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Gaiaren aurkibidea

• 1. Nutrizio-funtzioa

• 2. Digestio-prozesua

• 3. Arnasketa

• 4. Digestio-aparatua eta arnas aparatua zaintzea



1. Nutrizio-funtzioa



Nutrizio-funtzioa

• Gure gorputzak ondo funtzionatzeko 
behar ditugu:

• Energia: erabiltzen dugu 
edozertarako (jateko, mugitzeko, 
ikasteko, kirola egiteko…).

• Materialak: hazteko eta etengabe 
berritzen diren gure gorputzeko 
atalak ordezkatzeko erabiltzen ditugu 
(adibidez, larruazaleko zelulak).

• Nutrizioaren barruan bilduta daude 
bizitzeko beharrezkoak diren energia eta 
materialak lortzeko prozesuak.



Nutrizio-funtzioa

Materiala + energia 
elikagaiak hartuz 
lortzen ditugu.

Elikagaiek 
mantenugaiak

dituzte. 

Mantenugaietatik 
energia lortzeko, 
zelula-arnasketa 
egin behar dugu.

Energia ematen diguten                        substantzia sinpleak.
Material modura erabiltzen dugun 

Gorputzaren barruan gertatzen den erreakzio kimiko bat: 
mantenugaiak + oxigenoa = energia eta karbono dioxidoa



Mantenugaiak

• Zenbait taldetan sailkatzen dira:

Karbohidratoak edo 
gluzidoak

•Energia ematen digute 
bizkor.

•Landare-jatorritako 
elikagaiek dituzte.

•Adibidez: azukrea, 
frutak, patatak, ogiak 
eta zerealak.

Gantzak edo lipidoak

•Energia asko ematen 
digute, baina gluzidoek 
baino askoz motelago.

•Animalia-jatorrikoak 
dira batzuk (gurina).

•Landare-jatorrikoak 
dira beste batzuk 
(oliba-olioa).

Proteinak

•Beharrezkoak hazteko 
eta gure gorputza 
konpontzeko.

•Adibidez: lekaleak, 
arrainak, haragiak, 
esneak eta arrautzak.

Bitaminak

•Ezinbestekoak gure 
gorputzean gertatzen 
diren prozesuen 
funtzionamendurako.

•Adibidez: fruta eta 
barazkiak.

Ura eta gatz mineralak

•Edarietatik eta 
elikagaietatik lortzen 
dugu.

•Fruta eta barazkietan 
daude.



Nutrizioa, urratsez urrats
1. Digestio-prozesua:

• Elikagai bat mastekatzean, digestio-prozesua hasten da digestio-aparatuan.

• Elikagaitik mantenugaiak ateratzen dira eta odolera igarotzen dira.

2. Arnasketa:

• Aireko oxigenoa arnas aparatuan sartzen da eta odolera igarotzen da.

• Arnas aparatuak sortutako karbono dioxidoa kanporatzen du.

3. Zirkulazioa:

• Zirkulazio-aparatuak odolera igarotako mantenugaiak + oxigenoa gorputzeko zelula guztietara 
eramaten du.

• Zelula-arnasketa gertatzen da eta hondakin-substantziak sortzen dira eta odolera joaten dira.

4. Iraizketa:

• Odola iraitz-aparatutik (aparato excretor) igarotzean, iragazi (filtrar) egiten da, hondakin-
substantziak bereizteko eta gernuaren (txisaren) bitartez kanporatzeko.



Digestio-prozesua digestio-aparatuan 
gertatzen da eta hiru fase ditu: 
• Digestioa.
• Xurgatzea.
• Hondakinak kanporatzea



Digestio-aparatua

• Digestio-aparatua digestio-
prozesua egiten duten 
organoez osatuta dago:

Listu-guruina

Ahoa

Hestegorria

Faringea

Gibela
Urdaila

Heste meharra

Heste lodia

Uzkia

Pankrea
Digestio-hodia:

• Ahoa, faringea, 
hestegorria, 
urdaila, heste 
meharra, heste 
lodia eta uzkia.

Guruin erantsiak:

• Listu-guruina, 
gibela eta 
pankrea.

• Haien zeregina 
digestioa errazten 
duten likido 
batzuk sortzea da.



Digestioa
• Elikagaien mantenugaiak lortzeko prozesua da. Hiru fase ditu:

Hortzek elikagaiak 
txikitzen dituzte eta 
listu-guruinek listua 

isurtzen dute.

Mihiak elikagai txikituak 
listuarekin nahasten ditu 

eta elikadura-boloa 
sortzen da horrela.

Elikadura-boloa 
faringean zehar eta 
hestegorrian behera 

jaisten da eta urdailera 
iristen da.
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Urdailaren paretetan 
urdail-urinak sortzen 

dira. 

Urdailaren mugimendu 
batzuei esker, urinak 
elikagaiekin nahasten 

dira.

Urinak elikagaiekin 
nahastean kimoa 

sortzen da.U
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Heste meharrean 
nahasten da kimoa urdail-
urinarekin eta pankreako 

urinarekin eta 
behazunarekin (gibelako 

urina).

Urin horien bidez, kimoa 
kilo bihurtzen da.

Kiloa elikagaien 
mantenugaiz eta elikagai-
hondakinez osatuta dago.
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Xurgatzea
• Xurgatzea: elikagaiak heste meharretatik 

odolera igarotzea da.

• Heste meharra tolesturez beteta dago, eta 
tolestura horiek heste-bilo dute izena.

• Mantenugaiak heste meharraren barruko 
aldetik heste-biloetako odol-kapilarretara
igarotzen denean gertatzen da xurgatzea.

• Odolaren bidez, mantenugaiak gorputzeko 
zelula guztietara heltzen dira.



Hondakinak 
kanporatzea

• Hondakinak digestioaren ondoren 
gelditzen diren eta gorputzak erabili 
ezin dituen elikagai-hondarrak dira.

• Hondakin horiek heste lodira 
igarotzen dira eta gorozki
(excremento) bihurtzen dira.

• Gorozki bihurtuta, kanporatzen da 
uzkiaren bitartez.



3. Arnasketa

Arnasketa aireko oxigenoa 
lortzeko prozesua da.

Arnasketa arnas aparatuan 
gertatzen da, bi atal dituena:
• Arnasbideak.
• Birikiak



Arnasbideak

• Airea arnasbideetan sartzen da gure gorputzean, eta horietan zehar ateratzen da 
gorputzetik.

• Hauek dira arnasbideak: 

Sudur-
hobiak

Faringea

Laringea Trakea

Bronkioa Bronkioloak



Arnasbideak

• Aireak hurrengo prozesua jarraitzen du:

Airea arnasbideetan 
sartzen da ahotik edo 

sudur-hobietatik.

Faringetik, laringetik 
eta trakeatik igarotzen 

da.

Trakea bi bronkiotan 
banatuta dago, beraz 

airea banatzen da.

Bronkio bakoitza birika 
batean sartzen da, 

beraz airea birikietara 
pasatzen da.

Bronkioak gero eta 
bronkiolo 

meheagoetan 
banatzen dira.



• Bularraldean kokatuta dauden bi organo dira 
(ezkerrekoa eskumakoa baino txikiagoa da).

• Kaxa torazikoak birikak eta bihotza babesten 
ditu.

• Biriken barruan bronkiolo asko daude, eta 
horien muturretan birika-albeoloak.

• Birika-albeoloetan gas-trukea gertatzen da.

Bularrezurra + saihets-hezurrak + 
bizkarrezurraren zati bat osatzen dute.



Arnasketa-higidurak

• Airea arnasketa-higiduren bidez sartzen 
eta ateratzen da biriketatik, hau da, 
arnasgoraren eta arnasbeheraren bidez:

• Prozesu honetan gihar hauek parte 
hartzen dute:

• Kaxa torazikoa eta birikak 
zabaltzen dira. 

• Hori dela eta, airea 
biriketara sartzen da.

Arnasgora

• Kaxa torazikoa uzkurtzen 
edo txikitzen da.

• Hori dela eta, airea 
biriketatik ateratzen da.

Arnasbehera

Diafragma
Saihetsarteko 

giharrak
Sabelaldeko 

giharrak



Gas-
trukea

• Albeoloetan gertatzen da gas 
trukea:

• Aireko oxigenoa albeoloetatik 
odolera igarotzen da.

• Odoleko karbono dioxidoa 
odoletik albeolora igarotzen 
da, eta arnasa botatzean 
kanporatzen da.

• Honen ondorioz, biriketan dagoen 
odolak oxigeno gehiago du 
karbono dioxidoa baino.



4. Digestio-
aparatua eta 

arnas aparatua 
zaintzea



Dieta osasungarria
• Digestio-aparatua ondo funtzionatzeko 

ezinbestekoa da dieta on bat izatea.

• Baina… Zer da dieta? Pertsona batek 
jan ohi dituen elikagaien multzoa da.

• Dieta OREKATUA izan behar da: mota 
guztietako mantenugaiak izan behar 
ditu eta beharrezko kantitatean.



• Frutak eta barazkiak piramidearen oinarria
izan behar dira, karbohidrato, bitamina, 
mineral eta fibra ugari dutelako.

• Proteinak funtsezkoak dira: arrainak, 
haragiak, hegaztiak eta arrautzak.

• Piramidea aldatzen da adinaren, sexuaren eta 
patologien arabera.



Dieta osasungarria

• Dieta orekatua izateko aholkuak:

Ongi gosaldu:

• Gosaria oso garrantzitsua, aurreko gaua ezer jan gabe pasatuz gero, goizerako energia ematen 
duelako.

Askotariko elikagaiak hartu:

• Horrela lortuko ditugu beharrezko mantenugai guztiak.

• Egunero jan behar da fruta eta barazkiak.

Elikagaiak egunean zehar banatu:

• Horrela, eguneko momentu guztietan izango dugu energia.

• Komeni da bost otordu egitea egunero.

Zuntz ugariko elikagaiak hartu:

• Zuntza ez da mantenugaia baina beharrezkoa da digestio-hodia zaintzen laguntzen duelako.

• Landare-jatorriko elikagaietan aurkitzen da.

Ez hartu gantz asko eta azukre asko duten elikagai gehiegi:

• Ez da komeni animalia-jatorriko gantzik, freskagarririk eta gozo industrialik hartzea.

• Elikagai horiek gaixotasunak eragin ditzakete: diabetesa eta hipertentsioa.



Aire garbia 
arnastearen 
garrantzia

• Kanpoko aireak substantzia kaltegarriak 
baditu, substantzia horiek gure birikietara 
sartzen dira, eta hortik odolera igarotzen 
dira.

• Hirietako airea kutsatuago egoten da landa-
inguruneetakoa baino (autoak, fabrikak…). 

• Komeni da ingurune naturaleetatik 
paseatzea aire garbia arnasteko.

• Garrantzitsua da etxebizitzak eta ikasgelak 
ondo aireztatzea aire garbia sartzeko.

Hau onartezina da!



Tabakoaren kalteak
• Tabakoa kaltegarria dela egiaztatu da. Hiru 

motatako kalteak:

• Tabakoaren substantzia kaltegarriak:

• Gai bizkorgarria da (kafeina bezala).

• Mendekotasuna sortzen du.Nikotina

• Arnasbideei eta birikei kalte egiten die.

• Birikietako minbiziaren arrazoi nagusia da.Alkaternak

• Odolera igarotzen da.

• Ez dio uzten odolari behar duen 
oxigeno kantitatea garraitzea.

Karbono 
monoxidoa

Berehala 
agertzen direnak:

• Eztarriko 
narritadura.

Epe ertainean 
agertzen direnak:

• Arnasbideetako 
kalteak.

Epe luzean 
agertzen direnak:

• Minbizia (oso 
larria).
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