak markatuko dite eta.

HOBITXO PRIMITIBOA (HENSEN NODULUA):  lerro  primitiboaren goiko
aldea.

ZELULA PRENOTOKORDALAK: lamina prekordalerantz jotzen duten zelula
epiblastikoak.

NOTOKORDA:  lamina  notokordaleko  zelulak  ugaltzean  eta  endodermotik
askatzean sortutako kordoi trinkoa, eskeleto axialaren oinarria izango da.
 
KONDUKTU NEURENTERIKOA: bitelo  zakua eta eta barrunbe amniotikoa
konektatzen dituen kunduktua.
 
MINTZ KLOAKALA: enbrioiaren ertz kaudalean sortutako mintza, estuki lotuta
dauden zelula endodermiko eta ektodermikoek osatzen dute.

ALANTOIDES:  mintz  kloakala  agertzean  bitelo  zakuaren  atzeko  hormak
finkapen pedikulurantz  sortutako dibertikulua.

BILOSKA SEKUNDARIOAK:  mesodermoko  zelulak  biloska  primarioen
nukleotan barneratzean eratutako biloskak.

ENBOR BILOSKAK: plaka korionikotik dezidua basalera doazen biloskak.
  

ENBRIOI eta UMEKI AROAK

PLAKA NEURALA:  notokordaren  indukzioaren  ondorioz  bere  gainazalean
sortutako loditasuna.

NEURULAZIOA: plaka neuraleko zelulen indukzioa. 

HILDO NEURALA: plaka neuralaren erdian sortutako hildoa.

NEUROPORO: enbrioiaren ertz kaudal eta zefalikoan hodi neurala eta barrunbe
amniotikoa konektatzen dituzten poroak dira.

SOMITOMERO: mesodermo paraxiala segmentatzean sortutako zatiak.



MESENKIMA: alde zefalikoan sortutako ehuna.

ESKLEROTOMA: somitaren pareta bentral eta erdiko zelulekk euren eraketa
galtzean eta notokorda inguratzean hartutako izena.

DERMATOMIOTOMAK:  somiten  atzeko  paretako  zelulak  eta  larruazalaren
osagai segmentarioa dira. 

MIOTOMA: dermatomiotomatik  sortutako  zelula  geruza,  nukleo  palidoa sute
eta osagai muskular segmentarioa proportzionatzen dute.

NEFROTOMAK: bitarteko  mesodermoa lepoko  eta  goiko  parteetan zatitzean
eratutako eskualdeak.

KORDOI NEFROGENOA: bitarteko  mesodermoa  zatitzen ez  deneko  aldeek
osatutako partea.  

KORION HOSTOTSUA: biloskak eratzen diren korion aldea

KORION BURUSOILA: korionaren alde abenbrionarioa da non biloska gabeko
alde leuna dagoen.

KORIONA:  :mesodermoz,  zitotrofoblastoz  eta  sinzitiotrofoblastoz  eratutako
egitura multilaminarra da.

KONDUKTU BITELINOA:  bitelo  zakuaren  eta  erdiko  hestearen  heste  asa
primarioaren arteko lotura da.

HESTE LAKIO PRIMARIOA:  erdiko  hesteak  goiko  arteria  mesenterikoaren
inguruan eratutako asa.

AURREKO HESTEA:  liseri  hodiaren  zati  da,  arnas  bide  hasieraren  eta
endordemotik  irtetzen  diren  zuhaitz  hepatikoen  artean  dagoen  zatia  zeinak
hestegorria, urdaila eta duodeno erdia eratzen duen. 

ERDIKO HESTEA:  liseri  hodiaren  zati  zeina  duodeno  erditik  kolonaren
hasierako  hereneraino  hedatuko  den.Honek  asa  itxura  izango  du  eta  bertan
bitelino zakuaren arrastoak egongo dira.Atal hau zilborrestean edo gorputzaren
kanpoaldean garatuko da eta hestemeharra eta heste lodiaren aureko bi herenak
eratuko ditu.

ATZEKO HESTEA: liseri hodiaren zati zeinak falta den kolonaren herena, heste
zuzena eta uzkiaren parte batzuk eratuko dituen.

MESENKIMA:zelula  fibrobastikoez  eta  matrize  estrazelularrez  osatutako
edozein ehun



PARENKIMA:  estroma  izeneko  ehun  konektibotik  sortutako  glandula  edo
organoetako zelulak.

BITELO ZAKUA: disko germinatibo bilaminarraren bentral aldean dagoen eta
hipoblastotik  sortua  den  egitura.Egitura  hau  lehendabiziko  odol  zelulen  eta
zelula germinalen jatorrizko gunea da.

HERNIA FISIOLOGIKOAREN GARAIA: 6 aste Iutik 3. hilabete Iura luzatuko
den  aldia  edo  garaia  zeinetan  hestea  zilborrestean  eratuko  den.Geroxeago
hainbat faltorerengatik hestea berriro ere sartu egingo da : erretraktazioa.

MINTZ BUKOFARINGEOA: ektodermoa eta endodermoa hazi egiten dira pla
prekordalarekin  topa  egin  arte,  hauen  fusioak  orduan  mintz  bukofaringeoa
eratuko du.

HODI ONFALOMESENTERIKOA:  bitelo  zakua  erdiko  hestearekin
konektatzen edo lotzen duen hodi estua.

DEZIDUA BASALA: Korion hostotsua estaltzen duen dezidua, glukogeno eta
lipido  ugari  dituzten  zelula  dezidulak  sortzen  dituena.Geruza  hau  korionari
estuko loturik dago
 
DEZIDUA KAPSULARRA: Polo abenbrionarioa estaltzen duen dezidua

DEZIDUA PARIETALA: utero horman dagoen deziduoa

KOTILEDOIA: deziduak eratutakot tabike deziduaen eraketaren eraginez karena
bi zati edo konpartimentutan banturik geratzen da: kotiledoietan
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1. BURUA ETA LEPOA
Buruko eta lepoko egituren eraketan parte hartzen duen mesenkimak jatorri anitza dauka:

- MESODERMO PARAXIALA
- ALBOKO MESODERMOAREN PARETAKO ORRIA
- ALDE ZEFALIKOKO GANDOR NEURALETAKO ZELULAK
- BURUAREN AZAL ALDEKO EKTODERMO LODITASUNA

Mesodermo  paraxialetik  eratutako  mesenkimatik  NEUROKRANEOaren  parterik  gehiena
sortzen da: 

- BURUAREN BORONDATEZKO MUSKULU ILDASKATU GUZTIAK
- BURUAREN ATZEALDEKO DERMISA
- BURUAREN MENINGEAK

Alboko  mesodermoko  paretako  orritik  eratutako  mesenkimatik  LARINGEAREN
KARTILAGO 2 sortzen dira:

- ARITENOIDEAK
- KRIKOIDE KARTILAGOAK

Alde  zefalikoko  gandor  neuraletako  zelulek  arku  brankialerata  migratzen  dute  mesenkima
sortzeko. Horrez gain, PROSENTZEFALOA eta BEGI KOPAK inguratu egiten dituzte.

Buruko  azaleko  ektodermo  loditasunetik  eratutako  mesenkimatik,   5,7,9  eta  10.  BIKOTE
KRANEALETAKO GONGOIL SENTSITIBOAK eratzen dira

1.1. Arku faringeoak

Buruaren  eta  lepoaren  eraketan  parte  hartzen  duten  egiturarik  garratzitsuenak  ARKU
BRANKIALAK edo  FARINGEOAK dira:  enbrioiaren lepo mailan agertzen diren metaketa
bilateralak.

Guztira 6 arku brankial eratzen dira; kanpokaldetik ektodermoz estalita daude eta barrukaldetik
estalki endodermikoa daukate. Kanpokaldean, arkuen artean ARROILDURA BRANKIALAK
kokatzen  dira  eta  barrukaldetik  arkuen  artean  faringe hestetik  sortutako ebajinazioak  daude:
POLTSA FARINGEOAK.

Arku  hauetatik  sortzen  diren  hezurrak,  gandor  neuraletako  zelulek  eratutako  mesenkimatik
eratzen dira. Gainerako hezurrak beste jatorri batzuk dituen mesenkimetik eratzen dira.

ARKU brankial  edo  brankiogeno  izena  hartzen  dute  nahiz  eta  egokia  ez  den,  brankiak  ez
direlako sortuko egitura hauetatik. 

Arku faringeoak (4.astetik aurrera hasi), hauek enbrioiaren ezker eta eskumaldetik etorriko dira.
Prominentzia frontala (burua izango den aldea) eta bihotzaren inguruan.

Arkuak  ESTOMODEOAREN  inguruan  ipiniko  dira.  Estomodeoa,  plaka  prekordalaren
zulapenetik irteten den zuloa da. Hobi amniotikoa eta liseri hodia komunikatzen ditu.

5 arku izango dira, honela osatuak:

- ENDODERMOZKOA barnekaldea

- Nukleo MESODERMIKOA, honek   ertz  neuraleko zelulen  inbasioa  jasaten  du,  eta
orduan, odol hodiak, muskuloak, etab. sortzen hasten da.

- kanpoaldetik EKTODERMOA edukiko dute



Ektodermoan konkorrak sortuko dituzte, baita endodermoan ere. Nukleo mesodermikoan, arku
bakoitzean egitura batzuk garatuko ditu, eta ertz neuralaren zelulak agertzen dira, mesodermoan
eragiteko.

Arkuaren garapena oso azkarra izango da, odoleztapen propio Behar izango du. zaku aortikotik
arku bakoitz horietara 

Arku bakoitzak bere arteriak izango ditu, baita bere muskuloa ere. Arku horietako bakoitzean
SNZ.-  tik nerbio eragilea  etorriko,  nerbio hauek SNZ-rantz 2 sensibilitate motak garraiatzen
dituzte:

- ZUNTZ AFERENTEAK, zuntz sensitiboak direnak, sentsibilitatea garraiatzen dute. 

- ZUNTZ  EFERENTEAK,  zuntz  motoreak  edo  eragileak
aurkako bidea, hau da, SNZ- tik muskulura doa. 

Arku faringeoak erlazionatzen dituzten, nerbio bereziak :

- nerbio PARE KRANEALAK, bikoteak, burezurretik ateratakoak

- nerbio ESPINALAK, espina dortsaletik

NERBIO BIKOTE edo PARE KRANEALAK:

- I: Usaimen nerbio

- II: Ikusmen enrbioa

- III: Okulomotore komuna (MOK)

- IV: Nerbio patetikoa/trokearra

- V: Nerbio trigemino

- VI: Kanpoko okulomotorea (KOM)/ abducens

- VII: Nerbio faziala edo aurpegikoa

- VIII: Entzumen  orekaren nerbioa/estatoakustikoa/ bestibuloklearra

- IX: Nerbio glosofaringeoa

- X: Nerbio bagoa/ pneumogastrikoa /kardio- entero- pneumo- renal

- XI: Nerbio espinal /akzesorioa

- XII: Nerbio Hipoglosoa

Arkuen nerbio bereziak = 5/7/9/10

- V = 1. arkuaren nerbioa → trigeminoa

- VII = 2. arkuaren nerbioa → faziala

- IX = 3. arkuaren nerbioa → glosofaringeoa

- X = 4. eta 6. arkuen nerbioa → bagoa

- 5 arkua ez da garatzen.



Arku- faringeoek bat egingo dute erdiko-aurreko marran, bat izan ezik, lehenengoaren atal bat,
aurpegia bertatik eratuko baita. Besteak aurpegia eta lepoaren egiturak sortuko dituzte.

Arkuen  kartilagoak  egitura  bereziak  dira,  nahiz  eta  kartilago  izena  txarto  ipinita  dagoen,
kartilago  izena  mesodermoko  egitura  bati  baitagokio,  baina  hauek  EKTODERMIKOak  dira
berez.

LEHENENGO ARKU BRANKIAL BIKOTEA:

Lehenengo arku bikotean 2 atal bereizten dira:

A) Goiko atala  (edo  dortsala):   MASAIL PROZESUA (edo  maxilarra),  ez  da  erdiko
marrara heltzen. 

Masail prozesutik AURRE MASAIL HEZURRA (premaxilar), MASAIL HEZURRA,
HEZUR ZIGOMATIKOA eta HEZUR TENPORALAren zatitxo bat eratzen dira. Ez
du erdiko marran bat egiten, ez behintzat aurpegia eratu arte. Mintzezko hezurtzea jasaten
du, hezurra izan aurretik mintzezko egoeratik igaroko da eta aurpegiaren hezurrak sortuko
ditu.

B) Beheko  atala  (edo  bentrala)  :  MECKEL-EN  KARTILAGOA  edo  BARAIL
PROZESUA (edo mandibularra).

Garapenean  zehar,  Meckel-en  kartilagoaren  gehiengoa  desagertu  eta  bere  atzeko zati
batek hezur txiki 2 sortzen ditu: MAILUA eta INGUDEA Mailua eta ingudeen kasuan,
hasiera  batean  mintzezko hezurketa zela  eta  sortzen  zirela  uste zen.  Gaur  egun  aldiz,
zuzenean ertz neuraleko zeluletatik datozela uste da, nahiz eta ektodermikoak izan.

Barail  prozesuak  BARAIL HEZURRA sortuko du  baita  ere,  bere  barnean  MECKEL
HODIA (edo  konduktua)  egongo  delarik  eta  BARAIL  NERBIOA bertatik  igaroko
delarik.

Arkuen ODOL-HODI berezia  MASAIL ARTERIA (edo maxilarra) da. 

Lehenengo arkutik sortzen diren muskuluak MUSKULU MURTXIKATZAILEAK dira:

- MUSKULU TENPORALA
- MUSKULU MASETEROA
- MUSKULU PTERIGOIDEOAK, barrukoa eta kanpokoa

Erdiko belarriaren  mailuak  ,  muskulo  berezia  du,  mesodermotik eratorritakoa.  Hauetaz  gain
ondorengo muskuluak eratzen dira ere:

- MUSKULU DIGASTRIKOAREN AURREKO ATALA
- MUSKULU MILOHIOIDEOA, ahoaren zoruan
- KANPOKO MUSKULU PERIESTAFILINOA

Lehenengo arku brankialetako mesenkimatik  AURPEGIKO DERMISA ere sortzen da. Arku
hauek inerbatzen dituen nerbioa, NERBIO TRIGEMINOA da, eta 3 nerbio-adar ditu:

- NERBIO  OFTALMIKOA,  sudurretik  gora  doan  aurpegiaren  atalaren  inerbazioaz
arduratzen den nerbio sentsitiboa zuntz aferenteduna.

- MASAIL NERBIOA (edo maxilarra), sudurretik ahora doan nerbio sentsitiboa zuntz
aferenteduna.

- BARAIL NERBIO (edo mandibularra), adar sentsitibo (aferentea) bat eta motorea
edo eragilea (eferentea) duena.

3  nerbio-adar  hauek  ezberdinak  dira.  3retan  dauden  nerbio  zuntzak  sentsitiboak  dira  eta
aurpegiko eskualde ezberninetatik informazioa hartzen dute. Barail nerbioak zuntz sentsitiboak



izateaz  gain  nerbio  zuntz  motoreak  ere  baditu,  lehenengo  arkuetatik  eratutako  muskulu
ildaskatuak inerbatzeko.

BIGARREN ARKU BRANKIAL BIKOTEA:

REICHERT  KARTILAGOA da  arku  honetako  egitura  induktorea.  Honek  mesodermoa
egituratzen du eta bere arteria ARTERIA INFRAIOIDEOA da.

Bigarren arku brankial bikotetik ondorengo hezur hauek sortzen dira:

- BELARRIKO OINTOKI HEZURRA (edo estriboa)

- TENPORALAREN ESTILOIDE APOFISIA

- LOTAILU ESTILOHIOIDEOA

- HIOIDES  GORPUTZAREN  GOIKO  ZATIA  eta  bertatik  irtetzen  diren  ADAR
TXIKIAK.

Apofisis  estiloides  eta  ioidesaren  adar  txikiaren  artean,  LOTAILU bat  dago
ESTILOIOIDEOA. Arku hauetako mesodermotik ondorengo muskuluak eratzen dira:

- OINTOKIAREN MUSKULUA
- MUSKULU ESTILOHIOIDEOA
- MUSKULU DIGASTRIKOAREN ATZEKO ATALA
- MUSKULU AURIKULARRAK
- AURPEGIKO MUSKULU MIMIKOAK

Muskuloak aurpegi  aldera  migratuko dute.  Arku brankial  bikote  honetako nerbioa  NERBIO
FAZIALA da, 7.bikote kraneala. Nerbioak honakoa egiten du:

- Muskuluak eragin
- Aurpegiaren sensibilitatea hartu trigeminotik
- Aurpegiaren parte sensitiboaz arduratu (dastamenean espezializatua)

Zuntz  eferenteak aurpegiaren  muskulu mimikoetara  joango dira  eta  aferenteak dastamenaz
arduratuko dira.aferentea: dastamena garatzen du

HIRUGARREN ARKU BRANKIAL BIKOTEA:

Hirugarren arku brankial bikoteko mesodermotik ondorengo hezurrak sortzen dira:

- HIOIDES GORPUTZAREN BEHEKO ATALA
- HIOIDES HEZURRAREN ADAR NAGUSIA

Arku  hauetatik  sortzen  den  muskulua  ESTILOFARINGEOA da   (faringe aldean  muskulu
konstriktorea) eta hau inerbatzen duen nerbioa  NERBIO GLOSOFARINGEOA da, 9. bikote
kraniala.

Hau ere, mixtoa da:

- Zuntz aferenteak, faringe aldeko UKIMEN sensibilitatea

- Zuntz  eferenteak sensibilitate nausigenoa dakarte, muskulu konstriktoreak goragalea
eragin dezaketelarik.

4, 5 ETA 6. ARKU BRANKIAL BIKOTEAK:

5. arku bikotea desagertu egiten da eta 4. eta 6. arku brankial bikoteetatik  LARINGEAREN
KARTILAGOAK  sortzen dira:

- TIROIDE KARTILAGOA
- KRIKOIDE KARTILAGOA



- ARITENOIDEAK
- KORNIKULATUA (SANTORINIRENA)
- KUNEIFORMEA

4. arku bikotetik muskulu hauek eratzen dira:

- MUSKULU KRIKOTIROIDEOA
- BARRUKO MUSKULU PERIESTAFILINOA
- FARINGEAREN MUSKULU ERTZATZAILEAK

4.  arkuetatik  eratutako  muskulu  hauek  nerbio  bagotik  eratutako  GOIKO  ADAR
LARINGEOEK inerbatzen dituzte.

6. arku bikotetik  LARINGEAREN MUSKULU INTRINSEKOAK sortzen dira eta muskulu
hauek nerbio bagotik sortutako NERBIO ATZERAKARIEZ inerbatuak dira.

2 alde ditu nerbioak :

- Goiko n. laringeoak, nerbio mixtoa dena, zuntz aferenteak eta eferenteak ditu.

- Beheko n. laringeoa, eragilea dena, fonatzailea edo errekurrentea deritzo.

1.2. Poltsa faringeoak

Poltsa  faringeroak  arku  brankialen  artean  barrualdetik  kokatzen  diren  faringe  hesteko
ebajinazioak  dira,  egitura  endodermikoak.  Poltsaren  ektodermo  aldean  arroildura
FARINGEOAK  garatzen  dira.  Gizakien  enbrioietan  5  poltsa  faringeo  daude,  azkena
laugarrenaren atal kontsideratzen bada ere.

LEHENENGO POLTSA FARINGEOA:

Lehengo poltsa  faringeoak ektodermorantza  hazten da  ERREZESU TUBOTINPANIKOAK
eratzen  dituztelarik  eta  hauetako  urrutiko  ataletik  TINPANO  KUTXAREN (bitarteko
belarriaren) BARRUNBE PRIMITIBOA sortzen da.

Errezesu  tubotinpanikoen  hurbileko  ataletik  EUSTAKIOREN  TRONPA (tronpa
faringotinpanikoa) eratzen da. Tronpa honek tinpanoaren kutxa eta erdiko belarriaren egiturak
eta faringe hestearekin komunikatzen ditu.

Erdiko belarria  endodermoak estaliko du,  hezur kate guztiaren  gainean  jarriz,  horrela lotailu
bereziak  sortuko dira  hezurrak eusteko,  LOTAILU ENDODERMIKOAK. Erdiko belarriaren
egitura hauek kolapsatu egiten dira presioagatik. 

Arroildurako endodermoak, beste egitura batzuekin batera,  TINPANO MINTZAren eraketan
parte hartzen  du. Tinpanoaren mintz hau kanpoko belarriaren eta bitarteko belarriaren artean
kokatzen da.

BIGARREN POLTSA FARINGEOAK:

Pilaketa  endormiko  bat  bezala  hasiko  da,  3-5  hilabeteak  arte  mantenduko  dena.  Pilaketa
endodermikoak zelula mesodermikoen inbasioa  jasango du. Zelula  hauek LINFOIDEAK edo
BABESLEAK (edo defentsiboak) izango dira eta hauen  pilatzetik AMIGDALA PALATINOa
edo TONSILA eratzen da.

Hemen sortuko den EHUN LINFOIDEA ez da  heldutasunera iritsiko azkeneko hiruhilabetea
arte.  Ehun  hauek  heltzean  KRIPTA LINFOIDEOAk sortuko dira.  Inbasio  linfoideoak  beste
ehunetan gertatzen dira baita ere:

- MINGAINEKO AMIGDALAn edo LINGUALAn 
- AMIGNDALA TUBARIKOAn, eustakioren tronparen bukaeran



- OROFARINGEAN WALDEYER ERAZTUNA

Bigarren poltsa faringeoetako sakontasuneko endodermoa ugaldu egiten da eta zelula ugalpen
hauek inguruko mesodermoan barneratzen dira AHOSABAI AMIGDALAREN HASTAPENA
sortuz.

Beranduago, ahosabai amigdalaren hastapenera  EHUN LINFOIDEOA heltzen da eta  BEHIN
BETIKO AHOSABAI AMIGDALA (AMIGDALA PALATINA) eratzen da.

2.  poltsa  faringeoak  ez  dira  guztiz  desagertzen  eta  poltsa  hauetatik  gelditzen  den  arrastoa:
HOBITXO TONSILARRA da.

HIRUGARREN POLTSA FARINGEOAK:

Hirugarren poltsa faringeoetan atal 2 bereitzen dira:

- ATZEKO  HEGOAK:  hauetatik  BEHEKO  PARATINOIDE  GURUINAK
sortzen dira

- AURREKO HEGOAK: hauetatik EHUN TIMIKOA (TIMOA) sortzen da.

Eskuin  eta  ezkerraldean  eratutako  ehun  timikoa  beheruntz  eta  erdikalderuntz  mugitzen  da,
horrela, eskuin eta ezkerreko ehun timikoak elkarrekin fusionatu egiten dira. Bi aldeetako ehun
timikoak fusionatu eta  BEHIN BETIKO TIMOA eratzen da, aurreko hestearen aurrekaldean
kokatzen dena. 

Helduetan timoa esternoiaren azpian aurki daitezke, bertan ere inbasio linfoideoa ere gertatuko
delarik, sistema defentsiboak behar dituen  T LINFOZITOAK  hemen  sortuz  eta ezinbesteko
ehunean bihurtuz.

Timoa ume eta pertsona oso gazteetan ikus daiteke, helduetan gantz pilaketa batek ordezkatzen
du, heldutasunean aurkitzen badira MIASTEMIA GRAVIS gaixotasunaren sintoma izango da.
Gaixotasun  honek  azetil  kolinesterasa gabezia  sortzen  du  eta  honek  muskuluaren  garapena
gutxitzen du.

2 ehun timikoen jaitsierarekin batera beheko paratinoide guruinak ere jeitsi egiten dira eta tiroide
guruinaren behe atzeko aurpegietan kokatuko dira.

LAUGARREN POLTSA FARINGEOAK:

Laugarren poltsa faringeoetan ere atzeko eta aurreko hegoak bereitzen dira:

- ATZEKO HEGOAK:  Hautetatik  GOIKO  PARATINOIDE GURUINAK (dortsal
dortsala) sortzen dira eta tiroide guruinaren goi atzeko aurpegietan kokatzen dira

- AURREKO HEGOAK: hauetan ehun timikoa sortzen da baina gero desagertu egiten
da. Bentral aldean kokatzen da.

 
BOSGARREN POLTSA FARINGEAK:

Eztabaidatsua da batzuek  4. poltsaren atal bat dela uste dute. Poltsa hauek sortzen duten egitura
AZKEN GORPUTZ BRANKIALA (edo telefaringeoa) da. 

Hau,  tiroides  guruinera  sartzen  da  eta  bertan  tiroideak  dauzkan  ZELULA
PARAFOLIKULARRAK (edo C) sortzen dira. Beren jatorria eztabaidatsua da, batzuen ustez
ertz  neuraletik datoz.  Hauek,  KALTZITONINA  ekoizten  dute,  kaltzioaren  metabolismoaren
erregulaziorako oso garrantzitsua den hormona. 

Kaltzitoninaz  gain,  goi  eta  beheko  paratinoide  guruinetak  ekoizten  den  PTH
(PARATHORMONA) hormonak ere kaltzio metabolismoaren erregulazioan parte hartzen du. 

TIROIDES /PARATIROIDES guruinek :



- Hezurraren garapena kontrolatzen dute

- Tiroides  hormonarekin,  metabolismoa  orokorrean  kontrolatzen  da,  adibidez  energia
kontsumoa eta beharrak.

1.3. Arroildura faringeoak

Arroildura faringeoak arkuen arteko banaketa arroildurak edo sakonuneak dira eta kanpokaldean
kokatzen direnez egitura ektodermikoak dira.

2, 3 eta 4. arroilduraren arrastoetatik belarria sortuko da, hasiera batean lepoaren aldean egongo
delarik. Geroxeago, aurpegia eta lepoa eratzen denean, igo egingo da, entzunbidean kokatuz. Oso
kokapen baxuan baldin badago orejas de implantacion baja termino pediatrikoaz ezagutzen den
malformazioa izango da, baita ere oso pegaturik egoten badira.

Lehenengo  arroilduretako  ektodermoak  KANPOKO  BELARRIAREN  KANPOKO
ENTZUMEN BIDEA sortzen du. Lehenengo arroilduretako sakoneko ekdodermoak TINPANO
MINTZAren eraketan parte hartzen du.

Tinpano mintzak jatorri hirukoitza dauka:

- 1. arroilduraren SAKONEKO EKTODERMOA

- 1. poltsa-faringeoen SAKONEKO ENDODERMOA

- Endodermo eta ektodermo hauen arteko MESODERMOA

Hortaz, tinpano mintzak 3 geruza dauzka,  bakoitza  jatorri  ezberdin  batekoa. Tinpano mintza
kanpoko eta bitarteko belarrien artean kokatzen da.

Bigarren  arku  brankialen  hazkuntza  oso  handia  da;  ondorioz,  lepo  mailako  GORAGUNE
EPIKARDIOarekin (relieve epicardiaco-arekin) kontaktuan jartzen da. Honen eraginez, lepo
mailan barrunbe bat agertzen da:  LEPOKO SINUA. 2,3 eta 4. Arroildura brankialak barrunbe
honetan  kokatuta  gelditzen  dira  eta  kanpokaldearekin  daukaten  kontaktua galdu egiten dute.
Garapenarekin, lepoko sinua eta bere barruko arroildurak desagertu egiten dira. Beraz, lehenengo
arroildura faringeoan gertatuko da garapena saoilik.

1.4. Mingaina

 Estomodeoaren aurrekaldean sortuko da, 4.arkutik, eta bere egitura, arkuaren eremuan sortuko
da (1, 3, 4 parte hartu). Mingaina baraileko aldetik hasi eta gero aurrerantza joango da.

Mingaineko muskulua somita OKZIPITALETIK sortuko da eta NERBIO HIPOGLOSOA (12.
bikote kranela) eragingo du. Muskulu mota honek,  arkuaren endodermoko atala dakar, beraz
hautetik  inerbazioa  ekarriko du  baita  ere  mingainaren  sensibilitatea,  arkuen  sensibilitatearen
ardurapena geldituko da:

- Aurreko 2/3: UKIMEN sentsibilitatea du bereziki nerbio TRIGEMINOTIK hartua.

- Atzeko  1/3: hasierako  atalean sentsibilitate  NAUSIGENOA  edukiko  du
GLOSOFARINGEOtik eta atzeko atalean sentsibilitate TUSIGENOA nerbio BAGOtik

DASTAMEN sentsibilitate herenetan  banaturik dago ere eta  aurreko eta  atzeko atalen artean
PAPILA KALIZIFORMEA aurkitzen da. Honela banatzen da:

- Aurreko 2/3: nerbio FAZIALA



- Atzeko 1/3: nerbio GLOSOFARINGEOA

Lehenengo arku brankialaren mesodermotik mingaineko 3 egitura sortzen dira:

- TUBERKULU BAKOITIA: mesodermoaren goragune bat.

- MINGAINAREN 2 GORAGUNE: tuberkulu bakoitiaren bi aldeetan kokatzen direnak

2  alboko  goraguneak  tuberkulu  bakoitia  baino  gehiago  hazten  dira  eta  3  goragune  hauek
fusionatu egiten dira mingainaren aurreko 2 herenak osatzeko: MINGAINAREN GORPUTZA.

2 eta 3. arku faringeotik eta 4.arkuko zati batetik beste mesodermo goragune bat eratzen da:
KOPULA  edo  GORAGUNE  HIPOBRANKIALA.  Honek,  mingainaren  atzeko  herena,
MINGAINAREN ERROA, osotzen du. Mingainaren gorputza eta erroaren artean “v” formako
hildo bat eratzen da: HILDO TERMINALA.

4.arku  brankialaren  beste  zati  batetik  EPIGLOTISA eratzen  da.  Epiglotisaren  atzekaldean
LARINGEAREN ZULOA dago eta bertatik arnas aparatura sartzen gara.

1.5. Tiroides guruina

Mingaineko tuberkulu bakoitiaren eta goragune hipobrankialaren (kopularen) artean faringeko
endodermoak ebajinazio bat  egiten  du:  TIROIDE GURUINAREN HASTAPENA.  Tiroides
guruina, mingainaren aurreko 2/3 – etan eta atzeko mingainaren artean sortu egiten da. Hastapen
honetako beheko muturrean 2 lobulo bereizten dira hastapenaren behe-aurrekalderuntz abiatzen
direnak eta zintzurrestearen eta faringe kartilagoaren aurrekaldean kokatzen direnak.

Hasieran,  tiroide  guruinaren  hastapen  hau  mingainarekin  lotuta  mantentzen  da  HODI
TIROGLOSOAREN bidez  (zelula  endodermikoz  osatua  dagoen  zuloa).  Garapenean,  hodi
tirogloso  hau  betea  egiten  da  eta  ondoren  desagertu.Hodio  honen  hasierako  zuloa,  ZULO
ITSUA/ FORAMEN OBALA izango da.

Tiroideak  alboko  lobulo  2  ditu  eta  hauen  artean  meheagoa  den  zatitxo  bat  dauka:
TIROIDESAREN ISTMOA. Tiroideko guruinaren zelulak ZELULA FOLIKULARRAK dira
eta hauek TIROIDE HORMONAK ekoiztu eta jariatzen dituzte.

1.6. Aurpegiaren eraketa

Kraneoa edo burezurra bi ataletan bana daiteke: 

- ERRAIL-BUREZURRA (edo viscero craneo edo aurrekoa) 

- NEURO-BUREZURRA (edo atzekoa), burmuina gordetzen den atala.

Aurpegia errail kraneoan garatuko da bereziki eta hiru egiturek hartuko dute parte:

- BARAIL ARKUA

- PLAKODA OPTIKOA

- SUDUR PLAKODA, eminentzia frontalean

AHOA:

Garapenaren 4.astearen bukaeran  AHO PRIMITIBO edo ESTOMODEOA eratzen da. Hau,
sakonune ektodermiko bat  da  eta  bere  paretetan eta  zoruan  MINTZ BUKEOFARINGEOA
kokatzen da, heste faringeoaren hasierako mintza.

Aho Primitiboaren inguruan 5 mesenkima goragune bereizten dira:



- Goikaldetik:  GORAGUNE  FRONTONASALA:  prosentzefaloaren  aurrekaldeko
mesenkima

- Bi aldeetan: MASAIL PROZESUAK

- Azpialdean: BARAIL PROZESUAK

Masail  prozesuak  eta  barail  prozesuak  lehenengo  arku  brankialetako  prozesu  dortsal  eta
bentralak dira.  Goragune guzti hauek kanpoko azalaldetik ektodermoz estalita daude.

SUDURRA:

Garapenaren  4.astean  goragune frontonasalaren  ektodermoan 2 ektodermo loditasun  agertzen
dira: SUDUR PLAKODAK, eminentzia frontalean.

Garapenaren 5.astean zehar sudur plakodak inbajinatu egiten dira eta SUDUR edo USAINMEN
HODIAK sortzen dira. Sudur plakodan hobitxo bat sortzen da, HOBI NASALA, gero zulo bat
izango dena. Hau, estomodeoarekin kontaktuan egondo da. 

Sudur  hodi  hauen  inguruko  goragune  frontonasaleko  mesenkimak  SUDUR  PROZESUAK
sortzen ditu. Bi motako sudur prozesu bereizten dira:

- ERDIALDEKO edo BARNEKO SUDUR PROZESUAK (MEDIALAK) 

- KANPOKO SUDUR PROZESUAK (ALBOKOAK) 

Garapenaren  6  eta  7.  asteetan  goragune guzti  hauek  hazi  egiten  dira.  Estomodeoaren  (aho
primitiboaren)  2  aldeetako  masail  prozesuak  erdikalderuntz  hazten  dira  eta  erdiko  sudur
prozesuak  erdikalderuntz  bultzatzen  dituzte.  Ondorioz,  erdiko sudur  prozesuak  haien  artean
fusionatu egiten dira.

Begiak  aurrekaldera  ekartzen  dira,  eboluzioaren  eraginagatik.  Begiak  aurrera  ekartzeagatik
IKUSMEN  BINOKULARRA  lortzen  dugu,  irudiari  sakontasuna  ematea.  Aurpegia  ondo
garatzeko, ezinbesteko da begiak aurrera ekartzea.

EZPAINEN ERAKETA:

Goiko ezpainaren  tarteko zatia  erdiko sudur  prozesuetatik eratzen  da  (bertan  SUDURPEKO
HILDOA kokatzen  da) eta  albokoak barail prozesuatetik eratzen  dira.  Barail  prozesu hauek
aurpegiko hezur ezberdinak erazten dituzte.

6 eta 7. asteetan, barail prozesuak erdikalderuntz hazten dira eta fusionatu egiten dira.  Batutze
honen ondorioz BEHEKO EZPAINA eta BEHEKO BARAILA (edo maxilarra) sortzen dira.

HODI NASOLAKRIMALA:

Hasieran,  barail  prozesuaren  eta  kanpoko  sudur  prozesuaren  artean  hildo  bat  bereizten  da:
HILDO NASOLAKRIMALA.  Hildo honetako zelula  ektodermikoak ugaldu egiten  dira  eta
ugalpen hau ektodermotik askatu eta lokarri betea bihurtzen da. Lokarriaren goiko atala handitu
egiten da eta MALKO ZAKUA deritzo. 

Malko zaku hau eta  lokarria  kanalizatu egiten dira  eta  HODI NASOLAKRIMALA eratzen
dute. Hodi hau, begiaren angelu medialetik (malko zakua kokatzen den lekutik) sudur hobietako
alboko paretara hedatzen da.

AHO SABAIAREN ERAKETA:

Masail  prozesuen hazkuntzaren eraginez, erdialdeko sudur prozesuak fusionatu egiten dira eta
MASAIL ARTEKO SEGMENTUA eratzen da. Segmentu honetan 3 atal daude; kanpokaldetik
barrurantz aipatuta:



- Azal aldeko zatia: ezpain zatia
- Goiko masaileko atala: honetan 4 ebakortzak kokatzen dira.
- Ahosabai zatia: triangeluarra da eta AHOSABAI PRIMARIOA osotzen du.

Masail  prozesuetako  erdialdeko  aurpegietatik  AHOSABAI  GANDORRAK  (GANDOR
PALATINOAK) sortzen dira. Gandor hauek erdikalderuntz hazten dira eta fusionatu egiten dira
AHOSABAI SEKUNDARIOA osatuz.

Ahosabai  sekundarioa  aurrekaldetik  ahosabai  primarioarekin  fusionatzen  da  eta  BEHIN
BETIKO AHOSABAIA eratzen dute. Ahosabai primitibo eta sekundarioaren artean zulo bat
gelditzen  da:  EBAKORTZ  ZULOA  (edo  Jacobson-ena).  Behin  betiko  ahosabaia  sudur
hobietako zorua izango da. 

Helduetan  EBAKORTZ  edo  JACOBSON-EN  zuloa  hezurrean  bakarrik  aurki  daiteke,
ebolutiboki  oso garrantzitsua  izan bada ere narrastietan  abidibez, mingaina bertatik igarotzen
baita, tenperatura, usaina eta zaporeak neurtuz.

SUDUR HOBIETAKO GARAPENA:

Sudur plakodak inbajinatu egiten dira eta hasieran 2 sudur hobi  eratzen dira. 6.asterako biak
fusionatu egiten dira eta sudur hobi bakarra agertzen da.

Sudur  hobi  honetako  zelulak  eta  zoruko  paretako  zelulak  ugaldu  eta  SUDUR  HEGOA
(ALETA) eratzen dute. Hau, argaldu eta mintz bilakatzen da: MINTZ BUKONASALA. Mintz
honek  sudur  hobia  eta  aho  barrunbea  banatzen  ditu  eta  ahosabai  primarioaren  atzekaldean
kokatzen da.

Garapenenan  zehar  mintz  bukonasala  desagertu  egiten  da;  ondorioz,  sudur  hobia  eta  aho
primitiboa ahosabai primarioaren  atzekaldeko zulo baten bitartez komunikatuta gelditzen dira:
BEHIN BEHINEKO KOANA.

Ondoren, 2 gertakari ematen dira:

- Sudur hobia handitu egiten da
- Ahosabai sekundarioa garatu egiten da

Bi  prozesu hauek  eman  ondoren  sudur  hobiak  ez  daude aho barrunbearekin  komunikaturik,
faringearekin  komunikatzen  dira  ahosabai  sekundarioaren  atzekaldeko  2  zuloren  bitartez:
BEHIN BETIKO KOANAK.

Sudur hobia bakarra da eta bitan banatu behar da. Goragune frontonasaletik eta erdialdeko sudur
prozesuetatik sortzen den mesenkima ugalpen batek,  SUDUR HOBIETAKO TRENKADAK,
bitan banatzen du sudur hobia.

Trenkada  hau  behekaldetik  ahosabaiaren  goiko  aurpegiarekin  fusionatzen  da.  Eskuin  eta
ezkereko sudur hobiak eratu eta hauek kontaktuan daude faringearekin ahosabaiaren atzekaldeko
eskuin eta ezkerreko koanen bidez.

Sudur hobien kanpokaldean SUDURRA dago eta honek dauzkan atal ezberdinak 5 mesenkima
goragunetik sortzen dira:

- ZUBIA: goragune frontonasaletik 
- GANDORRA ETA PUNTA: erdialdeko sudur prozesuetako mesenkimatik
- HEGOAK: kanpoko sudur prozesuetako goraguneetako mesenkimetatik

Sudur  hobietako alboko paretetatik  hezur  desberdinetara  hedatzen  diren  ebajinazioak  daude.
Hauek, ondorengo hezurretan sartzen dira:

- HEZUR FRONTALEAN



- ESFENOIDESEAN

- ETNOIDESEAN

- GOIKO MAXILARREAN

Ebajinazio hauek  hezurretan  garatu  egiten  dira  SINU  PARANASALAK eratuz.  Hauen  eta
masail garapenarekin aurpegiko itxura guztiz aldatzen da.

1.7. Hortzeria

Goi  eta  beheko  masail  prozesuak  estaltzen  dituen  aho  barrunbeko  ektodermoari  HORTZ
LAMINA  deritzo, bertan jaioko dira hortzen hastapenak, mesodermo aldera sakonduko direnak.

Lamina honetatik goi eta beheko maxilarretan 10 HORTZ HASTAPEN ektodermiko garatzen
dira.  Hauek  barneratu  egiten  dira  masaileko  mesodermoan  sartuz.  Hortz  hastapen  hauetako
sakoneko  zatia  inbajinatu  eta  ektodermoraino  heltzen  da,  bertan  gordetzen  direlarik  hortze
helduak bihrutu arte.

Hastapenek kapela itxura daukate eta hauetan 2 motako hortz epitelio bereizten dira: barrukoa
eta kanpokoa. Hauen arteko ehuna IZAR itxurako ERRETIKULUA da. Hastapen ektodermiko
hauen inbajinazioan sartzen den maxilarretako mesodermoa HORTZ PAPILA izango da. Beraz,
aldi honetan 2 motako ehun daude hortzetan:

- KAPELA  ITXURAKO  EGITURA  EKTODERMIKOA  2  HORTZ
EPITELIOREKIN

- INBAJINAZIOAN SARTU DEN MESODERMOA

Bi ehun hauetan, hortzetan desberdintzen diren zelula guztiak daude.

Hastapenak  hazi  egiten  dira  eta  KANPAI  itxurako  HASTAPEN bilakatzen  dira.  Honetan,
barneko eta kanpoko hortz epitelioak eta bien arteko izar formako epitelioak daude oraindik.

Aldi honetan, barruko hortz epitelioaren aldameneko zelula mesodermikoak desberdindu egiten
dira eta  ODOL ZELULA (pulpako zelula),  ZELULA ODONTOBLASTIKO bihurtzen dira.
Hauek hasieran PREDENTINA eta gero DENTINA ekoizten dute.

Dentinarekin kontaktuan dagoen barneko hortz epitelio zelulak ere desberdindu egiten dira eta
AMEOBLASTO  ZELULA bihurtzen  dira.  Hauek,  dentinaren  kanpokaldetik  ESMALTEA
ekoizten dute. Dentinak eta esmalteak beraz, jatorri ezberdina daukate: dentinak mesodermikoa
eta esmalteak ektodermikoa.

Dentina eta esmaltea kokatzen diren hortzeko aldea KOROA edo APIZEA da

ESMALTEA: gorputzean dagoen egiturarik gogorrena. Hezurra baino gehiago. Erraustea jasan
egiten du. Nahiz eta ameloblastoak desagertu, Odontoblastoak dentina sortzen jarraitu egiten du.

HORTZEN SUSTRAIEN (ERROEN) ERAKETA:

Kanpoko hortz epitelioak kanpai itxurako egituran barneratu egiten dira 2 epitelioek elkarrekin
kontaktatzen  duten  puntuetatik eta  LEKA EPITELIAL bat  sortzen  dute:  ERROKO LEKA
EPITELIALA.

Leka  epiteliala  koroaren  azpian  dagoen  mesodermoan  barneratzen  da  eta  inguruko  zelula
mesodremikoek erroak dauzkan zelula geruza ezberdinak eratzen dituzte.

Leka  epitelialaren  barruan  dauden  zelula  mesodermikoetan  ODONTOBLASTOAK
desberdintzen dira eta hauek DENTINA geruza ekoizten dute.



Koroaren  azpikaldean  eta  leka  epitelialaren  kanpokaldetik  dauden  zelula  mesodermikoak
ZEMENTOBLASTO zelulatan desberdintzen dira. Hauek, lekaren kanpokalde horretan berezia
den hezur bat eratzen dute:ZEMENTOA.

Zementoaren  kanpoko  zelula  mesodermikoak  desberdindu  egiten  dira  eta  HORTZ
INGURUKO LOTAILUA (LOTAILU PERIODONTALA) eratzen dute.

Beraz, hortzetan 2 zati nagusi daude: KOROA ETA ERROA.

Papilako gainerako zelula mesodermikoak HORTZETAKO PUPILA dira.  Pupila hau, koroan
eta erroan gertatzen diren dentina metaketen ondorioz gero eta estuagoa egiten da eta azkenean
hido bihurtzen da: PULPAREN HODIA. Hodi honek bertatik hortzetako odol hodi eta nerbioak
pasatzeko balio du.

Bi motako hortz daude:

- Behin behineko hortzak (erorkorrak): TXANTXURRAK, jaio osteko 6-24 hilabeteetan
irtetzen dira.

- Behin betiko hortzak: 6.urtetik aurrera irtetzen dira

Behin betiko hortzak irtetzean, txantxurretako koroak bultzatu eta txantxur hortzak erortarazi
egiten dituzte. Behin behineko hortzen(txantxurren) sustraiak hasieran maxilarretako apofisietan
gelditzen  dira  eta  gero  goi  eta  beheko  maxilarretako  OSTEOBLASTOEK xurgatu  egiten
dituzte.



2. ZIRKULAZIO APARATUA
Garapenaren  3.astean  enbrioia  ez  da  difusioz  elikatzeko gai  eta  berezko zirkulazio aparatua
eratzen hasten da. Kontuan hartu behar da beti  bizitza fetalean eta helduan odol  arteriala eta
benosoa ezberdinak direla. Fetu garaian,  arteriek odol  pobrea  garraiatzen dute karenara, eta
zainek plazentatik oxigenatua eta elikagaiez hornitua daramate.

2.1. Hodi endokardiakoaren garapena

EREMU KARDIOGENIKOAREN   OSATZEA  

Enbrioiaren  plaka  prekordalaren  aurrean  plaka  kardiogenikoa  kokatzen  da  zeinetan  zelula
mesodermikoak pilatuko diren eta garapenaren 22. egunean taupadaka hasiko den.

Garai  honetan  korioneko  mesenkimako  zelulak,  euspen  pedikulukoak eta  zaku  bitelinoaren
paretako  zelulak  ugaldu  eta  metaketa  zelular  isolatuak  eratuko  dituzte  plaka  neuralaren  2
aldeetan: METAKETA ANGIOGENOAK.

- Zaku bitelinoko metaketa angiogenikoak--> hodi onfalomesenterikoak eman
- Korionekoak --> zilborresteko hodiak

Bertan lehenengo hematopoiesia emango da ahalmen hau birikek eta gibelak izango dute jaiotze
momentura  arte.  Jaio ondoren  muin  gorrian  emango da  eta  beste  organoetan  bakarrik kasu
patologikoetan. 

Metaketa hauek, alde zefalikora zabaltzen dira plaka neurala goitik inguratuz eta  beraien artean
pilatuz.  Metaketa  angiogeno  hauetatik  odol  hodiak  sortuko  dira:  hauen  erdialdeko  zelulak
bereiziko dira eta odol zelula primitiboak sortuko dituzte. Metaketen kanpokaldeko zelulak lauak
bilakatuko  dira  odol  isloteen  pareta  endotelialeko  zelulak  eratuz  (bihotzeko  endotelioa  =
endokardioa). Zelula epitelial hauek odol hodiak sortuko dituzte elkartzean. 

Horrela,  ferra  itxurako  eta  epitelioz  babestutako  odol  hodi  handi  bat  eratzen  da:  HODI
ENDOKARDIKOA edo KARDIAKOA. Hodi hau mioblastoz inguratuta dago. Hasieran hodi
hau bikoitza da ( zirkulazioa bikoiztuta dago) baino gero bakarra bihurtzen da.  Garai honetan
enbrioia planoa da eta ferra baskularren garaia deritzo. Garai honetan ere zelula mesodermiko
esplaknikoak bereizten dira eta horietako batzuk gelatina kardiako sortzen dute. Gelatina honen
bitartez orri epimiokardiakoak endoteliotik banatzen da. 

- Zaku bitelinoko metaketa angiogenikoak--> hodi onfalomesenterikoak eman
- Korionekoak --> zilborreste hodiak

Aldi berean, beste odol hodi batzuk sortzen dira. Erdiko marratik gertu dagoen mesodermotik
longitudinalak diren 2 odol hodi eratzen dira, enbrioiaren goiko muturretik behekoraino abiatzen
direnak:  AORTA  DORTSALAK  (ATZEKO AORTAK) Hasierako  momentutik  atzeko
aortetako  goiko  muturrak  ferra  formako  hodi  endokardikoarekin  komunikatuta  daude.
Garapenean arteria bat izatera igaroko dira aurpegian eta alde kaudalean izan ezik.  Arterietik
igarotzen den odola O2 eta elikagai asko ditu. 

Odol  honek  bidai  hau  jarraitzen  du:  arterietik  kapilarren  bitartez  zelulara.  Zelulatik  zainen
bitartez atera eta hodi kardiakoan (gero bihotza izango dena) bukatu. 

HODIAREN OSATZEA ETA KOKATZEA

Hodi kardiakoa mintz ezberdinez osatuta dago:

- ENDOKARDIKOA : barrukoena, bihotzaren barrukaldeko endotelioa osatzen duena
(hodi endokardikotik eta bihotzeko gelatinatik sortua). Bertako zelulak garatzen direnean
odola sortuko dute (odola 5.astetik aurrera konsideratzen da)



- MIOKARDIOA:  tarteko  geruza  muskularra  (orri  miokardikotik  sortua).  Muskulu
inboluntarioez osatuta dago eta hauek taupadak sortzen dituzte.

- EPIKARDIOA:  kanpoen  dagoen  babesteko  balio  duen  zelula  geruza  (orri
miokardikotik sortua)

Hodiaren barnean ere zatiak bereizten dira: 

- Aurikula gunea: altzo benosoaren ondoren.

→ Egitura hauen tartea kanal aurikulo-bentrikularra dago.

- Bentrikula gunea Tamaina handiena du.

      → Hildo bulbo-bentrikularra kokatuta dago. (aurikularen irteera)

- Bulbo kardiakoa  tamaina txikiagoa. Honen ondoren zaku aortikoa dator.

Hasierako hodi  kardiakoaren kokapenak eta  eraketak aldaketak jasoko ditu enbrioiaren  beste
aldeetan gertatutako hazkuntza eta tolespenak direla eta. Hasiera batean, ferraren alde zentrala,
lamina prokordal eta plaka neuralaren aurretik kokatzen da. Plaka neurala ixtean eta geroago
burmuineko besikulak sortzean,  eta SNZ (sistema nerbioso zentrala) oso arin hazten denez, alde
zefalikorantz  mugituko  da  eremu kardiogenikoaren  erdira  eta  barrunbe  perikardikoa  izango
denaren gainean hedatuz.

Enbrioiaren  garapena  ematen  den  bitartean,  burmuinak  -hedapen  azkarrean-  lamina
prokordaletik tiratzen du (etorkizuneko mintz bukofaringeoa) 

Gainera, enbrioia 2 tolespen burutzen ditu: tolespen ZEFALOKAUDALA eta ZEHARKAKOA.
Tolespenen  ondorioz,  alboko  ataleetan  dauden  hodi  endokardikoak  alde  medialera  (bentral
aldera) abiatzen dira gero fusionatu eta hodi endokardiko bakarra eratzeko alde zefalikoan ezik.
Tolespenen ondorioz ere, eskualde toraxikoan enbrioi barruko zeloma eratzen da eta sortutako
hodi  endokardikoa  bertan  kokatzen  da.  Sortzen  den  enbrioi  barruko  zelomari  BARRUNBE
PERIKARDIKOA deritzo.  Mesodermotik  ere  mintz  serosoak  eratuko  dira  eta  hauek  hodi
perikardikoa osatuko dute. Mintz serosoak perikardioa babestuko du. 

Enbrioi barruko alboko mesodermoaren errail orriak hodi endokardikoa inguratu egiten du eta
ORRI  EPIMIOKARDIKOA sortzen  du.  Orri  miokardikoak  BIHOTZEKO  GELATINA
jariatzen  du.  Gelatina  hau,   orri  endokardiko  (barrukoena)  eta  orri  epimiokardikoaren
(endokardikoaren kanpokaldekoa)artean kokatzen da.

Hodi  endokardikoak,  orri  epimiokardikoak  eta  bihotzeko  gelatinak  BIHOTZEKO  HODIA
eratzen dute. 

Bihotz hodia goikaldetik  aorta dortsalekin komunikaturik dago. Bihotz hodian atal desberdinak
bereizten dira:

- Goiko zatia: BULBOA

- HASIERAKO BENTRIKULUA

- Eskumako eta ezkerreko AURIKULAK

- Aurikula bakoitzetik irtetzen diren ZAIN ALTZOa (hauetan enbrioiaren zain guztiak
bukatuko dira).

BIHOTZ LAKIOAREN OSATZEA

Bihotz hodia luzatuko da eta 23.egunean tolesten hasten da BIHOTZ LAKIOA eratuz:

- Bihotz hodiaren goiko zatiak -bulboa eta bentrikulu primarioa- behera, eskumara eta
aurrera abiatzen dira. 



- Aldi berean garapenan dauden 2 aurikulek kontrako mugimendua egiten dute, gora,
ezkerrera eta atzera mugitzen dira. 

Aurikula  bakoitzak  sinu  benosoekin  kontaktuan  jarraitzen  du.  Bihotzaren  hodiaren  tolespen
honen ondorioz, bikoitzak diren aurikulak batu egiten dira eta AURIKULA KOMUNA eratzen
da.  Aurikula  komunaren  eta  hasierazko  bentrikuluaren  artean  oso  komunikazio  estua  dago:
ERRETENAURIKULOBENTRIKULARREN bitartez.

Bulboaren hurbileko atalaren eta hasierazko bentrikuluaren artean  BENTRIKULU ARTEKO
ZULOA dago biak komunikatzen. Bulboan 3 zati bereizten dira:

- Urrutiko atala:  ENBOR ARTERIOSOA  aorta eta birika arterien hasiera garatuko
du

- Tarteko atala: ARTERIA KONOA (kono arteriosoa)  (aurikulen artean) bentrikulen
irteeran kokatuta.

- Hurbileko atala edo proximala:  BULBO PRIMITIBOA   eskubiko bentrikuluaren
zati bat garatuko du. 

Hasierazko bentrikulutik, EZKERREKO BENTRIKULUAREN ZATI TRABEKULATUAK
sortzen dira, bentrikuluaren paretetan TRABEKULAK dituzten zatiak, muskuluekin.

Bulboaren  hurbileko  ataletik  (estua  ez  dena)  ESKUINEKO  BENTRIKULUAREN  ZATI
TRABEKULATUAK eratzen dira.

Konotik, eskuin eta ezker BENTRIKULUEN ATAL LEUNAK (IRTEERA ATALAK) sortzen
dira.

Bulboaren  enbor  arteriosatik,  eskuin  eta  ezker  bentrikuluetatik  irtetzen  diren  AORTA
ARTERIA(ezkerretik) eta BIRIKA ARTERIAren(eskuinetik) hurbileko zatiak eratzen dira.

Bihotz  lakioaren  bukaeran,  atal  bulbarra erdikalderuntz  mugitzen da  barrunbe perikardikoan;
ondorioz, aurikula komunean 2 zeharkako zabalkuntz edo dilatazio agertzen dira, eskuma eta
ezkerreko HASIERAKO AURIKULAK.

Bentrikuluetan 2 atal bereizten dira:

- INFUNDIBULOA: bentrikuluetako atal leuna

- TRABEKULA: bentrukuluetako atal trabekulatua

2.2. Zain altzoaren garapena

Zain altzoa 4.  astearen erdialdearako zainetako odola  jasotzen  du luzapenetatik. Atzekaldeko
aurikula zain altzorekin komunikatiruk dago. Ezker eta eskuineko zain altzoan 2 zati bereizten
dira:

- Zeharrak diren zatiak, 2 sinuak komunikatuz.

- Ezker eta eskuineko luzapenak.

Luzapenetan 3 motako zain bukatzen dira:

- Zaku bitelinotik datorren ZAIN BITELINOAn

- Karenarik datorren ZILBORRESTEKO ZAINean

- ZAIN KARDINAL KOMUNEan

Zain  kardinal  komuna,  aurreko  eta  atzeko  zain  kardinalak  fusionatu  ondoren  sortzen  da.
Aipatutako 3 zainak sinuetako luzapenetan bukatzen dira, ezkerreko zainak ezkerreko sinuaren
luzapenean eta eskuineko zainak eskuineko sinuaren luzapenean.



4-5 asteetan zain sisteman aldaketak ematen dira. Ezkerraldeko eskualdeetatik doan zainetako
odol poliki-poliki eskumaldeko benetara pasatzen da; ondorioz, ezkerraldeko zainek garrantzia
galtzen dute, txikitu eta desagertu egiten dira.

Honen  eraginez,  ezkerreko  sinu  benosoak  ere  garrantzia  galtzen  du,  txikitu  egiten  da  eta
desagertuko da.Bere arrastoak eskubi aldean kokatuko dira eta hauek izango dira:

- ALTZO KORONARIOA: eskubiko aurikulara sartu baino lehen dagoen zabalgune
bat.

- Altzoan irekitzen den ezkerreko aurikularen ZAIN LAPRANA edo OBLIKUA. 

Eskumako altzoa, odol desbiazioaren ondorioz, gero eta handiagoa egiten da eta bertan irekitzen
diren  zainak  ere.  Altzo  honek  aurikula  komunarekin  kontaktuan  dagoen  egitura  bakarra  da.
Kontaktu hau LOTURA SINOAURIKULARRAREN bitartez ematen da. 

Lotura  hau  2  balbula  benosok  mugatzen  dute:  eskumako  eta  ezkerreko  BALBULA
BENOSOAK. Bi balbula hauek batzen dira goiko erdialdetik, plano sagitalean (atzetik aurrera)
kokatzen den gandor (trenkada) bat osatuz: SEPTUM SPURIUM. 

Hasieran aurikularen atzean kokatzen den sinu benosoa eskumako aurikularen paretara gehitzen
da honen  zati  leuna  osatuz  (sinus  venarum).  Aurikularen  gainerako pareta  trabekularra  da,
BELARRITXOA deritzo eta daukan jatorria hasierazko aurikulan dago.

Septum  spurium-a  eta  ezkerreko  balbula  benosoa,  garatzen  ari  den  aurikulen  arteko
trenkadarekin  (kanal  interaurikularra)  fusionatu  egiten  dira.  Beraz,  septum  spurium-a  eta
ezkerreko balbula benosoa aurikulen arteko trenkadaren zati bat izango dira.

Eskumako balbula benosoaren goiko partea desagertu egiten da eta beheko zatiak 2 balbula berri
sortzen ditu:

- BEHEKO ZAIN KABAREN BALBULA (gorputzaren behekaldetik igotzen da)

- SINU KORONARIOAREN BALBULA

2 egiturak (beheko zain kaba eta sinu koronarioaren balbula) eskumako aurikulan bukatzen dira.

2.3. Bihotzeko trenkaden egituratzea

Bihotzean  sortzen  diren  trenkadak  edo  paretak  3  motatakoak  dira,  hiru  modu  ezberdinetan
eratutakoak:

- Kontrako  2  paretatan  zelula  ugalpenak  sortzen  dira  paretak  haziz  eta  luzatuz  eta
elkarrekin fusionatuz trenkada bat  sortzen dute.  Ondorioz barnea bi  zatitan banatuta
geratzen da.

- Pareta bateko zelulak ugaldu eta kontrako paretaraino heltzen dira trenkada bat eratuz.

- Pareta batean batzetan bi eskualde hazten dira paretaren kontra eta eskualdeen artean
hazten ez den zati 1 gelditzen da. Eskualdeen haztapenen eraginez trenkada 1 eratzen da
hazten ez den ataletin.

Trenkada guztiak garapenaren 27-37 egunen artean sortzen dira eta guztiak aldi berean ematen
dira.

AURIKULA KOMUNAREN TRENKATZEA

Aurikulen trenkatzea edo tabikazioa 27.egunean hasiko da eta 37.egunean bukatuko da. Hala ere,
bentrikuluen tabikazioa jaiotzean, lehenengo arnasketarekin, bukatuko da.



Lehenengo  arnasketarekin  biriken  zirkulazioa  hasiko  da  honela  bi  kamaren  arteko  presioa
berdinduz eta bi aurikulen arteko pareta guztiz batuz.( bi aurikulen arteko komunikazioa eten
egingo da).   Bizitza fetalean odol arteriala eta zainetakoak ezinn dira helduenarekin konparatu,
arterialak odol pobrea garraiatzen duelarik plazentera, eta zainetakoak plazentatik oxigenatua eta
elikagaiez hornitua.

Hasieran, aurikularen sabaian igitai formako trenkada (tabike) bat sortzen da (“hoz” formakoa).
Gandor  edo  trenkada  hori  plano sagitalean  kokatuta  dago  eta  beheruntz  hazten  da,  erreten
aurikulobentrikularreruntz. Erreten honetan zelula ugalpen batzuk daude: ALMOHADILATXO
ENDOKARDIKOAK. 

 Aurikularen goikalde dortsalean sortzen den ertz faltziformea SEPTUM PRIMUM  deitzen da.
Septum primum hau ez  da  erreteneraino guztiz heltzen  eta  almohadiletara iritsi baino lehen,
(beheko partean) zulo bat uzten du:  OSTIUM PRIMUM.  Honek gero bi aurikulak banatuko
ditu.

Bitartean, endokardio ugalpenetik ehun luzapen batzuk sortzen dira eta ostiuma itxi egiten dute.
Aldi berean, ostiem primuna guztiz itxi baino lehenago septum primum-aren goikaldean beste
zulo bat agertzen da: OSTIUM SECUNDUM .

Eskubiko handitzearekin batera Septum primumaren eskumaldean bigarren gandor bat agertzen
da, hau ere plano sagitalean kokatu eta beheruntz hazten dena: SEPTUM SECUNDUM . Hala,
ere honek ez du INOIZ aurikula kabitatea bitan banatuko. Honek ere beheko partean zulo 1 uzten
du: ZULO edo FORAMEN OBALA (kuxinen mailan kokatuta )

Septum spuriuma eta ezkerreko balbula  benosoa  septum secundumaren  eskubiko aldearekin
fusionatuta daude. Egitura guztiek septum secunduma osatzen dute.

Septum primuma eta  septum secunduma ez  daude fusionatuta, bata bestearen  ondoan daude.
Odola zuloetatik pasatzen da aurikula batetik bestera. Eskumako aurikulatik septum secundum-a
zeharkatu (zulo obaletik), gero septum primuna zeharkatu (ostium secundumetik) eta ezkerreko
aurikularaino heltzen da odola.
Egitura guzti hauek 43.egunean agertuko dira.

Bi trenkadak (septum primum eta secundum-a) fusionatu egiten dira eta septum primum-aren
beheko parteak zulo obalaren balbula osatuko du hau itxiz. 

AURIKULEN GARAPENA:

Eskumako aurikularen belarritxoa jatorrizko aurikulatik sortzen da. Aurikularen zati leuna,berriz,
altzo benosatik. Bi zatien artean gandor txiki bat dago.

Ezkerreko aurikula handitu egiten da eta bere atzeko paretatik ( septum primumaren ezkerrean)
inbajinazio bat  sortzen  da  BIRIKA ZAIN ENBRIONARIOA  sortuz.  Hau,  hazi  eta  birika
haztapenetara  abiatzen  da  eta  bertan  birika  benekin  kontaktatzen  du.  Azkenean,  birika
haztapenetatik irtetzen diren birika zainak ezker aurikularen atzeko paretaraino heltzen dira eta
bertara sartzen dira. Beraz, ezker aurikularen atzeko pareta horretan lau birika zain sartzen dira,
batu  egiten  dira  eta  ezkerreko  aurikularen  paretako  zati  leuna  osatzen  dute.  Aurikularen
gainontzeko pareta belarritxoa da (zati muskularra) eta jatorria hasierazko aurikuluan dauka.

HODI AURIKULOBENTRIKULARRAREN TRENKADAPENA:

Garapenaren hasieran erreten hau aurikularen eta atal bentrikularraren artean kokaturik dago eta
bi atal hauek bakarrik komunikatzen ditu. Bulboaren hurbileko atalaren eta atal bentrikularraren
artean  ertz  bat  dago:  ERTZ  BULBOBENTRIKULARRA.  Garapenean,  ertz  hau txikiagoa
egiten da eta  hobi aurikulobentrikularra eskumarantz hazten da. Ondorioz, erretenak ez ditu atal
bentrikularra  eta  aurikularra  bakarrik  komunikatzen,  aurikularen  eta  bi  bentrikuluen  artean
egongo da eta eskumako eta ezkerreko bentrikuluak aurikulekin komunikatuko ditu.



4. astearen  bukaeran erreten  aurikulobentrikularraren  ertzeetan 4 endokardio ugalpen daude:
ENDOKARDIO ALMOHADILATXOAK: goiko 1, beheko 1 eta alboko 2. Garapenean zehar
goi eta behekoa hazi egiten dira eta elkarrekin fusionatzen dira (5. astean); ondorioz, erretena
bitan  banandurik  gelditzen  da:  ESKUINEKO  ETA  EZKERREKO  HODI
AURIKULOBENTRIKULARRAK. 

Bihotzaren trigonoan, hosi hauetan,  balbula batzuk aurkitzen dira. Balbula hauek endokardioz
inguratutak eta honakoak dira:

- Eskuman: BALBULA TRIKUSPIDEA: 3 zatirekin, 3 balbarekin

- Ezkerrean: BALBULA BIKUSPIDEA(MITRALA): 2 balbarekin

Balba  hauek  mugitu  egingo  dira  miokardioa  mugitzen  den  aldi  berean.  Miokardioa  soka
tendinotsu batzuetara lotita dago eta hauek balbak itxi eta irekiko dituzte. 

Eskuin  eta  ezkerreko  erreten  edo  hodien  inguruan  zelula  ugalpenak  agertzen  dira.  Zelulak,
bertatik pasatzen den odol korronteen ondorioz, azpiko azaleratik zulatu egiten dira eta ugalpen
hauetatik  balbuletako  BALBAK eratzen  dira.  Hasieran,  balbak  bentrikuluko paretan  dauden
muskulu desberdinekin (MUSKULU PAPILARRAK) lotuta  daude lokarri muskular  batzuen
bitartez. 

Muskulu lokarrietako zuntz muskularra desagertu egiten da eta tendinotsua bakarrik gelditzen da
(ehun konektiboa). Beraz,  lokarri fibrotsuak izango dira. Paretako muskuluak lokarrien bitartez
uzkurtzen direnean, balbulek erretenak zabaldu eta itxi egiten dituzte.

BENTRIKULUEN ARTEKO TRENKADAPENA:

Mesenkima  eta  ertz  neuraleko  zelulak  kontrolatuko  dute  prozesu  hau.  4.astearen  bukaeran
bentrikuluak zabaltzen hasten dira miokardioa loditzen delako eta gero eta  trabekula gehiago
dituztelako barnean. 

Zabaltzen  ari  diren  bentrikuluak  gero  eta  gehiago  zabaltzen  dira  eta  azkenean  batzen  dira
TABIKE INTERBENTRIKULAR MUSKULOTSUA osatuz. Bentrikulen batura ez da guztiz
bukatzen; beraz, hondorapen bat geratzen da haien artean. Libre geratzen den leku honen eta
almohadilatxoen artean geratzen den hutsunea bi bentrikulen arteko komunikaioa ahalbidetzen
du. Azken alde honi pars membranajea izeneko endokrdiozko mintzak osatuko du. Pars
membranacea  azkena  itxiko  den  bihotzeko  egitura  da  hau  desagertuko delako  beheko
almohadila endodermikoaren hazkuntza dela eta. Itxiera hau gero tabike interbentrikularraren
mintzezko zatia izango da. 

 Beraz, bentrikuluen arteko trenkadak bi jatorri ditu:

- Bentrikuluak  hazi  egiten  dira  eta  bien  arteko  pareta  ere  hazi  egiten  da  trenkada
muskular  bat  eratuz.  Trenkada  honek  ez  ditu  bentrikuluak  guztiz  banatzen  eta
trenkadaren goikaldetik komunikaturik daude.

- Trenkadan gelditzen den goikaldeko zulo horren goitik mintzezko trenkada bat sortzen
da,  koroaren  trenkadatik eratzen  dena:  ENDOKARDIO BEHEKO  KUXINTXOA.
Trenkada hau aurreko trenkada muskularrarekin lotzen da.

BULBOAREN ENBOR ARTERIOSOAREN   ETA KONOAREN TRENKADAPENA:

Bentrikuluen zati leunak irteerak dira, bulboaren konotik sortzen dira eta zati leun horietatik
irtetzen diren aorta eta arteriak bulboaren urruneko aldetik hazten dira.

Enbor arteriosoan 2 gandor eratzen dira, bata goi eskuineko partean eta bestea behe ezkerrekoan.
Gandor hauek modu berezian hazten dira, goi eskuinekoa beheruntz eta ezkerreruntz eta behe
ezkerrekoa goruntz eta eskumaruntz. Hazkuntzen ondorioz gandorrak fusionatu egiten dira eta
kiribil formako trenkada bat eratzen dute.  Trenkada honek enbor arteriosoa bitan banatzen du



TABIKE AORTIKOPULMONARRAREN bidez eta sortzen diren 2 hodi berri hauek AORTA
eta BIRIKA ARTERIA dira.

Konoan 2 ertz sortzen dira: bata konoaren atze eskuineko partean eta bestea aurre ezkerrekoan.
Gandor hauek hazi, fusionatu eta goikaldeko enbor arteriosoaren trenkadarekin batzen dira.

Koroaren  trenkadapena  eratuta,  konoa  bitan  banaturik galditzen  da  BENTRIKULUETAKO
INFUNDIBULUAK  eratuz.  Aurrekaldean  eskuieko  bentrikuluaren  infundibulua  dago  eta
trenkadaren  atzekaldean  ezkerrekoa,  beraz,  2  irteera  zatiak  ez  daude plano berean kokatuta.
Hortaz, eskuineko bentrikulutik irtertzen den birika arteria, ezkerreko bentrikulutik irtetzen den
aortaren aurrean egongo da kokatuta. Baina enbor arteriosoaren trenkada kiribilduaren ondorioz
bi hodiak kiribildu eta muturrean, aorta, birika arteriaren aurretik kokatzen da.

Birika  arteria  eta  aortaren irteeretan  dauden  balbulak  BALBULA SEMILUNARRAK   dira.
Balbula hauetako bakoitzak 3 balba dauzka. Birika arteria eta aortaren irteeretan 3 ertz agertzen
dira, 3 zelula ugalpen. Huek, goikaldetik zulatu egiten dira eta itxura berezia daukate, enara-habi
itxurako balbak dira, odol fluxua erregulatzen dutenak.

Bihotz  hodiaren  urrutiko  zatia  enbor  arteriosoa  da  eta  honen  urrutiko  zatia  AORTAREN
ZAKUA.  Zaku hau atzeko aortekin  kontaktuan  dago komunikazio (anastomosi)  desberdinen
bidez: AORTAREN MAKUAK(ARKUAK). Guztira 6 arku bikote agertzen dira baina denak ez
dira  aldi  berean  sortzen,  batzuk  desagertzen  direnerako agertzen  dira  beste  batzuk.  Gainera
gizakiongan 5. arkua ez da garatzen. 

2.4. Arteria sistema

ARKU AORTIKOAK

Lehen  hodi  intraembrionario nagusienak aorta  dortsalek aurkezten  dituzte zeinek enbrioiaren
ardatz  nagusian  zehar  kokatzen  diren.  Hasieran  hodi  endokardiakoen  luzapenak  dira.  Plaka
kardiogenikoaren biratzearen eta hodi endokardiakoen fusioaren ondorioz, aorta dortsalen alde
kranealek arku bat  osatzen  dute.  Arku  itxura  duten  alde  hauek   lehenengo arku  brakialaren
mesenkiman sartuta daude eta  LEHENGO ARKU AORTIKOAK = BARAILEKO ARKU
AORTIKOAK deritze. 

Arku hauen lotura enbor arteriosoarekin, dilatatua dago eta POLTSA AORTIKOA deritzo. Beste
arku brankialak eratzean poltsa aortikoak adar bat ematen dio arku berri bakoitzari. Horrela 6
arteria pare sortuko dira (arteria guzti hauek heste faringeoaren inguruan kurba bat osatzen dute
eta  soilik  enbrioi  garapenaren  hasieran  aurkezten  dira).  Aurrerago  batzuk eraldatu  eta  beste
batzuk desagertuko dira. Giza garapenean 6 arku aortikoak ez dira batera ikusten.

4mm-ko enbrioian:

- I.  arku aortikoaren parte bat desagertu da baina geratu den aldea BARAIL ARKUA
eratzen du.

- II.  Arkuaren  parte  bat  desagertu.  Geratzen  den  aldeak  ARTERIA HIOIDEOA eta
estriboaren MUSKULUAREN ARTERIA osatzen du.

- III. Arku aortikoa handia da

- IV.  eta  VI arkuak garapenean daude. Nahiz eta  VI.  Arkua osatua  ez  egon, BIRIKA
ARTERIA PRIMITIBOAK adar printzipal legez aurkezten da.

10mm-ko enbrioian:

- I eta II arku aortikoak desagertu dira

- III, IV eta VI. Arkuak bulumen handikoak dira



- Poltsa TRONKOAORTIKOA banatu da eta VI. arkuak birika enborrarekin jarraitzen
dira.

14mm-ko enbrioian :

- Arku  aortikoen  sistemak  hasierako  banaketa  simetrikoa  galdu  du  eta  behin-betiko
banaketa ikusten hasten da.

- III  arkuak  ARTERIA  KAROTIDA  PRIMITIBA  eta  BARNEKO  ARTERIA
KAROTIDAREN  lehen  zatia  osatzen  du.  Barneko  arteriaren  beste  zatia  aorta
dortsalaren  alde kranealaz  eratzen  da.  KANPOKO ARTERIA KAROTIDA III  arku
aortikotik omen dator.

- IV. Arku aortikoak bi aldeetan jarraitzen du baina desberdin garatzen da 2 aldeetan. 

Ezk.aldea  MAKIL  aortikoaren  (edo  CAYADOaren)  parte  eratzen  du  karotida
primitiboa eta ezk. subklabiaren artean.
Esk   esk.  ARTERIA SUBKLABIAREN  alde  proximala  eratzen  du.  Honen  alde
distala esk. Aorta dortsalaren alde bat eta 7. intersegmentariak eratzen dute.

- V. arku aortikoa behin-behinekoa da eta ez da inoiz guztiz garatzen.

- VI. arkua (birikakoa) birika primordiorantz hazten den adar garrantzitsu bat eratzen du. 

Esk aldeko alde proximala esk birika arteriaren alde proximalean bilakatzen da. Alde
distalak aorta dortsalarekin konexioa galdu ondoren desagertzen da. 

Ezk aldean alde distala  mantentzen  da bizitza  IUan zehar BOTALEN KONDUKTU
ARTERIOSO legez.

Honekin batera beste aldaketa batzuk gertatzen dira.

1. III  eta  IV  arkuen  amaieran  kokatuta  dagoen  aorta  dortsala  (KONDUKTU
KAROTIDEO), bizitza IUaren hasieran obliteratzen da. 

2. Esk.  aorta  dortsala  VII.  Arteria  intersegmentaria  eta  ezk.  aorta  distalaren  baturaren
artean desagertzen da.

3. Lepoaren eraketak bihotzaren jaitsiera eragiten du zerbikal aldetik kabitate toraxikora.
Beraz,  arteria  karotidak  eta  enbor  brakiozefalikoak  luzatzen  dira.  Desplazamendu
kaudal honen ondorioz, besoaren primordioan dagoen ezk arteria subklabia igotzen da
7.arteria  intersegmentarioaren  mailan  dagoen  aortatik (sortu den  lekutik)  ezk arteria
karotida primitiboa sortzen den lekuraino.

ARTERIA ONFALOMESENTERIKOAK ETA ZILBORRESTEKOAK:

ARTERIA ONFALOMESENTERIKOAK  (BITELINOAK)  zaku  bitelinoan  pareka  agertzen
diren hodiak dira. Fusioa jasotzen dute eta mesenterio dortsalean dauden arteriak eratzen dituzte.
Pertsona helduan hurrengo odol hodiak osatzen dute:

- Enbor zeliakoa

- Goiko arteria mesenterikoa

- Beheko arteria mesenterikoa

Hodi hauek aurreko hestea, erdiko hestea eta atzeko hesteak irrigatuko dituzte hurrenez hurren.



ZILBORRESTE  ARTERIAK  hasiera  batean,  aorta  dortsaletatik  datozen  adar  parekatuak
karearantz abiatzen dira, alantoidesekin erlazio estua mantenduz. Aldiz, 4.astean zehar arteria
bakoitzak aortaren adar dortsalarekin konexio sekundarioa hartzen du. Konexio honi ARTERIA
ILIAKO PRIMITIBOA deritzo. Jaio ondoren zilborreste arterien alde proximalak barne arteria
iliaka eta goi  besikalaren eran mantentzen dira. Alde distalak obliteratzen dira eta  zuntzezko
kordoiak eratuko dituzte. 

2.5. Zain sistema

4 mm-ko enbrioian, 3 zain bikote daude: 

a) Onfalomesenterikoak (bitelinoak): odola zaku bitelinotik  sinu benosora eramaten dute.

b)  Zilborresteko  zainak: biloxka  korionikoetan  hasi  eta  odol  oxigenatua  garraiatzen  dute
enbrioiraino

c) Zain kardinalak: enbrioiaren odola jasotzen dute eta 2 talde bereizten dira hauen barruan:

1. GOIKO ZAIN KARDINALAK: odola enbrioiaren alde zefalikotik jasotzen dute.

2. BEHEKO ZAIN KARDINALAK: odola enbrioiaren beste ataletik jaso. 

Bi zain hauek batu egiten dira bihotzera heldu baino lehen ZAIN KARDINAL KOMUNA
sortuz.

ZAIN ONFALOMESENTERIKOAK:

Sinu benosora  heldu baino lehen , zain  onfalomesenterikoak PLEXU PERIDUODENAL bat
eratzen dute eta eta gero gibelean sartzen dira. Hazten dauden KORDOI HEPATIKOAK benen
bidea  oztopatzen  dute eta  sare  baskular  zabala  eratzen  da,  SINUSOIDE HEPATIKOENA.
Azken  hauen  eta  bihotzaren  arteko komunikazioa  KONDUKTU HEPATOKARDIAKOEN
bidez sortzen da.

Sare anastomotiko (anastomosia = 2 hodien arteko bategitea) periduodenala, hau da, duodeno
inguruan  dauden  zain  onfalomesenterikoak,  isurbide  (kondukto)  bakarrean  bilakatuko  da:
PORTA zaina.

GOIKO  ZAIN  MESENTERIKOAK,  heste  meharraren  asa  primitiboa  irrigatzen  duenak,
eskumako  zain  onfalomesenterikoan  du  jatorria.  Ezkerreko  zain  onfalomesenterikoaren  alde
distala  desagertuko da eta  horren  ondorioz,  gibelaren  ezker aldetik datorren odola  eskumara
pasatuko da odol hodia handituz.

Azkenik,  EZKERREKO  ZAIN  ONFALOMESENTERIKOAK  (eskumako  isurbide
hepatokardiakoa), beheko KABA zainaren alde poshepatikoa eratuko du.

ZILBORRESTE ZAINAK

Hasiera  batean  gibelaren  alde  banatan  jarriko  dira  baina  berehala  sinusoide  hepatikoekin
komunikatuko dira. 2  zilborreste  benen  alde proximala  eta  geratzen  den  eskuineko zainaren
arrastoa desagertuko da. Beraz, EZKERREKO ZAIN izango da plazentatik gibeleraino odola
garraiatuko duen zain bakarra. 

Plazentako zirkulazioa haztean, zuzeneko harremana sortuko da ezker zilborreste zain eta eskuin
konduktu (hodi) hepatokardiakoaren artean ZAIN KONDUKTU (edo benosoaren) bidez. Hodi
hau ez du gibelaren sare sinusoidalarekin komunikatzen. Jaio ondoren, eskuin zilborreste zain eta



konduktu  benosoa  obliteratzen  dira  eta  GIBELAREN  LOTAILU  BOROBILA eta
LIGAMENTO BENOSOA eratuko dute.

Plazentako zirkulazioa hazi  

Ezk. zilborreste zain                KOND. BENOSOA  esk.              Hodi hepatokardiako

ZAIN KARDINALAK

Gorputzeko pareta dortsaletik odoleztapena jasotzen duten beheko zain kardinalak 2 hodi luze
legez eratu ondoren, sistema benoso berri bat agertuko da,  ZAIN SUBKARDINALena. Zain
hauek,  mesonefrosaren barnealdetik ateratzen dira eta  poliki-poliki errai hauen odoleztapenaz
arduratuko dira (beheko zain  kardinalei  zegokiena),  eta  alde zefalikoan, beheko kardinaletan
amaituko dira.  Mesonefrosaren  handipen  izugarriaren  ondorioz,  zain  subkardinalak  tamainaz
handitzen dira, hurbiltzen dira eta sare (plexu) anastomotiko bat eratzen dute.

Komunikazio  berri  bat  antzemango  da  eskuineko  zain  subkardinal  eta  onfalomesenterikoen
artean. Hasiera batean komunikazio hau plexiformea izango da baina laster lodiera handiko hodi
batean  bilakatuko  da:  ANASTOMOSIS (anastomosia  =  2  hodien  arteko  lotura)
HEPATOSUBKARDINALA –  beheko  zain  kabaren   zati  hepatikoa-.  Behin  hau  eratuta,
ezkerreko zain subkardinala desagertuko da. Ez da  guztiz desagertuko,  izan ere,  alde  distala
EZK. ZAIN GONADALA eratzen geratuko da.

Ezkerretik  datorren  odola  eskuinera  pasatuko  da  GILTZURRUN-Zainaren bidez,  zein
anastomosis  subkardinal  baten  bidez  eratu  da.  Laburbilduz,  eskuineko  zain  subkardinala
odoleztapenaren  zain  naguzia  bilakatu  eta  BEHEKO  KABA ZAINAREN GILTZURRUN
SEGMENTU bihurtu da. 

Behe  gorputz-adarrak  eratzean,  hirugarren  irrigazio  benoso  bat  agertzen  da,  ZAIN
SAKROKARDINALena. Zain hauek sistema subkardinalarekin eta euren artean komunikatzen
dira.  Azkenik,  eskuin  zain  sakrokardinala  BEHEKO  KABA  ZAINAREN  SEGMENTU
SAKROKARDINALEAN bilakatuko  da,  eta  2  zain  sakrokardinalen  arteko  harreman
konduktua EZK. ZAIN ILIAKO PRIMITIBOA sortuko du.

Beheko zain  kardinalak obliteratzean,  laugarren sistema benoso bat  agertzen  hasten  da,  zain
SUPRAKARDINALena.  Zain  hauek  gorputzeko  paretaren  odola  jasotzen  dute  zain
interkostalen bidez, horren ondorioz, beheko z. kardinalen funtzioaz arduratzrn dira.
Zefalo aldean, zain suprakardinalak beheko z. kardinalen bukaeran amaitzen dira. Eskuineko 4.
eta 11. zain interkostalak eskuineko z. suprakardinalean amaitzen dira, zeinek beheko zainaren
alde terminalarekin AZIGOS ZAIN NAGUSIA eratzen du.

Ezker aldean, 4.-5.-6. eta 7. zain interkostalak ezker zain suprakardinalean amaitzen dira. 2 zain
suprakardinalen artean anastomosia eratu ondoren, ezker suprakardinala batez ere azigos nagusia
irrigatuko du. Egoera hauetan, zain HEMIAZIGOS deritzo.

Esker  eta  eskuin  benen  arteko  anastomosia  ez  da  gorputzaren  alde  kaudalera  mugatzen,
AURREKO  Z.  KARDINALen  artean  ere  gertatzen  da  EZKER  ENBOR  BENOSO
BRAKIOZEFALIKO eran. Buruaren ezker aldeko eta goiko gorputz  adarreko odol  gehiena
eskuinera zuzentzen da.

Ezkerreko enbor  brakiozefalikoan amaitzen  den beheko ezker kardinaleko bukaera  eta  goiko
kardinalaren  zatia,  lodiera  gutxiko  hodia  izaten  jarraituko  dute,  EZK.  GOI  ZAIN
INTERKOSTALEN ENBORRA hain zuzen. Hodi honek 2. eta 3. gune interkostaketik jasoko
du odola. Eskuineko antzeko hodi  bat,  ESK. GOI INTERKOSTALEN ENBORRA, azigos
nagusian amaituko da. 

Eskuineko z. kardinal komunak eta goikoaren alde proximalak goiko KABA zain eratuko dute.

BIRIKA ZAINAK 



4mm-tako enbrioian, birika zain komuna aurikularen hormako ebaginazio bat bezala identifika
daiteke.  Agerraldi  hau  haziko  da  eta  mesokardio  dortsalean  sartuko da  heste  primitiboaren
noranzkoan.  Aurikularen  kabitatea  garatzen  den  heinean,  birika  zainaren  enborra  ezker
aurikularen  paretan  sartuta  geratzen  da  progresiboki.  Beraz,  eskuin  aurikularen  pareta  leuna
eskuin elongazio sinusaletik dator, eta ezkerraldea, birika benen hormetatik garatuko da.

Birika  zainen  gehitzeak jarraituko du  birika  enborraren  2   eskuin  adar eta  2 ezker  kabitate
aurikularrean amaitu arte.

2.6. Umeki aroko zirkulazioa

Jaiotza  aurretik,  plazentako odol  oxigenatua fetora  itzultzen  da  ZILBORRESTE ZAINaren
bidez.  Gibelera  hurbiltzean,  odol  gehiena  konduktu  benosotik  zuzenean  BEHEKO  ZAIN
KABAra heltzen da gibeletik pasatu gabe. Parte txiki bat sinusoide hepatikoetan sartzen da, non
zirkulazio  portaletik  datorren  odolarekin  nahasten  da.  Konduktu  benosoan  dagoen  esfinter
mekanismo  bat,  zilborreste  zainaren  bukaeratik  gertu,  sinusoide hepatikoetatik  pasatzen  den
odol-fluxua  erregulatzen  du.  Suposatzen  da  esfinter  hau ixten  dela  umetokiaren  uzkurdurak
eragiten  duen  bueltatze  benosoa  gehiegizkoa  denean.  Horrek  bihotzaren  gehiegizko  karga
ekiditzen du.

Plazenta  BEHEKO ZAIN KABA 
(O2)

          Gibela             sinusoide hepatikoetara (esfinterrra erregulatzeko)    

Beheko zain kabatik pasa ondoren, odola eskuin aurikulara heltzen da eta hortik hobi ovalerantz
zuzentzen da eta zirkulazio korrontearen parte gehiena zuzenean ezker aurikulera pasatzen da.
Aldiz, bolumen txiki bat ezin da pasa,  CRISTA DEVIDENSa,  septum secundum-eko beheko
ertzak,  galerazten  duelako eta  eskuin  aurikulan  geratzen  da  non  burua eta  besoetako goiko
zainetik datorren odol desoxigenatuarekin nahastuko da.

Ezker  aurikulatik odola  ezker  bentrikulura eta  goranzko aortara doa.  Arteria koronarioak eta
karotidak  goranzko  aortaren  lehenengo  adarrak  direnez,  miokardioak  eta  burmuinak  odol
oxigenatua  jasotzen  dute.  Goiko  zain  kabatik  datorren  odol  ez-oxigenatua  ezkerreko
bentrikulutik isuriz birika zainra heltzen dira. 

Bizitza IUan birika hodien erresistentzia handia denez, odolaren parte gehiena  KONDUKTO
ARTERIOSOtik zuzenean beheranzko aortara pasatzen da non aorta proximalaren odolarekin
nahasten baita. odola plazentara itzultzen da zilborreko arteria bien bidez.

Plazentatik erraietarako bidean, zilborreko zainaren oxigenoaren kontzentrazio altua jaisten da
odol ez–oxigenatuarekin nahastean. Fenomeno hau ondorengo lekuetan ematen da:

1. Gibelean  portatik datorren odol bolumen txikiarekin nahastean.

2. Beheheko zain kaban  beheko gorputz adarretatik –pelbis eta giltzurrunak-datorren
odol ez-oxigenatuarekin nahastean

3. Ezk aurikulan  biriketatikdatorren odolarekin nahastean.

4. Konduktu arteriosoaren bukarean beheranzko aortan.

   
* 5-7 asteetan, 3 motako zain desberdin bereizten dira:



- ZAIN BITELINOAK: oxigeno gutxiko odolarekin, odol bitelinoa

- ZILBORREKO ZAINAK: karenatik odol oxigenatuarekin datozenak

- EZKER  ETA ESKUINEKO  KARDINAL KOMUNAK:  CUVIER-en  HODIAK:
enbrioiaren  goiko partetik  aurreko kardinalak dakar  odola  eta  atzekaldetik  datorren
atzeko kardinalarekin fusionatuz kardinal  komuna eratzen dute.  Ezker eta  eskuineko
zainak simetrikoak dira.

2.7. Jaio ondorengo aldaketak

Jaiotzaren momentuan aldaketa asko ematen dira eta 2 prozesu bereizten dira:

- Birikien arnasketa hastea

- Zilborreko zain eta arteriak ixtea

Bi  prozesu  hauen  eraginez  ezkerreko  aurikulako  presioa  handitu  egiten  da  eta  honi  esker
aurikularteko trenkadako septum  primum-a,  septum secundumaren aurka bultzatzen  da  eta  2
tabikeen fusio prozesua hasten da. Prozesu honek umeak urte 1 bete arte irauten du.

Jaiotzean ematen diren aldaketak:

- Zilborreko arteriak itxi egiten dira (jaio eta minutu batzutara)

- Zilborreko zain eta hodi benosoa itxi eta lotailu bihurtzen dira

 Zilborreko zaina: GIBELEKO LOTAILU BOROBILA
 Zain hodia edo benosoa: LOTAILU BENOSOA

- Hodi arteriosoa ere itxi egiten da eta lotailu bihurtu.

- 2 trenkaden fusioagatik zulo obala itxi egiten da

Prozesu guzti hauek aldi berean ematen dira.

Gure gorputzeko odol benosoa goiko eta beheko zain kaben bitartez eskumako aurikulara heltzen
da,  bertatik  eskumako  bentrikulura  pasatzen  da  eta  birika  arteriatik  irten  egiten  da.  Birika
arteriaren eskumako eta ezkerreko adarren bitartez odola birikietara heldu eta bertan oxigenatu
egiten da.

Birikietatik 4 birika zainaren bitartez ezker aurikularen atzeko paretara heltzen da odola. Bertatik
ezkerreko bentrikulura  doa odola,  balbula  mitraletik pasatuz.  Odola  aorta  arteriatik  irten  eta
honen adarrei esker gorputz guztira hedatzen da.

* Zilborresteko  zaina edo unbilikala arteria baino  beranduago ixten da eta horregatik  jaio
berriak odola plazentatik jasotzen jarrai dezake. Honek umekiaren berezko pisuaren % 1-4.5 ko
igoera eragin dezake.  



3. DIGESTIO APARATUA

Digestio  hodia  endodermotik  sortua  da,  zeinak  gibela  eta  pankreasa  ematen  dituen.  Barne
paretaren  muskuluak,  errai  mugikorrak  babesteko  peritoneoa  eta  ehun  konektiboa,  berriz,
hodiaren inguruko mesodermo esplaknikotik datoz. Digestio hodia, beraz, zaku bitelinoa gorputz
barnera sartzen denean sortzen da,tolestura zefalokaudalak eta albotik-albokoak eraginda.

Hasiera batean, hodi onfalomesenterikoak komunikatzen ditu gorputz barneko digestio hodia eta,
endodermoko erretserba gisa, lokarrian gordetzen den zaku bitelinoa. Hau dela eta, hestearen atal
batzuk lokarrian garatuko dira.
Garai honetan ere, alantoidesa finkapen pelikularantz joko du.
            
Digestio aparatuaren ibilbidea: estomodeoa  uzki plaka

DIGESTIO HODIAREN SAILKAPENA:

HESTE FARINGEOA:

 mintz bukofaringeotik arnas aparatuaren hastapena
sortzen den lekuraino.

Egiturak: 

-Faringea 

-Poltsa faringeoak.

AURREKO HESTEA: 

Arnas aparatuko hastapena sortzen den puntutik
gibelaren hastapena sortzen den punturaino (zuhaitz

hepatikoraino).

Egiturak:

-Hestegorria

-Urdaila

-Duodeno ½.

Arteria nagusia:
Enbor zeliakotik.

BITARTEKO HESTEA: 

Gibel hastapenetik (duodeno erditik) zeharkako
koloneraino, zeharkako kolonaren aurreko 2 herenak

urrutiko herenarekin batzen diren punturaino.

Egiturak:

-Duodeno ½,

-Jejuno,

-Ileon

-Kolonaren hasierako
2/3

Arteria nagusia:
Goiko arteria
mesenterikoa.

ATZEKO HESTEA: 

Zeharkako kolonaren aurreko 2 herenak urrutiko
herenarekin batzen diren puntutik mintz

kloakaleraino.

Egiturak: 

-Kolon bukaerako1/3,

-Heste zuzena 

-Uzkiko atal batzuk.

Arteria nagusia: Behe
arteria mesenterikoa.

3.1. Aurreko hestearen eratorriak: 

HESTEGORRIA:

Aurreko  hestearen  hurbileko  zatitik  sortzen  den  egitura  da,  biriken  kimua  banatzen  denean
4.astean. Hasieran laburra da baina bihotza eta biriken jaitsieraren ondorioz luzatu egiten da.
Hestegorriaren mukosa geruzak jatorri endodermikoa dauka, mukosaren inguruan mesodermo
esplaknikotik eratutako muskuluak dituelarik.



- Hestegorriaren  goiko  2  herenetako  muskuluak  MUSKULU  ILDASKATUAK
(boluntarioak) dira,  irensteko  funtzioa  dute  eta  NERBIO BAGOko  adarren  bitartez
inerbatzen dira.

- Hestegorriaren  beheko hereneko muskuluak  MUSKULU LISOAK (inboluntarioak)
dira eta  NERBIO SISTEMA BEGETATIBOAK inerbatzen ditu, sistema sinpatiko eta
parasinpatikoak (plexo esplaknikoa).

URDAILA  :  

Hestegorriaren ostean aurreko hestetik eratzen den hurrengo egitura da. Hasieran zabalkuntza bat
bezala agertzen da, bi makurdura dituelarik:

- Handia bizkarraldean 
- Txikia sabelaldean 

Garai honetako inerbazioa  Eskuma (biratu ondoren atzera): eskumako bagoa
                                            Ezkerra (biratu ondoren aurrera): ezkerreko bagoa

Digestio hodiak biraketak egingo ditu  7-8 asteetan, beraz, urdailak  bere itxura eta  posizioa
aldatuko ditu 2 motako biraketari esker: 

- Goitik beherako ardatz baten inguruan

- Aurretik atzera doan ardatz baten inguruan 

Goitik beherako ardatzaren inguruan 90º-ko biraketa egiten du erlojuaren orratzen norabidean;
ondorioz, hasierako atzeko pareta ezkerreko pareta bihurtzen da eta hasierako aurreko pareta,
eskumakoa. Ondoren, ezkerrean kokatuko da dortsaldeko MAKURDURA HANDIA. Eskumako
pareta, aldiz, bentralaldeko MAKURDURA TXIKIA izango da.

Atzetik  aurrerako  ardatzaren inguruko  biraketaren  ondorioz,  alde  zefalikoa,  KARDIAS
ALDEA, ardatzaren inguruan biratuz ezkerrera eta behera abiatzen da. Urdailaren beheko atala,
ALDE PILORIKOA, eskumara eta gora abiatzen da.

Bigarren  biraketa  hau  egin  ondoren  urdailaren  ardatz  nagusia goitik  behera  eta  ezkerretik
eskumara doa: ARDATZ LAPRAN bat da.

DUODENOA:

Urdailaren ostean eratzen da eta 12 behatzak zeharka neurtzen ditu. Heste meharraren lehenengo
zati  honek  jatorri  bikoitza  dauka:  aurreko  hestearen  urrutiko  zatitik  eta  bitarteko  hestearen
hurbileko zatitik eratzen da. Hau dela eta, ENBOR ZELIAKOko adarrek (1.erdia) eta GOIKO
ARTERIA MESENTERIKOAK (2.erdia) odoleztatuko dute. 

Duodenoak urdailarekin batera biratuko du: Biratu gabe D itxura izango du eta biratu ondoren,
aldiz, C itxura.
Garapena bete ondoren, antzinako mesoa galduko du eta egitura retroperitoneala izatera pasako
da.

5-6 asteetan  duodenoaren hodi soila izatetik mazizoa izatera pasako da. Gero birkanalizatuko da.

DUODENOAREKIN LOTUAK:

a)  GIBELA:

Aurreko hestearen urrutiko zatitik GIBEL HASTAPEN ENDODERMIKO bat sortzen da
4.astean.  Hazi,  septum  transversumeko  mesodermoan  sartu  eta  adarkatu  egiten  da,
ZUHAITZ HEPATIKOA sortuz (6.astea).



MESODERMOtik eratorriak

- SINUSOIDE HEPATIKOAK:  zain bitelinoak eta  lokarri  hepatikoak gurutzatzearen
ondorioz  sortzen  diren  sistema  benoso bereziak dira,  metabolismoa  egiteko korrontea
geldituko dutenak.                                                                    

- SEPTUM T. : honen mesodermotik eratzen diren zelulak:

                              -  ZELULA HEMATOPOIETIKOAK
                              -  EHUN KONEKTIBOKO ZELULAK
                              -  KUPFFER-en ZELULAK

ENDODERMOtik eratorriak

- ZUHAITZ  HEPATIKOA:  metabolismoa  eta  ur  biliarraren  jariapena  burutzen  du.
Adarkadura hauetatik ere GIBELEKO HEPATOZITOAK sortzen dira.

                                                         
Esan bezala hepatozitoak aurreko hestean sortutako gibeleko hastapenetik eratzen dira eta
gibeleko  gainontzeko  zelulak  septum  transversumeko  mesodermotik  sortzen  dira,  beraz,
gibeleko zelulek jatorri bikoitza daukate.

Hasieran gibelak hestearekin daukan komunikazioa HODI HEPATIKOAREN bitartez ematen
da.  Hodi  honetatik ebajinazio bat  sortzen  da:  BEHAZUN XIXKUA.  Endodermoko alde
honek  UR  BILIARRA jariatuko  du,  zeinak  erlazio  zuzena  izango  duen  gantzaren
metabolismoarekin.

Xixku hau, hodi baten bitartez,  HODI ZISTIKOA,  gibelaren hodiarekin batzen da. Hodi
zistikoa bukatzen den lekutik duodenoraino gibelaren hodiari HODI KOLEDOKOA deritzo,
hodi  hepatikoaren  degeneraziotik  sorturikoa.  Honen  bitartez  gibela  eta  behazun  xixkua
hestearekin kontaktuan daude.

Gibelaren  inguruan  dagoen  mesodermoak  sortutako  PERITONEOA gibelaren  azalera  ia
guztiz  estaltzen  du,  gibelaren  goiko  aurpegiko  eskualde  bat  izan  ezik:  GIBELAREN
EREMU  BILUZIA.  Eremu  honen  bitartez  gibela  diafragmaren  beheko  aurpegiarekiko
kontaktua mantentzen du.

Gibela  sortu  bitartean,  honen  MESOGASTRIO  BENTRALEAN bi  atal  bereiziko  dira:
Abdomeneko aurreko paretaren  eta  gibelaren arteko zelula  mesodermikoek eratzen duten
igitai formako  LOTAILU FALTZIFORMEA, eta gibelaren atzeko atalaren eta urdailaren
arteko zelula mesodermikoek sortzen duten mintza: lotailu gastrio-hepatikoa edo EPIPLOI
TXIKIA, zeinaren oinaldea gibelaren HILIOA deitzen den.

Atal hauen biraketa egin ondoren, hasieran urdailaren eskuma dena gero atzekaldea bilakatu
eta sakonduko da  EPIPLOIAREN TRASKABITATEA sortuz. Atal  honen eta  gibelaren
hilioaren artean komunikazioa gordeko da: WINSLOW-en HIATOA.

Funtzioak  :  

→ METABOLISMOA  :  bai  plazentatik  eta  baita  digestio hoditik  datorren  elikagaidun
odola metabolizatu.

→ JARIAPEN BILIARRA  : 12.astetik aurrera hasiko da lokarri hepatikoan. 

→ HEMATOPOIESIA  : jaiotzean galduko den odol zelulak jariatzeko ahalmena da, beste
ehunetara pasako delarik.



b)  AREA edo PANKREAS GURUINA:

Zuhaitz hepatikotik sortzen da eta hasieran bi egitura bereizten dira:

→ ARE  BENTRALA    (txikia):  zuhaitz  hepatikotik  ateratzen  den  harearen  aurreko
hastapena da eta hodi koledokoari lotutako hodia du.     

→ ARE DORTSALA   (handia): duodeno aldetik ateratzen den harearen atzeko hastapena
da eta hodi independientea dauka.

Pankreas biak duodeno eta urdailarekin batera biratuko dute (alde bentrala dortsala baino
arinago biratuko du) eta pankreas bentrala dortsalaren azpian kokatuko den arte, biak hodi
independienteak dituztela.

Garapena aurrera doan neurrian, atal biak batuko dira  ARE BAKARRA sortzeko, zeinaren
azpian  bentraldeko  arrastoa  (gako  itxurako  apofisia)  ikus  daitekeen  prozesu  uncinatuan:
UNCUS.

Harearen jariakina duodenora hel dadin, 2 motako iraizpen hoditatik igaro behar da.

- WIRSUNG HODIA   (IRAIZPEN HODI NAGUSIA)  :   

Pankreas bentraleko iraizpen hodiaren eta pankreas dortsaleko iraizpen hodiko urrutiko
zatiaren arteko fusiotik eratzen da, pankreas bakarra sortzen den momentu berean. 

Hodi honen bukaeran muskuluarekin kontrolatzen den egitura bat egongo da:  WATER
ANPULUA,  zeinak  duodenoaren  mukosan  mutur  bat  aterako  duen:  KARUNKULA
NAGUSIA.

- SANTORINI HODIA   (IRAIZPEN HODI LAGUNTZAILEA)  :   

Pankreas  dortsaleko  iraizpen  hodiaren  hurbileko  zatitik  sortzen  da  eta  bukaeran
duodenoaren mukosan KARUNKULA TXIKIA aterako du.

Funtzioak:

→ F. EXOKRINOA (ehun exokrinoa):

- Digestioketan lagundu: bikarbonatoz betetako ur  alkalinoa jariatuko du urdaileko az.
klorhidrikoa orekatzeko. 

- Entzimak jariatu: elikagaiak zatikatzeko metabolismoa erraztuz.

→ F. ENDOKRINOA (ehun endokrinoa):

Ehun  endokrinoko  zelulak  metatzen  hasten  dira  eta  LANGERHANSen  IRLATXOAK
eratzen dituzte. Hauetan zelula leinu ezberdinak bereizten dira:

- alfa zelulak  : GLUKAGOIA hormona jariatu, zeinak GLUKOGENESIA burutzen duen,
hau da, odoleko glukosaz glukogenoa sortu (glukogenoa monomerotan ere zatika dezake):
FAKTORE HIPERGLIZENIANTEA.

- beta  zelulak  :  INTSULINA  hormona  jariatu,  zeinak  glukosa  metabolizatzen  duen
energia gastatuz: FAKTORE HIPOGLIZENIANTEA.

c)  BAREA:

5.astean mesoko bi orrien artean sortzen den egitura mesodermiko eta intraperitoneala da,
sabelaren goikaldean eta gorputzaren ezkerraldean kokatzen dena.



Funtzioak

→ LINFOPOIESIA:   Linfozitoak sortu.

→ HEMOKATERESIA:   Hematieak birrintzea bizitza bukatzen zaienean (100-120 egun),
beraz, burdinaren zikloan inplikaturik egongo da.

3.2 Bitarteko hestearen eratorriak: 

Bitarteko hestea luzatu egiten da eta egitura bat sortzen da:  HESTE LAKIO PRIMITIBOA.
Heste  lakio honetan, erpinetatik 2 adar sortzen dira, zeinetatik hesteko hainbat  atal  garatuko
diren:

 ADAR KRANEALA (zefalikoa) 
- duodenoaren urrutiko atala
- jejunoaren lakioak
- ileonaren hurbileko lakioak

 ADAR KAUDALA
- ileonaren urrutiko lakioak
- heste itsua (apendizea)
- goranzko kolona
- zeharkako kolonaren aurreko 2/3

Bi  adarren  artean  HODI BITELINOA (onfalomesenterikoa) kokatzen  da,  gero desagertuko
dena guztiz.  Hala  ere  gera  daiteke honen  arrastoa  ileonetik  zilborrera  doana:  MECKEL-en
DIBERTIKULUA.

Heste lakio primitiboak daukan ardatza  GOIKO ARTERIA MESENTERIKOA da. Lakioen
abdomenetik-kanporako irteera eta itzulpena gertatzean, heste lakio primitiboak guztira 270º-ko
biraketa egiten  du  ardatza  den  goiko arteria  mesenterikoaren  inguruan.  Oso biraketa  handia
izango da (guretzat erlojuaren orratzen aurkakoa) bi ataltan banatuko dena:

1. BIRAKETA: 

Atal guztiak eratzen  diren  bitartean, lakioak barrunbe abdominaletik irten egiten dira  90º-ko
biraketa eginez, sabelaldeko egitura handiek eraginda: gibela eta gernu/ugal sistemak. Biraketa
honetan alde zefalikoa behe ezkerrera mugituko da eta kaudala, berriz, goi eskumara, hau da, bi
aldeek kontrako eremura joko dute.

Gorputzaren  kanpoaldeko  garapen  hau  HERNIA FISIOLOGIKOAren  garaian  emango  da,
6.astetik 3.hil. I.U.rarte.

2. BIRAKETA: 

Denbora  pasa  ahala,  barrunbe abdominala  handitu  egingo da,  gibelaren   hazkuntza  eten  eta
mesonefros  sistema degeneratuko da, horregatik,  lokarrian herniatutako heste lakioak bertara
itzuliko dira  ERRETRAKZIO  prozesuaren  bitartez.  Itzultzerakoan  lakioek  180º-ko biraketa
egiten dute. Barrunbera bueltatzen diren lehenengo atalak duodenoaren urrutiko atala eta jejunoa
dira; bueltatzen den azkena, aldiz, kolon itsua.

Hasieran heste itsua abdomenaren goi-eskumako eskualdean kokatzen da baina gero jaitsi eta
abdomenaren  behe-eskuineko  eskualdean  kokatuko  da:  ESKUINEKO  HOBI  ILIAKOAn.
Honekin batera, goranzko kolona sortuko da.



Epeei  dagokienez,  zehaztasuna  gordetzea  funtsezkoa  izango  da,  bai  biraketan  eta  baita
luzapenean eta erretrakzioan ere:

- 5-6 asteak   (42.eguna):  Hernia fisiologikoaren garaia hasi.
- 7.astea   (50.eguna): 1.biraketa burutu.
- 10.astea   (73.eguna): luzapena eta 2.biraketa burutu.
- 11.astea   (3.hil.I.U.): erretrakzioa burutu.

3.3. Atzeko hestearen eratorriak:

- ZEHARKAKO KOLONAREN URRUTIKO HERENA
- BEHERANZKO KOLONA
- KOLON SIGMOIDEOA (SIGMA)
- HESTEZUZENA
- UZKI HODIAREN HURBILEKO ZATIA (urrutikoa ektodermotik)

Atzeko hestea mintz kloakalean kokatzen da; mintz horretan alantoidesa ere bukatzen da. Atzeko
hestea eta alantoidesaren arteko zelula mesodermikoek trenkada bat sortzen dute: TRENKADA
URORREKTALA. Trenkada hau hazi eta mintz kloakaleraino heltzen da mintza bitan banatuz:

- AURREKO MINTZ UROGENITALA
- ATZEKO UZKI MINTZA (MINTZ ANALA)

Trenkada honek, mintz kloakala banatzeaz gain alantoidesa eta atzeko hestea ere banandu egiten
ditu. Alantoidesaren hurbileko zatia momentu honetan SINU UROGENITALA deitzen da.

Uzki hodiaren urrutiko zatia (zati distala), kanpoko ektodermoan sortzen den sakonune bateko
ektodermotik eratzen da. Beraz, uzki hodiak 2 jatorri dauzka; bata hurbileko zatiarena eta bestea
urrutiko zatiarena MARRA PEKTINEOAK bereiziak: 

- hurbilekoa  : jatorri endodermikokoa eta behe arteria mesenterikoak odoleztatua
- urrutikoa  : jatorri ektodermikokoa eta arteria iliakoaren odoleztapenarekin.

Digestio hodiaren biraketak burutu ondoren, mesogastrio dortsala eta epiploi txikia luzatuko dira
poltsa  itxurako  egitura  sortuz:  poltsa  omentala edo  EPIPLOI NAGUSIA,  zeinak  babes
bentralik ez duten atalak babestuko dituen (marko kolikoa eta heste meharraren atalak).

Azkenean honelako egitura izango dugu: digestio hodiko atal guztiek izango dute  mesogastrio
dortsala.  Honez gain,  meso bentrala ere  duten  atalak  intraperitonealak izango dira:  gibela,
barea, urdaila, jejunoa, ileona, heste itsua, apendizea, zeharkako kolona eta kolon sigmoideoa.

Beste atal batzuk aldiz, ez dute izango meso bentralik, hau da,  retroperitonealak izango dira:
pankreasa, duodenoa,  goranzko kolona eta  beheranzko kolona.  Hestegorria, heste zuzena eta
uzkia egitura extraperitonealak izango dira.
 



4. GORPUTZEKO BARRUNBE SEROSOAK
Enbrioi barruko zelomako pareta orriaren eta errail orriaren artean  MESOa dago, biak lotuz,
hots,  PERITONEOZKO kapa bikoitzak; beraz mintz hauek erraiak babesten dituzte. Zehazki,
ERTZ  NEURALETIK  eratorritako ESPLAKNOPlEURA eta  SOMATOPLEURA orriek
tolesdura ZEFALOKAUDALA eta alboz-albokoa jazatean eratzen dira mintz hauek. Bestalde,
mintzak errai mugikorrekin erlazionatuta daude. Gainera, MESOetatik ailegatzen da inerbazioa
eta irrigazioa, hau da;  MESENTERIO eta  LOTAILU hauetatik zehakatzen dute odol basoak,
baso LINFATIKOAK eta nerbioak.

ERRAI MINTZ ZEROSOA orri esplaknikotik dator eta  MINTZ ZEROSO PARIETAL orri
somatikotik. Izan ere, gorputzeko errai desberdinak ez daude berdin babestuta. Badaude errai
INTRAPERITONEALAK,  hauek erabat inguratuta daude eta gorputz “ itxian “ eratzen dira
(urdaila  eta  DUODENOaren  hasierako  erdia).  Besteak  ordea,  garapenean  zehar  MESO
DORTSALA edo PARIETALA bakarrik mantzentzen dute eta aurreko partea  PERITONEO
gabe izango dute,  ERDIKO HESTEAK jazandako kanpo garapenarekin erlazioa duten errai
RETROPERITONEALAK dira ( DUODENO beste erdia, pankreas eta giltzurrunak adibidez).

Barrunbe  toraxikoaren  eta  bitelo sakuaren  perikuluaren  artean  SEPTUM  TRANSVERSUN
deituriko trenkada bat eratzen da. Honek, enbrioi barruko zeloma 2 zatitan bereitzen du:

- Goiko zatia: BARRUNBE TORAXIKOA bihurtuko dena

- Beheko zatia: BARRUNBE PERITONEALA bihurtuko dena.

Septum  transversum-ak  ez  ditu  2  zatiak  guztiz  banatzen,  septumaren  atzeko  partetik
komunikaturik  jarraitzen  dute  aurreko  hestearen  2  aldeetan  kokatzen  diren  ERRETEN
PERIKARDIOPERITONEALei esker.

4.1. Barrunbe toraxikoa:

Atzekaldetik  datozen  birika  haztapenak  hazi,  barrunbe  atzeko  pareta  bultzatu  eta  erreten
perikardioperitonealetan hazi egingo dira.

Alboko paretaren mesodermoan 2 alboko ertz agertzen dira zeharkako planoan; erdikalderuntz
hazten  diren  TOLESTURA  PLEUROPERIKARDIKOAK dira  eta  hauetan  AURREKO
BENA KARDINALAK eta NERBIO FRENIKOA (cervical 3, 4 eta 5 ) daude.

Birikak  gero eta  barrurago  sartzen  dira  erreten  perikardioperitonealetan;  ondorioz,  barrunbe
toraxikoko alboko paretetako mesodermoan 2 atal bereiztuko dira:

- BARRUNBE TORAXIKOAREN BEHIN BETIKO PARETA

- MINTZ PELUROPERIKARDIKOAK, lehengo tolestura pleuroperikardikoak

Ezker  eta  eskuineko  mintz  pleuroperikardikoak  erdialderuntz  hazi  eta  birikietako  erroekin
fusionatzen  dira.  Fusio  honen  ondorioz  2  barrunbe  bereizten  dira;  2  errail  orriren  artean
daudenak:

- BARRUNBE PERIKARDIKOA: bihotzarekin

- BARRUNBE PLEURAL 2: birikekin

Toki  honetan  kasu  berezia  PERIKARDIOA da.  Gune  hau,  lisero  hodiari  lekua  usteko
SOMATO eta ESPLAKNO orriek lagatzen duten eremu ZELOMIKOAREN antza du, baina,
tenporalki erta espazialki lehenago garatzeaz aparte, bihotza baino lehenago eratzen dela; hain
zuzen ere, enbrioia planoa denean eratzen da eremu KARDIOGENIKOAN. 



4.2. Barrunbe toraxiko eta peritonealaren arteko trenkada: 

DIAFRAGMA muskulu aponeurotiko bat da eta dauzkan atalak muskularrak (ingurukoa) eta
zentro fibrotsuak edo tendinotsuak  dira. 

SEPTUM  TRANSVERSUM bentral  aldetik  dortsaldera  sartzen  da  gorputzena  eta  liseri
hodiarekin  topo  egitean  PERIKARDEOPERITONEO kanalak  utziko  ditu  haien  artean,
kanalak tapatzeko PLEUROPERITONEAL mintzak eratuko dira. Horrela bandeja antzeko bat
izango  dugu,  torax  eta  sabel  aldeak  banatzen  dituena,  hauxe  izango  da  DIAFRAGMA
primitiboa. 

Barrunbe pleuralaren beheko ertzetako mailetan gorputzaren alboko paretetako mesodermotik 2
tolestura  agertzen  dira:  TOLESTURA PLEUROPERITONEALAK (ezker  eta  eskuinekoa).
Hauek, erdialdera eta aurrera hazten dira,  SEPTUM TRANSVERSUM atzeko ertzarekin eta
HESTEGORRIAREN ATZEKO MESOA fusionatzen direlarik. Diafragma eratuta, barrunbe
toraxiko eta peritoneala guztiz bananduta daude,  hala ere, zentroan,  HIATOAK egongo dira,
pasabide hauetatik zehar  igaroko dira  AORTA,  ESOFAGOA eta  BEHEKO BENA KABA.
Gero,  alboko  mesodermotik  diafragmaren  4.atal  bat  agertzen  da;  honek  diafragmaren  atal
periferiko bat osotzen du.

 
Hasieran  diafragma lepo-somita  mailan  (3,4,5.somitetatik)  eratzen  da.  Lepo-somita  hauetatik
irtetzen diren nerbio zuntzek NERBIO FRENIKOA osotzen dute (ezker eta eskumaldean) eta
honek diafragma inerbatu eta nerbio kinadetan diafragmatik irtetzen den sentsibilitatea hartzen
du: diafragmaren nerbio motore eta sentsitiboa da.

Garapenean enbrioiaren atzekaldea aurrekaldea baino gehiago hazten da, ondorioz, diafragma
jeitsi  egiten da. 6.asterako maila toraxikoan kokatzen da eta 3.hilabeterako diafragmaren zati
batzuk (zutabeak) gerri mailan kokatzen  dira;  beraz,  nerbio frenikoak luzatu egin behar  dira
bertara heltzeko.

4.3. Barrunbe peritoneala:

Barrunbe peritoneala abdomenean dagoen enbrioi barruko zeloma da. Peritoneoak paretako orri
bat dauka eta barrunbe barruko organoak atzeko paretarekin lotzen dira atzeko mesoaren bitartez.
Atzeko  peritoneo  paretaren  atzean  peritoneo  kanpoko  organoak  kokatzen  dira,  beraz
abdomeneko organo guztiak ez daude barrunbe peritonealaren barruan kokaturik.

Hestearen inguruan dagoen errail peritoneoa atzeko mesoarekin lotzen da,  meso honek errail
peritoneoa atzeko peritoneoaren paretarekin lotzen duelarik. Hasieran mesoari MESENTERIO
deritzo baina gero maila ezberdinetan izen ezberdinak ditu:

- URDAILAREN ATZEKO MESOA  ATZEKO MESOGASTRIOA

- DUODENOAREN ATZEKO MESOA  MESODUODENO DORTSALA

- JEIUNO ETA ILEONAREN MESOA  MESENTERIOA

- KOLONAREN MESOA  MESOKOLONA

Gibela,  urdailaren  MESOGASTRO BENTRALEAN  garatzen da.  Badaude  liseri hestearen
eratorri  batzuk,  abdomeneko  aurreko  paretarekin  ere  meso  baten  bitartez  lotzen  direnak:
hestegorriko urrutiko atala, urdaila eta  duodenoaren hurbileko zatia. Meso hau, aipatu bezala
AURREKO MESOGASTRIOA da, septum transversumeko zelula mesodermikoetatik eratzen
da eta meso honetan epiploi txikiaren eta lotailu faltziformearen atalak bereizten dira:

1.  Urdailetik gibelera, lotailu GASTROHEPATIKO edo EPIPLOI TXIKIA izango
dugu.  Honen  oinaldean,  gibelaren  HILIOA osatzen  duten  hiru  hodi  ditugu:  HODI
KOLEDOKOA, ARTERIA HEPATIKOA eta ARTERIA PORTA.



2.   Gibeletik  gorputzeko  aurreko  hormara  doan  igitai  formako  lotailu
FALTZIFORMEA.  Honen azpian  LOTAILU BOROBILA kokatuko da (zilborreko
benatik eratutakoa) , zilborrestearen eta gibelaren artean.

Epiploi txikiaren beheko ertzaren azpian zulo bat dago: WINSLOWen ZULOA edo HIATOA.
Zulo hau urdailaren atzekaldean dagoen EPIPLOIEN TRASNKABITATEA sarrera-zuloa da.

ATZEKO MESOGASTRIOA:

Hasieran, urdailak biratu baino lehen, urdailaren atzeko pareta, atzeko mesogastrioaren bidez
peritoneoaren atzeko paretarekin lotzen da. Urdailak 90 graduko biraketa egiten du ezkerreruntz;
ondorioz,  hasierako  atzeko  pareta  ezkerreko  pareta  bihurtzen  da,  atzeko  mesogastrioa
ezkerreruntz  desplazatzen  da  eta  honen  eraginez  urdailaren  atzeko  aldean  POLTSA
OMENTALA agertzen da. Poltsa hau barrunbe peritonealaren atal bat da, urdailaren atzekoa.

Atzeko mesogastrioa poltsa omentalaren ezkerreko pareta izango da. Atzeko mesogastrioaren 2
orrien artean BAREA eratzen da. Barearen agerpenarekin atzeko mesogastrioan 2 atal bereizten
dira:

- LOTAILU GASTROLIENALA: urdailaren makurdura handitik bareraino doan zatia  

- LOTAILU ESPLENOERRENALA: barearen haztapenetik peritoneo parietalaren
atzeko zatiraino doan zatia

Lotailu gastrolienalaren 2 orriak banandu, barea inguratu eta lotailu esplenoerrenalean berriro
batzen  dira.  Lotailu  esplenoerrenala  peritoneo  parietalean  zehar  hedatzen  da  ezker  eta
eskuineruntz. 

Poltsa omentalaren ezkerreko pareta osotzen duen atzeko mesogastrioaren atala asko luzatzen da
beheruntz  eta  luzapen  honek  zeharkako  kolona eta  zeharkako  kolonaren  azpian  dauden
hestemeharreko  lakio  guztiak  inguratzen  ditu,  horrela  babes  bentrala  ematen  die  bi  atal
RETROPRITONEAL hauei. Luzapen hau EPIPLOI HANDIA (EPIPLOIEN AMANTALA)
da.

MESODUODENO DORTSALA:
 
Hasieran duodenoa peritoneo barruko organoa da, errail  peritoneoz inguratuta dago eta meso
baten  bitartez  (MESODUODENO  DORTSALA)  peritoneo  parietaleko  atzeko  paretarekin
lotzen da.

Garapenean zehar, urdailaren biraketaren ondorioz, duodenoak 90 graduko biraketa egiten du
eskumalderuntz.  Honi esker,  mesoduodeno dortsalaren  eskumako orria peritoneo parietalaren
atzeko partean dagoen eskumako orriarekin fusionatzen da. 

Fusionatutako  2  geruza  hauek  gero  desagertu  egiten  dira  eta  fusioaren  ondorioz  duodenoa
peritoneoaren  atzekaldean  geldituko  da,  peritoneo  kanpoko  organo  bihurtuko  da.  Hasieran,
atzeko mesoduodenoan  harearen  burua garatzen  da,  horregatik  harearen  burua  ere  peritoneo
atzean geldituko da

MESENTERIOA:

Jeiuno  eta  ileonaren  lakioak  errail  peritoneoz  inguraturik  daude  eta  errail  hori  mesenterio
mesoaren bitartez atzeko peritoneo paretarekin elkartzen da. Lakioak oso luzeak direnez mesoa
ere  oso  luzea  da  eta  atzeko  paretarekin  lotzean  erreflexio  lerro  bat  eratzen  du,  LERRO
LAPRAN bat.  Lerroa,  jeiunoa  hazten  den  puntutik  eskumako  HODI  ILIAKORAINO
(LOTURA ILEOZEKALERAINO) haltzen da.

Lerroa  jarraituz,  mesenterioa  peritoneoko  atzeko  paretarekin  lotzen  da.  Lerroaren  barrutik
aortatik  irtetzen  diren  GOIKO  ARTERIA MESENTERIKOEN ADARRAK  doaz,  hauek
hestemeharraren lakioak irrigatzen dituzte.



MESOKOLONA:

Kolon itsuaren beheko parteak eta  APENDIZEAK  meso 1 daukate:  MESOKOLON ITSUA.
Zeharkako kolona ere peritoneo barrukoa da eta atzeko meso baten bitartez atzeko paretarekin
lotuta dago. KOLON SIGMOIDEAK ere atzeko meso bat dauka eta peritoneo barrukoa da.

Kolonaren gainontzeko zatiak hasieran peritoneo barrukoak dira:  BEHERANZKO KOLONA
eta  ONDESTEA,  baina  gero  haien  atzeko  mesoa  peritoneo  paretarekin  fusionatzen  da  eta
peritoneo atzeko organo bilakatzen dira.



5. HEZUR SISTEMA
Hezur  sistema mesodermo paraxialeko zeluletatik,  alboko mesodermoko paretako orriko(orri
somatikoko) zeluletatik eta alde zefalikoko gandor neuralen zeluletatik eratzen da.

Mesodermo paraxilaletik  sortutako  esklerotomatik  eratutako  ZELULA MESENKIMALEK
migratu  egiten  dute  eta  hauetatik  zelula  ezberdinak  eratzen  dira.  Alboko  mesodermoaren
paretako  orritik  gorputzadarretako  zelulak  eratzen  dira.  Gandor  neuralerako  zelulek  arku
brankialetara migratzen dute MESENKIMA sortzeko eta mesenkima honetatik hezurrak eratuko
dira.

5.1. Burezurraren eraketa

Burezurrean (kranioan) 2 atal desberdintzen dira:

- NEUROKRANIOA: burmuin edo entzefaloa inguratzen duen atala

- ERRAIL KRANIOA: aurpegiaren  eskeletoa  osotzen  duena,  bertan  errai  kranialak
daudelarik.

Atal hauek eratzeko prozesuak oso konplexuak izango dira, arrazoi desberdinengatik:

- Hezurrak oso sendoak izan beharko dira, NSZ babesteko.

- Egitura  elastikoa eduki  beharko dute,  NSZ asko garatzeaz gain,  erditze-momentuan
fetuaren burua erditze-kanaletik pasa behar delako (haren neurria oso dramatikoa da).
Gainera,  pasabide  ugari  egon  beharko  dira,  nerbio,  odol-hodi  eta  erdiko  belarriko
errezeptore sentsorialentzako.

Burezurraren eraketan 2 motako hezurtzapen prozesu ematen dira:

- MINTZEZKO  HEZURTZAPENA: hezurrak  zuzenean  mesenkimatik  sortzen
dira;hots,  zelula  mesodermikoak  zuzenean  hezurtzen  dira  (zel.  oseotara
pasatuz).Mintzezko  ezkatak  izatetik  zuzenean  hezur  izatera  pasatzen  dira.  –hezur
planoetan-.Adib.: fontanelak.

- HEZURTZAPEN  ENDOKONDRALA edo  KARTILAGINOSOA:  Mesenkimatik
kartila-ginotsuak  diren  hezurrak  eratzen  dira  eta  beranduago  kartilago  hauetatik
hezurrak sortzen dira.Honela, hezurraren EPIFISIS eta DIAFISIS artean kartilagozko
atal  bat  gelditzen  da  hasieran,  guztiz  hezurtzen  ez  dena:  KARTILAGO
METAFISARIOA.

Hau  gero  PLAKA  METAFISARIOA izango da,  eta  bertatik  luzatuko da  hezurra
hazkundean zehar. – Hezur luzeetan-. 

NEUROKRANIOAREN ERAKETA:

Neurokranioa  entzefaloaren  inguruan  dagoen  burezurraren  zatia  da,  NSZ  (nerbio  sistema
zentrala) babestuko duena. Bere eraketan 2 zati bereizten dira:

- MINTZEZKO NEUROKRANIOA edo DESMOKRANIOA.

- NEUROKRANIO KARTILAGINOTSUA edo KONDROKRANIOA.

Atalen garapena nahiko independientea izango da,  eta ez dute guztiz bat egingo jaiotzera arteko
garaiara arte. Neurokranioko hezurrak, beraz, mistoak izango dira.

Burmuinaren  alboko  paretetan  eta  sabaian  dagoen  mesenkimatik (mesodermotik),  mintzezko
hezurtzapenaren bitartez MINTZEZKO NEUROKRANIOA (BURU GANGA) eratzen da.

Buru gangako hezurrak:

- KOPETA HEZUR 2 (frontalak)



- HEZUR PARIETAL 2

- HEZUR OKZIPITALAREN EZKATA

- HEZUR TENPORALAREN EZKATA    2 hezurpen-motak biltzen  ditu, II.Arku
Brankialetik datorkion atal bat ere baduelarik.

Hezur-  ezkata  hauek  HEZURZPEN-  PUNTUA erdialdean  daukate;  hau  da;
erdialdetik  ertzetara zabalduz hezurtzen da.  Hala  ere,  hezurtu gabeko  tarteak
gelditzen dira hezur- sortu berri hauen artean.

Hezurpen- prozesuari dagokionez, 9.ASTEAN hasten da:

- 2 hezurpen-puntu alde FRONTALean.

- puntu HEZUR PARIETALaren egituran.

- puntu 1 ATZEKO OKZIPITALean.

- 2 puntu ESFENOIDES aren HEGO NAGUSIAN.

- 2 puntu HEZUR TENPORALean.

Hezur hauek lauak dira eta mintzezko hezurtzapena daukate. Hezurren artean ehun konektibozko
loturak  daude:  JOSTURAK  edo  JOSTURAK.  Hezur  2  baino  gehiago  batzen  diren
eskualdeetan ehun konektibozko lotura handiagoak daude: FONTANELAK. 4 motako fontanela
bereizten dira:

- BREGMA edo  BREGMATIKOA  (aurrekoa):  hezur  frontal  eta  2  parietalen  artean
dago.

- LAMBDA edo LAMBDOIDEOA (atzekoa): 2 hezur parietalen eta hezur okzipitalaren
artean kokatzen da, eta λ itxura dauka.

- ESFENOIDALA(aurre albokoa) = font. PERIKOA: hego nagusiaren mailan kokatzen
da, hezur parietal, frontal eta tenporal artean.

- MASTOIDEOA(atze  albokoa)  =  font.  ASTERION:  font.  Perikoaren  atzean  dago,
hezur parietal, okzipital eta tenporal artean.

Lehenengo  biak  itxiko  diren  azkeneko  mintzezko  guneak  izango  dira.  Fontanelen  egiturak
giltzadurak dira, SINDESMOSIS erakoak (mintzezkoak).

Fontanela  hauek,  garapenean  zehar  itxiz  eta  hezurtuz  joango dira,  eta  azkenean  bertatik ere
josturak  garatuko  dira.  Jostura  hauek  zurrunak  izango  dira  oraingoan  (aurrekoen  mintza
zurruntzean sortzen direnen modukoak), eta mota desberdinak topa ditzakegu:

- Garapenean  zehar  2  hezur  frontal  dagoz,  baina  gero  bat  egitn  dute,  JOSTURA
METOPIKOak lotuta (heu sudur gainean igertzen da).

- JOSTURA KORONALA: hezur frontal eta parietal artean eratuko da, lehen fontanela
Bregma zegoen lekuan.

- JOSTURA SAGITALA:  2  hezur parietalen artean eratzen da, buru gangaren luzera
hartuz (font. Asterion).

- JOSTURA LAMBDOIDEOA: lehen Lambda fontanela zegoen lekuan eratuko da.

Jostura (eta fontanela) hauek burmuinaren hazkuntza baimentzen dute. Horrez gain, erditzean,
josturak  gainjarri  egiten  dira  neurokranioaren  tamaina  txikiagotuz,  horrela  umea  errazago
irtetzen da. Umeak 5-7 urte bete arte josturak ez dira guztiz ixten. Hau esploratzea funtsezkoa da
pediatrian, umearen heldutasuna eta osasuna zehazten baititu: 

- Fontanela sakonduta egonez gero, deshidratazioa adierazten du.

- Fontanela,  aldiz,  kanporatua  egonez  gero,  hipertentsio  intrakreaneala  (gehiegizko
hidratazioa) adierazten du.



Honela, bobeda hau eratu bitartean MENINGEAK ere eratzen dira: 

- Ertz  neuraletik  (ektodermotik)  ARAKNOIDES  eta  PIAMATER-a  eratzen  dira
(batzutan biak batera deskribatzen dira, LEPTOMENINGE gisa).

- Azal aldean (mesodermoan), meninge gogor eta lodiena agertzen da:  DURAMADRE
edo PAKIMENINGEA.

KONDROKRANIO KARTILAGINOTSUAREN ERAKETA (OINARRIA):

Hasieran, burmuinaren azpiko kutxako zoruko mesenkimatik kartilago ezberdinak eratzen dira
eta  hauek  hezurrak  sortzen  dituzte.  ZULO  OKZIPITALaren aurreko  ertzetik  sudur
eskualderaino ERDIKO PLAKA KARTILAGINOTSU bat eratzen da. Plaka honen aldeetan
beste 2 plaka agertzen dira.

Erdiko plaka:

Erdiko plaka  kartilaginotsuaren  atzeko partean  3  somita  okzipitalen  (somita  hauek  batzutan
induktore  sekundario  gisa  jokatzen  dute)  esklerotomak  daude  eta  hauen  aurrekaldean
KARTILAGO  PARAKORDALAK kokatzen  dira,  HEZUR  OKZIPITALAREN  ZATI
MAXILARRA osotuko dutenak. Katilago hauek, KARTILAGO KORDALEKIN batera, 7 eta
9.asteen  arteko  epean  eratzen  dira,  somita  okzipitalen  eraginpean,  eta  CLIVUS (ORRI
BASILARRA)ren eraketan parte hartuko dute.

- CLIVUS hau buruaren atzealdean kokatuta dago, eta OKZIPITAL eta ESFENOIDES
hezurren atalak dauzka.

- Clivus aurrean atal  sakonago eta  txikiago bat  dago:  AULKI TURKIARRA.  Bertan
HIPOFISI  guruina  kokatuko  da  (Nerbio  Sist.  Zentraletik  –NSZ-   eta  ahosabaitik
sortutako hormona guztien kontrolatzailea, alegia).

Beraz,  aulki  turkiarraren  inguruan  (kartilago  parakordalen  aurran),  HIPOFISI
KARTILAGOAK (KARTILAGO HIPOFISARIO/PANHIPOFISARIOak) eratzen dira eta
hauetatik ESFENOIDESAREN GORPUTZA sortuko da.

Hipofisi  kartilagoen  aurrean  TRABEKULA  KRANIALAK agertzen  dira,  hauetatik  gero
ETMOIDESAREN GORPUTZA eratuko delarik.

- Etmoidesean,  bestalde,  hipofisi  aldea  baino  aurrerago,  LAMINA  edo  ORRI
KRIBOTSUA aurki  dezakegu.  Hau  zulotxoz  beteriko  egitura  da,  bertatik
1.PAREKRANIALAREN adar nerbiosoak igaro behar baitira. Hau usaimen nerbioari
dagokionez, gero sudurrera zabalduko da.

Oinaldeko egitura hauen alboetan:
- ATZEAN: hezur TENPORALaren egiturak.
- AURREAN:Hezur PARIETALAK.

Erdiko plakaren alboko 2 plakak:

Erdiko plakaren 2 alboko plaketan kartilago ezberdinak bereizten dira. Atzetik aurrrera aipatuta
honako hauek dira:

- KAPSULA  OTIKO  eta  PERIOTIKOAK:  kartilago  hauetatik  HEZUR
TENPORALAK  OINARRIAN  DAUKAN  ZATI  PETROSOA eta  ZATI
MASTOIDEOA(  MASTOIDE  APOFISIA) eratzen  dira.  Kapsula  hauek
mesodermoko egiturak dira, barneko belarriarekin zuzenean erlazionatzen direnak. Alde
Petroso  honek  alboan  zulo  bat  dauka,  bertatik  8.PAREKRANIALA
(ESTATOAKUSTUKOA) pasatuko delarik.

- HEGO  TENPORALAREN  KARTILAGOA:  honetatik,  HEZUR
ESFENOIDALAREN HEGO HANDIAK(nagusiak) sortzen dira.



- HEGO  ORBITARIO edo  BEGITZULO  HEGO  KARTILAGOA  (aurrekoaren
alboan  kokatua,  eta  mesodermotik  sortua):  bertatik  ESFENOIDEAREN  HEGO
TXIKIAK eratzen dira.

Alboko 2 plakak erdiko plaka kartilaginotsuarekin  fusionatzen dira.  Fusio prozesuan, plaken
artean zulo batzuk uzten dituzte, burmuinetik nerbioen irteera ahalbidetzeko eta neurokraniora
odol hodiak sartzeko.

Hego hauen artean, beraz, BITARTE ESFENOIDALA izeneko zuloa dago.Pasabide hau begi-
orbitaren  atzean  dago,  bertatik  begiarekin  erlazionaturiko  nerbio  parekranialak  pasatuko
direlarik.

Beraz, laburpen gisa:

→ Buru gangako hezurrek mintzezko hezurtzapena daukate

→ Kutxaren zoruko hezurrek hezurtzapen endokondrala daukate

ERRAIL KRANIOAREN ERAKETA (AURPEGIA):

Honen sorreran parte hartuko duten egiturak hiru dira:
LEHEN ARKU BRANKIALA

- PLAKODA OPTIKOA*

- PLAKODA NASALA*
  
Errail kranioko hezurrak, lehenengo arku brankialetik eratzen dira. Arku brankial hauetaraino
gandor arteko zelulak heltzen dira eta arkuetan mesodermoa egon arren, bertara heltzen diren
gandor neuralen (kresta neuralaren) arteko zelula hauek mesenkima eratzen dute bertan.

Lehenengo arku brankialetan 2 zati bereizten dira:

-  Atal dortsala (Goiko zatia): MASAIL PROZESUA. Bertatik eratzen diren hezurrak:
- GOIKO HEZUR MAXILARRAK
- HEZUR ZIGOMATIKOA
- HEZUR TENPORALAREN ZATI BAT

- Atal bentrala (beheko zatia): BARAIL PROZESUA(mandibularra) edo MECKEL-en
KARTILAGOA: garapenean ia kartilago osoa desagertu egiten da eta honen atzeko
partetik eta 2.arku brankialetatik 3 hezur eratzen dira:

- BELARRIKO MAILUA
- INGUDEA
- BELARRIKO OINTOKIA(ESTRIBO)

Meckel-en  kartilagoaren  inguruko  mesenkilatik  BARAILA edo  BEHEKO MAXILARRA
eratzen da.

Hezur  guzti  hauek mesenkimak sortzen ditu, jatorri  ektodermikoa daukate. Orokorrean hezur
gehienak mesodermotik eratzen dira baina kasu honetan ez, hauek sortzeko mesenkima, gandor
neuraletako zeluletatik eratu delako. Hasieran aurpegiko hezurrak neurokraniokoekin konparatuz
txikiak  dira.  Garapenean,  BARRUNBE  AEREOEN eta  HORTZAGINEN  agerpenarekin
poliki-poliki aurpegiko hezurrak hasi egiten dira.

Plakoda optikoari dagokionez, 4.ASTEAN prominentzia frontalaren alde dortsalean egongo da;
hots,  begiaren parte sentsorialaren parean  (egitura hartzaile hau, ordea,  oraindik garatu barik
dago, geroago NSZ-aren Dientzefalotik sortuko delarik).

Plakoda  Nasalak,  bere  aldetik,  disko itxura  du  garai  honetan.  Ektodermo eta  mesodermoz
osaturik dago, eta haietan bietan hobitxo bat sortzen da, geroago zulo bihurtuko dena:  HOBI
NASALA. Plakoda honetan, gainera, bi atal dagoz:



- BARNEKO PROZESUA.

- KANPOKO PROZESUA.

Bitartean,  alde  bietako  barail  prozesuek bat  egiten  dute,  eta  masail  prozesuak aurrerantz
hedatzen  dira,  elkarri  hurbilduz.  Honela,  plakoda  optikoek masailekin batera  aurrera  egiten
dute, begiak aurrera eta aurpegi-erdialdera hurbilduz.

5.ASTEAN Plakoda  optikoak gero  eta  kotaktu  handiagoa  dauka  prozesu
maxilarrarekin.Gainera, aurrera egin ahala, plakoda nasalarekin ere jartzen da kontaktuan.

6 - 7.ASTEAN aurpegiko egituren garapenak aurrera jarraitzen du:

- Sudurreko prozesu biek   bat egingo dute.

- Begiak   alde  frontalera  mugituko  dira  (eboluzio  mesedegarria  suposatzen  duena,
ikusmen BINOKULARRAREN garapena ahalbidetzen baitu: ikusmen hobea eta irudien
sakontasuna antzemateko gaitasuna).

- Prozesu nasalak   PROZESU SUBNASALA (PHILTRUM) sortzen du, goiko ezpain
eta sudurraren artean.

- Ildo  bat   sortzen  da  masail  prozesua  zeharkatuz,  eta  plakoda  optikoa  sudurrarekin
komunikatzen  du:  ILDO  NASOLAKRIMALA da  (behin  betikoa  izango dena).  Hau
ehunetan sakondu eta HODI NASOLAKRIMALA  sortuko da.

- Barne sudur  prozesuak    (ESTOMODEOrantz  hedatuz) AHOSABAI PRIMITIBOA
sortzen du, hau da, ahoa eta sudurraren arteko banaketaren hasiera. Hala ere, bi kabitate
hauen arteko komunikazioa mantendu egiten da, haien artean gelditzen diren bi zuloren
bitartez:  JACOBSONen  ZULOAK,  sudurzulo  bakoitzeko  bat  dagoelarik  (narrastiek
haien  bidez  lotzen  dituzte  dastamen  eta  usaimen  sensibilitateak).  Hauek,  helduaroan
hezurraren planoan soilik ikus daitezke, mukosek estaltzen baitituzte.

- Barne sudur prozesu   honetatik ere PROZESU PREMAXILARRA sortzen da, bertatik
goiko lau inzisiboak sortuko direlarik (patologia batzuetan hauek txarto eratzen dira).

7.ASTE BUKAERAN, ahosabai primitiboa guztiz betetzen da: ERTZ PALATINOAK
sortzen  dira  masail  prozesutik.  Hauek  ahoaren  erdialderantz  hedatuz  joango dira,  ahosabaia
pixkanaka-pixkanaka itxiz.

Bestalde, hezur eta kartilagozko TABIKEA sortuko da bi sudurzuloen artean.
Mingainak,  bere aldetik, oraindik banandu barik dagoen  estomodeo osoa okupatuko du (oso
handia da, beraz), nahiz eta beranduago bere tamaina txikituz joan, ahora soilik mugatuz.

Azkenean,  ertz  palatinoek bat  egingo  dute,  arrasto gisa  ERDI  MARRA delakoa  utziz,  eta
AHOSABAI  DEFINITIBOA sortuz.  Hau  muskuluz  eta  mukosaz  osatzen  da,  eta
NASOFARINGE (sudur atzean) eta OROFARINGE (aho atzean) artean kokatzen da.
Aipaturiko  tabikeak  bereizita,  KOANAK  sortuko  dira;  hots,  sudurzuloekin  erlazionaturiko
garezurreko bi zuloak, nasofaringearekin kontaktuan egongo direnak.
Amaitzeko, eminentzia frontaletik hezur maxilarraren atal bat eratuko da.

5.2. Gorputzadarren eraketa

Goi eta beheko gorputzadarren hastapenak (protuberantziak) 5.ASTEAREN inguruan agertzen
dira. Hastapen hauetan kokatzen den mesodermoa, alboko paretako mesodermotik sortzen da eta
bere inguruan azaleko ektodermoa dago.  Honela, garai honetan  PLIEGE edo TOLESTURA
EKTODERMIKO APIKALAK (PALAK) (goikoak arinago sortu eta azkarrago garatuko dira)
agertuko  dira:  egitura  ektodermikoak,  beraz,  baina  barnean  zelula  mesodermikoak
dituztenak.Zelula  mesodermiko hauek  HIPOMEROtik eratorriak dira, eta  muskuluak sortuko
dituzte.Ondorioz, hauen inerbazioa adar bentraletik etorriko da:



Goiko gorputz-adarretan zerbikal aldean PLEXU BRAKIALA sortuko da. Honetarako, maila
zerbikaleko C6,C7,C8 eta toraxikoko T1 nerbioek hartzen dute parte.

Beheko gorputz-adarretan PLEXU LUNBARRA  sortuko da, L2,L3,L4,L5 lunbar eta S1 sakro
nerbioetatik.

Nerbio hauek mailaz maila irtengi dira somiten organizazio segmentarioetatik, eta leku hauetara
migratuko dute: 

- Goiko gorputzadarretan, muskulu tolestatzaile (bentral) eta hedatzaileetara (dortsalak).

- Beheko gorputzadarretan, m. tolestatzaile (dortsal) eta hedatzaileetara (bentralak).

Hastapenen erpinetan ektodermoa loditu egiten da  ERPINEKO ERTZ EKTODERMIKOA
sortuz.  Hau  oso  garrantzitsua  da,  honek  kontrolatzen  baitu  gorputzadarretako  hastapenen
garapena.

Garapenaren 6.ASTEAN hastapenetako urrutiko zatiak leundu eta  ESKU eta OIN PLAKAK
eratzen  dira.  Hauetan  ertz  ektodermikoaren  4  ILDO ERRADIKALen agerpenaren  eraginez
ATZAMARRAK eta BEHATZAK sortzen dira. Hau guztia gertatu ahal izateko, PALAK luzatu
eta haietan ESTRANGULAZIO edo ERTZADURA txiki batzuk (bi, zehazki esanda) agertzen
dira: 

Lehenik, muturreneko ataletik aipatutako  OIN eta  ESKUEN PLAKAK agertuko dira. Hauek
AUTOPODO izena hartuko dute  (  hatz  barik),  bertan  gero atzamar  eta  behatzak  kokatuko
direlarik. Bertan, hezur ugari sortuko dira gorputzadar bakoitzeko.

Bigarrenez, erdiko ataletik  BESAURREAK eta ZANGOAK garatuko dira. Alde hauetan  bi
hezur garatuko dira gorputzadar bakoitzeko:

- TIBIA eta PERONEA , zangoetan.

- ERRADIO eta KUBITOA, besoetan.

 Hauek FIBROPODO izena hartzen dute. Azkenik, BESOA eta IZTERRA agertuko dira. Alde
honek ESTILOPODO izena hartzen du, eta gorputzadar bakoitzeko hezur luze bakarra garatzen
da:

- FEMURRA, izterrean.

- HUMEROA, besoan.

Honekin  amaitzeko,  paletan  ATZAMAR eta  BEHATZEN RAIOAK agertuko dira,  egitura
hauek  desberdinduz.  Orduan,  7.ASTEAN  ALMOHADILA TAKTILAK  agertuko  zaizkie
(honek esan nahi du haietara inerbazio sensitiboa heldu dela). ATZAZKALAK ere sortuko dira
bertan (hauek hatzaren ertzeraino heldu behar dira ume jaioberrietan. Honela gertatzen ez bada,
garapenaren atzerapena gertatu dela esan nahi du).

Honela, esan daiteke Tolestura Apikalak 6-7. ASTEAN garatzen direla guztiz. 

Hastapenetan, 2 ERTZADURAREN agerpena dela eta 3 atal bereizten dira orain:

- Goiko gorputzadarretan: besoa, besaurrea eta eskua

- Beheko gorputzadarretan: izterra, berna eta oina.

Garapenean zehar goi eta beheko gorputzadarrek biratu egiten dute. Goiko gorputzadarrek 90
graduko  biraketa  egiten  dute  kanpokalderuntz;  ondorioz,  ERPURUAK kanpokalderuntz
gelditzen  dira,  MUSKULU  HEDATZAILEAK albo  eta  atzekaldean  eta  MUSKULU
TOLESTATZAILEAK(FLEXOREAK) aurrekaldean.

Beheko gorputzadarrek  ere 90  graduko biraketa  egiten  dute baina  barrukalderuntz eta  biratu
ondoren hauetako MUSKULU HEDATZAILEAK aurrekaldean kokatzen dira eta MUSKULU
TOLESTATZAILEAK atzekaldean.  Behe eta  goiko gorputzadarren  biraketa  hauek  7.ASTE
inguruan ematen dira.



Garapenaren  6.ASTEAN,  mesodermotik,  goiko  eta  beheko  gorputzadar  hastapenetan
kartilaginotsuak diren hezurrak sortzen hasten dira.

Gorputzadarretako hezurrak HEZUR LUZEAK dira; hezur luzeetan 2 zati bagusi bereizten dira:

- TARTEKOA edo DIAFISIA

- HEZURRETAKO MUTURRA edo EPIFISIA

Garapenaren 12.aste inguruan diafisietan LEHEN MAILAKO HEZURTZAPEN ZENTROA
agertzen  da  eta  honek  diafisia  hezurtu  egiten  du.  Beranduago,  epifisietan,  BIGARREN
MAILAKO HEZURTZAPEN  ZENTROAK Agertzen  dira  eta  hauek  hezurraren  muturrak
hezurtzen dituzte. 

Hezurren luzetarako hazkuntza baimentzeko diafisiaren eta epifisien artean kartilaginotsua den
gune 1 dago:  ORRI EPIFISIARIOA(METAFISIA).Hezurrak behin betiko luzeera  duenean
metafisia desagertu eta diafisia 2 epifisiekin fusionatzen da.

5.3. Bizkarrezurraren eraketa

Bizkarrezurra mesodermo paraxialetik eratutako somitetako esklerotoma zeluletatik eratzen da.
Garapenaren 4.aste inguruan esklerotoma zelula hauek erdiruntz migratzen dute notokorda eta
hodi neurala inguratzeko, horrela BIZKARREZURRA eratuz.

Hasieran, migratzen duten zelulek notokordaren inguruan ZUTABE MESENKIMATOSO bat
eratzen dute; mesenkima horretako zatiek jatorri segmentarioa mantentzen dute.

Garapenean,  bizkarrezurraren  segmentu  guztietan  2  zati  bereizten  dira:goikoa  eta  behekoa.
Segmentu guztietako beheko zatiko zelulak ugaldu egiten dira eta beheko segmentuetako goiko
zatiko zelulekin fusionatzen dira.

Fusio hau gertatu eta gero BIZKARREZURREKO ORNOGORPUTZAK (ORNOSOMAK)
eratzen dira notokordaren inguruan. Esan bezala, ornogorputz  hauek 2 segmentutatik sortzen
dira: segmentu baten beheko zatiko zeluletatik eta segmentu horren azpiko segmentuaren goiko
zatiko zeluletatik. Beraz, bizkarrezurreko ornogorputzen jatorria intersegmentarioa da.

Segmentuetako goi eta beheko zelulen arteko zelulak ez  dira ugaltzen eta  ORNO ARTEKO
DISKOAK sortzen dituzte.

Ornogorputzen  atzekaldetik, hodi neurala inguratzeko atzeko arku bat  sortzen da:  ORNOEN
ATZEKO  ARKUAK .  Arku  hauek  ornogorputzetatik  irtetzen  dira  eta  jatorri  segmentarioa
mantentzen dute.

Notokorda,  ornogorputzen  mailetan  degeneratu egiten  da  baina  ornoarteko diskoen  mailetan
mantendu  egiten  da.  Hauetan,  notokordak  ENDEKAPEN  MUKOIDEO bat  egiten  du;
ondorioz,  notokorda,hornoarteko  diskoaren  NUKLEO  PULPOSOA bihurtzen  da.  Honen
inguruan  ZUNTZ  FIBROTSU  MUSKULARRAK kokatzen  dira  eta  hauek  hornoarteko
diskoen ERAZTUN FIBROTSUA osotzen dute.

5. 4. Saihetsak eta bularrezurra

Saihetsak, toraxeko hornogorputzetatik eratzen diren alboko luzapen batzutatik sortzen dira, hau
da, mesodermo paraxialeko esklerotoman daukate beraien jatorria.

Bularrezurra,  gorputzaren  aurrekaldeko  paretako  alboko  mesodermoko  paretako  orritik(orri
somatikotik)  eratzen  da.  Erdiko  lerro  baten  alde  bakoitzean  2  BULARREZUR-BANDA
(ESTERNEBRAK) agertzen  dira,  hauek  fusionatu  eta  BULARREZURRA(ESTERNOIA)
eratzen da. Saihetsak bertara  heldu eta bertan lotzen direlarik.



5.5. Somiten garapena eta hezurrak

Somitak notokordaren eraginpean dauden egitura mesodermikoak dira, haietatik gorputzeko atal
desberdinak sortuko direlarik. Bitarteko mesodermoa haien artean kokatzen da, eta gorputzaren
atzekaldean gelditzen da, tolestura bidez UGAL eta GERNU APARATUAK  sortzeko.

1.SOMITA PAREA  20.EGUNEAN  agertzen  da,  eta  hemendik  aurrera  3pare  agertuko  dira
egunero.Honen bidez enbrioiaren adina neur daiteke.

Azkenean, 44 somita-bikote edukiko ditugu. Hauek  garatuz  doaz, euren  egiturak sortu ahala
eurek desagertzeko. Honela, inoiz ez dira denak batera ikusiko.

Somita kopuruak, beraz, metamero edo segmentu kopurua adieraziko du eta, beraz, gorputzaren
segmentazio edo metameria. Hau ez da berdina gorputzaren alde desberdinetan:

→ Enborrean ondo igartzen da.

→ Gorputz adarretan, aldiz, ez da ondo bereizten.

(Hau INERBAZIO SEGMENTARIOA –MAILA NERBIOSOAK- aztertzeko esploratzen da).

Somita desberdinek 3 zelula-mota osatzen dituzte:

- DERMATOMOA: kanpoaldea.

- MIOTOMOA: erdialdea.

- ESKLEROTOMOA: barnealdea.

ESKLEROTOMOA:

 Zelula migratorioak dira, HODI NEURALA inguratuko dutenak. 3 zelula klase sortuko ditu,
eskeletoarekin erlazionatuak:

- OSTEOBLASTOAK: hezurrak sortuko dituzte.

- KONDROBLASTOAK: kartilagoak sortzen dituzte.

- FIBROBLASTOAK:zuntz kolagenoak eta ehun koektiboak sortzen dituzte. Gorputz
osotik zabalduko dira.

Somitek  tubo  neurala  inguratuko  dute  4.ASTETIK  aurrera.  Gero,  zatikatu  eta  bakoitzaren
beheko atalak hurrengoaren  goiko partearekin bat  egingo du,  ORNOSOMAK eratuz. Hauek
egitura intersegmentarioak dira.

Bitartean, NSZtik NERBIO SEGMENTARIOAK sortzen dira.

Ornosomen  artean  ORNOEN  ARTEKO  DISKOA eratzen  da  (honen  NUKLEO
PULPOSOAN  notokordaren aztarnak geldituko direlarik).  Haien  inguruan  geruza fibrotsua
garatzen da,oso gogorra eta pisu handia jasan dezakeena.(Batzuetan, inpaktu batek edota egitura
fibrotsuaren ahultasunak eraginda, NUKLEO PULPOSOA kanporatu eta nerbio bati eragingo
dio, honen neuralgia sortuz: HERNIA DISKALA).

ALDE ZERBIKALEAN, hasieran 8 maila-nerbioso egongo dira, lehen 8 somita zirenak,  baina 7
orno daude. Izan ere, somitetako baten OKZIPITALArekin bat egiten du. Honela, lehen orno
zebikala  ATLASa da, bere goiko aldetik C1 nerbio (Atlas Nerbioa) pasatzen delarik, eta bere
azpitik C2.

Beraz, ornoak ere egitua intersegmentarioak dira. Esklerotomotik 2 arku pare ere sortzen dira:

- ARKU   NEURALAK:  desplazatu  eta  dortsaldean  bat  egiten  dute,  EZTEN
APOFISIAK  sortzeko.



-  ERRAIL ARKUAK: bentral aldera hedatzen dira, erraiak babesteko. Izan ere, gero
ornoetatik  banandu  eta  egitura  segmentario bilakatuko  dira:  SAIHETSAK.  Hauek
aurrerantza hedatuko dira ESTERNEBRA izeneko bi ertz eratuz. Ertz hauek bat egin eta
ESTERNOIA sortuko dute.

  
DERMATOMOA: 

Somiten parterik kanpokoena da. Bertako zelulak ere migratorioak dira eta zabaldu egiten dira,
ektodermo superfizialaren  azpian  mailakatuz  eta  sortuz:  DERMISA  eta  EHUN ZELULAR
SUBKUTANEOA.

Euren  migrazioan,  zelulek  maila  horretako  nerbio  hartzailea  garraiatzen  dute.  Honela,
dermatomo  bakoitzak,  mailaz  maila,  bere  inerbazio  sensitiboa izango  du.  Inerbazio  hau
segmentarioa da, metamerikoa; klinikan, erreflexuak hauek esploratzeko aztertzen direlarik.

MIOTOMOA: 

Hemendik  sortuko  dira  MIOBLASTOAK,  hots,  MUSKULU  ESKELETIKOAK sortuko
dituzten zelulak (muskulu hauek  estriatuak, ildaskatuak,  dira. Hauen parean,  muskulu leunak
egongo dira, erraietan, batez ere. Hala ere, eszepzio bat dago:  miokardioarena, muskulu  leuna
baina inboluntarioa baita). Honela, muskulu desberdinak sortuko dituzte.

Bi atal bereizten zaizkio miotomoari:

- Dortsal  aldean:  EPIMEROA.  Bertako  muskuluak  EXTENSORE  edo
HEDATZAILEAK dira  m. dortsalak.

- Bentral aldean: HIPOMEROA. Bertakoak muskulu TOLESTATZAILEAK dira  
m. bentralak.

Nerbio segmentarioak garraiatzen dira maila nerbioso bakoitzetik. Maila bakoitzeko nerbio-adar
dortsalak EPIMEROA inerbatuko du, eta adar bentralak HIPOMEROA.



6. MUSKULU SISTEMA

Muskuluak, orokorrean mesodermotik eratzen dira. 3 motako muskulu bereizten dira:

- MUSKULU ILDASKATUAK: somitetatik eratzen direnak

- MUSKULU LEUNAK: hestearen inguruko errail mesodermotik sortzen direnak.

- BIHOTZEKO MUSKULUA: hodi endokardikoaren inguruko errail mesodermikotik
(orri  epimiokardikotik)  eratzen  dena.Muskulu hau mesodermo esplagnikotik eratorria
da. 

6.1. Muskulu ildaskatuak: 

Mesodermo paraxialetik sortzen dira, somita eta somitomeroetatik. Somita eta somitomeroetan
MIOTOMA zeluletatik  MIOBLASTO zelulak  desberdindu  egiten  dira.  Hauek,
desberdinketarekin batera fusionatu egiten dira , MUSKULU ZUNTZAK eratzen dituzte. 

Berehala  MIOFIBRILAK agertzen  dira  zitoplasman  eta  ondoren  ,  3  hilabetearen
amaieran ,MUSKULU ESKELETIKOKO ILDASKAK agertzen dira. Ondoren , MUSKULU
ILDASKATUAK sortuko dira .

MUSKULUEN PATROIAK : 

Muskuluen patroiak ehun konektiboaren bidez kontrolatzen ziren zeinetara mioblastoak migratu
duten . 

ENBORREKO MUSKULUAK:

5.astearen bukaeran , muskulu zelulak 2 multzotan kokatzen dira:

- EPIMEROA:   Enbor  atzeko  muskulu  multzoa  .  Hauek  MUSKULU
HEDATZAILEAK izango dira . 

- HIPOMEROA: Enbor aurre-alboko paretetako muskulu multzoa

Muskulu  hauek  jatorri  segmentarioa  daukate.Sortutako  muskuluak  hurrengoak  dira  :
MUSKULU  ESKALENOAK  ,  GENIOHIODEOAK  eta  PREBERTEBRALAK ,  gero
ikusiko dugun bezala .

Hornomuinaren  maila  ezberdinetatik  irtetzen  diren  nerbioak  NERBIO  ESPINALAK  edo
ERRAKIDEOAK dira, kokapen segmentarioa daukate. Hauetatik 2 motako adar irtetzen dira:

- ATZEKO ADARRAK: epimeroko muskuluak inerbatzeko

- AURREKO ADARRAK: hipomeroko muskuluak inerbatzeko
2 adarretan nerbio motoreak kokatzeaz gain nerbio sentsitiboak ere kokatzen dira.

Nerbio errakideoetan 2 motako zuntz bereizten dira, nerbio mistoak dira:

- ZUNTZ MOTOREAK

- ZUNTZ  SENTSITIBOAK:  muskuluetan  eta  larruazalean  sortzen  den  informazioa
hornomuinera transmititzen dute.

Epimerotik  BIZKARREKO  MUSKULU  HEDATZAILEAK sortzen  dira.  Hipomerotik
muskulu ezberdinak eratzen dira maila ezberdinetan:

Lepo mailan 3 motako muskulu:
- MUSKULU ESKALENOAK

- HORNO AURREKO MUSKULUAK (prebertebralak)



- GENIHIOIDEOAK

Alde toraxikoan 3 motako muskulu
- KANPOKO SAIHETSARTEKO MUSKULUAK

- BARNEKO SAIHETSARTEKO MUSKULUAK

- TORAXAREN MUSKULU ZEHARRAK

Abdomen mailan 3 motako muskulu:
- ABDOMEN KANPOKO MUSKULU LAPRANA

- ABDOMEN BARRUKO MUSKULU LAPRANA

- ABDOMENAREN MUSKULU ZEHARRA

Eskualde lunbarrean:
- GERRIKO MUSKULU KARRATUA

Maila sakro eta kokzigeoan:
- DIAFRAGMA PELBIKOAREN MUSKULUAK

- UZKIAREN MUSKULU ILDASKATUAK

Hipomeroaren  aurrealdean  luzetarako muskulu  zutabe bat  eratzen  da  eta  honetatik  muskulu
ezberdinak sortzen dira:

- Lepo mailan: HIOIDEPEKO MUSKULUAK

- Torax mailan: MUSKULU ESTERNALA

- Abdoman mailan: ABDOMENAREN MUSKULU ZUZENAK

BURUKO MUSKULUAK:

Buruko  muskuluak  mesodermo  paraxialetik  eratutako  7  somitomeroetatik  eta  aurreko  5
somitetatik eratzen dira. Muskulu hauek leku ezberdinetan banatzen dira:

- ARKU BRANKIALETAKO MUSKULUAK

- BEGIKO MUSKULUAK (Irisaren muskulua ezik , ektodermoko egitura bat delako .)

- MINGAINEKO MUSKULUAK

ARKU BRANKIALETAKO MUSKULUAK:

- Lehenengo 2.arku  brankialetatik  sortutako  MUSKULU MURTZIKATZAILEAK ,
NERBIO TRIGEMINOAK inerbatzen ditu, V.bikote kranealak.

- 2.arkuetako AURPEGIKO MUSKULUAK VII.bikote kranealak inerbatzen ditu.

- 3.arku  brankialetako  muskuluak  FARINGE  MUSKULUAK dira  eta  IX.bikote
kranealak, NERBIO GLOSOFARINGEOAK inerbatzen ditu.

- 4 eta 6. arku brankialetan eratutako muskuluak MUSKULU LARINGEOAK dira eta
X.bikote kranealak, NERBIO BAGOAK, inerbatzen ditu.

BEGIKO MUSKULUAK:

Oso ugariak dira eta beraien inerbazioa 3 nerbio ezberdinen bitartez gauzatzen da:

- III.bikote kraneala: BEGIKO NERBIO MOTOREA



- IV.bikote kraneala: NERBIO PATETIKOA edo TROKLEARRA

- VI.bikote kraneala: KANPOKO BEGIKO NERBIO MOTOREA

MINGAINEKO MUSKULUAK:

Muskulu hauek XII.bikote kranealak inerbatzen ditu, NERBIO HIPOGLOSOAK.

GORPUTZADARRETAKO MUSKULUAK:

7.astetik aurrera ikus ditzakegu muskulu mota hauek. Gorputzadarretako  goiko hastapenetako
muskuluak 4.lepo mailatik 2.bizkar mailara (C4-D2) dauden somitetako miotometatik eratzen
dira. 

Beheko gorputzadarretako hastapenetako muskuluak lehenengo maila lunbarretik bigarren maila
sakrora (L1-S2) kokatzen diren somitetako miotomatik sortzen dira.

Hasieran zuntz muskularren nerbio inerbatzaileek beraien jatorri segmentarioa mantendu egiten
dute baina gero maila desberdinetako nerbio zuntzak fusionatu egiten dira nerbio ezberdinak
sortuz; ondorioz, inerbazioa ez da segmentarioa izango.

Gorputzadarretako muskuluak 2 multzotan banatzen dira:

- MUSKULU TOLESTATZAILEAK : nerbio radialak inerbatzen du eta dortsaldeko
adar segmentarioetatik sortuta dago . 

- MUSKULU HEDATZAILEAK : nerbio kubitala eta ertainak  inerbatzen dute eta
bentraldeko adarretatik sortuta dago .

Muskulu guzti hauek inerbatzeko nerbio zuntzak batu egiten dira aipatutako NERBIO-ENBOR
desberdinak  sortuz.  Goiko  eta  beheko  gorputzadarretako  muskuluen  inerbazioa  ez  da
segmentarioa.

6.2. Muskulu leunak:

Muskulu leunak gorputzeko errailetan daude,  hestearen inguruko errail mesodermotik sortzen
dira. Odol hodietako pareta muskularra odol hodietako mesenkimatik eratzen da.

Salbuespenak, ektodermotik sortutako muskuluak : 

- BEGININIKO MUSKULU ESTUTZAILEA ETA DILATATZAILEA begikoparen
ektodermotik sortzen dira, jatorriz ektodermikoak dira.

-  TITI GURUINETAKO HORI MALAKTOFOROEN MUSKULU LEUNAK

- IZERDI GURUINETAKO MUSKULU LEUNAK

6.3. Bihotzeko muskuluak:
 
Hodi  endokardikoaren  inguruko  errail  mesodermikotik  (orri  epimiokardikotik)  sortzen  da
bihotzeko  muskulua.  Orri  epimiokardiko  honetan  MIOKARDIOA (  pareta  muskularra)  eta
EPIKARDIOA (bihotzaren kanpoko geruza) eratzen dira.

Bihotzeko  zelula  muskularretatik,  miokardioko  zeluletatik,  MIOBLASTOAK  sortzen  dira,
hauek elkartu eta BIHOTZEKO ZUNTZ MUSKULARRAK osotzen dituzte.

Bihotzeko EROAPEN SISTEMAKO EGITURAK:

- NODULU SINUAURIKULARRA

- NODULU AURIKULOBENTRIKULARRA
Eroalpen sistema honetako zelulek 2 ahalmen dauzkate:

- Bihotzak mugitzeko behar dituen kinadak sortu eta garraiatzeko ahalmena dute.



- Sistema honetako egiturako  zelula  hauek  bihotzeko zelula  muskular  espezializatuak
dira, bihotzeko muskuluetatik sortutako zelulak dira, jatorri mesodermikoa daukate.

7. ARNAS APARATUA
Arnas  aparatuak  jatorri  endodermikoa  dauka,  hestetik  eratzen  delako  eta  honek  jatorri
endodermikoa  daukalako.  Arnas  sistema  eratzean  jatorri  endodermikoa  edukiko  duen  zati
bakarra, laringea, trakea, bronkioen eta birikaen barneko zelula-geruza(mukosa) izango da eta
gainontzeko geruzak, hau da konponente kartilaginotsua, muskularra eta konektiboa, mesodermo
esplaknikotik sortzen dira.

Arnas aparatuaren garapena 27.egunean hasten da. aurreko hestean ( heste faringeoaren mugan)
horma bentralean ebajinazio bat sortzen da, arnas aparatuaren hastapena, gainera, muga honetan
MUSKULU ESTRIADO EDO FONATZAILEAK aurkituko ditugu,  nerbio bagoaren  adar
ERrekurrenteak  inerbatuko  dituenak.  Hastapen  hau  beheruntz  hazten  da  eta  HODI
LARINGEOTRAKEALA deritzo, endodermotik garatzen dena. Hasieran bakarra izango da eta
bentral alderantz irtengo da baina berehala honen  beheko muturretik 2 luzapen  sortzen dira:
BIRIKEN HASTAPENAK, mesodermo esplaknikoan jatorria dutena. 

Trakea  eta  aurreko  hestearen  arteko  komunikazioa  oso  zabala  da  hasieran  baina  norantz
kaudalean garatzean bi ertz agertzen dira, ERTZ TRAKEOESOFAGIKOAK, hauek elkarrekin
fusionatu eta TABIKE ESOFAGIKOA eratzen dute. Honen bidez, arnas aparatuaren hastapena
aurreko hestetik banandu egiten da. Alde dortsalean, esofagoa egongo da eta alde bentralean
trakea eta birikaen hastapenak. Orduan, hastapenen eta aurreko hestearen arteko komunikazioa
askoz txikiagoa da eta zulo 1en bitartez ematen da: LARINGEA.

Birika hastapenak aurreko hestetik bereizten diren bitartean, hauek trakea eta  BRONKIOEN
HASTAPENAK emango dituzte.

LARINGEA, hodi laringeotrakealaren hurbileko zatitik sortzen da; beraz, aurreko hestearekin
kontaktuan  egongo  da  zuloaren  bitartez.  Laringean,  barneko  geruza  bat(mukosa)  eta  jatorri
mesodermikoa daukaten mukosaren inguruko kartilago eta muskuluak bereizten dira. Bertako
kartilagorik  garrantzitsuena  EPIGLOTISA da:  janaria  irenstean  arnasbidea  estaltzen  du  eta
arnasterakoan, aldiz, ireki.

- HELDUETAN: kartilago laringeoak maila altuan aurkitzen dira.

- TXIKITAN: jaio berriek posizio baxuetan dituzte kartilago hauek irenstea eta arnasketa
aldi berean egin ahal izateko( titia hartzerakoan).

Jatorri mesodermikoa duten zati hauek( muskuluak eta kartilagoak) 4.eta 6. arku faringeoetako
mesodermotik sortzen dira. Laringearen kartilagoak:

- TIROIDEA

- KRIKOIDEA

- ARITENOIDEAK (2 dira)

Laringeko muskuluen  inerbazioa ezberdina da.  4.arkuetatik sortutako muskuluak goiko nebio
bagotik sortzen den  GOIKO NERBIO LARINGEOAren bitartez inerbatzen dira. 6.arkuetatik
sortutako  muskuluak,  nerbio  bagotik  eratzen  diren  NERBIO  LARINGEO
ERREKURRENTEei esker inerbatzen dira.10.astean, soka bokalak bereiz daitezke laringean.

Arnasbideetan kartilagozkoeskeletoa mantentzen da, espirazioan ez kolapsatzeko, orduan, esan
daiteke tuboaren ia leku guztietan alde kartilaginotsua dagoela.

Hodi laringeoaren hurrengo zatia TRAKEA da; barnekaldetik endodermozko mukosa bat dauka
eta bertan zelula kaliziformeak ikus daitezke mukia jariatzen dutenak. Horrela, gorputz arrotzak
kanpora  daitezke  estularekin.Honen  inguruan  muskulu  eta  kartilagoak  daude.Kartilago  eta
muskulu hauek trakearen inguruko errail mesodermotik eratzen dira.



Trakearen ezaugarririk aipagarriena, honek duen eskeleto kartilaginotsua da. Kartilago guztiak
berdinak dira, erradura itxurakoak. Honen atzean( dortsaldean) trakearen muskulu leuna dago,
trakea  mugikorra  delako.  Nerbio  bagoaren  zuntz  autonomoak(  edo sistema  parasinpatikoak)
inerbatuko du muskulu hau.

5.astean  bronkio  hastapenak  handitu  egiten  dira  eta  hodi  laringeoaren  beheko
muturreko( trakearen) 2 adarkadurak  BIRIKAETAKO eskumako eta ezkerreko BRONKIO
PRIMARIOak sortzen dira. 

- Eskumakoak 3 BRONKIO SEKUNDARIOtan bereizten da (3 LOBULO) ditu.

- Ezkerrekoak 2 BRONKIO SEKUNDARIOtan bereizten da (2 LOBULO) ditu

Lobulo kopuruen ezberdintasuna dago, garai honetan bihotza handia da eta hasieran toraxaren
erdian kokatzen den arren, gero ezkerralderantz “begira” jartzen denez, ezkerreko birikaari lekua
kenduko dio. Beraz, honek 2 lobulo besterik ez ditu garatuko.

Birika hastapenak hazten diren heinean norantz kaudal eta lateralean, gorputzaren barrunbean
sartzen dira,  KANAL PERIKARDIOPERITONEALAK.  Horrez  gain, birikaren kanpo alde
gaineztatzen duen mesodermoa, garatu egiten da  PLEURA BISZERALA bihurtzeko eta aldiz,
mesodermoaren  orri  somatikoa,  gorputzaren  horma  barrutik  estaltzen  duena,  PLEURA
PARIETALA  bihurtzen  da.Birikaen  aurrekaldean  enbrioi  barruko  zeloma  dago,  eskualde
toraxikoan. Birika hastapenak aurreruntz eta beheruntz hazten dira eta enbrioi barruko zelomaren
atzeko  paretarekin  topatzen  dira,  hau bultzatu  eta  atzeko pareta  honek  poliki-poliki  birikak
inguratzen ditu.

Birikak estaltzen dituen zeloma-paretak ERRAIL PLEURA osotzen du eta zelomako gainerako
paretak  PARETAKO  PLEURA,  bi  pleuren  arteko  barrunbeari  BARRUNBE  PLEURALA
deritzo.

Bronkio sekundarioak gero eta gehiago adarkatzen dira, segmentarioak ere sortzen dira, hauek
7.astean ikus daitezke. Adarkadurak fraktalak dira eta 17 generazio ere egon daitezke 6.hilabete
intrauterinoraino  luzatu  daiteke  adarkadura  prozesua.  Hala  ere,  azkenengo  dibisioak  bizitza
postnatalean gertatzen dira.18.urterarte albeolo eta saku albeolar berriak sortzen dira.

16-20 asteen  bitartean bronkiolo terminal bakoitzak 2 edo 3  ARNAS-BRONKIOLO ematen
ditu. 20.astean arnas-bronkiolo bakoitza berriro adarkatzen da eta adarkaduraren inguruan errail
mesodermoa kokatzen da.

36.astean,  adarkaduren  inguruko  mesodermoan  kapilarrak  sortzen  dira  eta  kapilar  hauek
adarkadurekin batera BEHIN BEHINEKO ALBEOLOAK eratzen dituzte.

Jaiotzean heldu gabeko 50 milioi albeolo ditugu gutxi-gora-behera. Helduarorako 200-300 milioi
albeolo inguru dauzka birika bakoitzak.

Adarkadura  ugari  egotea,  leku txiki  batean albeolo kopurua handia  pilatzea ahalbidetzen du.
Bronkioetan plaka kartilaginotsua eta muskulu leuna kontserbatzen dira, adarkaduretan zehar.
Baina,  azkenengo  adarkaduretan,  hau  da,  bronkiolo  eta  saku  albeolarretan  ez  da  esandako
aurkituko. Hauen funtzioa gas trukea egitea denez horma fina izan behar du.

7.1. Funtzioak:

1. Gas trukea:  O2  sartu eta CO2 atera.

2. Gorputzetik azidoak kanporatzea:  CO2-rekin batera  H2O lurrina  nahasten  da
H2CO3 sortuz( azido ahula). Eta hau ateratzea da odolaren PH-a erregulatzeko modu nagusia.

3. Hematopoiesia:   Hasieran, funtzio hematopoietikoa daukate baina gero funtzio
hau galtzen dute.  



7.2. Garapen aroak:

ARO PSEUDOGLANDULARRA:

Aro hau 5.aste intrauterinotik 17.astera doa.

Honetan, arnasketa  tuboak adarkadura gutxi ditu, beraz, lobulo bakarra dago oraindik. Asnas
zelulak  garatu  gabe  daude.  Mesodermoko  zelulak  distantzia  handia  dute  beraien  artean  eta
kapilarrak arnasbidetik urrun daude, beraz, ezin dute biderkapena egin.

 
ARO KANALIKULARRA:

Aro hau 16.aste intrauterinotik 25.astera doa.

Adarkadura gehiago daude, paretak lodiagoak dira eta zelula kubikoz osatuak. Kapilar gehiago
daude baina oraindik urrun arnas bidetik. Hala ere, gaur egun 22.asteko enbrioi bat aurrera atera
daiteke.

SAKULU TERMINALAREN AROA:

Aro hau 25.astetik jaiotzerarte doa.

Arnasteko tuboa asko aldatzen da, zelula kubikoak plano bihurtzen dira eta hauek 2 motatakoak
izan daitezke:

-  neumozitoI

-  neumozitoII

Azken hauek, neumozitoII-ak oso garrantzitsuak dira gai SURFAKTANTEA jariatzen dutelako.

Gai surfaktantea, fosfolipido + kolesterol + proteinen nahasketa bat da eta agente tentsioaktibo
moduan  jokatzen  du.  Surfaktantearen  funtzioak  funtsean  2  dira:  trakea  ez  kolapsatzea  eta
albeoloen itxura mantentzea:

Arnasketarekin  hastean  albeoloetako  likido  amniotikoa  birzurgatu  egiten  da  eta  ondoren
kanporatu, airea albeoloetara sartu ahal izateko. Airea sartzean surfaktanteak albeoloen paretak
bata-bestearekin itsastea ekiditzen du, tentsioa eraginez albeoloen itxura mantentzen du. Horrela
ere, likidoaren eta gasaren arteko tentsio jaisten da gas trukaketa erreztuz.

Surfaktante ekoizpena 6. hilabetetik aurrera hazten da, horregatik garai honetan jaiotako umeak
oraindik ez dira beraien kabuz behar bezala arnasteko gai eta inkubagailuetan egon behar dira.

*Garrantzi gehiago dauka surfaktante nahikoa egotea albeolo kopurua baino, honek albeoloaren
nagusitasuna adierazten duelako. Kritikoa da surfaktante kopuru nahiko edukitzea, bere kabuz
biderkapena egiteko.

ARO ALBEOLARRA:

Aro hau jaiotzetik 18 urterarte edo ailega daiteke.

Birikak gorputzaren beharretara moldatzen dira eta saku albeolar eta albeolo berriak eratzen dira.
Albeolo berri hauek ( zelula planoetatik ateratzen dira zuzenean). Kapilar eta albeoloen artean
leku gutxiago, kontaktu intimoa dago.



GAINAZALEKO TENTSIOA:

Fenomeno hau uraren molekulek egiten duten indar bat da bere itxura mantentzeko, hau da, ez
deformatzeko.  Gainazaleko  tentsioa  intsektuek  aprobetxatzen  dute  ez  hondoratzeko.  Agente
tentsioaktiboek  (surfaktantea,  esaterako)  G.T  moteltzeko  erabiltzen  dira.  Surfaktanteak  gas-
likido tentsioa jaisten dute trukapena errazteko.



8. ERDIKO NERBIO SISTEMA

Ornomuinaren goikaldean 3 garun xixku agertzen dira:

- PROSENTZEFALOA: lehenengoa, aurrekoa

- MESENTZEFALOA: tartekoa

- ERRONBENTZEFALOA: atzekoa

Besikula  edo  xixkuen  artean  hodi  neuralak  tolespenak  egiten  ditu.  Mesentzefaloraren  eta
erronbentzefaloaren arteko tolestura, TOLESTURA ZEFALIKOA da. Erronbentzefaloaren eta
ornomuinaren arteko tolestura LEPOKO TOLESTURA deitzen da.

Garapenaren 5.astean, besikula gehiago agertzen dira: 

Prosentzefalotik 2 xixku berri agertzen dira:

- TELENTZEFALOA 

- DIENTZEFALOA

Telentzefaloak erdiko zatitxo bat  eta  2 alboko ejajinazio ditu.  Ebajinazioak  GARUNAREN
HEMISFERIOAK dira. Prosentzefaloaren dientzefalotik begi besikulak irtetzen dira.

Mesentzefaloa berdin mantzentzen da eta erronbentzefalotik beste besikula berri 2 agertzen dira:

- METENTZEFALOA: honetatik,  ZEREBELOA eta ENBOR ENTZEFALOKOKO
ZUBIA eratzen dira.

- MIELENTZEFALOA: Honetatik  ENBOR  ENTZEFALIKOKO  ERRABOIA eta
BULBO ERRAKIDEOA sortzen dira.

Erraboiak, zubiak eta mesentzefaloak ENBOR ENTZEFALIKOA osotzen dute.

Hodi neuralaren atal guzti hauek barnetik hutsik daude eta hodi neuralaren barneko barrunbe
honi  ERDIKO  NERBIO SISTEMAREN SISTEMA BENTRIKULARRA deritzo.  Honek,
atal desberdinak ditu erdiko nerbio sistemaren eskualde ezberdinetan: 

- Telentzefaloko  garunaren  hemisferioetako  barrunbeak  lehenengo  eta  bigarren
bentrikuluak dira (ezkerrekoa lehenengoa eta eskuinekoa bigarrena). Hemisferio hauei
ALBOKO  BENTRIKULU ere  deritze.  Hauek,  MONROren  ZULOen bitartez
dientzefaloaren barrunbearekin (3.bentrikuluarekin) komunikatzen dira.

- Dientzefaloaren  barrunbea,  mesentzefaloaren  mailan  dagoen  SILVIOren
AKUEDUKTOTIK erronbentzefaloaren  barrunbearekin  komunikatzen  da,
4.bentrikuluarekin.

- Erronbentzefaloaren  barrunbea  ornomuineko  mailaren  barrunbearekin  jarraitzen  da,
EPENDIMOAREN HODIAREKIN.

8.1. Ornomuinaren desberdintzea

Hasieran, ornomuinaren pareta ilara bakarreko zelula-pareta da, zelula NEUROEPITELIALEZ
osatua  eta  barruan  ependimo  hodia  daukana.  Geruza  honetatik  ornomuinaren  zelulak
desberdindu egiten dira, zelula  neuroepitelialak ugaltzen hasten dira eta agertzen diren zelula
guztiek geruza anitzeko zelula pareta bat eratzen dute, epitelio pareta bat.

Beranduago, zelula neuroepitelialek zelula mota berri bat eratzen dute:  NEUROBLASTOAK,
nerbio zelula primitiboak. Zelula hauek metatu egiten dira geruza neuroepitelialaren azalaldean
geruza berri bat eratuz. Geruza hau MANTO GERUZA deitzen da eta zelula neuroepitelialen
azalaldean kokaturik dago. 



Manto geruza  honen  azalaldean  GERUZA MARGINALA dago,  2  motako nerbio zuntzez
eratutakoa:

- Manto geruzako neuroblastoetatik irtendako nerbio zuntzak

- Manto geruzako neuroblastoetara iristen diren nerbio zuntzak

Beraz, geruza marginaleko nerbio zuntzak 2 motatakoak dira.

Garapenean zehar,  manto geruza  ORNOMUINEKO GAI GRISA bihurtzen  da  eta  honetan
ornomuineko  neuronak  kokatzen  dira.Geruza  marginala,  ornomuineko  gai  grisaren  kanpoko
ORNOMUINEKO GAI ZURIA bihurtzen da. Gai zuri honetan nerbio zuntzak daude Nerbio
zuntz hauek MIELINA daukate eta mielila zuria denez, geruzak izen hori hartzen du.

Manto geruzako neuroblasto guztiak ez  dira berdinak. Manto geruzaren aurrekaldean eratzen
diren  2  goraguneak  PLAKA  BASALAK deitzen  dira  (ORNOMUINEKO  AURREKO
ADARRAK).  Plaka  basal  hauetako  neuronak,  NEURONA  MOTOREAK dira.  Manto
geruzaren  atzekaldeko  goraguneak  PLAKA ALARRAK  edo  ORNOMUINEKO  ATZEKO
ADARRAK dira, hauetako neuronak, NEURONA SENTSORIAL edo SENTSITIBOAK dira.

Beraz,  manto zelula  geruzan  2  motako neurona daude.  Aurreko eta  atzeko goragune hauen
ornomuineko maila guztietan bereizten dira.

Aurreko  eta  atzeko  adarren  artean,  ornomuinaren  maila  jakin  batzutan  ALBOKO
GORAGUNEAK  edo  TAREKO  ADARRAK   agertzen  dira  eta  hauetan  kokatzen  diren
nauronak  NEURONA  BEGETATIBOAK dira.  Hauek,  maila  batzutan  NEURONA
SINPATIKOAK dira, beste batzutan NEURONA PARASINPATIKOAK:

- Bizkar mailetan eta goiko 2 gerri mailetako neuronak sinpatikoak dira ( D1-L2)

- Bigarren maila sakrotik 4. sakro mailaraino  S2, S3 eta S4ren neurona parasinpatikoak
daude.

Tarteko adar hauek ez dira ornomuineko maila guztietan agertzen.

Zelula neuroepitelial guztiek ez dituzte neuroblastoak eratzen. Geruzaren aurre-erdiko eta atze-
erdiko   zelula  neuroblastoek  ez  dute  neuroblastorik  sortzen  eta  atal  hauetako  zelula
neuroepitelialek ZORU PLAKA eta SABAI PLAKA eratzen dituzte.

Hasieran, zelula neuroepitelialek sortutako zelulak neuroblastoak dira eta hauek borobilak dira:
NEUROBLASTO APOLARRAK.

Garapenean zehar, neuroblasto apolarretako zitoplasman 2 motako zitoplasma luzapen agertzen
dira eta neuroblasto apolarrak, NEUROBLASTO BIPOLAR bihurtzen dira. Hauen zitoplasma
luzapen 2etatik egitura hauek eratzen dira:

- Luzapen  batetik  behin-betiko  neuronek  dauzkaten  zitoplasma  luzapenak  edo
DENDRITAK sortzen dira.

- Beste  zitoplasma  luzapenetik  behin-betiko  neuronek  dauzkaten  AXOIAK  edo
ZILINDRO EJEAK eratzen dira.

Zelula  neuroepitelialek  neuronen  eraketa  bukatu ondoren  beste  zelula  mota  batzuk ekoizten
dituzte:  erdiko nerbio sistemaren  euskarri edo eusle  zelulak,  GLIOBLASTOAK (ZELULA
GLIALAK). Glioblasto hauen artean zelula ezberdinak bereizten dira:

- Manto geruzako glioblastoak: ASTROZITOAK. 2 motako astrozito daude:

 PROTOPLASMATIKOAK

 FIBROTSUAK

- Geruza marginaleko zelula glialak: OLIGODENDROZITOAK



Zelula neuroepitelialek, neurona eta glioblastoak eman eta gero, 3. motako zelula mota batetan
bihurtzen  dira:  ZELULA  EPENDIMARIOA.  Zelula  mota  hauek  sistema  bentrikularrak
dauzkan paretako zelulak dira. 

8.2. Gongoil errakideoak:

Gandor neuraletako zeluletatik nerbio espinaletako gongoil errakideoak eratzen dira, baita 5,7,9
eta 10. bikote kranialetako gongoil sentsitiboak ere.

Ornomuinaren  segmentu bakoitzarekin erlazionatutako nerbioak  NERBIO ERRAKIDEOAK
dira. Hauek, ornomuinarekin aurreko eta atzeko sustraien bitartez komunikatzen dira.

Aurreko adarretako neurona motoreetatik irtetzen diren zuntzak (axoiak) motoreak dira. Hauek,
NERBIO  ESPINALETAKO  AURREKO  SUSTRAIA osotzen  dute,  gero sustrai  hauetatik
irtenda, NERBIO ESPINALETAKO ENBORREAN kokatzen dira.

Nerbioetako atzeko sustraietan  GONGOIL ERRAKIDEO edo ESPINALAK kokatzen dira;
gongoil hauetako neuronak gandor neuraletatik sortutakoak dira.

Gongoiletako  zelulen  gorputzetatik  2  motako  luzapen  irtetzen  dira,  zelula  bipolarrak  dira.
Gongoiletako  zelulen  luzapen  zentrifugoak  nerbio  espinaletako  enborrean  kokatzen  dira  eta
informazioa  hartzeko  balio  dute.  Gongoiletako  zelulen  luzapen  zentripetoek,  zentrifugoek
hartutako informazio hori  ornomuinera eramaten  dite.  Beraz,  luzapen  zentriopetoek,   atzeko
adarretako neurona sentsitiboekin kontaktatzen dute.

8.3. Hodi neuralaren goialdeko garun xixkuak: 

ERRONBENTZEFALOA:

Erronbentzefaloan 2 besikula bereizten dira:

- MIELENTZEFALOA: beheko besikula.

- METENTZEFALOA: goiko besikula

Garapenenan  zehar,  erronbentzefaloa  atzekaldetik zabaldu  egiten  da  2 besikuletan;  ondorioz,
sabai-plaka oso handia egiten da.

Plaka basalak eta plaka alarrak bata bestearen ondoan kokatuta daude; ornomuinean ostera, plaka
basalak aurrean eta alarrak atzean kokatzen dira, eta ez elkarren ondoan.

Mielentzefaloa :

Erraboia  edo  bulbo  errakideoa  sortzen  du  eta  erraboiaren  maila  honetan  plaka  basaletako
neuronak, neurona motoreak dira eta plaka alarretakoak neurona sentsorialak.

2  motako  plaka  hauetako  neuronak  luzetarako  zutabe  ezberdinetan  kokatzen  dira:  Plaka
basaletan 3 zutabe bereizten dira:

- ERDIKO ZUTABE MOTOREA: ZUTABE EFERENTESOMATIKOA: 
Zutabe honetako neuronak 12.bikote kranialeko jatorrizko neuronak dira

- TARTEKO  ZUTABE  MOTOREA:  ERRAIETAKO  ZUTABE  EFERENTE
BEREZIA:Zutabe  honetako  neuronak,  9,  10  eta  11.  bikote  kranialetako  jatorrizko
neuronak dira.

- ALBOKO  ZUTABE  MOTOREA:  ERRAIETAKO  ZUTABE  EFERENTE
OROKORRA: 



Zutabe honetako neuronak  NEURONA PARASINPATIKOAK  dira. Neurona hauek
erraboiaren  mailan  BAGOAREN  NUKLEO  DORTSALA eratzen  dute  eta  nukleo
horretatik eratzen dira. Nerbio bagoak eta neurona parasinpatiko horiek arnas aparatuko,
bihotzeko eta digestio aparatuko muskulu leunak inerbatzen dituzte.

Plaka alarretako neuronak, neurona sentsorialak, ere 3 zutabetan kokatzen dira:

- ERDIKO ZUTABE SENTSORIALA (AFERENTEA): ERRAIETAKO ZUTABE
AFERENTE OROKORRA:
Zutabe honetaraino heltzen diren nerbio kinadak:

 Digestio aparatukoak

 Bihotzekoak

- TARTEKO  ZUTABE  SENTSORIALA:  ERRAIETAKO  ZUTABE  AFERENTE
BEREZIA:  Zutabe honetaraino mingainetik,  ahosabaitik,  faringetik  eta  epiglotisetik
daztamen nerbio kinadak heltzen dira.

- ALBOKO  ZUTABE  SENTSORIALA:  ZUTABE  AFERENTE  SOMATIKOA:
Zutabe honetaraino ondorengo egituretatik hartutako nerbio kinadak heltzen dira:

 Belarritik (nerbio estatoakustikoaren bidez)

 Aurpegiko larruazaletik (nerbio trigeminoaren bidez)

Mielentzefaloaren sabai-plaka oso handia da eta bertan 2 motako zelula bereizten dira:

- ZELULA EPENDIMARIOAK

- PIAMATERRA (oso baskulatua den geruza bat) eratzen duten zelulak

Zelula mota hauek  4.BENTRIKULUAREN SABAIKO EHUN KOROIDEOA eratzen dute.
Ehun  honetatik  ebajinazio  batzuk  agertzen  dira:  PLEXU  KOROIDEOAK.  Plexu  hauek
LIKIDO ZEFALORAKIDEOA ekoizten dute.

Metentzefaloa:

Metentzefaloa erronbentzefaloaren goiko partetik eratzen da eta metentzefalo honetatik, aurreko
partean ZUBIA eta atzeko partetik ZEREBELOA eratzen dira.

→ ZUBIA

Zubiaren  mailan  plaka basaletako neurona motoreak zutabetan  antolatuta  daude,  baita  plaka
alarretako neurona sentsorialak ere. Zutabe hauetan kokatzen diren neuronak beste bikote kranial
batzutakoak dira. Zubiaren mailan dauden plaka basaletako zutabeak:

- ZUTABE  EFERENTE  SOMATIKOA:  6.  bikote  kranialeko  jatorrizko  neuronak
kokatzen dira bertan

- TARTEKO ZUTABE EFERENTEA: 5.eta 7. bikote kranialetako jatorrizko neuronak.
(1.eta 2. arku brankialetatik sortu diren muskuluak inerbatzeko).

- ALBOKO ZUTABE EFERENTEA:  Neurona parasinpatikoak kokatzen dira bertan.
Neurona  parasinpatiko  hauek  2  nukleo  eratzen  dituzte:  GOIKO  ETA BEHEKO
LIZTU  NUKLEOAK.  2  nukleo  hauetako  neuronetatik  irtetzen  diren  axoiek,
barailpeko eta mihipeko liztu guruinak inerbatzen dituzte.

Zubi  mailan  plaka  alarretako  zutabeetan  bukatzen  diren  nerbioak  mielentzefaloaren  plaka
alarretako zutabeetan bukatzen diren berdinak dira.



Zubiaren mailan, plaka basalen aurrekaldeko geruza marginaletik pasatzen diren nerbio zuntzak,
ZUNTZ  KORTIKOESPINALAK dira.  Hauek,  garunaren  KORTEX-tik  eratzen  dira  eta
ornomuinera jeisten dira zuntz kortiko espinaletatik pasatuz.

→ ZEREBELOA

Metentzefaloaren  atzeko  partean  eratzen  da.  Plaka  alarretako  atze-alboko  zatiak  atze
erdikalderuntz  hazten  dira.  Zati  hauei  EZPAIN  RONBIKOAK deitzen  zaie.  Ezpain  hauek
beraien artean fusionatu egiten dira 4.bentrikuluaren atzean; honen ondorioz, zerebeloaren plaka
bat agertzen da.

Zerebeloaren plakan erdiko atal bat bereizten da:  BERMISA.  Bermisaren 2 aldeetan dauden
atalak  ZEREBELOAREN  HEMISFERIOAK dira.  Garapenean  zehar,  zerebeloaren  plaka
honetan  ZEHARKAKO ARTEKA bat agertzen da eta arteka honen azpiko zerebelo plakaren
ataletik ZEREBELOAREN LOBULO FLOKULONODULARRA eratzen da. 

Hasieran, zerebeloaren plakan 3 zelula geruza bereizten dira; barnetik kanpokaldera aipatuta:

- zelula geruza NEUROEPITELIALA

- MANTO zelula geruza

- Zelula geruza MARGINALA

Zerebeloaren  garapenean  sortutako  neurona  batzuk  azalaldera  migratzen  dute,  geruza
marginalaren kanpokaldean kokatzen dira beste geruza berri bat eratuz:  KANPOKO BIKOR
ZELULA GERUZA. Hau,  ERNETZE ZELULA GERUZA bilakatzen da eta bertatik zelula
mota asko sortzen dira.

Garapenaren amaieran, zerebeloaren gai grisa 2 leku ezberdinetan kokatzen da:

- Sakonuneko nukleo desberdinetan

- Zerebeloaren azalaldeko kortex-ean, zati kortikalean

Bi  leku  hauen  artean  gelditzen  den  gaia,  gai  zuria  da,  geruza  marginala  (nerbio  zuntzez
osatutakoa).

MESENTZEFALOA:

Mesentzafaloaren plaka basalak aurrekaldean kokatzen dira eta  plaka alarrak atzekaldean, ez
daude bata bestearen ondoan.

Mesentzefaloaren neurona motoreak 2 zutabetan kokatzen dira:

- ZUTABE EFERENTE SOMATIKOA:  Zutabe honetako neuronak 3. eta  4. bikote
kranialetako jatorrizko neuronak dira.

- ERRAIETAKO  EFERENTE  OROKORRA:  Zutabe  honetan  neurona
parasinpatikoak  daude.  Neurona  parasinpatiko  hauek  eratzen  duten  nukleoa
EDINGER-WESTPHAL-en  NUKLEOA da.  Nukleo  honetatik  irtetzen  diren
neuronetako zuntzak begietako guruinetara eta erraietara doaz.

Plaka alarretako neuronak ez dira zutabetan antolatzen, geruzetan antolatzen dira. Geruza hauek,
4  goragune  sortzen  dituzte  mesentzefaloaren  atzeko  aurpegian:  KULIKULOAK edo
TUBERKULU KUADRIGEMINOAK.

Goiko  2  tuberkuluak  ikusmen  bidearekin  erlazionatuta  daude  eta  IKUSMEN BIDEAREN
ZENTRU ERREFLEXUAK dira. 



Beheko 2 tuberkuluak entzumen bidearekin erlazionatuta daude eta ENTZUMEN BIDEAREN
ZENTRU ERREFLEXUAK dira.

Mesentzefaloaren plaka basalen aurreko geruza marginaletik ZUNTZ KORTIKOESPINALAK
jeisten dira. Zuntz hauek, mesentzefaloaren mailan 2 goragune eratzen dituzte: GARUNAREN
PERUNKULUEN OINAK. Goragune hauetatik, jeisten dira zuntz kortikoespinalak (garunetik
ornomuinera jeisten direnak).

PROSENTZEFALOA:

Prosentzefaloan bereizten diren xixkuak 2 dira:

- DIENTZEFALOA

- TELENTZEFALOA

Dientzefaloa:

Dientzefaloak sabai  plaka bat  eta  2 alar  plaka ditu.  Ez dauka ezta  zoru plakarik  ezta  plaka
basalik.

Dientzefaloaren plaka hauek 3.bentrikuluaren inguruan kokatuta daude. Sabai plakak ZELULA
EPENDIMARIOAK dauzka  eta  hauetan  itsatsitako  mesenkima baskularizatuak  SABAIKO
EHUN KOROIDEOA osotzen  du.  Ehun  honek  plexuak  ditu eta  plexu  hauetatik  LIKIDO
ZEFALORAKIDEOA ekoizten da.

Sabai plakaren atzekaldetik  EPIFISIA edo GURUIN PINEALA eratzen da eta guruin honek
MELANOTONINA hormona ekoizten du.

Plaka alarrek sortzen dituzten neuronak 2 eskualdetan kokatzen dira:

- TALAMO DORTSALA: dientzefaloaren alboko paretako eskualde dortsala

- HIPOTALAMOA: Dientzefaloaren alboko paretako alde bentrala

Talamoaren neuronak nukleotan  antolatzen dira eta  nukleo hauek gorantz  abiatzen  dira, bide
sentsitiboen errelebo nukleoak dira. Talamoaren nukleoetako neuronek goranzko sinapsi bideak
erabiltzen dituzte kontaktuak egiteko.

Hipotalamoa  ere  nukleotan  antolatuta  dago,  nukleo  askotan  antolatzen  da  eta  nukleo  hauek
funtzio asko dituzte:

- Loguraren erregulazioa

- Tenperaturaren erregulazioa

- Sistema endokrinoaren erregulazioa

→ HIPOFISIA, GURUIN PITUITARIOA

Hipofisiak 2 jatorri ezberdin ditu eta biak ektodermikoak dira:

- RATHKEren POLTSAtik: estomodeoan agertzen den ebajinazio batetik.

- INFUNDIBULUtik: dientzefaloaren beheko partetik agertzen den ebajinaziotik.

Garapenaren 2.hilabetean Rathkeren poltsak estomodeoarekin daukan kontaktua galdu egiten du,
alde dortsaleruntz hazi egiten da eta infundibuluarekin kontaktatzen du.

Infundibulutik eta rathkeren poltsatik hipofisiak dauzkan atal desberdinak eratzen dira:

- Rathkeren poltsaren aurreko paretako zelulek hipofisiaren  PARS DISTALIS (aurreko
lobulua) eratzen dute.



- Rathkeren poltsaren atzeko paretako zelulak PARS INTERMEDIA (bitarteko lobulu)
bihurtzen dira.

- Infundibulutik hipifisiaren PARS NERVOSA (atzeko lobulua) eratzen da.

Hipofisiaren 3 atal hauek kontaktuan daude.

Telentzefaloa:

Prosentzefalotik  eratzen  den  beste  xixkua  da.  Erdiko  eskualde  bat  dauka,  LAMINA
TERMINALA;  eta  alboko  paretetatik  irtetzen  diren  2  alboko  luzapen  :  GARUNAREN
HEMISFERIOAK.

Garunaren hemisferioetako alde basaleko zoruko zelulak ugaldu egiten dira eta sortutako zelula
berriek  goragune  bat  osotzen  dute  hemisferioetako  alde  basaleko  zoruan:  GORPUTZ
ILDASKATUA.  Dientzefaloaren  sabaiarekin  kontaktatzen  duen  hemisferioen  paretak  ez  du
neuronarik sortzen eta 2 motako zelula dauzka:

- Zelula ependimarioak

- Mesenkima baskularizatuko zelulak (piamaterrekoak)

Zelula  mota  2  hauek,  alboko  bentrikuluetako  ehun  koroideoko PLEXU  KOROIDEOAK
ekoizten dituzte, hauetatik LIKIDO ZEFALORAKIDEOA sortzen delarik. 

Plexu koroideoen goikaldeko hemisferioaren erdiko paretak NEUROBLASTOAK sortzen ditu
eta neuroblasto hauek goragune bat osotzen dute: HIPOKANPOA.

→ Hemisferioen hazkuntza:

Hemisferioak aurrera, gora, atzera, behera eta aurrera hazten dira, “C” formako hazkuntza bat
eginez. Ondorioz, garunaren hemisferioetan lobulu ezberdinak agertzen dira:

- LOBULU FRONTALA

- LOBULU PARIETALA

- LOBULU OKZIPITALA

- LOBULU TENPORALA

Lobulu frontalaren eta lobulu tenporalaren arteko eskualdea ez da hainbeste hazten eta hondoratu
egiten da  REIL-en IRLATXOA (REIL-en INTSULA) bihurtuz. Gero, irlatxo honen ondoko
lobuluek eskualde hondoratu hau estali egingo dute.

Hemisferioen hazkuntzarekin batera hemisferioetako zoruko gorputz ildaskatua atzekalderuntz
hazten da. Ondorioz, gorputz ildaskatuan 2 atal bereizten dira:

- NUKLEO KAUDATUA: eskualde dortsomediala

- NUKLEO LENTIKULARRA: eskulade bentrolaterala

Atal 2 hauen artean nerbio zuntz multzo bat dago:  BARRUKO KAPSULA. Kapsula honetan
telentzefaloan dauden garuneko zuntz eferenteak irten eta garunera zuntz aferenteak sartzen dira.

Hemisferio biak komunikatuta daude bien arteko nerbio zuntzen loturen (komisuren) bitartez.

Guztira 6 komisura daude; hauetatik 3 orri (lamina) terminalean kokatzen dira:

- AURREKO KOMISURA

- TRIGONOAREN KOMISURA



- GORPUTZ KAIUKARA

Beste  komisura  bat  hipotalamoaren  beheko  azaleran  kokatzen  da:  IKUSMEN  KIASMA.
Gainontzeko komisura biak epifisiaren enborrean daude:

- ABENULARRA: epifisiaren enborraren aurrean

- ATZEKO KOMISURA: epifisiaren enborraren atzeko zatian

8.4. Nerbio sistema begetatiboa

Erraien inerbazioaz arduratzen den nerbio-sistema da hau eta sistema honetan 2 atal bereizten
dira:

- SINPATIKOA

- PARASINPATIKOA

Atal biek antolakuntza berdina daukate:
Lehenengo neuronatik irtetzen den axoia  GONGOIL AURREKO ZUNTZA edo  GONGOIL
AURREKO AXOIA DA.  Axoi edo zuntz honek,  bigarren neurona batekin kontaktatzen  du;
bigarren  neurona  hauek  GONGOIL  ATZEKO  AXOIAK dira,  NEURONA
GONGOILARRAK.

SISTEMA SINPATIKOAREN ETA PARASINPATIKOAREN EZBERDINTASUNAK  :  

Lehenengo neuronen kokapena ezberdina da sistema sinpatiko eta parasinpatikoetan:

- Sinpatikoen  kasuan  lehenengo  neuronak  ornomuinaren  alboko  adarretako  bizkar
mailetan eta goiko 2 gerri mailetan kokaturik daude (D1-L2)

- Parasinpatikoetan 2 zati bereizten dira: goikoa eta behekoa

 Goiko parasinpatikoa  : lehenengo neuronak gongoil entzefalikoan, erraietako zutabe
eferente orokorrean, kokatzen dira.

 Beheko  parasintatikoa  :  Lehenengo  neuronak  ornomuineko  alboko  adarretan
kokatzen dira, S2,S3 eta S4 maila sakroetan.

Bigarren neuronen kokapena ere ezberdina da sinpatiko eta poarasinpatikoetan:

- Parasinpatikoen bigarren neuronak gandor neuraletako zeluletatik eratzen dira eta beti
daude erraietako paretetan kokatuta. Bigarren neurona hauetatik irtetzen diren gongoil
atzeko zuntzak oso laburrak dira.

- Sinpatikoen  bigarren  neuronak  gongoil  sinpatikoetan  kokatzen  dira.  Gongoil  hauek
kokapen  desberdina  dute.  Bigarren  neurona  hauek  gongoil  sinpatiko  ezberdinetan
kokatzen dira:

Gongoil  sinpatikoetan  kokatzen  diren  bigarren  neurona  hauek  3  motako  kokapena
daukate:

 Batzuk  ornomuinaren  aurre  alboaldeetako  gongoil  sinpatikoetan  kokatzen  dira.
Gongil hauek goitik behera KATE ORTOSINPATIKOA eratzen dute.

 Beste  batzuk  aurrerago  migratzen  dute  eta  AORTA AURREKO  GONGOIL
SINPATIKO ezberdinetan kokatzen dira

 Besteek,  gehiago  migratzen  dute  eta  erraietako  paretan  bertan  kokatzen  dira.
Adibidez: Giltzurrun gaineko guruinaren muineko zatiko zelulak bigarren neurona
sinpatikoak dira.

Beraz,  sinpatikoen  lehenengo neuronetatik irtendako zuntzek luzeera ezberdina edukiko dute
kasuaren  arabera,  bigarren  neurona  sinpatiko  ezberdinez  sinaptatu  dezaketelako  eta  hauen



kokapena ezberdina delako. Parasinpatikoen kasuan, bigarren neuronak beti erraietako paretan
kokatzen dira; beraz, hauetako lehenengo neuronatik irtetzen den axoia oso luzea izango da.

- Parasinpatikoak: gongoil atzeko axoia luzea, bestea laburra.

- Sinpatikoak: gongoil aurreko axoia laburragoa, bestea luzea (baina hau kasuen arabera)



9. SISTEMA UROGENITALA
Sistema  urogenitala  gernu  sistema  eta  ugal  aparatuaz  osaturik  dago.  Bi  aparatu  hauek
funtzionalki  ezberdinak dira  baina  anatomikoki  eta  enbriologikoki  oso antzekoak dira.  Biak,
bitarteko mesodermotik eratzen dira.

A) GERNU SISTEMA
Garapenean zehar, 3 motako gernu sistema agertzen dira:

1. PRONEFROSA: goialdean, lepo mailan agertzen dena.

2. MESONEFROSA

3. METANEFROSA: behinbetiko giltzurruna izango dena

Hiru motako gernu sistema hauek  ez dira aldi berean agertzen, baten endekapenetik hurrengoa
sortzen  da.  Hauetatik  metanefrosa  bakarrik  da  funtzionala.  Mesonefrosa  ere  funtzionala  da
hasieran baina gero desagertu egiten da.

Hiru gernu sistemetan 2 atal ezberdin bereizten dira:

- IRAIZPEN SISTEMA 

- SISTEMA BILTZAILE

Sistema bi hauek kontaktuan daude eta 3 motetako gernu sistemetan eratzen dira.

Bitarteko mesodermoa lepo mailan segmentatu egiten da NEFROTOMAK sortuz, talde zelular
sendo batzuek eratutako unitate exkretoreak. Gainerako mailetan bitarteko mesodermoa ez  da
segmentatzen eta LOKARRI NEFROGENO deitzen zaio, tubo hau alantoidesan bukatzen da.

Pronefrosa  nefrotometatik  eratzen  da  eta  mesonefros  eta  metanefrosa  lokarri   nefrogenotik
eratzen dira.

9.1. Pronefrosa:

Zerbikal  aldean  kokatzen  da.  Gizakietan  ez  da  funtzionala  eta  bakarrik ikusten  da  4.astean,
zehazki 24 eta 25 egunetan. Nefrotomak kanalizatu egiten dira eta hodi edo tutu bihurtzen dira:
GILTZURRUN  TUBULUAK.  Hauek,  hazi  egiten  dira  kontrako  norabideetarantz:
erdikalderuntz (enbrioi barruko atzeko paretaraino) eta kanpokaleruntz (luzetarako hodi biltzaile
batean bukatuz).

Aorta dortsaletatik giltzurrun tubuluen mailetan irtendako arteria adarrak adarkatu, metatu eta
odol hodi multzoak sortzen dituzte: GLOMERULOAK.

Pronefrosean 2 motako glomerulo eratzen dira:

- BARNEKO  GLOMERULOAK:  Giltzurrun  tubuluaren  paretan  inbajinatzen  diren
glomeruloak.

- KANPOKO  GLOMERULOAK:  Enbrioi  barruko  zelomaren  atzeko  paretan
inbajinatzen diren glomeruloak.

Horrela, pronefrosean 2 sistema eratzen dira: iraizlea eta biltzailea.

Pronefrosean iraizpen unitateak, NEFRONAK, 2 egituraz eratuta daude: barneko glomeruluz eta
giltzurrun  tubuluz.  Giltzurrun  tubuluak  kanpokaldetik  hodi  biltzaile  baten  irekitzen  dira:
PRONEFROSAREN HODI BILTZAILEA.



Mesonefros eta metanefrosean ez da horrela ematen, mesonefros eta metanefroseko mesodermoa
ez da segmentatzen eta maila hauetan ez da kanpoko glomerulorik eratzen, barneko glomeruloak
bakarrik sortzen dira.

Segmentatu ez  arren, mail bakoitzetik 2 edo 3 giltzurrun tubulu sortzen dira eta hauetan ere
biltzaile sistema bat eta iraizle sistema bat bereizten dira.

Lepo  mailan,  pronefrosean,  7-10  nefrotoma  agertzen  dira;  hauetatik  nefronak  (giltzurrun
tubuluak) sortzen  dira eta  azken  hauek hodi  biltzaileetan  irekitzen dira. Lepo maila  honetan
eratutako giltzurrun tubulu hauek ez dira aldi berean agertzen, behealdekoak agertzen direnerako
goialdekoak desagertu egiten dira.

9.2. Mesonefrosa:

Alde toraxikotik sabelaldera  doa.  Egitura handia  denez enbrioiaren atzeko horman bulto bat
ikusten  da.  Mesonefrosaren  bitarteko  mesodermotik  iraizle  unitateak  desberdintzen  dira:
nefronak. Nefrona hauetan barneko glomeruloa eta giltzurrun tubulua daude.

Mesonefroseko  giltzurrun  tubuluak  luzeagoak  dira;  tolestuta  daude  eta  “S”  forma  daukate.
Erdikaldean  barneko glomerulo batekin  kontaktuan  daude eta  kanpokaldetik  mesonefrosaren
hodi biltzaile baten bukatzen dira.

Mesonefrosaren hodi biltzaleak (hodi mesonefrikoa edo WOLFF-en hodia) pronefrosaren hodi
biltzaileak  baino  garrantzia  handiagoa  dauka;  hodi  hau  behealdetik  KLOAKA edo  SINU
UROGENITAL PRIMITIBOAN bukatzen da.

Metanefrosa  garatzen  denerako mesonefrosa  desagertu egiten  da  baina  gizonen  kasuan  hodi
mesonefrikoa  eta  mesonefrosaren  beheko  giltzurrun  tubulu  batzuk  mantendu  egiten  dira;
beranduago hauek ugal aparatuaren egituran parte hartuko dute.

Aktiboa da 2. hilabete intrauterinoan, 6 – 10  aste artean.

9.3. Metanefrosa:
Aurrekoarekin koexistitzen da. Metanefrosean ere iraizle eta biltzaile sistemak bereizten dira.

SISTEMA BILTZAILEA: 

Hodi mesonefrikoaren urrutiko zatitik haztapen bat agertzen da:  URETERRAREN KIMUA.
Kimu hau luzatu egiten da eta metanefrosaren bitarteko mesodermotik eratutako BLASTEMA
masarekin topatzen da; biak elkar induzitzen direlarik. Kimu honetatik metanefrosaren biltzaile
sistema eratzen da.

Hasieran, kimuko urrutiko zatia handitu egiten da GILTZURRUNEKO PELBISA osotuz. Hau,
2 adarretan banatzen da eta adar hauek GILTZURRUNEKO KALIZA HANDIAK dira. Kaliza
handi  hauek 12  aldiz  gehiago adarkatzen  dira.  2,  3,  4,  5 eta  6.belaunaldietako adarkadurak
GILTZURRUNEKO  KALIZA TXIKIAK dira  eta  gainerako  belaunaldietako  adarkadurak
HODI BILTZAILEAK izango dira.

Atal guzti hauek  BEHIN-BETIKO GILTZURRUNEKO SISTEMA BILTZAILEA osotuko
dute.

IRAIZPEN SISTEMA:

Sistema biltzailearen inguruko bitarteko mesodermotik metanefrosaren iraizle sistemak garatzen
dira:  GILTZURRUN  TUBULUAK  edo  NEFRONAK.  Giltzurrun  tubulu  hauetan  atal
desberdinak bereizten dira:



- Barneko glomeruloekin kontaktuan dagoen zatia: BOWMAN KAPSULA

- Bowman kapsula HURBILEKO HODI BIHURGUNETSUAREKIN jarraitzen da.

- Hodi bihurgunetsua Henle-EN LAKIOAREKIN jarraitzen da.

- Henle-en lakioa URRUTIKO HODI BIHURGUNETSUAREKIN jarraitzen da.

Beraz,  giltzurrun tubuluen atalek urrutiko hodi bihurgunetsuak eta  hodi biltzailea  kontaktuan
jartzen dituzte.

Hodi biltzaile guztiak kaliz txikiekin jarraitzen dira, bertatik gero kaliz handietara abiatzen gara
eta azkenik ureterretik gernu maskurira eta bertatik uretraren bidez gernua kanporatu egiten da.

Nefrona kopuru finkoa daukagu. Heldutasuna haurtzaroan zehar lortzen da eta horregatik, ume
txikien aparatu hau ez dabil oso ondo. Bestalde, umeek giltzurrun  LOBULATUak dituzte eta
helduek  LISOak.  Giltzurrunek  itxurazko  gorakada  jazaten  dute,  gainera  jatorriz  errai
EXTRAPERITONEALAK dira  baina  peritoneo  parietalaren  atzekaldean  osatzen  direnez
RETROPERITONEALAK konsideratzen dira.

GERNU MASKURIA ETA BERTATIK IRTETZEN DEN URETRAREN ERAKETA

Alantoidesaren hurbileko atala sinu urogenital bihurtzen da. Alantoidesaren eta hestearen arteko
trenkada urorektala mintz kloakaleraino heltzen da alantoidesa  2 ataletan banatzen denean,
SENO UROGENITALA aurrean eta KONDUKTO ANORECTAL atzean . Sinu urogenitalean
goitik behera 3 zati bereizten dira:

- Goiko atala, atalik zabalena, GERNU MASKURI bihurtzen da, URAKO lokarria edo
ZILBOR LOTAILU MEDIOA  bidez zilborrari lotuta egongo dena.

- Tarteko zatia: ZATI PELBIANOA. Honetatik URETRA-ren 2 atal sortzen dira:

→ PROSTATAKO URETRA (lehenengo zatia)

→ MINTZEZKO URETRA (URETRA MENBRANOSOA) (bigarren zatia)

2 atal hauek gizonezkoetan bakarrik eratzen dira.

- Sinu  urogenitalaren  beheko  atala:  ATAL  FALIKOA,  honetatik,
gizonezkoetan ZAKILEKO URETRA eratzen da.

Uretra prostatikoaren epitelio endodermikotik ebajinazio batzuk agertzen dira: PROSTATAREN
EBAJINAZIOAK. Hauek, PROSTATA GURUINA eratzen dute,  gernu maskuriaren oinaldean
kokatzen  da  eta  gernu  maskuritik  irtetzen  den  uretrak  prostata  zeharkatzen  du,  horregatik
uretraren atal horri uretra prostatiko edo prostatako uretra deritzo.

Emakumezkoetan, uretraren hasierako ataletik epitelioaren ebajinazioak eratzen dira eta hauek
guruin  desberdinak  sortzen  dituzte:  GURUIN  URETRALAK eta  GURUIN
PARAURETRALAK (uretra alboko guruinak).

Mesonefrosaren Wolff-en hodiak (hodi biltzaileak) gernu maskuriaren atzeko paretan irekitzen
dira.

Aldi honetan 2 gertaera garrantzitsu ematen dira:

- Garapenean hodi mesonefrikoetako urrutiko zatiak(distalak) gernu maskuriaren atzeko
paretara inkorporatzen dira.

- Pelbisaren mailan sortzen diren GILTZURRUNAK eskualde lunbarrean kokatzeko igo
egiten dira.

Gertaera 2 hauen ondorioz,  momentu honetatik aurrera ureter  hodiek eta hodi mesonefrikoek
daukaten bukaera independientea izango da.



- URETERRAK:  Giltzurruneko  pelbisatik  irten  eta  gernu  maskuriaren  atzeko
paretaren goiko atalan bukatuko dira.

- HODI MESONEFRIKOAK (WOLFF-EN HODIAK): Gernu maskuritik irtetzen den
uretra prostatikoan irekiko dira (gero, hodi mesonefrikoak HODI EJAKULATZAILE
bihurtuko dira)

Prozesu honen eraginez gernu maskuriaren atzeko paretan triangeluarra den eskualde bat eratzen
da:  GERNU MASKURIAREN TRIGONOA.  Trigono hau,  jatorriz  mesodermikoa da,  hosi
mesonefrikoetatik sortu delako eta ureter zuloen eta uretra prostatikoaren irteera zuloaren artean
kokatzen  da.  Gernu  maskuriaren  gainerako  pareta  kloakatik  eratutakoa  da,  jatorriz
endodermikoa.

B) UGAL APARATUA
Ugal aparatua gernu sistemaren antzekoa da anatomikoki eta enbriologikoki baina funtzionalki
ezberdinak dira.

Enbrioiaren sexua gEnetikoki zehazten da baina hasiera baten ugal aparatuen gonadak eta hodi
genitalak berdinak dira har eta emeetan. Hau, garapenaren 6.asterarte gertatzEn da eta aldi honi
desberdindu gabeko garaia deritzo.

Garapenaren  6.astetik  aurrera,  gonadetaraino  HASIERAZKO  ERNETZE  ZELULAK
(ERNETZE ZELULA PRIMORDIALAK) heltzen dira. Zelua hauek, ezberdinak dira har eta
emeetan:

- Harretan ernetze zelulen sexu-kromosomak : XY dira

- Emeen kasuan ernetze zelulen sexu-kromosomak: XX dira.

Sexu kromosomen eraginez, gonadetan OBULUTEGIAK edo BARRABILAK eratuko dira.

9.4. Gonadak:
DESBERDIN GABEKO GARAIAN

Hasieran,  enbrioi  barruko zelomaren  atzeko paretako epitelioa  ugaldu  egiten  da  eta  bertatik
sortutako  zelulak  aldameneko  bitarteko  mesodermoan  barneratzen  dira,  bertan  SEXU
LOKARRI PRIMITIBOAK eratzeko. Lokarri hauek epitelio zelomikoarekin lotuta daude eta
DESBERDINDU GABEKO GONADA eratzen dute.

GONADEN DESBERDINTZEA:

Garapenaren 6.astearen inguruan, hasierazko ernetze zelulak gonadetaraino heltzen dira. Ernetze
zelula hauek bitelo sakuaren paretan sortzen dira eta mugimendu ameboideak eginez bertatik
desberdindu  gabeko  gonadetaraino  heltzen  dira.  Zelula  hauek  dituzten  sexu-kromosomen
arabera, gonadetatik egitura ezberdinak eratuko dira:

- Kromosoma sexualak XY badira, BARRABILAK eratuko dira

- Kromosoma sexualak XX badira, OBULUTEGIAK eratuko dira

9.5. Barrabilak:
Y kromosoma sexualaren eraginez gonadetako sexu-lokarri primitiboak ugaltzen jarraitzen dira
eta barrabiletan  lokarri hauetatik 2 motako lokarri eratzen dira:

- - BARRABILETAKO LOKARRIAK (MUINEKO LOKARRIAK).



- -  HAILER-en  SAREKO  LOKARRIAK  (RETE  TESTIS): meheagoak
direnak.

Bi motatako lokarri hauek elkarrekin kontaktuan daude.

Hasieran, barrabiletako lokarriak epitelio zelomikoarekin lotuta daude ; gero lotura hau galdu
egiten da eta barrabileko lokarrien eta epitelio zelomikoaren artean geruza fibrotsu bat agertzen
da : TUNIKA (GERUZA) ALBUGINEOA.

Garapenaren  4.hilabetetik  aurrera  barrabil  lokarriek  ferra  forma  hartzen  dute  eta  beraien
muturrak HALLER-en sareko lokarriekin loturik mantentzen dira.

Ferra formako lokarrietan 2 motako zelula kokatzen dira :

- HASIERAZKO ERNETZE ZELULAK: espermatogonioak

- SERTOLIREN EUSLE EDO EUSKARRI ZELULAK

Ferra formako lokarrien artean dagoen bitarteko mesodermotik beste zelula batzuk desberdintzen
dira:  LEYDIG-en  ZELULAK.  Hauek,  gizonezkoen  sexu  hormona,  TESTOSTERONA,
ekoizten dute.

Barrabil lokarriak, ferra formako lokarriak eta rete testis-eko lokarriak beteak mantentzen dira
pubertarorarte. Pubertaroan, lokarri guzti hauek kanalizatu egiten dira tutu bilakatuz.

Ferra  formako  barrabileko lokarriak  tutu  bihurtzen  dira:  TUTU SEMINIFEROAK  (HAZI
TUTUAK).  Tutu  hauek  rete  testiseko  tutuekin  kontaktuan  daude.  Haller-en  sareko  tutuak
mesonefrosaren beheko giltzurrun tubulu batzuekin kontaktuan jartzen dira. Giltzurrun tubulu
hauek  HODI EPIGENITALAK dira eta  hauek garapenean  zehar  HODITXO  EFERENTE
bihurtzen dira.

 Hoditxo eferente hauek hodi mesonefrikoan (wolff-en hodian) irekitzen dira eta Wolff-en hodia,
aldi berean, HODI DEFERENTE bihurtzen da.

9.6. Obulutegiak:
Gonadetara heltzen diren ernetze zelulen kromosoma sexualak XX badira obulutegiak eratuko
dira.

Hasieran, gonadetako sexu lokarri primitiboak apurtu egiten dira, hau da, horma zelomikotik
askatzen dira eta hauetatik sortutako zelulak (zelula germinatibo primarioak) metatu egiten dira
gonadaren  barrukaldeko  alde  medularrean,  horrela  obulutegiaren  medula  sortuz.  Garapenean
zehar zelula  metaketa hauek desagertu egiten  dira eta ordezkatuak izaten dira  estroma baten
ordez: “medula obarikoa”.

Gonadaren epitelio zelomikoa ugaltzen jarraitzen da eta 7. astean sexu lokarrien neoformazioa
ematen  da.  Horrela,  BIGARREN  BELAUNALDIKO  SEXU  LOKARRIAK  (SEXU
LOKARRI SEKUNDARIOAK) (1)agertzen dira. Lokarri hauek gonadaren alde periferikoan
gelditzen dira eta  LOKARRI KORTIKAL (2)deritze. Hauek gero apurtu, horma zelomikotik
askatu, desegin eta bertatik sortutako zelulak gonadaren alde periferikoan metatu egiten dira,
zelula hauek zelula germinatibo primarioak inguratzen dituzte,  FOLIKULUAK (FOLIKULU
PRIMARIOAK) sortuz 4.hilean. Folikulu asko sortzen dira, 7000-2000000 arteko kopurua hain
zuzen.  

Folikuluetan 2 motako zelula bereizten dira:

- Erdialdean, ernetze zelulak: OBOGONIOAK 

- Obogonioa inguratzen: ZELULA FOLIKULARRAK

Beraz emearen gonadak muller hodiak bat eginak dira.



9.7. Hodi genitalak: 
DESBERDIDU GABEKO GARAIAN

Bi motako gonadek 2 motako hodi genital dituzte bakoitzak:

- HODI MESONEFRIKOA 

- MULLER-EN HODI PARAMESONEFRIKOA 

Muller-en hodi paramesonefrikoa, epitelio zelomikoaren atzeko paretako luzetarako tolestura bat
da.  Tolestura  hau,  inbajinatu  egiten  da  HODI  PARAMESONEFRIKOA  (8) sortuz.  Hau,
goialdetik  enbrioi  barruko  zeloman  irekitzen  da,  behealdetik  bestaldeko  hodi
paramesonefrikoarekin  fusionatzen  da,  konduktu  urinarioan  eta  sinu  urogenitalaren  atzeko
paretan  bukatzen  da,  bertan  goragune bat  sortuz:  TUBERKULU PARAMESONEFRIKOA
(MULLER-en TUBERKULUA) .

HODI GENITALEN EZBERDINTZEA:

Hodi genitalen eta kanpoko genitalen garapena,  fetoak bizitza intra uterinoan dituen hormonen
araberakoa da.

Gizonezkoetan:

Testikulu  fetalen  sertoli  zelulak  substantzia  ez  esteroide  bat  sortzen  dute:  MÜLLER-EN
SUSTANTZIA INHIBITZAILEA . Honek konduktu paramesonefrikoen desagerpena eragiten
du.  Gainera,  TESTOSTERONA  jariatzen  dute,  hau  ehunetan  sartzen  da  eta  bertan
DIHIDROTESTOSTERONAN  eraldatzen dute. Bi jariakin hauek proteina errezeptore batekin
elkartzen  dira  eta  konplexu  guztia  DNAri  atzekitzen  zaio.  Horrela,  erregulatzen  da  gene
espezifikoen transkribapena. Testosteronak hodi paramesonefrikoen diferentzazioa  eragiten du
eta Dihodrotestosteronak, kanpoko genitalen ezberdintzea erregulatzen du.

Tubulo epigenitalak Haller  sarearekin kontaktuan jartzen  dira  eta  hoditxo eferenteak osatzen
dituzte. Beraz, hauek haller-en sareko hodiekin kontaktuan daude eta hodi biltzailean bukatzen
dira.  Hodi  biltzailea  HODI  DEFERENTE   bihurtuko  da  eta  ondoren  HODI  GENITAL
NAGUSIA  izango da.

Hodi  paramesonefrikoak  ia  guztiz  desagertzen  dira  BARRABILETAKO  SERTOLIREN
ZELULETATIK  jariatzen den lehen aipatutako substantzia inhibitzaileari esker: MULLER-en
SUBSTANTZIA INHIBITZAILEA. Hodi paramesonefrikoak 2 ataletan izan ezik desagertzen
dira.

Hodi  deferentearen  garapenean,  bere  hasierako  zatia  kiribildu  egiten  da  eta  zati  honi
EPIDIDIMOA deritzo. Hodi deferentearen urrutiko ataletik ebajinazio bat  sortzen da,  HAZI
XIXKUAREN  EBAJINAZIOA  (BESIKULA  SEMINALAREN  EBAJINAZIOA)  .  Hau
PROSTATAREN   aurretik  dago.  Hastapen  hau  eman  eta  gero  hodi  deferentea  HODI
EJAKULATZAILE   bihurtzen  da  eta  2  hodi  ejakulatzaileak  prostata  zeharkatuz  uretra
prostatikoan bukatzen dira.

Hodi  deferenteak,  beraz,  hodi  mesonefrikoetatik  sortzen  dira.  Honez  gain,  hodi
mesonefrikoetatik beste egitura batzuk eratzen dira:

- Mesonefrosaren  goiko  zatiak  uzten  duen  goiko  arrastoa  EPIDIDIMOAren
APENDIZEA da.

- Mesonefrosaren behealdeko giltzurrun tubuluak  HODI PARAGENITALAK  dira eta
hauek beste arrasto bat uzten dute: PARADIDIMOA .

Hodi paremasonefrikoetatik gelditzen diren arrastoak honako hauek dira:

- Goialdetik: BARRABILEKO APENDIZEA 



- Behealdetik:  PROSTATAREN UTRIKULUA : uretra prostatikoaren atzeko paretako
ebajinazioa, dibertikulua. Beraz, Muller arrastoak ditu.

Amaitzeko,  ureterra  maskuriaren  atze-goialdean  kokatua  dago  eta
hodideferentea, ordea, atze-behealdean.

Emakumezkoetan:

Enbrioi emean hodi paramesonefrikoak tronpetan eta uteroan eraldatzen dira. Kanpoko genitalak
estrogenoak  estimulatzen  dituzte  eta  ezpain  nagusietan,  ezpain  txikietan,  klitorisean  eta
baginaren parte batean bihurtzen dira.

Desagertzen diren hodiak mesonefrikoak dira eta mantentzen direnak paramesonefrikoak.

Muller hodia desarroilatu egiten da eta bertan (paramesonefrikoetan) 3 zati bereizten dira:

- Goialdekoak: zati bertikalak

- Zati horizontalak, erdikalderuntz zuzenduak.

- Behealdekoak:  zati  bertikalak dira,  eskuin  eta  ezkerreko muller-en  hodietako  azken
atalak  erdialdean  fusionatzen  direneko  zatia  da,  hau  gertatzean  HODI
UTEROBAGINALA eratzen dute.

Lehenengo eta bigarren ataletatik umetokiaren tronpak,  FALOPIOREN TRONPAK  eratzen
dira. Gero batzen dira  eta Uteroa eta Baginaren goiko herena sortuko dituzte,  hauek guztiak
egitura mesodermikoak dira. Hirugarren atal fusionatuetatik umetokiaren gorputza, umetokiaren
lepoa eta baginaren goiko herena eratzen dira. Lehenengo biak,  mesenkima geruza batez estaliak
daude eta mesenkima honek MIOMETRIOA  eta PERIMETRIOA eratzen ditu.

Wolf hodiak, ordea, ureterra bakarrik izando dira. 

Hodi  genitalak  hasierako  atalan  gonaden  kanpokaldean  kokatzen  dira,
bigarren  atalan  erdikalderuntz  abiatzen  dira  bertan  beste  aldekoarekin
fusionatzeko hodien hirugarren atala osatuz.

Hodi  paramesonefrikoak  erdikalderuntz  abiatzean,  hauekin  batera  hodi  paramesonefrikoen
atzealdeko TOLESTURA UROGENITALAK  ere atzealderantz abiatzen dira.

Hodi  paramesonefrikoen  hirugarren  atalak  fusionatzean,  tolestura  urogenitalek  zeharkako
tolestura bat eratzen dute:  UMETOKIAREN LOTAILU ZABALA. Lotailu hau umetokiaren
alboko ertzetatik pelbisaren alboko paretetara hedatzen da.

Lotailu hau eratu eta gero,  barrunbe peritonealeko sakontasunean (pelbisean) 2 atal bereizten
dira: 2 ZAKU HONDO edo HUTSUNE:

- ZAKU  HONDO  BESIKULOUTERINOA  /UTEROBESIKULARRA/  UTERO-
BESIKALA: umetokiaren lotailu zabalaren aurrealdean agertzen dena

- ERREZESU UTEROERREKTALA /  DOUGLAS-en  ERREZESUA /  (REKTO-
UTERINOA): umetokiaren lotailu zabalaren atzekaldean agertzen den sakuondoa.

Zaku hondo hauek barrunbe peritonialaren sakontasunean kokatuta daude. Barrunbeko aurreko
paretako peritoneo parietalak gernu maskuria inguratzen du, gero aurreko sakuondoa eratzen du,
ondoren umetokia inguratu eta honen atzean atzeko sakuondoa eratzen du, amaitzeko ondestea
estaliz.

Baginaren  goiko herena  hodi  uterobaginaletik sortzen  da,  hau  da,  hodi  paramesonefrikoetan
dauka jatorria.



Sinu urogenitalaren atzeko partetik, Muller hodia Alantoidesean adosatzen denean,  sortzen diren
BULBO SINUBAGINALETATIK  (egitura  endodermikoak),  sinu  urogenitala  kanalitzatzean
baginaren beheko 2 herenak sortzen dira.

Egitura guztiak 5. hilabete IUrarte egitura mazizoak izango dira, gero hutsuneak desarroilatuko
dituzte. Dena den, tronpak beti tuboak izango dira. 

Alantoidesa + Bagina = BULBA  aldea osatzen dute. 

Alantoidesa + Bagina + Uzkia = PERINEA aldea.

BAGINA:BULBO  SINUBAGINALAK  garatzen  dira  eta  LAMINA BAGINALA   eratzen
dute.  Garapenaren  5.  hilabetean  ebaginazio  baginala  guztiz  kanalizatua  dago.  Baginak
prolongazio batzuk sortzen ditu eta hauek  KUPULA BAGINALA (38)  eratzen  dute (jatorri
paramesonefrikodunak).  Horrela,  baginak  jatorri  bikoitza  dauka:  goiko  herena  konduktu
uterinotik dator, eta beheko bi herenak sinu urogenitaletik. 

Bagina eta sinu urogenitala banatzen dituen egitura HIMENA da.

Emakumezkoan  aurki  daitezke  tubulo  eskretoreen  arrastoak,  hauek  EPOOFOROA  eta
PARAOOFOROA  osatzen  dituzte.  Hodi  mesonefrikoa  desagertzen  da,  zati  bat  izan  ezik,
Epooforoan aurkitzen dena.

9.8. Kanpoko genitalak: 
DESBERDINDU GABEKO ALDIA:

Hasieran,  3.  astean  hain zuzen,   lerro primitiboaren  inguruko zelula  mesodermikoak  kloaka
mintzaren  inguruan  kokatzen  dira  KLOAKA  TOLESTURAK eta  TOLESTURA
URETERRALAK eratuz.  Hauek,  kloaka  mintzaren  aurrealdetik  fusionatu  egiten  dira
TUBERKULU GENITALA sortuz, kanpoko genitalen aurrealdea. Beraz, kloakaren bereizketa
ematen da, guztiz bereizten dira sexu sistema, gernu sistema eta uzkia. Hau, 6.astean ematen da.
Gero, mintz kloakala bitan banatzen da:

- MINTZ UROGENITALA

- UZKI MINTZA

Gauza bera gertatzen da kloaka tolesturekin, 2 tolestura berritan banatzen dira,  TOLESTURA
LABIO EDO ESKROTALAK :

- URETRA TOLESTURAK

- UZKI TOLESTURAK

Uretra tolesturen kanpoaldean goragune 2 agertzen dira: GORAGUNE GENITALAK.

Gizonezkoetan: GORAGUNE ESKROTALAK

Emakumezkoetan: EZPAIN NAGUSIAK 

Garai honetan emea eta arra itxura berdina dute,  hala ere,  emea tuberkulu
genitala  handiagoa  du  arra  baino.  Hori  dela  eta,  aldi  hontan  sexua
determinatzean konfuzioak eman daitezke. 

Bestalde, Kanpo genitalen bereiztea hormonak eragiten dute:

- Arran: Testosterona

- Emean: Estrogenoak



DESBERDINTZE ALDIA:

Gizonezkoak:

Gonadak  mugitzen  dira  eta  arraren  kasuan  kanporatu  egiten  dira.  Beraz,  arretan  barrabilen
jaitsiera ematen da funtzioak ondo matentzeko Tª baxuak behar baititu.

Sexu hormonen (androgenoen) eraginez tuberkulu genitala luzatu egiten da eta FALOA  sortzen
da. Honekin batera uretra tolespenak ere luzatu egiten dira eta beraien artean ildo bat gelditzen
da:  URETRAREN HILDOA .  Hau  inguratzen  duen  epitelioa  jatorri  endodermikoa  du  eta
LAMINA URETERRALA eratuko du.

Jarraian,  uretra  tolespenak  fusionatu  egiten  dira  3.  hilearen  bukaeran  eta  zakileko  uretraren
gehiengoa eratzen dute, zakileko urrutiko atala izan ezik.

Faloaren erpinean, sakonune bat egiten da eta hau zakileko uretraraino heltzen da ZAKILEKO
URETRAREN URRUTIKO ATALA  eratuz: GERNU MEATOA; faloaren erpineko sakonune
batetik sortua,hau 4. hilean ematen da.

Goragune genitalak jaitsi egiten dira, bien artean fusionatu eta ESKROTOA eratzen dute. Dena
den, bereizita daude TABIKE ESKROTALAREN bidez.

Hemen ere tolestura eskrotalak garatzen dira, hauek tuberkulu genitalaren atzean batzen dira eta
poltsa  eskrotala  eratzen  dute.  Hemen  barruan  gobernakulo  genitala  egongo  da,  barrabilak
jaisteko.

Bestalde, seno urogenitala irekita dagoenean gernua aterako da zakila aldetik. 

Tolestura uretralak eta tuberkulu genitala handitzen dira eta zakila eratzen dute. 

Seno urogenitala ixtean uretra glandEaren muturrean bukatuko da.

Emakumezkoak  :  

Tuberkuko genitala luzatu egiten da eta KLITORISA  eratzen du. Uretra tolespenak, baginaren
EZPAIN  TXIKIAK bihurtzen  dira  eta  goragune genitalak  baginaren  EZPAIN HANDIAK
izango  dira,  Muller  hodia  bertan  bukatzen  da.  Bi  uretra  tolespenen  arteko  ildoa  HILDO
UROGENITALA da  eta  honek ezpain  txikien  arteko espazioa  sortzen  du:  BESTIBULOA.
Honetan, uretra eta bagina irekitzen dira.

Gainera, seno urogenitalean 2 zulo egongo dira: 

- GERNU BIDEA

- INTROITO BAGINALA: Muller hodiaren bukaera.

Bi hauek BULBA osatuko dute eta zati guztia PERINEOA izango da.

9.9. Gonaden jaitsiera:
BARRABILEN JAITSIERA:

2.  hilabetearen  bukaeran  testikulua  eta  mesonefrosa  PARETA ABDOMIANLERA   itsatsita
daude, MESENTERIO UROGENITALAREN bidez.

Hasieran, enbrioi barruko zelomaren atzeko paretan GUBERNAKULUM deitutako lotailu bat
agertzen  da.  Hau,  barrabilaren  beheko  muturretik  iztai  eskualdean  dauden  geruza
muskularretaraino hedatzen da.

Abdomenean 3 geruza muskular bereizten dira. Kanpotik sakonerantz izendatuta:

- KANPOKO MUSKULU LAPRANA 



- BARNEKO MUSKULU LAPRANA

- ABDOMENEKO ZEHARKAKO MUSKULUA 

Pareta muskularraren barrukaldean peritoneoa dago.

Gubernakuluma,  beheko  atalaren  aurrealdeko  peritoneoan  ebajinatzen  da  PROZESU
BAGINAL deitutako ebajinazioa  eratuz.  Prozesu  honetan,  gubernakulumak  iztai  eskualdean
dauden  abdomeneko  3  geruza  muskularrak  bultzatu  egiten  ditu  eta  pareta  muskular  hauek
eskrotoan sartzen dira. Hauekin batera gubernakuluma bera ere eskrotoan sartzen da. 

Gonadak arrastaka eramango ditu ere irrigazioa eta inerbazioa. Gonadak jaistean egiten duten
bidea gogoratu egiten du zelula germinatibo primarioen bidaia.

Beraz, hemen pasabide berezi bat eragiten da: PASABIDE INGINALA . Bertatik pasatzen dira:

Arteriak + Zainak + Nerbioak:Barrabilarantz

Deferentea:  Barrabiletik alantoides  aldera.  Honi:  LOKARRI ESPERMATIKOAK.  Jaitsiera
amaitzen da jaiotze momentuan. Prozesu baginala gertatzean, iztai eskualdean hodi 1 eratzen da:
IZTAI HODIA. Hau, iztai eskualdeko muskuluen artean kokaturik dago. Hodiaren muturretan 2
zulo daude: sakonekoa eta azalekoa.

Garapenean zehar, poliki-poliki gubernakuluma laburtu egiten da eta barrabiletik tira egiten du,
horrela barrabila jaisten hasten da poltsa eskrotalera. Laburketa hau aktiboa da, baina fetoa hazi
egiten denez berezko laburketa ere ematen da. Garapenaren 8.hilabete inguruan barrabila iztai
hodiaren sakoneko zuloaren parean kokatzen da. Garapenaren 9.hilabetean zehar, iztai hoditik
pasatuz, barrabila eskrotoan sartzen da.

Behin  eskrotoan  dagoela,  barrabilaren  kanpoaldetik  dauden  geruzak  ondorengo  hauek  dira;
pareta muskularretatik sortutakoak:

- Sakonekoa:  BARNEKO  FASZIA  ESPERMATIKOA:  abdomeneko  zeharkako
muskulutik eratua.

- FASZIA KREMASTERIKOA: abdomeneko barneko muskulu lapranetik eratutakoa.

- KANPOKO FASZIA ESPERMATIKOA : abdomeneko kanpoko muskulu lapranetik
eratutakoa.

Poltsa  esktrotalean  barrabilak  mugitzeko  muskulua  dago:  CREMASTER  MUSKULUA.
Gainera, peritoneoaren parte bat ekartzen du poltsara: barrabilen geruza baginala.

Testikulua  estaltzen  duen  peritoneoaren  geruza   TUNIKA  BAGINALAREN  HORRI
BISZERALA  da.  Zakuaren  gainontzekoa  estaltzen  duen  zatia  TUNIKA BAGINALAREN
HORRI PARIETALA da. 

OBULUTEGIEN JAITSIERA:

Obulutegiak ere gubernakulun lotailuarekin lotuta daude. Gubernakulum hauek obulutegietatik
baginako ezpain handietara hedatzen dira. Emakumeen kasuan gubernakuluma ez da laburtzen;
hala ere, obulutegiak jaitsi egiten dira, lotailu zabalaren atzekaldean kokatzeko.Beraz, gonadaren
jaitsiera ez da guztiz burutuko, obulutegiak mugituko dira baina barruan geratuko dira. Muller
hodiak erdialderantz mugitzean obulutegiak posizio intraabdominalera mugitzen dira. 

Gubernakulumetik 2 motako lotailu eratzen dira:

- Gubernakulumaren goiko zatitik:  OBULUTEGIAREN LOTAILU ESEKITZAILEA
(LOTAILU ZABALA): obulutegitik umetokira doana, obulutegiak, tronpak eta uteroa
batzen ditu.

- Gubernakulumaren  beheko  zatitik:  UMETOKIAREN  LOTAILU  BOROBILA:
Umetoki gorputzaren alboko ertzetatik ezpain handietara doana.



10  .   BELARRIA  
Belarrian 3 atal bereizten dira eta hauetan orri blastodermo guztiak ikus daitezke:

- KANPOKO BELARRIA:  soinu uhinak hartzen dituen  atala,  honen tinpano mintza
ektodermikoa da.

- BITARTEKO  BELARRIA:  soinu  uhinak  kanpoko  belarritik  barneko  belarrira
eramaten dituen atala. Ektodermo, mesodermo eta endodermo egiturak ditu.

- BARNEKO BELARRIA: soinu uhinak nerbio kinada bihurtzen dira bertan. Barneko
atal honek orekaren aldaketak ere hartzen ditu. Ektodermikoa da.

Belarria entzumena eta orekarekin erlazionatutako egitura da.

10.1. Barneko belarria

Garapenaren 22.egunean, 3.  astean hain zuzen,  ERRONBENTZEFALOAren parean  dagoen
azaleko  ektodermoan,  ektodermo  loditasunak  agertzen  dira.:  ENTZUMEN  PLAKAK edo
ENTZUMEN PLAKODAK.

Beranduago, plaka hauek inbajinatu egiten dira eta ondorioz besikulak eratzen dira, gero hauek
ENTZUMEN  XIXKU edo  OTOZISTO   bilakatzen  dira;  jatorriz  ektodermikoak  direnak.
Otozistoa ertz neuraleko zelulen laguntza jasotzen du eta horrela alboetan bi pilaketa edo gongoil
sortzen dira:

- CORTI: entzutezkoa.

- SCARPA:  oreka mantentzen laguntzen duena, honetan nerbio estatoakustikoa sartuko
da, VIII pare kraneala hain zuzen. 

Otozistoetan bi atal bereizten dira: aurrekoa eta atzekoa.

- Atzeko ataletik, parte dortsaletik, ondorengo egiturak eratzen dira:

 UTRIKULUA: Bertatik 3 kanal irtengo dira. 

 UTRIKULUTIK  IRTETZEN  DEN  HODI  ENDOLINFATIKOA
(ZAKU ENDOLINFATIKOA) 

 UTRIKULUTIK IRTETZEN DIREN HODI ERDIZIRKULARRAK
(SEMIZIRKULARRAK)

- Aurreko ataletik, parte bentraletik, ondorengo egiturak eratzen dira:

 SAKULUA

 SAKULUTIK  IRTETZEN  DEN  HODI  KOKLEARRA  EDO
BARRASKILOA

Otozistoetatik  eratutako  egitura  guzti  hauek  zelula  hartzaileak  dituen  MINTZEZKO
LABERINTOA osotzen dute, hau haitzezko aldean harrapatua dago eta ondorioz hezurrezko
laberintoa osatzen du. Laberintoaren barnea LIKIDO LINFATIKOz beterik dago.

SAKULUA ETA HODI KOKLEARRAREN DESBERDINTZEA:

Garapenaren 6. astean  sakuluak tutu formako ebajinazio bat sortzen du: HODI KOKLEARRA
(BARRASKILOA)  . Hau, luzatu eta kiribildu egiten da bi buelta eta erdi emanez 8. astearen
bukaeran. Hodi  honen eta sakuluaren  arteko komunikazioa  HODI SAKULUKOKLEARRA
deitzen da (HENSEN-en HODIA).



Hodi  koklearraren,  Barraskilo  aldearen,  inguruko  mesodermoa  mesenkima  bihurtzen  da  eta
mesenkima honetatik kartilago bat eratzen da. Gero, 10. astean, kartilago honetan bakuolizazio
prozesu bat gertatzen da eta barrunbe 2 agertzen dira: BARRUNBE PERILINFATIKOAK :

- ARRAPALA (RANPA) BESTIBULARRA

- ARRAPALA (RANPA) TINPANIKOA

Bi egitura hauen artean CORTI ORGANOA topatzen dugu. Arrapala biak eratu ondoren, hodia,
zeharkako mozketan itxuraz triangeluarra da eta 3 mintz bereizten dira:

- MINTZ BESTIBULARRA: arrapala bestibularrarekin kontaktuan dagoena.

- MINTZ BAZILARRA: arrapala tinpanikoarekin kontaktuan dagoena.

- HODI  KOKLEARRAREN  ALBOKO  PARETA:  lotailu  espiral baten  bitartez
kartilagoarekin kontaktuan dagoena.

Hodiaren  barneko  angeluraino  kartilagoaren  luzapen  bat  heltzen  da:  KOLUMELA,
barraskiloaren ardatza izango dena.

Hodiaren zoruko zelulak 2 motako gandor edo kresta eratzen dituzte:

- BARNEKOAK

- KANPOKOAK

Barneko  gandorreko  zelulek  ORRI  ESPIRALEKO  LINBOA eratzen  dute.  Honetatik,
gelatinatsua den mintz bat irteten da: MINTZ TEKTORIOA. 

(Hasieran hodi koklearreko zelula guztiak berdinak dira baina 2 motetako gandorrak eratzean
desberdindu egiten dira)

Kanpoko gandorreko zelulek 2 motako zelula ilara sortzen dituzte:

- BARNEKO ZELULA ILARA: ilara bakarra (ziliodun zelulekin)

- KANPOKO ZELULA ILARAK: 3 edo 4 ilara ( ziliodun zelulekin)

Orri  espiraleko  linbotik  sortutako  mintz  tektorioa  kanpoko  gandorretik  sortutako  zelula
ziliodunen gainean kokatzen da hauek estaltzen.

Hodi  koklearreko  zorutik  eratutako  egitura  guzti  hauek  hodi  koklearreko  KORTI-ren
ORGANOA  sortzen dute.  Organo honetan, barneko belarriraino heltzen  diren  soinu uhinak
entzumen  nerbio  kinada  bihurtzen  dira,  sistema  nerbioso  zentralera  heltzen  dira  8.  Pare
kranealaren luzapenei ezker, nerbio auditiboa.  

ENTZUMEN NERBIO KINADEN GARRAIOA:

Kortiren organoraino kortiren gongoileko zelulen LUZAPEN ZENTRIFUGOAK heltzen dira.
Luzapen hauek kortiren organoan sortzen diren entzumen nerbio kinadak hartu eta gongoilen
LUZAPEN ZENTRIPETOEN bitartez,  nerbio  kinadak erdiko nerbio  sistemara  garraiatzen
dira.  Luzapen  zentripeto  hauek  8.bikote  kranealaren  nerbio  zuntzak  dira  (nerbio
estatoakustikoarenak).

Beraz, esan daiteke uhinak etortzean arrapalak mugitzen direla, honen ondorioz Corti organoa
kitzikatu  egiten  da  eta  kinada  zelula  ganglionarretara  pasako  da,  orduan  hauen  axoiak
garraiatuko dute, VII pareko nerbio okulomotorearenak hain zuzen.

Bestalde, Barraskiloan distribuzio tonotopikoa dago:

- Hurbilean: Frekuentzia altuak entzuten dira

- Urrutiko partean edo puntan: Frekuentzia baxuak entzuten dira. 



Hau mekanismo defentsiboa da, izan ere doinua altua bada sistema blokeatu egiten da eta horrela
mina sortzea galarazi egiten da. Eta soinua baxua bada kanalizatu egiten da eta horrela egiturak
gehiago kitzikatzen dira hobeto entzuteko.

OREKAREKIN ERLAZIONATUTAKO EGITUREN DESBERDINTZEA:

Garapenaren 6. astean, UTRIKULUak leuna den ebajinazio bat sortzen du. Ebajinazio honetatik
3 hodi erdizirkular eratzen dira, espazioaren 3 norabideetan. Hodi hauetan 2 mutur daude eta
muturretako bat handituta dago: HODIETAKO ANPULUA. Anpulu hauek desazelerazioarekin
mugitu  egiten  dira,  hau  da,  inertziaren  indarraz  mugitzen  dira.  Beraz  Oreka  dinamikoaz
informatzen  dute.  Beste  muturra  zuzena  da  eta  ez  da  handitzen:  ATAL  ZUZENA
(ANPULARRA EZ DEN ATALA).

Hodi  erdizirkular  2ren  atal  zuzenak  fusionatuta  daude  eta  hodi  amankomun  baten  bitartez
utrikulura  heltzen  dira.  Hodien  anpuluetan,  sentsorialak  diren  organoak  daude:  GANDOR
(KRESTA) ANPULARRAK (ANPULUETAKO GANDORRAK).

Utrikuluaren  eta  sakuluaren  paretan  ere  organo  sentsorialak  daude.  Hodietako  organo
sentsorialetan,  utrikulukoetan  eta  sakulukoetan  orekarekin  erlazionatutako  nerbio  kinadak
sortzen  dira.  Egitura  guzti  hauen  barruan  likido  endolinfatikoa  dago  eta  burua  mugitzen
dugunean likido endolinfatiko hau ere mugitu egiten da eta ondorioz orekaren nerbio kinadak
sortzen dira.

OREKA NERBIO KINADEN GARRAIOA:

Gongoil  bestibularreko,  SCARPA GOINGOILEKO, zelulak  bipolarrak  dira.  Gongoiletako
luzapen  zentrifugoak,  hodi  erdizirkularretan,  utrikuluan  eta  sakuluan  dauden   organo
sentsorialetara, MAKULUETARA, heltzen dira, hauek OTOLITO EDO OTOKONIOAK dira
eta hauetatik oreka informazioa hartu eta gongoilen luzapen zentripetoen bitartez erdiko nerbio
sistemara garraiatzen da. Beraz hauek oreka estatikoaz informatzen dute, buruaren mugimenduak
gorputzarekiko alegia.

Gongoil honetako luzapen zentripetoak 8.bikote kranealaren nerbio zuntzak dira. Nerbio hau,
nerbio mistoa da baina soilik sentsitiboa, ez da nerbio motorea.

10.2. Bitarteko belarria edo erdikoa

Hasieran, bitarteko belarria lehenengo poltsa faringeoaren sakoneko ataletik eratzen da.

Tinpano kutxa primitiboaren  ondoko mesenkimatik  BELARRIKO HEZURTXOAK  eratzen
dira: lehenengo hartu brankialetik mailua eta ingudea trigeminoaren nerbio murtxikatzailearen
inerbazioa  jasotzen  dutenak,  eta  bigarren  arku  brankialetik  ointokia  edo  estriboa,  nerbio
fazialak inerbatzen duena.

Garapenaren  8.hilabetera  arte  belarriko  hezurtxoen  inguruko  mesodermoa  desagertu  gabe
mantentzen  da,  beranduago  guztiz  desagertzen  da.  Orduan,  hezurtxoen  inguruan  sortu  den
barrunbe  berria,  tinpano  kutxa  primitiboaren  endodermoak  estaltzen  du.  Horrela,  BEHIN
BETIKO  TINPANO  KUTXA (BITARTEKO  BELARRIA)  eratzen  da.  tal  honek  guztiz
mekanikoa  den  inpultsoa  egiten  du,  beraz,  hemen  sortutako malformazioak  erraz  ordezkatu
daitezke.

10.3. Kanpoko belarria

Kanpoko  belarrian  KANPOKO  ENTZUMEN  BIDEA eta  KANPOKO  BELARRIAREN
PABILOIA daude. Kanpoko entzumen bidea lehenengo arraildura brankialetik eratzen da.

Garapenaren 3.hilabetean lehenengo arraildura brankialeko sakoneko zelulek betea den tapoi bat
eratzen  dute:  MEATOAREN TAPOIA.  Hau,  7.  hilabetean  desagertu egiten  da  eta  BEHIN
BETIKO ENTZUMEN BIDEA  eratzen da.



Kanpoko belarriaren eta bitarteko belarriaren artean TINPANO MINTZA dago, hau 3 orrialde
blastodermikoez  eratuta  dago:  endodermoa,  ektodermoa  eta  mesodermoa.  Mintz  honen
inerbazioa Trigeminoak egiten du eta hau ikutserakoan min oso handia eragiten du.

Kanpoko  belarriaren  pabiloia  lehenengo  arraildura  brankialaren  inguruko  6  mesenkima
goragunetik eratzen da: Lehenengo arku brankialetik 3 mesenkima goragune eta bigarren arku
brankialetik  beste  3,  arku  brankialen  arrastoetatik  etortzen  da  beraz.  Eta  ondorioz  arku
brankialen nerbio guztien inerbazioa dauka:

- Bagoa eta Trigeminoa

- Glosofaringeoa

- Faziala eta trigeminoa: beheko lobuloa inerbatzen dute.

Mesenkima goragune hauetatik BELARRI PABILOIAREN ATALAK sortzen dira:

- TRAGO

- ANTITRAGO

- HELIX

- ANTEHELIX 

- ANTEHELIXAREN GOIKO ADARRA 

- MASKORRA (KONTXA



11. BEGIA

Garapenaren  22.egunean,neuroporoak  oraindik  irekita  egongo  dira,  prosentzefaloaren  alboko
zatietatik 2 ebajinazio agertzen dira:  BEGI BESIKULAK edo  KOPA OPTIKOA.  Besikula
hauek hazi eta azaleko ektodermoarekin kontaktuan jartzen dira; orduan, ektodermoan loditasun
bat  agertzen  da:  KRISTALINOAREN  LODITASUNA  edo  KRISTALINOAREN
PLAKODA(PLAKODA OTIKOA);  honek  kristalinoa  garatuko  du.  Besikula  optikoa  eta
kristalinoa  dortsaldean  sortuko  dira,alboetan.Aurpegia  eratzean,aurrerantz  joango
dira,prominentzia frontalaren aurrean, eta begi frontalak sortuko dira.

Jarraian,  begi  besikulak  inbajinatu  egiten  dira  BEGI  KOPA bihurtuz.  Begi  kopa  hauetan
kanpoko  eta  barneko  geruza  bat  bereizten  dira.  2  geruzen  arteko  espazioa  BARRUNBE
INTRARETINIANOA edo BEGI BARRUKO ESPAZIOA da.

Begi besikuletan agertzen den inbajinazioa begi besikularen beheko azaleran ere egiten da eta
hemen egiten den inbajinazioaren ondorioz, begi koparen beheko azaleran fisura bat agertzen da:
ARTEKA KOROIDEOA edo KOLOBOMIKOA. Arteka honetan kokatzen diren odol hodiak,
ODOL HODI HIALOIDEOAK dira.

Hau,gero, itxi egingo da.Baina batzuetan ez da ondo ixten  eta  irisean fisura bat  agertzen da.
Fisura hau duten pertsonek ondo ikusten dute,baina argi gehiago sartuko zaie.

Begi kopa prosentzefaloarekin loturik mantentzen da BEGI PERIKULUAREN bitartez.

Garapenean zehar arteka koroideoaren alboko ezpainak fusionatu egiten dira eta arteka desagertu
egiten da. Begi kopak, kanpo eta barneko geruzen artean borobila den zulo bat uzten du, gero
zulo hau  BEGI NINIA edo PUPILA izango da.  Arteka koroideoa desagertzean,  begi  kopa
berriro borobil bihurtzen da.

Prozesu hauek ematen ari diren bitartean kristalinoaren loditasuna barneratu egiten da eta xixku
bihurtzen da. Xixku hau begi koparen barruan kokatzen da.

Begian 3 zelula-geruza bereizten dira:

- Barnekoa, BETSAREA(ERRETINA): begi kopa ektodermikotik eratua.

- Kanpoko mesodermoa, UBEA edo KOROIDESA: betsarearen mesodermotik eratua

- Geruzarik kanpokoena, ESKLEROTIKA: betsarearen mesodermotik eratua

Begi  kopa  ektodermikoan  2  zelula-geruza  bereizten  dira:  kanpokoa  eta  barnekoa.  Kanpoko
geruzaren  zeluletan  PIGMENTU  BIKOR asko  agertzen  dira  eta  kanpoko  geruza  hau
betsarearen  GERUZA PIGMENTARIOA bihurtzen da;zelula hauek mielina pigmentu beltza
dute argia hartzeko. Barneko zelula-geruzako zelulek garapen desberdina daukate betsarearen
atzeko 4 bostenetan eta betsarearen aurreko bostenean.

Betsarearen atzeko 4 bostenetan zelula hauek 3 motako zelulak eratzen dituzte:

- ZELULA FOTOHARTZAILEAK 

 KONOAK:kolorearen hartzaile (koloreen kinada transmititu)

 BASTOIAK:zuri-beltzean analisatu.

- NEURONAK: zelula nerbiosoak

- EUSKARRI ZELULAK

3 zelula mota hauek geruza ezberdinetan kokatzen dira. Geruza pigmentarioaren ondoko zelula-
geruza GERUZA FOTOSENTIKORRA da eta bertan konoak eta bastoiak kokatzen dira. Argia
sartzean, fotohartzaileen gainean errebotatuko du.Horregatik, erretina inbertsoa dela esaten da.



Geruza fotosentikor honen sakontasunean  KANPOKO NUKLEO GERUZA agertzen da, eta
honen  barruan  BARNEKO NUKLEO GERUZA.  Barneko nukleo geruzaren sakontasunean
ZELULA GANGLIONARRETAKO GERUZA agertzen da.

Geruza  ganglionarreko  zeluletatik  irtetzen  diren  AXOIAK,  IKUSMEN  NERBIOAREN
AXOIAK dira.

Betsarearen  atzeko 4 bostenei  BETSAREAREN IKUSMEN ATALA deritze.  Bestetik,  begi
sakondurako leku  batean  konoen  kontzentrazioa  bakarrik egongo da:MACULA LUTEA edo
FOVEA. Hau beheko eta kanpo kuadranteetan dago; hori dela eta, kono eta bastoi distribuzioa ez
da uniformea izango. Fovean ere erretinaren ikusmen zorrotzena dago.

Betsarearen aurreko bostenean, begi koparen barneko zelulak ilara bakarreko zelula geruza bat
bezala mantentzen dira. Zati honi BETSAREAREN ATAL ITSUA deitzen zaio eta bertan 2 zati
bereizten dira:

- Atzeko  zatia,  tolespenekin:  ATAL ZILIARRA edo  GORPUTZ  ZILIARRA.Hau
kristalino  inguruan  dago  eta  hodiak  gehi  zelulak  ditu.Begiko  bi  humoreak  jariatuko
ditu:BEIRAZKOA eta URTSUA.

Humoreak  mesodermikoak  dira  eta  begiaren  presioa  mantentzen  dute.Presioa  asko
handitzen bada,GLAUKOMA gaitza sortuko da.

- Aurreko  zatia:  IRIS-eko  ATALA.Koroideoak  irisaren  kolorean  ere  hartuko  du
parte.Hala  ere,kolorea  pigmentu  mailaren  araberakoa  da.Baso  koroideoak  argiaren
arabera uzkurtu edo erlaxatzen dira kolorea aldatuz.

Adb.zenbait  abere  albinok   pigmenturik  ez  dutenez  begiak  gorriak  izango
dituzte,koroideoaren basoak ikusten zaizkielako.

Betsarearen atal urtsua eta ikusmen atala begi kopatik eratzen dira eta jatorri ektodermikoa dute,
begi  kopa prosentzefalotik eratzen baita.Gainera, zelula  ganglionarren axoiak erretinaren zati
honetatik irtengo dira.

Betsarearen  iris-eko  atalaren  kanpoko  mesenkimatik  (mesenkima  ektodermikoa)  2  muskulu
eratzen dira:

- BEGI NINIAREN MUSKULU ESTUTZAILEA( ESFINTERRA)

- BEGI NINIAREN MUSKULU ZABALTZAILEA (DILATADOREA)

Muskulu  hauen  zabalketari  MIDRIASIS  deritzogu  eta  estutzeari,berriz,  MIOSIS.  Lehengoa
ekintza sinpatikoa da eta bigarrena,ordea,parasinpatikoa.

Betsarearen atal ziliarraren kanpoko mesenkiman muskulu zilirrak eratzen dira, atal ziliarreko
tolesturak mugitzeko.

Atal ziliarra, barnealdetik, kristalinoarekin lotzen da lotailu baten bidez: KRISTALINOAREN
LOTAILU ESEKITZAILEA edo ZINNen ZOMULA. Muskulu ziliarrak hemendik tiratuko du
eta lotailua uzkurtu edo zabalduko da kristalinoaren makurdura aldatuz.

Betsarearen inguruko mesodermotik baskularra (odol hodiekin) eta pigmentatua den geruza bat
eratzen  da,  UBEA edo KOROIDESA.  Ubearen  kanpoko  mesodermotik  begiaren  geruzarik
kanpokoena sortzen da, geruza fibrotsu bat: ESKLEROTIKA.

Koroidesaren kanpo geruzan esklerotida kornea dago eta honen aurreko parte gardena KORNEA
izango  da.Bi  atal  hauen  artean,ANGELU  ESKLEROKORNEALA  sortuko  da  eta  hemen
SCHLEMN  kanala  dago.Honetan  humoreen  birziklapena  emongo  da.Begi  huore  hauen  bi
segmentu sortuko dituzte eta euren muga kristalinoa izango da.Atzekoa beirazko humorea eta
aurrekoa,berriz, humore urtsua.



Begiaren aurrealdean dagoen mesodermoan barrunbe bat agertzen da: BEGIAREN AURREKO
GANBARA. Ganbara honen atzekaldeko mesodermotik MINTZ IRIDOPUPILARRA eratzen
da. Hasieran minz honek begi ninia ixten du.

Ganbararen  aurreko  mesenkimatik  KORNEAREN  EHUN  PROPIOA eratzen  da.  Hau,
atzealdetik esklerotikarekin jarraitzen da.

Garapenean zehar, mintz iridopupilarra desegin egiten da eta ondorioz, aurreko ganbara atzeko
ganbararekin  komunikatuta  gelditzen  da  begi  ninitik.  ATZEKO  GANBARA,  iris  atzeko
partearen eta kristalinoaren aurreko aurpegiaren artean kokaturik dago. 

Aurreko ganbararen aurrekaldeko kornean, azalaldetik sakontasunera 3 geruza bereizten dira:

- Azalekoa: azalaldeko ektodermotik sortutakoa.

- Tartekoa: kornearen ehun propioa

- Sakonekoa: Aurreko ganbarak estaltzen duen geruza epitelial bat.

Hasieran, garapenaren 5.asterako azalaldeko kristalinoaren plakoda barneratu eta kristalinoaren
xixku bihurtzen da; hau, betsarearen barnean kokatzen da.

Kristalinoa, hasieran, xixku bat da; beranduago, xixkuaren atzeko paretako zelulak ugaldu egiten
dira  eta  KRISTALINOAREN  ZUNTZ  PRIMARIOAK agertzen  dira.  Hauek  aurrerantz
luzatzen  dira  kristalino  xixkuaren  aurreko  parteraino  heldu  arte.  Zuntz  primario  hauek
KRISTALINOAREN NUKLEOA eratzen dute.

Garapenean  zehar,  xixkuaren  atzeko paretatik 2.belaunaldiko kristalinoaren  zuntzak  agertzen
dira:  KRISTALINOAREN ZUNTZ SEKUNDARIOAK.  Hauek ere aurrerantz abiatzen dira
eta primarioek ez bezala, kristalinoa inguratu egiten dute,  BEHIN-BETIKO KRISTALINOA
eratuz.

Gorputz  ziliarrean kristalinoaren  itxura determinatzen  duen muskulu ziliarra egongo da. Hau
ertz-neuraletik sortuta dago eta kristalinoaren itxura aldatuko du erretinaren gainean objektuaren
irudia ipintzeko:AKOMODAZIOA.

ADB.Miopeek irudia aurrerago enfokatzen dute eta hipermetropeek ,berriz, atzerago.

Begi koparen barrualdean, betsarea eta kristalinoaren arteko ehun mesodermiko bat dago. Ehun
hau,  begi  kopan barneratzen da arteka koroideotik pasatuz.  Mesenkima honetatik  ARTERIA
HIALOIDEOAK,  edo  ODOL HODI  HIALOIDEOAK eratzen  dira,  kristalinoa irrigatzen
dutenak.  Garapenarekin,  odol  hodien  urrutiko  ataltxo  bat  desagertu  egiten
da.Gainera,garapenean,kristalinoa  abaskularra  bihurtuko  da.Hortaz,arteria  hialoideoa  erretina
bakarrik irrigatuko du eta honen erdian egongo da.

Begi koparen barneko mesenkima honetatik betsarearen eta mesenkimaren arteko  GORPUTZ
BITREOA eratzen  da;  mesenkimak  eratzen  duen  zuntz-sare  tridimentsionala.  Sare  honen
barneko zuloetatik GAI GELATINAKARA eratuko da.

Ikusten ditugun irudiak, betsareraino heldu behar dira. Irudi-izpiek, kornea zeharkatu eta begi
ninitik begi  barrura  sartzen  dira.  Betsarera heltzeko kristalinoa zeharkatu behar da.  Irudiaren
distantziaren arabera, kristalinoa zabaldu edo estutu egiten da, gero irudia betsarera bidaltzeko.
Betsarean, izpiak, ikusmen nerbio kinada bihurtzen dira kono eta bastoietan.

Begi kanpoan,mesodermotik muskulu intrinsekoak eta nerbio okulomotoreak sortuko dira.Hauen
artean oso koordinazio zehatza egongo da.Koordinazio hau erronboentzefaloaren mailan emango
da.

Betazalak ere mugituko dira.Goiko betazalek muskulu berezia dute eta okulomotoreagaz dago
erlazionatuta. Bestetik,mintz konjuntiboak begia babestuko du eta trigeminoak irrigatuko du.



IKUSMEN NERBIOA:

Betsarearen  ikusmen  ataleko  geruza  ganglionarreko  zeluletatik  irteten  diren  axoiak
atzekalderuntz abiatzen dira, begi koparen atzeko paretara; eta ikusmen perikuluan biltzen dira,
nerbio optiko bihurtuz.

Pedikulo optikoaren erdian arteria hialoideoaren atal bat egongo da.Gero, hau ERRETINAREN
ARTERIA ZENTRALA deituko da.

Gainera,nerbio optikoaren kanpoko azala koroidesaren luzapen batengatik egongo da estalita:
piaraknoides eta duramadre.

Ikusmen perikuluaren mailan dauden barne eta kanpoko zelula-geruzak fusionatu egiten dira eta
nerbio optikoaren inguruko eusle zelulak eratzen dira: ZELULA NEUROGLIALAK. 



Glosategia 



ZIRKULAZIO APARATUA

ALTZO  KORONARIOA  :  eskubiko  aurikulara  sartu  baino  lehen  dagoen
zabalgune bat.

ANASTOMOSIA: 2 hodien arteko lotura. 

ANASTOMOSIS HEPATOSUBKARDINALA:  beheko  zain  kabaren   zati
hepatikoa.

AORTA DORTSALAK:  enbrioiaren  goiko  muturretik  behekoraino  abiatzen
diren aortak arteriak.

AORTAREN  MAKUAK  (ARKUAK):  aortaren  zakua  eta  atzeko  aortak
kontaktuan jartzen dituzten arkuak. 

AORTAREN ZAKUA: atzeko  aortekin kontaktuan dagoen hodi kardiakoaren
urrutiko zatia. 

ARTERIA  KONOA:  bentrikulen  irteeran  kokatutako  hodi  kardiakoaren
bulboaren tarteko zatia. 

ARTERIA ONFALOMESENTERIKOAK: saku bitelinoan pareka agertzen diren
hodiak  dira.  Fusioa  jasotzen  dute  eta  mesenterio  dortsalean  dauden  arteriak
eratzen dituzte.

AZIGOS ZAIN NAGUSIA: Eskuineko 4. eta 11. zain interkostalak eskuineko b.
suprakardinalean  amaitzen  dira,  zeinek  beheko  zainren  alde  terminalarekin
azigos nagusia eratzen du.

BALBULA  BIKUSPIDEA  edo  MITRALA  :  ezkerreko  hodi
aurikulobentrikularrean dagoen bi balbaz osatutako balbula. 

BARRUNBE PERIKARDIKOA:  enbrioiaren alde toraxikoan kokatuta dagoen
barneko zeloma.  Hemen hodi kardiakoa kokatzen da. 

BALBULA  TRIKUSPIDEA:  eskubiko  hodi  aurikulobentrikularrean  dagoen
3balbako balbula 

BELARRITXOA: Aurikularen pareta trabekularra.

BULBO PRIMITIBOA:  hodi kardiakoaren bulboaren hurbileko  atala.  Bertan
eskubiko bentrikuluaren zati bat garatuko da. 

CRISTA DEVIDENS: septum secundum-eko beheko ertza.  Eskuin aurikuleko
odolaren  parte  bat  esker  aurikulara  pasatzea  eragozten du.  Odol hori  eskuin
aurikulan  geratzen  da  non  burua  eta  besoetako  goiko  zaintik  datorren  odol
desoxigenatuarekin nahasten da.

ENBOR ARTERIOSO: bihotz hodiaren bulbo zatiaren urrutiko atala.

ENDOKARDIOA: hodi kardiakoaren barruko mintza da, endotelioa osatzen du. 

ENDOKARDIO  BEHEKO  KUXINTXOA  :  bentrikuluen  trenkada  egitean
sortzen den egitura. 



EPIKARDIOA: Hodi kardiakoari babesa ematen dion azkeneko geruza.

ERRETEN (KANAL) AURIKULOBENTRIKULARREN: Aurikula komunaren
eta hasierazko bentrikuluaren artean oso komunikazio estua ahalbidetzen duen
erretena.

ERTZ  BULBOBENTRIKULARRA: Bulboaren  hurbileko  atalaren  eta  atal
bentrikularraren artean dagoen ertza.

ESK. GOI INTERKOSTALEN ENBORRA: azigos nagusian amaitzen den ezk.
Goi zain interkostalen enborraren antzekoa.

ESKUINEKO ETA EZKERREKO HODI  AURIKULOBENTRIKULARRAK:
almohadilatxoak  fusionatzen  direnean  erreten  aurikulobentrikularra  bi  hodi
hauetan banatuta geratzen da. 

EZKER ENBOR BENOSO BRAKIOZEFALIKO:  aurreko  zain  kardinalen
artean ematen den anastomosia.

EZK.  GOI ZAIN INTERKOSTALEN ENBORRA:  ezkerreko  enbor
brakiozefalikoan  amaitzen  den  beheko  ezker  kardinaleko  bukaera  eta  goiko
kardinalaren zatia,  lodiera  gutxikoa.  2.  eta  3.  gune interkostaketik  jasoko  du
odola.

FORAMEN edo ZULO OBALA:septum secumduma ez du aurikula kabitatea
bitan banatuko beheko partean zulo hau uzten duelako

FORAMEN  OBALAREN  BALBULA: septum  primum  eta  secunduma
fusionatu  egiten  dira  eta  septum  primum-aren  beheko  parteak  balbula  hau
osatuko du.

GIBELAREN LOTAILU BOROBILA:eskuin  zilborreste  zain  obliteratzean
sortua.

GOIKO ZAIN MESENTERIKOAK: heste meharraren asa primitiboa irrigatzen
duenak, eskumako zain onfalomesenterikoan du jatorria.

HEMIAZIGOS: 2 zain suprakardinalen artean anastomosia eratu ondoren, ezker
suprakardinala  batez  ere  azigos  nagusia  irrigatuko  du.  Egoera  hauetan,  zain
hemiazigos deritzo.

HILDO BULBO-BENTRIKULARRA: aurikularen irteera da. Bentrikula gunea
eta bulbo kardiakoaren artean kokatuta dago.

HODI  ENDOKARDIAKOA  edo  KARDIAKOA:  Barrunbe  perikardikoan
kokatzen den bihotzaren hodia. 

INFUNDIBULOA : bentrukuluetako atal leuna.

ILARGIERDI BALBULA: Birika arteria eta aortaren irteeretan dauden balbulak

KABA ZAINA: gorputzaren odol benosoa jaso eta eskuin aurikulara eramaten
duten duten goi eta behe kaba zaink. 



- GOIKO KABA: Eskuineko zain kardinal komunak eta goikoaren alde
proximalak  eratutakoa.  Goik  gorputz  adarren,  buruaren  eta  enborraren
odola jasotzen du.

- BEHEKO KABA:  Beheko  gorputz  adarren,  pelbisaren  erraien  eta
abdominalen odola jasotzen du.

KANAL  AURIKULO-BENTRIKULARRA:  aurikiula  eta  bentrikularen  artea
dagoen erretena.

KONDUKTU ARTERIOSO:  birika  arteria  aortarekin  lotzen  duena.  Horrek,
gorputzeko odola oraindik arnas funtzioa ez duten birikietara joatea galarazten
du. Izan ere,  birika enborretik pasatzen den odol gehiena aortara pasatzen da.
Konduktu hau umea jaio eta gutxira obliteratzen da.

KONDUKTU  HEPATIKOAK: Sinusoide  hepatikoen  eta  bihotzaren  arteko
komunikazioa.

KUXINTXO ENDOKARDIKOAK: erreten aurikulobentrikularrean kokatutako
zelula ugalpenak.

LEHENGO ARKU AORTIKOAK (baraileko  arku  aortikoak):  plaka
kardiogenikoaren  errotazioaren  eta  hodi  endokardiakoen  fusioaren  ondorioz,
aorta dortsalen alde kranealek lehenengo arku brakialaren mesenkiman sartuta
dauden eta arku forma duten eratutako aldeak.

LOTURA SINOAURIKULARRAREN:  Altzo koronarioa eta aurikula komuna
kontaktuan jartzen duen lotur bakarra.

METAKETA  ANGIOGENIKOAK:  plaka  neuralaren  bi  aldeetan  dauden
metaketa isolatuak.

MIOKARDIOA : Hodi kardiakoaren  tarteko muskuluzko geruza.

ORRI  EPIMIOKARDIAKOA :  mesodermoaren  errail  orriak  sortutako  hodi
endokardikoa inguratzen duen mintza.

OSTIUM PRIMUM:  . Septum primuma ez da erreteneraino guztiz heltzen eta
almohadiletara iritsi baino lehen, (beheko partean) uzten duen zuloa. 

OSTIUM SECUMDUM :  ostiem primuna  guztiz  itxi baino  lehenago septum
primum-aren goikaldean sortzen den zulo bat

PORTA: Goiko  eta  beheko  zain mesenterikoen  eta  zain  esplaknikoen  artean
sortutakoa.// Duodeno inguruan dauden zain onfalomesenterikoak eratzen duten
isurbidea.

SEPTUM  PRIMUM  :  Aurikularen  goikalde  dortsalean  sortzen  den  ertz
faltziformea

SEPTUM  SECUMDUM:  Septum  primumaren  eskumaldean  sortzen  den
bigarren gandor bat. 

SEPTUM SPURIUM : balbula benosoak batzean sortzen den gandorra.



SINUS VENARUM:  Hasieran aurikularen atzean kokatzen den sinu  benosoa
eskumako aurikularen paretara inkorporatzenean osatzen den honen zati leuna.

SINUSOIDE  HEPATIKOAK: Hazten dauden kordoi hepatikoak  benen bidea
oztopatzean eratzen duten sare baskular zabala.

TABIKE  INTERBENTRIKULAR  MUSKULOTSUA:  bentrikulak  batzean
eratzen den muskulozko tabikea. 

TABIKE AORTIKOPULMONARRAREN: enbor arteriosoa bitan banatzen duen
tabikea.

TRABEKULA: bentrukuluetako atal trabekulatua. 

ZAIN KARDINALAK: enbrioiaren odola jasotzen dute.  2 talde berezten dira
hauen barruan:

- Goiko zain kardinalak: odola enbrioiaren alde zefalikotik jasotzen dute.

- Beheko zain kardinalak: odola enbrioiaren beste ataletik jaso. 

Bi zain hauek batu egiten dira bihotzera heldu baino lehen zain kardinal komuna
sortuz.

ZAIN KONDUKTUA: Honen bidez plazentako zirkulazioa haztean, zuzeneko
harremana  sortuko  da  ezker  zilborreste  zain  eta  eskuin  konduktu  (hodi)
hepatokardiakoaren artean.

ZAIN LAPRANA edo OBLIKUA. : Altzoan irekitzen den ezkerreko aurikularen
zaina. 

ZAIN LOTAILUA (ligamento benoso): konduktu benosoa obliteratzean sortua

ZAIN ONFALOMESENTERIKOAK: odola saku bitelinotik   sinu benosora
eramaten dute

ZAIN SUBKARDINALA:  Gorputzeko  pareta  dortsaletik  irrigazioa  jasotzen
duten  beheko  zain  kardinalak  2  hodi  luze  legez  eratu  ondoren,  agertutako
sistema benoso berria.  Zain hauek, mesonefrosaren barnealdetik ateratzen dira
eta poliki-poliki errai hauen irrigazioaz arduratuko dira (beheko zain kardinalei
zegokiena), eta alde zefalikoan, beheko kardinaletan amaituko dira.

ZAIN SUPRAKARDINALAK: Beheko zain kardinalak obliteratzean agertzen
den laugarren sistema benosoa. gorputzeko paretaren odola jasotzen dute zain
interkostalen bidez, horren ondorioz, beheko b. kardinalen funtzioaz arduratzen
dira.

ZILBORRESTEKO ARTERIAK:  aortaren  beheko  ataletik  ateratzen  diren  2
arteriak.  Oxigeno  gutxiko  odola  (%58ko  saturazioa)  arteria  hauen  bitartez
karenara abiatzen da bertan oxigenatzeko.

ZILBORRESTE  ZAINAK: biloxka  korionikoetan  hasi  eta  odol  oxigenatua
garraiatzen  dute  enbrioiraino/plazentako  odol  oxigenatua  fetora  itzultzeko
erabiltzen duen zain.



DIGESTIO APARATUA

ARDATZ LAPRANA: urdailaren ardatz nagusia, goi-ezkerretik behe-eskumara
doana.

EPIPLOI NAGUSIA: Digestio hodiaren biraketak burutu ondoren, mesogastrio
dortsala  eta  epiploi  txikia  luzatzearen  ondorioz  sortzen  den  poltsa  itxurako
egitura. 

EPIPLOI TXIKIA (lotailu gastrio-hepatikoa): mesogastrio bentralean, gibelaren
atzeko  atalaren  eta  urdailaren  arteko  zelula  mesodermikoek  sortzen  duten
mintza. 

EPIPLOIAREN TRANSKABITATEA: biraketa  egin  ondoren,  hasieran
urdailaren eskumaldea den eta gero atzekaldea bilakatu eta sakonduko den gunea

ERRETRAKZIOA:  lokarrian  herniatutako  heste  lakioaren  gorputzean
barneratzeko prozesua.

FAKTORE HIPERGLIZENIANTEA:  glukagoiaren eraginez, odoleko glukosaz
glukogenoa sortzeko ekintza.

FAKTORE HIPOGLIZENIANTEA:  intsulinaren  eraginez,  odoleko  glukosa
metabolizatzeko ekintza.

GIBELAREN EREMU BILUZIA:  peritoneorik  gabeko  gibelaren  goiko
aurpegia, diafragmaren beheko aurpegiarekin kontaktuan dagoena.

GIBELAREN HILIOA: lotailu gastrio hepatikoaren oinaldea.

GLUKAGOIA:  langerhans  isloteetako  alfa  zelula  leinuak  jariatzen  duen
hormona.

HEMATOPOIESIA: odol zelulak sortzeko prozesua.

HEMOKATERESIA:  hematieak  birrintzeko  prozesua,  bizitza  bukatzen
zaienean.

HERNIA FISIOLOGIKOA:  lokarrian  ematen  den  bitarteko  hestearen
garapenaren garaia.

HESTE LAKIO PRIMITIBOA: Bitarteko hestea luzatzearen ondorioz sortutako
egitura, adar kraneala eta adar kaudala dituena.

HODI ZISTIKOA:  behazun xixkua  eta  hodi  hepatikoa  komunikatzen  dituen
hodia.

INTSULINA:  langerhans  uharteetako  beta  zelula  leinuak  jariatzen  duen
hormona.

KARDIASA: urdailaren hasierako aldea, alde zefalikoa.

KARUNKULA NAGUSIA: water  anpuluak  duodenoaren  mukosan  ateratzen
duen muturra. 



KARUNKULA TXIKIA: santorini hodiak duodenoaren mukosan ateratzen duen
muturra.

KOLEDOKO  HODIa:  hodi  hepatikoaren  degeneraziotik  sortzen  den  hodia,
gibela eta hestea komunikatzen dituena.

KUPFFER ZELULAK:  septum  transversum-en  mesodermotik  sortzen  den
zelula leinua.

LANGERHANS UHARTEAK: hareko ehun endokrinoko zelulen metaketa.

LINFOPOIESIA: linfozitoak sortzeko prozesua.

MARRA PEKTINEOA: Uzki  hodiaren  urrutiko  eta  hurbileko  zatien  artean
dagoen eta odoleztatzea ere mugatzen duen lerroa. 

MECKEL DIBERTIKULUA: ileonetik  zilborreraino  doan  hodi  bitelinoaren
arrastoa.

SINUSOIDEAK: zain bitelinoak eta lokarri hepatikoak gurutzatzearen ondorioz
sortzen diren sistema benoso bereziak.

LOTAILU FALTZIFORMEA:  mesogastrio  bentralean,  abdomeneko  aurreko
paretaren  eta  gibelaren  arteko  zelula  mesodermikoek  eratzen  duten  higitai
formako egitura.

PILOROA: urdailaren bukaerako aldea, alde kaudala.

SANTORINI HODIA: harearen iraizpen hodi laguntzailea, antzinako dortsaleko
iraizpen hodiaren hurbileko zatitik sortzen dena.

SINU UROGENITALA: alantoidesa  eta  atzeko  hestea  ere  banatzean,
alantoidesaren hurbileko zatiak hartzen duen izena.

TRENKADA UROREKTALA: .  Atzeko  hestearen  eta  alantoidesaren  arteko
zelula mesodermikoek sortzen duten trenkada 

UNCUS-a:  prozesu  unzinatuan pankreasaren  azpian  dagoen  antzinako
bentraldeko arrastoa (gako itxurako apofisia).

WATER ANPULUA: wirsung  hodiaren bukaeran muskuluarekin kontrolatzen
den egitura txikia.  

WINSLOW HIATOA: epiploiaren  transkabitatearen  eta  gibelaren  hilioaren
arteko komunikazioa. 

WIRSUNG HODIA:  harearen  iraizpen  hodi  nagusia,  antzinako  bentraldeko
hodiaren eta dortsaldeko hodiko azken zatiaren arteko fusiotik sortua.

ZUHAITZ HEPATIKOA:  duodenoaren mailatik atera eta septum transversum-
eko mesodermoan sartzen den adarkaduradun endodermozko gibel hastapena.



BARRUNBE SEROSOAK:

APENDIZE:  Heste  meharraren bukaeran sortzen den hoditxoa,  bertan zelula
linfatikoa sortu.

DIAFRAGMA:  Muskulozko  eta  fibrazko  bandeja  antzeko  muskuloa.  Erdian
nerbio  freniko  atal  tendinotsua  du  eta  inguruan  atal  muskularra.  Zentroan,
HIATOAK, pasabide haietatik pasa aorta, esofago eta  beheko bena kaba.

DUODENO: Urdailaren ostean datorren hestearen partea, lehen bihurgunea.

EREMU KARDIOGENIKOA:  Bihotzaren  funtzioa  betetzen  duen  gunea,
enbrioia planoa denean; bertako zelulak lehenengo taupadak eman.

ERDIKO HESTEA: Duodeno beste erdia, heste mehea eta kolonaren lehenengo
bi herenak sortzen dituen hesteko atala.

ERRETEN PERIKARDIOPERITONEAL:  Kanal  hauek  peritoneo  eta  toraxa
komunikatzen dute, gero hauek tapatzeko mintz PLEUROPERITONEAL eratu.

GUNE ZELOMIKO: Liseri hodia garatu ahal izateko gorpuz barruan usten den
eremu hutsa:

HILIOA: Gibelaren sarrerako atala. Art. hepatiko, art, porta eta hodi koledokoa
osatuak.

INTRAPERITONEAL eta  RETROPERITONEAL:  Erraien  mesoa  zehazten
dute.  Lehenengoak,  erabat  peritoneoz  inguratutako  gorputz barruan  eratutako
erraiak dira eta bigarrenak, kordoian eratutako meso bentral gabeko erraiak dira.

MESOA: Erraiak, paretarekin lotzen dituzten mitz zerosoak. Peritoneoko minz
bikoitzak dira eta Mintz Parietala eta Errai mintza bereizten dira. Bestalde erraiei
babesa ematen diete. 

PERIKARDIOA:  Bihotza  eratzen  den  toraxeko  barrunbea.  Birikiena
BARRUNBE PLEURALa da. 

POLTSA OMENTALA: Urdailaren atzean dagoen mesogastro aldean sortzen da
eta kolona eta heste meheari babes bentrala eman. Luzapena sortzen du hori egin
ahal izateko eta atal horri EPIPLOI HANDIA deritzo.

SOMATOPLEURA eta  ESPLAKNOPLEURA orriak: Mesodermotik eratortzen
dira eta hobi amniotikoa eta saku bitelinoa inguratzen dute. Enbrioiak tolesdura
zefalokaudala jazatean gorputzan sartzen dira eta mesoa osatzen dute.

SEPTUM TRANSVERSUM:  Gorputz  barnean  sarzten  den  kuña,  diafragma
osatu  eta  gorputzaren  goi  eta  behe  atalak  (  Barrube  toraxiko  eta  barrunbe
peritoneal ) bereiztu.

TOLESDURA PLEUROPERIKARDIOA: Alboko hormako mesoetatik sortzen
dira eta gero mintz batzuk eratzen dituzte, hauek Septum tranversumarekin eta
heste  gorriko  edo  ESOFAGOKO atzeko  mesoarekin  fusionatzean  Diafragma
eman.



SISTEMA UROGENITALA  :  

OBULUTEGIAK:

BIGARREN  BELAUNALDIKO  SEXU  LOKARRIAK  (SEXU  LOKARRI
SEKUNDARIOAK): Gonadetan 7.astean sexu lokarrien neoformazioa ematean
sortzen diren lokarriak dira.

LOKARRI  KORTIKALAK: Bigarren  mailako  lokarriak  gonadaren  alde
periferikoan gelditzean artzen duten izena.

FOLIKULUAK  (FOLIKULU  PRIMARIOAK):  Lokarri  kortikalak  apurtzean
sortzen  diren  zelulak  zelula  germinatibo  primarioak  inguratzen  dituztenean
sortzen diren egiturak.

OBOGONIOAK: Folikuluen artean bereizten den zelula mota bat, ernetze zelula
dena. 

ZELULA FOLIKULARRAK:  Folikuluen  artean  bereizten  diren  beste  zelula
mota bat, obogonioak inguratzen dituzte.

HODI GENITALEN DESBERDINTZEA:

HODI MESONEFRIKOA: Bi motatako gonadek dituzten hodi genital mota bat.

MULLER-EN HODI PARAMESONEFRIKOA: Bi motatako gonadek dituzten
beste  hodi  genital  mota,  epitelio  zelomikoaren  atzeko  paretako  luzetarako
tolestura bat da. 

HODI PARAMESNEFRIKOA:  Muller-en hodi paramesonefrikoaren tolestura
inbaginatzean sortzen da.

TUBERKULU PARAMESONEFRIKOA (MULLER-en TUBERKULUA):
Hodi  paramesonefrikoa  konduktu  urinarioan  eta  sinu  urogenitalaren  atzeko
paretan bukatzean sortzen den goragunea da.

Gizonezkoetan:

MÜLLER-EN  SUSTANTZIA INHIBITZAILEA:  Testikulu  fetalen  sertoli
zelulak sortzen duten substantzia ez esteroidea. 

TESTOSTERONA:  Testikulu  fetalen  sertoli  zelulek  jariatzen  duten hormona
maskulinoa.

DIHIDROTESTOSTERONA:  Testosterona  ehunetara  heltzean  eta  bertan
eraldatzean sortzen den hormona berria. 

HODI DEFERENTE: Tubulo epigenitalak Haller sarearekin kontaktuan jartzean
hodi biltzailean bukatuko dira eta hau hodi deferentea bihurtuko da.   

HODI GENITAL NAGUSIA: Hodi deferentea honetan bihurtuko da.



BARRABILETAKO SERTOLIREN ZELULAK:  Barrabiletan aurkitzen  diren
zelula bereziak.

EPIDIDIMOA: Hodi deferentearen hasierako zati kiribildua da. 

HAZI XIXKUAREN EBAJINAZIOA (BESIKULA SEMINALAREN
EBAJINAZIOA): Hodi deferentearen urrutiko atalean sortzen den ebaginazioa.

PROSTATA: Hodi deferentean dagoen zati berezia.

HODI EJAKULATZAILEA edo ISURTZAILEA: Hastapena eman eta gero hodi
deferentea honetan bihurtzen da.

EPIDIDIMOAren APENDIZEA: Mesonefrosaren goiko zatiak uzten duen goiko
arrastoa.

HODI PARAGENITALAK: Mesonefrosaren behealdeko giltzurrun tubuluak.

PARADIDIMOA: Hodi paragenitalak utzitako arrastoa.

BARRABILEKO APENDIZEA:  Goialdean  hodi  paramesonefrikoetatik
gelditzen diren arrastoak.

PROSTATAREN UTRIKULUA:  Behealdean  hodi  paramesonefrikoetatik
gelditzen  diren  arrastoak,  uretra  prostatikoaren  atzeko  paretako  ebajinazioa,
dibertikulua.

Emakumezkoetan:

HODI UTEROBAGINALA:  Muller-en  hodietako  azken  atalak  erdialdean
fusionatzean sortzen den atala. 

FALOPIOREN TRONPAK: Umetokiaren tronpak dira.

MIOMETRIOA:  Umetokiaren gorputza eta lepoa estaltzen dituen mesenkima
geruzak osatzen duen atala.

PERIMETRIOA:  Umetokiaren gorputza eta lepoa estaltzen dituen mesenkima
geruzak osatzen duen atala.

TOLESTURA UROGENITALAK: Hodi paramesonefrikoan dauden tolesturak. 

UMETOKIAREN LOTAILU ZABALA:  Tolestura urogenitalek eratzen duten
zeharkako  tolestura  da.  Lotailu  hau  umetokiaren alboko  ertzetatik  pelbisaren
alboko paretara hedatzen da. 

ZAKU HONDO BESIKULOUTERINOA (UTEROBESIKULARRA)(UTERO-
BESIKALA): Umetokiaren lotailu zabalaren aurrealdean agertzen dena.

ERREZESU UTEROERREKTALA/  DOUGLAS-en ERREZESUA/ REKTO-
UTERINOA):  Umetokiaren  lotailu  zabalaren  atzealdean  agertzen  den  zaku
hondoa.

BULBO SINUBAGINALA:  Sinu  urogenitalaren  atzeko  partetik  sortzen  den
egitura endodermikoa.



BULBA: Alantoidesa eta Bagina osatutako atala.

PERINEA: Alantoidesa, Bagina eta uzkia osatutako atala.

BAGINA: Emakumezkoaren ugal aparatuaren zatia.

LAMINA BAGINALA: Bulbo sinubaginala garatzean sortzen den egitura.

KUPULA BAGINALA:  Baginak  sortzen  dituen  prolongazioak,  jatorri
paramesonefrikodunak.

HIMENA: Bagina eta sinu urogenitala batzen dituen egitura.

EPOOFOROA: Tubulo eskretoreen arrastoak osatutako egitura.

PARAOOFOROA: Tubulo eskretoreen arrastoak osatutako egitura.

KANPOKO GENITALAK: DESBERDINDU GABEKO ALDIA:

KLOAKA TOLESTURAK:  Lerro  primitiboaren  inguruko  zelula
mesodermikoak kloaka mintzaren inguruan kokatzean sortzen den egitura. 

TOLESTURA URETERRALAK:  Lerro  primitiboaren  inguruko  zelula
mesodermikoak kloaka mintzaren inguruan kokatzean sortzen den egitura.  

TUBERKULU GENITALA:  Kloaka tolesturak eta tolestura ureterralak kloaka
mintzaren  aurrealdetik  fusionatzean  sortzen  den  eta  kanpoko  genitalen
aurrealdea den egitura da.

MINTZ UROGENITALA: Mintz kloakala bitan banatzean sortzen den egitura.

UZKI MINTZA: Mintz kloakala bitan banatzean sortzen den egitura.

TOLESTURA LABIO EDO ESKROTALAK: Kloaka tolesturak bitan banatzean
sortzen diren egiturak.

URETRA TOLESTURAK: Tolestura labio edo eskrotalen tolestura bat. 

UZKI TOLESTURAK: Tolestura labio edo eskrotalen tolestura bat.

GORAGUNE GENITALAK:  Uretra  tolesturen  kanpoaldean  sortzen  diren  bi
goraguneak.

GORAGUNE ESKROTALAK : Gizonezkoen goragune genitalak.

EZPAIN NAGUSIAK: Emakumezkoen goragune genitalak.

KANPOKO GENITALAK: DESBERDINTZE ALDIA:

Gizonezkoak:

FALOA:  Sexu  hormonen  eraginez  tuberkulu  genitala  luzatzean  sortzen  den
egitura. 

URETRAREN HILDOA: Uretra tolespenen artean geratzen den ildoa da.



LAMINA URETERRALA:  Jatorri  endodermikoa  duen  uretraren  ildoa
inguratzen duen epitelioa.

ZAKILEKO URETRAREN URRUTIKO ATALA:  Faloaren erpinean zakileko
uretraraino heltzen den sakonunea da. 

GERNU MEATOA:  4.  Hilean  faloaren  erpineko  sakonune  batetik  sortutako
egitura da.

ESKROTOA: Goragune genitalak jaistean eta fusionatzean sortzen den egitura.

TABIKE ESKROTALA:  Eskrotoan  bi  goragune  genitalak  bereizten  dituen
tabikea.

Emakumezkoak:

KLITORISA: Tuberkulu genitala luzatzean eratzen den egitura.

EZPAIN TXIKIAK: Uretra tolespenak egiten duten egitura.

EZPAIN HANDIAK: Goragune genitalak egiten duten egitura.

BESTIBULOA: Ezpain txikien arteko espazioa da.

GERNU BIDEA: Sinu urogenitalaren zulo bat da.

INTROITO BAGINALA:  Sinu  urogenitalaren  zulo  bat  da,  Muller  hodiaren
bukaera.

BULBA: Gernu bidea eta introito baginala osatzen duten atala.

PERINEOA: Zati guztia da, bulba eta uzkiaren batura.

GONADEN JAITSIERA:

Barrabilen jaitsiera:

PARETA ABDOMIANLA:  Testikulua eta mesonefrosa itsatsita  dauden pareta
da.

MESENTERIO UROGENITALA:  Testikulua  eta  mesonefrosa  pareta
abdominalera itsatsita mantentzen dituen egitura.

GUBERNAKULUMA: Enbrioi barruko zelomaren atzeko paretan agertzen den
lotailua.

KANPOKO MUSKULU LAPRANA: Abdomenean dagoen geruza bat.

BARNEKO MUSKULU LAPRANA: Abdomenean dagoen geruza bat.

ABDOMENEKO ZEHARKAKO MUSKULUA:  Abdomenean dagoen geruza
bat.

PROZESU BAGINALA: Gubernakuluma  beheko  atalaren  aurrealdeko
peritoneoan eratzen duen ebajinazioa.

PASABIDE INGINALA: Gonadak jaistean eragiten duten pasabidea.



LOKARRI ESPERMATIKOAK:  Barrabiletatik  alantoides aldera pasatzen den
hodi deferentea. 

IZTAI HODIA: Prozesu baginala gertatzean iztai eskualdean eratzen den hodia
da.

BARNEKO FASZIA ESPERMATIKOA:  Barrabilaren  kanpoaldetik  dagoen
geruza, abdomeneko zeharkako muskulutik eratua.

FASZIA KREMASTERIKOA:  Barrabilaren  kanpoaldetik  dagoen  geruza,
abdomeneko barneko muskulu lapranetik eratutakoa.

KANPOKO FASZIA ESPERMATIKOA:  Barrabilaren  kanpoaldetik  dagoen
geruza, abdomeneko kanpoko muskulu lapranetik eratutakoa.

CREMASTER MUSKULUA:  Poltsa  eskrotalean  barrabilak  mugitzeko
muskulua da.

TUNIKA BAGINALAREN ORRI BISZERALA :  Testikulua  estaltzen  duen
peritoneoaren geruza da.

TUNIKA BAGINALAREN HORRI PARIETALA:  Zakuaren  gainontzekoa
estaltzen duen zatia.

Obulutegien jaitsiera:

OBULUTEGIAREN LOTAILU ESEKITZAILEA (LOTAILU ZABALA):
Gubernakulumaren  goiko  zatitik  ateratzen  den  lotailua  da,  obulutegitik
umetokira doa, beraz, obulutegiak, tronpak eta uteroa batzen ditu.

UMETOKIAREN LOTAILU BOROBILA:  Gubernakulumaren beheko  zatitik
ateratzen  den  lotailua  da,  umetoki  gorputzaren  alboko  ertzetatik  ezpain
handietara doana.



ARNAS APARATUA:

ALBEOLO:  poltsa  albeolarretan  dauden  bronkio  segmentarioen  amaierako
egitura biribilak, bertan egin gas trukea.

BARRUNBE PLEURALA: 2 pleuren arteko tartea edo zonaldea.

BIRIKEN HAZTAPENAK:  hodi  laringeotrakealaren  beheko  muturretik
agertzen diren bi luzapen dira, mesodermo esplaknikoan jatorria dutenak.

BRONKIOAK: trakeatik ateratzen diren arnasbideko 2 adarkadura nagusiak.

BRONKIOEN HASTAPENAK: trakeatik ateratzen diren adar primitiboak dira.

EPIGLOTISA: laringearen kartilagoa da, arnasbidea itxi edo ireki dezakeena.

ERTZ TRAKEOESOFAGIKOA:  Trakea eta aurreko hestearen artean norantza
kaudalean eratzen den ertza.

GAINAZALEKO TENTSIOA:  ur  molekulek  egiten  duten  indarra  da  itxura
mantentzeko.

HODI LARINGEOTRAKEALA: arnas  bidearen haztapena  da,  endodermotik
garatzen dena.

KANAL PERIKARDIOPERITONEALAK: birika  haztapenak  sartzen  diren
erretenak dira, hauek toraxa eta peritoneoa komunikatzen dute.

LOBULOAK: Birikietan bereizten diren adarkadura multzoak.

MUSKULU ESTRIADO EDO FONATZAILEAK:  Laringe  eta  aurreko
hestearen  mugan agertzen diren hitzegiteko muskuluak.

NEUMOZITO I:  zaku  terminalaren  aroan,  zelula  kubikoak  plano  bihurtzean
agertzen den zelula mota bat

NEUMOZITO II: aurrekoaren beste mota.

TABIKE ESOFAGIKOA: 2 ertzak fusionatzean eratzen den egitura.

TIROIDEA,  KRIOIDEA ETA ARITENOIDEA:  laringaren  beste  kartilago
batzuk.

PLEURA BISZERALA: Birikak estaltzen dituzten zeloma pareta

PLEURA PARIETALA: Gainerako zeloma pareta da.

SURFAKTANTEA: fofolipido, kolesterol eta proteinen nahasketa bat da, agente
tentsioaktibo moduan jokatzen duena.





Patologia eta
klinika  HEZUR SISTEMA:  

BUREZURRAREN ANOMALIAK:

-Kranoeskisia:  oso akatsa  handiak kraneoan, batzuetan  ananezefaliarekin konbinatua izatean
datza.  Oso  maiz  gertatzen  dira  kraneoko  akats  tsikiak,  hala  nola,  burmuineko  ehunaren
(enzefalozele), meningeen (meningozele kraneala) edota biek herniatzea. 

-Kraneosinostosia/kraneostenosia: sutura bat edo gehiago goiz ixtean gertatzen da. Kraneoaren
itxura  suturen  menpe  dago.  Honen  ebakuntzak  zailtasunak  ditu  hezurrek  bat  egiteko  joera
dutelako.

-Sutura  sagitala  lehenago ixten  bada,  hedatze frontal  eta  okzipitala  gertatzen  da  eta
kraneoa luze eta estu geratzen da (eskafozefalia). 

-Sutura koronala behar baino lehenago ixten bada, kraneoa motz eta garai geratzen da
akrozefalia edo turrizefalia deitutakoa.

-Alde  bateko  sutura  koronal  eta  lambdoidea  lehenago  ixten  badira,  kraneostosi
asimetrikoa gertatzen da, plagiozefalia izenekoa.

-Mikrozefalia burmuineko  anormaltasun  bat  da,  burmuina  ez  da  garatzen  eta  ondorioz,
burrezurra ez da hedatzen. Umeek atzerapen mentala izan ohi dute.

GORPUTZADARREKO IRREGULARTASUNAK:

Amelia gorputzadar  bat  edo  gehiago  falta  direnean  gertatzen  da.  Bakarrik baldin  badituzte
eskuak  edota  hankak  enborrera  lotuta  hezur  txiki  batekin  meromelia  deitzen  da.  Batzuetan
gorputzadarrak ondo garatuta daude, baina laburregiak dira, kasu honetan  mikromelia deituko
da.

Anomalia  hauek  ez  dira  oso  maiz  gertatzen  eta  herentziazkoa  da.  Talidomida  farmakoa
somniferoa dena eta goragaleen eta zorabioen kontra erabiltzen dena, hartu zuten emakumeen
seme-alabek malformazio hauek izan zituzten. Gaur egun frogatuta dago farmako horrek forma-
anormaltasunak edo hezur luzeen falta, hesteen atresia edota bihotz-anormaliak eragiten dituela. 

Polidaktilia: Hatz supernumerarioak izatean datza. Normalean ez dira lotura muskular egokiak
gauzatzen polidaktilia sufritzen duen pertsonak. 

Sindaktilia:  Egoera  normalean  atzamarren  artean  dagoen  mesenkima desagertzen  da.  Ez da
batere arraroa honek ez desagertzea eta kasu honetan atzamar bat baino gehiago lotu ahal dira,
batzuetan hezurrak ere lotu daitezke.

“Mano en pinza de langosta”:  Malformazio honetan bigarren eta laugarren metakarpoen eta
euren ehun bigunen artean arroildura anormala dago. Ia beti hirugarren metakarpo eta falange
hezurrak falta dira eta atzamar erakuslearen eta hatz lodiaren fusioa egon daiteke. Eskuaren bi
zatiak aurkakotasunean daude eta otarrain bateko pintza bezala erabiltzen dira.



Hankaokerra edo ekinobaro:  Normalean sindaktiliarekin batera gertatzen da,  gizonetan eta
batzuetan herentziazkoa da. Oinazpia barrurantz jotzen du eta abdukzio eta oin-zolako flexioa
agertzen da. Badirudi uteroan jarritako hanken posizioa zerikusia duela.

Jaiotzetiko  aldakaren  luxazioa:  Emakumeetan  agertu  ohi  da  eta  azetabulu  eta  femurraren
burlaren garapen falta adieratzen du. Normalean jaiotze ondoren gertatzen da lokadura, baina
jaio aurreko aroan hezurraren irregulartasuna gertatzen da. Badirudi ipurdiko jarrerak eragina
duela.  

Akondroplasia:  Hezur luzeen plaka epifisarioen prozesu endokondralaren aldaketa da eta bere
ondorioa  nanismoa da,  oinordetzan  hartzen dena.  Bi  gorputzadarrak oso laburrak dira,  burua
normala edo pixka bat handiagoa da eta aurpegian azpigarapena agertzen da. Garapen mentala
normala izaten da.

Akromegalia:  Jaiotzetiko  hiperpituitarismoagatik  gertatzen  da  eta  aurpegi,  esku  eta  oinen
neurriz kanpoko hazkuntza dira sintomak. Batzuetan gigantismoa eragin dezake. 

MUSKULU-SISTEMA:

-Anomaliak: muskulu bat edo gehiagoren eza oso maiz gertatzen da. Adb: bular handia, palmar
txikia, atzeko serratoa edo krural-laukia.

BARRUNBE SEROSOAK:

-Hernia  diafragmatikoa:  Mintz  pleouroperitoneal  bat  edo  biak  ez  dituztenean  kanale
perikardioperitonealak ixten gertatzen da. Peritoneo eta pleura kasu honetan komunikatzen dira
gorputzeko atzeko horman. Honen ondorioz, errai abdominalak sar daitezke kabitate pleuralean. 

-Itsua  eta  kolon  mugikorrak:  Egoera  normalean  goranzko  kolona  sabeleko  hormara  dago
itsatsita eta peritoneoz inguratuta dago. Mesokolon zati bat izateak itsu mugikorra eragiten du.
Oso kezkagarria denean, kolonaren mesenterioa ez da itsatsi atzeko hormarekin eta mesenterioa
goiko  arteria  mesenterikoan  alboratuta  geratzen  da.  Mesenterioa  luzeegia  da  eta  hesteen
mugimendu arraroak eragiten ditu.

ZIRKULAZIO SISTEMA:

-Kanal aurobentrikularraren anormaltasunak: 
“Almohadilla”/kuxin  endokardiakoak  kanala  ezkerra  eta  eskuma aldeetan  banatzen  du  baina
bentrikulen  arteko tabikeko mintz  zatian  eta  ostium  primun-ren ixtean ere  parte hartzen  du.
Kuxinek  bat  egiten  dutenean,  kanal  aurikulobentrikular  iraunkorra sorrarazten  du.
Tabikearen  akats  honen  ondorioz  aurikula  bakarra  eta  bentrikulu  bakarra  daude,  zulo
aurikulobentrikularrak banatua. 

Ostium primun akatsa: kasu honetan tabike interbentrikularra ixten da. Gehienetan trikuspide
balbulan arraildura bat ere egoten da. 

Trikuspidearen balbek ez badute bat egiten atresia trikuspidea gertatzen da. Akats honekin beti
zulo obalaren iraunkortasuna, bentrikuluen arteko tabikearen akatsa, eskumako bentrikuluaren
hipoplasia eta ezkerreko bentrikuluaren hipertrofiarekin dator lotuta.

-Bentrikuluen arteko tabikearen anomaliak: 

Tabike bentrikularraren akatsa/ bentrikuluen arteko komunikazioa. Hasieran bentrikuluen arteko
komunikazioa 8.aste intrauterino arte izatea normala da. Gero, anormaltasuna bihurtzen da pars
membranaceak eta tabike tronko-konalaren funtzioen akatsak nabarmendu daitezkeelako. 



Aurikulen arteko komunikazioa,  berriz,  jaio bezain lasten  ixten  da  lehenengo arnasketarekin.
Batzuetan gazteak auskultatzean “soplo juvenil” deitutakoa entzuten da  bihotzean  eta  horrek
aurikulen  arteko  komunikazioa  dagoela  adierazten  du.  Honen  sintomak,  sukar  handia,
gaixotasuna eta presioaren txikitzea dira. Hala ere, heldutasunean desagertu ohi da. 

-Tronko eta konoaren anomaliak:

Ertz  tronkokonalak  ez  direnean  fusienatzen  ezta  beherantz  joaten  bentrikuluengana,  tronko
arterioso iragankorra gertatzen da. Birika-arteria banatu gabeko tronkoren goiko aldetik irtetzen
da. Ertzek bentrikuluen  arteko tabikearen sorreran parte hartzen dutenez, gaixotasun  honekin
batera bentrikuluen arteko tabikearen arazoa gertatuko da. 

Batzuetan tabike tronkokonala ez du bere bide normala egiten eta espirala izan ordez, beherantz
egiten du lerro zuzen  baten moduan. Ondorioz, aorta eskumako bentrikulutik jaiotzen da eta
birika-arteria ezkerrekotik. Anomalia honen izena baso handien transposizioa da. 

GAIXOTASUN ZERRENDA:

Tubo neuralaren akatsak: 

-Anenzefalia  25.egunean ez itxi aurreko neuroporoa
                                                                                                  α-fetoproteinak (biopsia)
-Espina bifidoa  27.egunean ez itxi atzeko neuroporoa                (AFP)

-Atresia esofagiko (polihidroamnios): Arnas bidea liseri hoditik sortu edota faringearen garapen
txarra, komunikazioa dagoela edota pasabidea ez dela ondo eratu

-Giltzurrun atresia (oligohidroamnios)

-Eritroblastosis fetala:      Umea Rh +
                        Ama Rh –

-Soplo juvenil (Comunicación Inter Auricular) sukarra, gaixoa, presio gutxi

-PCA: Persistencia conducto arterioso 

Hodi arteriosoa/ Botal hodia jarraitu- birikaren odol benosoa aortara pasa (zianosia)

-Miastenia  gravis:  azetilcolinasarik  ez;  muskulu  ahulezia;  ehun  timoa  agertzen  da;
neurotransmisorerik ez

-Orejas de implantación baja: belarrien malformazioak

-Hipertentsio kraneala, deshidratazioa ikusi fontanelak begiratu

-Amelia, gorputzadarrik gabe, apikalak 5.astean.

-Duodenoaren duplikazio edo estenosia (5-8 aste duodenoaren birkanalizazioa txarto)

-Meckel-en dibertikulua  saku bitelinoaren arrastoak ileon-ean (apendize bezalako sintomak)

-Almorranak  marra pektineoan dilatazio benosoak

-RCI / PEG: Retardo del crecimiento intrauterino/ Pequeños para la edad de gestación. Oso gutxi
pisatzen  dute  kontuan  izanda  bere  gestazio-aroa.  Ondorioak: adimen-urritasunak,  sortzetiko



gaixotasunak,  mekonio-aspirazioa,  hipogluzemia,  hipokaltzemia,  SDR  (síndrome  de  distrés
respiratorio). Kausak: kromosoma-mutazioak, sortzetiko infekzioak (errubeola, zitomegalobirus,
toxoplasmosia  eta  sifilia),  amaren  elikadura  eta  bizitza  sozioekonomiko,  tabakismoa,
alkoholismoa, drogak…

-Tamainu handiko fetoak (normalean gizonezkoak). Ondorioak: heriotza, erikortasuna. Kausak:
haurdunaldi luzeegia edo amaren diabetea.

-Mintz hialinoaren gaixotasuna:  mortalitate handia,  arnas-ahultasuna,  ehun ez-oxigenatu, gai-
surfaktante  gutxi.  Cruces  pioneroak  surfaktantearen  ikerketan  eta  22  asteko  umeak  aurrera
ateratzen.

-Metaplasia: Arnasteko epitelio ordezkatua izaten denean beste egitura erresistente batekin, ez
dagokion epielioa topatu, lesio prekantzerosoa topatu.

-Intersexoaren sindromea: 

-Sindrome de insensibilidad androgénica/feminización  testicular:  karga genetiko XY,
ehuna ez da izan sensible testosteronaren aurrean, emearen kanpoko genitalak, inglean 2 masa
edo ehun testikular aurkitu.

-Turner  sindromea:  karga genetiko XO,  ez  obulutegi,  ez  barrabilarik,  ez  gonadarik,
kanpoko genitalak emakume bezala. 

-Testículo en ascensor/funicular: barrabilak gorantz joateko gaitasuna daukate, taktoan begiratu
behar da ea barruratz sartzen diren, mugitzen diren biak.ç

-Criptorkidia (barrabil oculto): barrabil bat bakarrik edo ez, operatu daitezke, barrabilak sabelean
daude eta T altuarekin tumoreak sor dezakete.

-Malformazioak sistema urogenitalan:

-seno urogenitala ez itxi eta ondorioz, gernua atera alde bentraletik: hipospadias
-ehunen sentsibilitatea behar da, bestela emakumeen genitalak.

-Begien malformazioak:

-“Ojos de bruja”: fisura koroideoa ez ondo itxi, iris koloredunean ikusi malformazioa,
ez dute ondo ikusten.

-Irisa ez ondo ireki

-zabaldu gune interretinianoa: ikusten dute gauza bat flotatzen egongo balitz bezala,
bere retina ikusten ari dira, hipertentsioagatik gerta daiteke.

-desprendimiento de retina.  Retina jausi,  fotohartzaile eta  pigmentuen  arteko erlazio
kimiko gutxiago, ez dago pigmentuarekin erlazioa, ez da informazioa transmititzen.

-glaukoma: beirazko humorea eta humore urtsuaren arteko presioa handitzen bada ahal
du itsutasun sortu erretina aplastatu daitekeelako edo Schlemn kanalaren problemak. 

-Begi miopeak

-Begi hipermetropeak




