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Orrialdeotara gatoskizue segidako lantxoa burutu edo du‘gunok, zuon baimena izanez gero ohartxo batzu egiteko asmoz.
Proiektua hasi genuenetik nolabati bukaturik ikusi arte,
normalki

eta

inolako

buruhausterik

gabe

aritu ginen lanean,

baina, orain, urte honetako artikulu hauek plazaratzeko or-duan gure burek sorteraziko sentimendu ezezagun batengatik
sarrera bat bezalako zerbait egin behar dugulakoan gaituzue;
mekikuntzazko aputez beteriko liburuxka hau zuon aurrean
guregan segurtasunik eza sentiarazten digu.

Beraz, orain artekoa irakurriz sumatuko zenutenez, buruak seguru ez dituguneko egoeran aurkitzen diren pertsenak
gara.
Hala, ere, eta ez dugu uste kasu honetan dudarik izango
duzuenik, gogo handienak eta asmo edo intentzio onenak eraginik egin dugu lana.
Dena dela, ez dugu inoiz ere.sinetsi kritikarik ezaren
perfekzioan, zeren, kritikak asertu heinean, gure idaz-tankeraren hobakuntzaranzko bidetik abiatzen bait gara • honelatan ba, gure lanarekiko kritika guztiak ontzat kontsideratuko 'Ìitugu, kritika suntsitzaileak izan ezik.
Zehazki esateko, eta laburzki, zera eskatuko genieke
kritikalariei: kritikak egitekotan, kritika suntsitzailerik
ez egitea eta, bereziki, gure errealitatearekin bat egitea.
Ea zein den gure errealitatea ? Bilboko
lean galduriko hiru

e.,30

lau aulki izanki eta han biltzen

garenok betiko lau ajo bost katu beltz garelarik, kondizio
horietan, izugarrizko 1 • n medikoa ( eta euskararen aldetik •
goi mailakoa ) egin beharrean, apuntetxo-mailan soilik kokaturiko zerbait besterik ez dizuegula burutu.

Eta, jadanik, bukaera gisako lerroari heldu behar diogularik, idazten segituz gero luze joko bait liguke, eta
orain arteko guztiaren bidez aditzera emanak diren ohartxoen
laburpena edo esanahia egin

eskaera bat zabaldu nahi

genizueke zuoi, irakurleoi, zera: egunak pasatuz joan ahala,
ukaezina dugu ezen Medikuntzan( edonon bezala) pairatzen
dugun diglosiari, zerbait ekintza aurrera eramanez erantzun
beharra dagoela, gure loalditik esnatuz eta zorioneko buruotan bueltaka ditugun zapuzte guztiak gaindituz.
Horrexegatik gonbidatzen zaituztegu: ez zaitezte lana
irakurtzera soilik muga; anima zaitezte eta zatozte lau edo
bost katu beltz hauek eraturiko taldetxo honetra, hauxe
baita diglosiaren aldetiko hatzaparretatik askea izango bid.e
den Euskal Fakultatea lortzeko bide bakarra.
Beno, besterik gabe, agurtu egiten zaituztegu, laster
elk gr ikusiko dugulakoan.

HITZAWEA
Kaixo lagunok :
Medikuntza auskaraz lantzeko eta bitartean gure euskara teknikoa ere, nahi genuen lanean hasi baina ez genekien nondik.
Horregatik, arnas-aparatuari buruz aritu ginen, medikuntza ikasle batzu eta profesionariak ere.
Zergatik aukeratu genuen lan

hori :

1.- Arnas aiy, ratuaren eritasunak maiz ematen direlako gure
inguruan.
2.- Gu ere, gai horretaz, nahiko prestaturik ginelako.
Lan ha lehena moduan hartuta, aurrerantzean ere beste
batzu aztertuko ditugu.
Izan ditugun arazoak asko izan dira, eta banaka aipatuko ditugu:
1.- Euskar mailan taldeko inor ez da tekniko bat, Ahalegindu gara euskara errezean idazteko eta argi azaltzeko
baina hutsuneak agertuko dira, aurrerantzean eta astiroago
konpondu egingo ditugunak.
2.- Lexiko mailan ez dago uniformitaterik. Oraindik ez dugu histegi teknikorik. Horregatik, gauza berbera esateko
pila bat forma erabili ditugu. Lan hau oinarri bezala hartuta, aurrerantzean lexikoa atarako dugu baina, behin betiko lexikoa, Hau, hizkuntzalariekin batera egin beharko dugu. Inor prest badago, gustora hartuko genuke bere laguntza.
3.- Gaiaren al A etik, hutsuneak zuzentzen ahaleginQu gara.
Erabili ditugun textoak desberdinak izan dira. Halan da
ere arnas-aparatuko hainbat materia falta dira.
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Azken puntu moduan, ohar batzu egiten ditugu:
1.- 1-lutsunik ikusi baduzue, mesedez lan taldearekin kontaktuan

dagozkien zuzenketak egiteko.

2.- Inork lan egitea nahi badu, taldearekin hitz egin. Taldean oso gutxi gara eta 1aguntza behar dugu, bai euskara
mailan eta gaiaren mailan ere.
3.- UEU n ikusi beharko da ere zein den lan honen irteera:
fakultatera nola eraman etab.
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ARNAS APARATUAREN

AMUMIA

Arnas.- aparatu anatomiaren parte ezberdin eta garrantzitsuenak

ikustera goaztelarik eta hurrengo apunte hauek ikusteko

gogoz

sortu zaienei, irakurketa egin baino lehen argigarri gertatu-

ko zaizkielakotan, oharren batzu aipatu beharra dago: aldez aurretik esan dezagun ezen, itxura denez, anatomia eratzen duen arlo
zientifikoa askoz ere ahulduagorik agertzen zaigula nonbait, zeren
. desprestigiaturik edo bait dugu egun eta,

maiz,

patologia-tftxtue-

tarako sarreretara mugatzen da, horixe bihurtzen ari delarik, zera:
sarrera soil-soil bat ( lehentxoagoko urteetan gertatzen ez zen
gauza, berau ).
Beraz eta nola lan osoaren helbururik argiena aparatu errespiratorioaren klinika, patologia, semiologia

eta abarrekoak

lantzea den, lantze praktiko honen oinarriak kontsidera genitzakeen materia edo gaiez praktikoei buruz ( hots, anatomia, adibidez ) ez dugu puntuz-puntu edo konkretuegi hitz egingo.
Beste aldetik, ongi dakigunea, arnas-aparatuaren funtzioak
burutzeko sudur-mizpirak eta faringez ere derrigorrezkoak dira,
baina, nola lekune anatomiko bi horiek otorrinolaringoloagiari dagozkion, ez gara beroietaz mintzatuko.
Beraz, lan honetan, laringe, trakea, birika eta pleuraren
deskribazioak egitera mugatuko gara. Norbaitek, laringea bera ere
otorinolaringologiari dagokiola esan dezake, baina , nola laringea digestio-aparatutik diferentsiatuta dagoen eta, trakeaz bera,
konduktu komunt bat eratzen duen, mintzatuko gara berorretaz.
LARINGEA
Laringez, arnas aparatuaren lotailu eta giharre batzu erlazionaturiko kartilago-konbinazio konktetu batek eratzen duen zatiko edo portzioa da, goitiko partean hipofaringeak mugatuta,
beheko partetik aldiz, trakeaz segitzen delarik.
Hiru parteetan bana genezake:
- zona supraglotikoa.
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- zona glotikoa.
- zona infraglotikoa.
Tumoreei dagozkien arloan, oso interesgarria gertatzen da banaketa hau, zeren., laringearen zein partetan kokatzen diren araura, oso klinika desberdina izango baitute, hala nola:
- zona supraglotikoan kokatzen diren tumoreek
- zona glotikoan kokatzen diren tumoreek

disfagia.
disfonia.

- zona infraglotiikoan kokatzen diren tumoreek --+ disnea.
Laringearen fun,ioari dagokionez, bikoitza dela jakin beharra dago:
1.- airearen iraganbidea izatea _( arnas funtzioa ).
2.- Fonazio-funtzioa.
Beste aldetik, esa dezagun ezen faringea hurrengo estruktura
hauek eraturik agertzen zaigula:
1.- Hezur-arloan: hioides hezurra.
2.- Kartilago-arloan:
- kartilago pareak : aritenoides, kornikulatuak
eta kuneiformeak.
- kartilago ezpareak: epiglotia, tiroidesa, krikoidesa.
3.- Lotailuak: krikotiroideoa etab.
4.- Giharrak: tiroaritenoideoa etab.
5.- Parte bigunak.
Kartilagoak
1.- Tiroidesa:
Kartilago honen funtzioa, laringearen parte bigunak zintzea da.
Beronen zona zentralean muxarradura bat eratzen duelarik, hots,
" muxarradura laringeoa", zeinetik, adar tiroideoak direlakoak ateratzen diren, alegia, "adar nagusiak" ( gorantzakoak ) eta " adar
txikiak " ( beherantzakoak ). Azkenengo hauek krikoidesarekiko artikulazio bat presentatzen dute, moeta artroideozkoa berau, kuluskadazko higidurak permititzen dituena.
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2.- Krikoidesa:
Kartilago ezpare hau tiroidesaren azpitik agertzen zaigu, beronekiko eta aritenoidesarekiko loturak presentatuz: tiroidesarekikoa," nintz krikotiroideoa " da.
3.- Aritenoideoak, kornikulatuak eta kuneifOrmeak:
Krikoides kartilagoaren gainean kokatzen diren eta moeta krikoideozko artikulaaio aritenoideo-krikoideoa, eratzen duten aritenoidesek itxura triangularra dute, eta bi polo: ahots-poloa eta
gihar-polua ( heu berau, bestea, baino pixka bat lodiagoa izanik).
Kartilago eritenoideo hauen goitiko partean " kornikulatuak"
direlakoak ditugu " kuneiformeak", tolestura aritenoepiglotikoan.
4.- Eriglotia:

Goi-parteRn kokataen den kartilago hau, bakarra da "
kokatze horren bidez, " atelondo laringeoa" delakoa eratuz.
Hioides hezurra:

Lehen eta behin, demagun ez duela parterik hartzen laringearen harmazoian, baina, laringearen parterik eta goitikoenean
agertzen denez, higidura, laringeoa kontrolatzen du, horretarako,
tiroidesarekiko lotura eratzen duen " mintz tiroideoa " dela medio.
Lotailuak

Laringearen

garrantzitsuenak hauexek ditugu:

- krikoidesetik tiroideserako " lotailu krikotiroideoa ".
- Epiglotiatik hioideserako " lotailu epiglotikohioideoa ".
- Kornikulatuetatik ateratzen delarik eta aritenoideoak beraien
artean lotuz " lotailu interaritenoideoa " ( "Y" lotailua ).
- Azkenik, tiroidesaren Rngalu,diedroaren eta kartilago aritenoideoen artean:
- goiko lotailu tiroaritenoideoak ( Ahots-korda faltsuak)
- Beheko lotailu tiroaritenoideoak ( Benetako ahots-kordak).
Ahots-korda faltsuen eta benetako ahots-korden artean larin-

-
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gearen barne- ikusketan, " bentrikulu laringeoak" ditugu.
Giharre garrantzitsuenak
l.- Tiroidesetik krikoideserako " giharre krikotiroideoa ": giharre honen kizkurtzapenak tiroides kartilagoaren aurrerakuntza
dakar indorioz, ahots-kordak atzeratuz, berauek erdiko lineara
hurbiltzen direlarik ( beraz, giharre fonatorioa da).
2.- Tiroides era aritenoideoan arteko " gihare troaritenoideoa":
Giharre honek bi post7,io edo zatiko ditu:
- barne portzioa: ahots-korden giharrea.
- kanpo-portzioa: bentrikuluaren hondoko giharrea.
Giharre tiroariteoideoak, kizkurtzean, tonifikatu egiten ditu ,,hotskordak eta, beraz,

giharre fonatorioa da.

3.- Aritenoidesen gihar-polutik krikoides kartilasorako," aurreko giharre krikoaritenoideoa " eta " atzeko giharre krikoaritenoideoa ". A 7 kenengo

hau, giharre 7.ringeoen arteko, indartsuena da.

Fonatorioa ere bai.
4.- Kartilago aritenoideo batetatik beste 1=tilago aritenoideorako " giharre interaritenoideoa": fontorioa ere bai, zeren kizkurtzean, hurbildu egiten baititu kartil go aritenoideoak eta, beraz, ahots-kordak ere erdiko lineara daramatzalarik.
Parte bigunak
Mukosa eta abarrekoak Histologian ikusiko ditugu.
Laringearen harmazoia ikudi ondoren, ikas dezagun oraingoan
nolakoak diren baskularizazioa, drenaje linf-tikoa eta inerbazioa.
BASKULARIZAZIOA

Laringearen baekularizazioa arteria laringearen bitartez egiten da, hots, " goiko arteria laringeoaren", " erdiko arteria laringeoaren " eta " beheko arteria laringeoaren " kontura, lehen
biak " goiko arteria tiroideoaren " abarrak izanik eta, hirugarrena, " beheko arteria tiroideoarena.
DRENAIA LINFATIKOA:

Laringearen linfatikoek, sare superfizialak eratzen dituzte-
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neko mukosan dute sorrera.
1.- Zona supraglotikoaren sare superfizialetatiko konduktu linfatikoek edo linfabasuek ganglio subdigastrikora drenaiatzen dute.
2.- Zona subglotikoaren aurreko erregioiaren sare superfizialetatiko linfabasuek ganglio prelaringeora drenaiatzen dute.
3.— Zona subglotikoaren atzeko erregioiaren sare superfiziale-

tatik konduktu linfatikoek ganglio errekurrentzialetara deenatzen
dute.
4.- Zona glotikoan ez da linfabasurik, zein, tumoreei dagokien arloan oso kontutan hartzekoa den, zeren, tumoreek ez baitute metastatizatzeko kondukturik izango.
INERBAZIOA

Giharre krikotiroideoa da " goiko nerbio laringeoaren" kontura dagoen bakarra. Beste guztiak, " beheko nerbio laringeoaren "
konturakoak dira. Aipaturiko bi nerbio laringeoak neumogastrikoaren abarrak dira.

TRAKEA ETA BRONKIOAK

Trakea, laringeren beheko partetik hasten da, krikoides kar9
tilagoaren parean konkretuki. 12 zm. tako luzaera lorutz eta bere
norabidea zeiharra delarik: goitik beherantz eta urretik atzerantz.
" Karina delako tokian, bronkio printzipalak ematen ditu: "ezkerreko bronkio printzipala eta " eskuinako bronkio printzipala.
Konduktu trakealaren estruktura histologikoaren gauza garrantzitsuenak " arnas-aparatuaren histologia" delako lanean ikusiko
ditugu eta, hemen, bere norabidean presentatzen dituen erlazioei
buruzko ideia batzu besterik ez ditugu emango.
Trakea bi parteetan banandu ahal dugu: - zerbikala
- torazikoa.
1.- Trakearen erlazio zerbikalak:
la.- Aurretik: - glandula tiroideoaren istmoa.
- timoa.
- erdiko arteria tiroideoak
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lb.- Alboetatik:- tiroides glandularen lobuluak
- nerbio errekurrenteak.
- kate ganglionar errekurrentzialak.
ld.- Atzetik: - esofagoa.
2.- Trakearen erlazio torazikoak:
la:- Ezkerreko aldetik: -pleura.
- nerbio errekurrentea.
lb.- Eskuineko aldetik: - pleura.
goiko bena kaba.
Alde honetan, errekurrentea laburragoa da.
ld.- Aurretik ( banaketan ):
- aortaren gorantzako partea.
le.- Azpitik: - perikardioa.
- aurikulak
Lehen ew, n dugunez, trnkea, karina delakora heltzean, banatu
egiten da bi bronkio printzipalak emanez:
1.- Eskuineko bronkio printzipala:
Honen ibilbidea edo traiektoria, ia bertikala da, pixka bat
desbideraturik eskuinerantz , luzeera 2 zm takoa delarik eta diametroa, trakearena bezalatsua. Gorputz estrainoen 90% a bronkio
honetan kokatzem bide da.
Bronkio printzipal honek, eskuineko birikaren hiru lobuluei
dagozkien hiru abar sorterazten dizkigu, alegia: eskuineko hiru
bronkio lobarrak, zeintzuk, bakoitzak bere aldetik, beste abar batzu ere emango dituzten, hots:
a.- Goiko bronkio lobarra:
- 1: apikala
-2: atzegoikoa (2.3. eta 4. intersaihetsetara doakigu)
- 3: aurregoikoa ( goiera berdineko parteak irrigatzen
ditu).
b.- Erdiko bronkio lobarra:
-4: aurrebarnekoa.
-5: atzekanpokoa
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c.- Beheko bronkio lobarra:

- 6: Nelsonen bronkioa ( perpendikularra, atzarantzako
eta gorantzako traiektoria duelarik ).
- 7:Barneko btonkio basala edo parakardiakoa.

- 8: aurreko bronkio basala.
- 9: albokanpoko bronkio basala.
- 10: atzeko bronkio basala.
2.- Ezkerreko bronkio printzipala:
Trakeari dagokionez, eskuinakoak baino traiektoria perpendikularragoa du, ia-ia horizontala. T mainuaren aldetik, eskuinakoa
baino luzeagoa da, eta, bere norabidea, ezkerrerantzakoa da eta
atzerantzakoa.
Eskuineko bronkioak bezala, honek ere bronkio lobarrak sorterazten ditu, kasu honetan ateratzen diren bronkioak bi direlarik:
- goiko bronkio lobarra.
- beheko bronkio lobarra.
Bronkio lobar hauetatik, aurrerako banapenak haue'itek dira:
Goiko bronkio lobarra:
- goiko enborra: 1: apikala:
2: atzegoikoa.
3: aurregoikoa
- lingularen enbora: 4: goikoa
5 behekoa.
b.- Beheko bronkio lobarra:
6: Nelsonen bronkioa.
7:Bronkio hau bihotzarekiko kontaktuan
egoten da. Egoera honek, eskuineko
birikaren, haren sinonimoa baino
mugikorragoa izatea ondorioztatzen du;
beraz, sarri, oso urriturik agertzen
zaigularik( kasu askotan desagertu ere
egiten da).
8;9,10 : eskuineko birikaren kasuan bezala.
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Bronkio lobarretatik aurreko banaketa, histologiazko lanean
aztertuko dugu.
Azkenik laringearen kasuan bezala. demagun baskularizazioari,
drenaia linfatiko eta inerbazioari buruzko ideiaren bat edo.
Baskularizaioa:

Trakearen baskularizazioaren arteria arduradunak, sorrera
desberdinetakoak dira:
- goiko eta beheko arteria tiroideoetatikoak.
- arteria timoetatikoak.
- eskuinako arteria bronkialetatikoak.
Linfatikoak:

Esan .ezagun, soilki, ezem trakearen linfabasuen sorrera ezezaguna gertatzen zaigula nolabait eta drenaiea g nglio prelaringeoetara daramatela.
Inerbazioa:

Inerbazioaren sorrera bikoitza dela jakin beharra dago:
- neumogastrikotiko nerbio-zuntzak
- sinpatikotiko nerbio-zuntzak.

BIR=AK
Birikak, gas-elkartrukeak eratzen duen hematosia fenomenua
gertatzen deneko organu torazikoak dira, zeintzuren parte desberdinak segidan kontatuko ditugun:
1.- KANPO-MISKETA:
la.- Kanpoko-aldea: kanpoko aldearen ikusketak erakusten digu
ezen, eskuinako birikaren kasuan, birika bera hiru lobulutan 4goikoa, erdikoa eta behekoa ) lonnatzen duten bi zisura daudela: zisura zeiharra eta zisura horizontala, zeintzuk, nahiz eta beheko
partean zeharo independienteak izan, goiko partean zisura komunt
bat eratzan duten ( zisura zeiharra,,; beraz, zisura horizontala,
zisurazaiharraren abar bat bezala kontsidera dezakegularik.
Ezkerreko birikari gagozkiolarik, zisura bakar bat besterik

- 15 -

iRuDIA

iRUDiA

- 16 -

ez dugu: zisura zeiharra eta bi lobulu: goikoa eta behekoa.
lb.- Barnas-aldea edo alde mediastinokoa: birika pedikuluaren estrukturak sartzen direneko hilio pulmoiarra agertzen deneko aldea
da.Kanpoko aldeari oposatzen dena, konkaboa, eta mediastinoarekiko
kontaktuan dagoena.
ld.- Atzeko hegala: oso lodia, biribildua eta kamutsa.
le.- Aurreko hegala: hau ordea, oso hestua; bere luzaera, atzeko
hegalarena baino askoz ere laburragoa da.
lf.- Erpina: 2. saihetsa gainditzen duen zatikoa.
lg.- Basea: birikaren basea, berau zein hobeki moldatzen deneko
kupula difragmatikoari dagokio.
2.- BIRIKAREN ERLAZIO GARRANTZITSUENAK:
2a.- ER lazio parietalak:
Dakigunez, birika,nleurak gaineztaturik agertzen zaizkigu,
honela, birikaren erlazio parietalak pleuraren orri biszeralaren
eta parietalaren bidezkoak izango direlarik; alde honetatik, zer
esanik ez, erlazioak, saihetsekikoak eta lekune saihets bitartekoak izango dira.
2b.- Erlazio mediastinikoak:
Pleuraren bi orriak isladatzen direneko hilio birikarra dela
medio lortzen direnak dira.
- Parte prehiliarra:
. eskuin-aldean : . enbor benoso brakiozefalikoa.
. goiko bena kaba.
. nerbio frenikoa.
. goiko hodi diafragmatikoa.
. saku parikardikoa.
. ezker-aldean : . subklabia arteria.
. ezkerreko bentrikulua.
- Parte retrohiliarra:
. eskuin-aldean: . enbor arterial brakiozefalikoa.
- bana azidosa.
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. esofagoa.
. sinpatiko torazikoa.
. Ezker aldean: . aortaren lurba.
. beheranzko aortaren goragunea.

2d.- Erpinaren erlazioak:
- Aurretik: .subklabiak ( arteria eta bena ).

. frenikoa.
. Vieussensen euskarria
. Neumogastrikoa.
- Atzetikt . ganglio izarratuaren hobi suprarretropleurala.
( Sebileauren hobia )
. plexo brakialaren behe-sustraiak.
. subklabia ( arteria ).
2e.- Basearen erlazioak:
Birika, zona honetan, pleura parietalarekiko duen urruntzeprozesuaren bidez diafragmatik nolabait urrundurik geratzen da.
3.- BIRIKETAKO PEDIKULUA:
Hauexei buruz mintzatuko gara, hots;
- Bronkioak:.birika barnekoak edo intrapulmoiarrak.
. birika kanpokoak edo extrapulmoiarrak.
- ArteriLbirikarrak edo pulmoiarrak.
- Bena birikarrak edo pulmoiarrak.
- Birikaren linfatikoak.
- Biikaren,nerbioak.
- Hodi bronkialak.
Bronkioakl
Trakea eta bronkioak delako kapituluan, extrabirikarrak diren
bronkioei buruz eta baita intrabirikarrak diren bronkio lobarrei
buruz ere mintzatu gara: bronkio lobarretik albeolurainoko traiektoria " aparatu errespiratorioaren histologia" delako azalpenean
ikusiko dugu.
Arteria birikarra edo pulmoiarra:
Biriken baskularizazioari dagokionez, bikoitza dela esa beha-

-
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rra dago; alde batetik, arteria bronkialak ditugu ( zeintzuri buruz gerotxo-go hitzegingo dugun ) eta, beste aldetik, arteria
birikarrak.
Bi sistemen arteko desberdintasunik nabarmenena ez datza ez
morfologian eta ez topografian, baina bai beraien funtzioan:
Arteria bronkialak, biriken elikapenerakoak dira; arteria pulmoiarrak, ordea, biriketan gertatzen den hematosia posible izatea egiten dutenak.
Zirkulazio arterial orokorrak baino premia hidrauliko txikiagoak dituen arteria birikarra, bentrikulu kardiakotikoa da,
perikarioaren senoan banatu egiten delarik, bi arteria birikarrak emanez: eskuin eta ezkerrekoa.
Eskuineko arteria birikarraren enborra: Arteria birikarrak aor-

taren inmiruan hasitako higidura espirala jarraitu egiten du; beraz, aortaren atzetik eta banaketa trakealaren azpian kokatuz;
eta, goiko bena kabaren atzetik doalarik, birikaren hiliora
heltzen da, nondik aurrerantzean( kolateral handi bat eman ondoren ) eskuineko bronkioaren aurretik pasatzen den. Arteria hau,
beheko lobulurako arteria-sorta batetan amaitzen zaigu.

Ezkerreko arteria birikarraren enborra: eskuineko arteria baino
laburragoa da eta beronekin duen desberdintasunik handiena eta
funtsezkoena, bronkio printzipalarekiko erlazioetan datza. Ezkerreko arteria pulmoiarra, oraindik banandu gabe ezkerreko
bronkioaren gainetik pasatzen da, ondoren, norabidea aldatuz,
eta beheko bronkio lobularren ondoan beheratzen da.
Bai ezkerreko eta bai eskuineko arteria birikarraren abar
kolateralak bronkioen banapenen arauerakoak dira, hau da, bronkioen traiektoria jarraitzen dute; baina kontutan harturik, bronkioak baino eskuzabalagoak direla, zeren, adibidez, abar ugariagoak ematen baitituzte.

Bena birikarra:
Bena birkarrek eratzen dituzten benatxuak sorrera desberdinetakoak ditugu:

I

I

I
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13. iRt1 DIA

A

14. ifZUDiA
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a.- Lobulutxu birikarraren sare kapilarretikoak: benetako bena
birikarrak eta odol oxigenatua garraiatzen dutenak.
b.- Azkeneko banapen bronkialen sare kapilarretikoak: . Leforten
bena bronkobirikarrak. Hauek ere odol oxigenatua garraiatzen dute seguru asko, zeren "hematosia" eratzen duten denomenu esmotikoak aziniak baino lehentxoagoko bronkio txikietan era gertatzen
omen baitira.
c.- Aipaturiko benei, zorrera mukosa subpleuralean duten benatxo
batzu ere gehiagotu behar zaizkie: " Leforten bena pleurobirikarrak". Benatxo hauek elkartu eta bildu egiten dira, diametro
handiagozko enbor benosoak sortuz, hiliora heltzen ãirelarik.
Bena hauek, arterien antzera, bronkioen ibilbidea jarraitzen dute ( kasu gehienetan, baina ez kasu guztietan )

baina,

beti eta bronkio bakoitzean, arteriak okupatzen duen aldearen
aurkakoan kokatuz.
Honelatan da, hiliora heltean, bi bena soilik ikus ditzakegu:
- eskuinekoan: - Goiko bena birikarra, zeinek goiko lobulutiko
( 3 bena direla medio ) eta erdiko lobulutiko
( bena bat soilik dela medio ) odola hartzen
duen.
- Beheko bena birikarra: bena honek beheko lobulutiko odola hartzen du.
- Eskerrekoan:
- Goiko bena birikarra: ( goiko lobuluari dagokiona ).
- Beheko bena birikarra eskuinako aldekoaren
homologoa ).
4.- BIRIKAREN LINFATIKOAK:
Tumoreei dap;okionez, garrantzitsu gertatzen zaigu arlo hau.
Birika bakoitzak hiru zona linfatiko ditu:
a.- Eskuineko birikaren kasuan:
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G

.

olko zona linfntikoa:
. goiko lobuluaren aurrebarneko erregioari ^dagokiona.

. Azigos benaren kurbako gangliora drenatzen du
partikularzki eta jeneralki eskuineko ganglio

albotrakealera.
- Beheko zona, linfatikoa:
. beheko lobuluaren behe-erregioari dagokio.
. g nglio intertrakeobronkialetara drenatzen du.
- Erdiko zona linfatikoa:
. goiko lobuluaren atzekannoko erregioari, erdiko lobuluari ( osoki ) eta, beheko lobuluaren goi-erregioari dagokie.
. eskuineko ganT.lio albotrakeobronkialetara eta
intertrakeobronkialetara drenatzen du.
b.- Ezkerreko birikaren kasuan:
- Goiko zona linfatikoa:
. goiko lobuluaren goiko erregioari dagokio.
. alde batetik, eskuinako kate albotrakealera eta
bestetik, konduktu arterialaren g-ngliora eta
ezkerreko aurreko kate medistinikora.
- Beheko zona linfatikoa:
. beheko lobuluaren behe-erregioari dagokio
. banaketa intertrakeobronkialaren ganglioetara drenatzen du.
- erdiko zona linf-tikoa:
. goiko lobuluaren beheko erregioari eta beheko
lobulupren goiko eta erdiko erregioei dagokie.
. alde batetik, ezkerreko aurre-kate mediastinikora eta ezkerreko kate albobrakialera drenatzen du, eta, bestetik, banaketa intertrakeov
bronkialaren ganglioetara.
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5.- NERBIO BIRIKARRAK:

Biriken inerbazioari dagokionez, biriketan aurki ditzakegun
nerbioek bi sorreratakoak direla adierazi beharra dago:
a.- Bi newmogastrikoetatikoak.
b.- Sinpatikotikoak ( ez dira ugariak eta txikiagoak ).
Nerbio hauek ere bronkioen traiektoria segitzen dute, baina posible da nerbio batek lobulu batetatik beste batetarako
traiektua egitea, honela, nerbio-sistematizazio intrabirikarra,
extrabirikarra baino konplexuagoa dertatzen ddlarik.
6.- ARTERIA BROgKIALA:
Lehenagoko urteetan arteria bronkialei ez zitzaien garrantzirik ematen, baina biriken elikapenaren arduradunak izateari
dagozkien balioa eman die.
Hiru arteria bronkial ditugu: bat eskuinako birikarentzat
eta bi ezkerrekoarentzat.
Arteria bronkial hauek aorta torazikoaren goi-aldetik sortzen dira ( kasu gehienetan ( bi enbor desberdin bezala edo enbor
arrunt bezala ( 2. kasu honetan, arinki banatzen dira, bi enborretan ).
Eskuineko

arteria bronkiala: sorrera utzi ondoren, esofagoaren

atzetik eta eskuinatik igaro eta banaketa trakealaren azpitik
irristatzen da, hor agertzen den masa ganglionarra zeharkatuz.
Azkenik, eskuineko bronkioaren aurrean sare arterial bat eratzen
du.
Ezkerreko arteria bronkialari

buruz esan beharra dago eskuine-

koa baino askoz ere zalantzagarriagoa dela, enbor bakar bat gabe,enbor asko eta meheagoak aurkezten baititu.
Bai, eskuineko arteria bronkiala, bai ezkerrekoak, kolateral
asko izaten dute, garratzitsuenak ahuexek direlarik:
a.- Abar esofagikoa.
b.- Abar bronkiala.
d.- Abar pleuralak.

-26Bena bronkialei dagokienez, demagun hau, hots:
a.- Arteria bronkialen ibilbidea jarraitu eta ez dutela balbularik.
b.- Bena baten sorrera izaten den sare kapilarra, bena horri dagokion arteriaren banapen-zona baino txikiagoa dela.
d,- Bena bronkialek, kalibre handia eta/ edo ertaina duten bronkioetako odola soilik hartzen dutela.
e.- Zuckerkandlen eritziz, kalibre handiko bronkioetako odola jasotzen duten bena bronkialek, bena birikarrekiko anastomosiak
presentatzen omen dituztela.
f.- Bena bronkialek, hiliorako bidea egiten duten bitartean, isurkide batzuren laguntzaz, handitu egiten dute kalibrea.
g.- Hilioan, bena bronkialak, enbor bat, bi edo hiru aurkezten
agertzen zaizkigu.
h.- Drenaiea, haux4 dugu:
- eskuinako-ald..ean: azigos benara ( jeneralki )
- ezker-aldean: azigos txikira edo ezkerreko enbor brakiozefalikora ( jeneralki ).

PLEURA
Pleurak. birikek gfl.inezttzen duten serosa da. Bi orri ditu:
biszerala eta parietala.
Orri biszerala, birikaren superfizie osora moldatzen da, hiliera izan ezik ( non isladatu egiten den orri parietala sorteraziz.).
Orri biszerala, ehun subpleurala dela medio, hain intimoki
lotzen da birikaren ehun zelularraz, ezen ezina gertatzen dela orria
bera birikatik aldentzea edo uztea.
Orri bien arteko husgunea ( husgune edo espazio pleurala), kabitate birtuala da, hots, e da existitzen egoera normal batetan,
baizik eta isurpen likidoa edo gaseosoa gertatzen direnean soilik
baizik.
Pleura parietalak, biszerala bezala, birika kokatzen deneko
kabitate osoa gaineztatzen du:'
- azpitik: kupula diafragmatikoaren gainetik hedatuz.
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- goitik: birikaren erpinera eta alde horri dagokion pleura biszeralera egokitzen den zaku-hondo bat eratuz.
- barne-aldetik: birikaren alde mediastinikoa gaineztatuz.
- kanpo-aldetik: saihetsen eta lekune intersahietsen barne-aldea
estalduz. ( esternoitik bizkar-hezurreraino ).
Beraz, pleura parietala lau T)arteetan bana dezakegu:
a.- Pleura diafragmatikoa.
b.- Pleura zerbikala: pleura honek, faszikulu fibratsuak eta muskularrak ditu, pleura bera, dagoen lekuan mantentzeko balio dutenak. " Pleuraren aparatu eskekitzaile a " hau, bi faszikulu hauek
eratua dugu:
- faszikulu superfiziala:"lotailu edo giharre pleuro-zehiarra:
- faszikulu sakona: beti da fibratsua. Faszikulu hau, lotailu bi hauetan banatzen da:
. barneko lotailu kostopleurala.
. kanpoko lotailu kostopleurala.
Aipaturiko faszikulu hauei, beste bat ere gehitzen zaie:
- Faszikulu orno-pleurala.
d.- Pleura mediastinikoa.
e.- Pleura kostala: atzeko aldean esladatu egiten da, atzetik aurrera, ornoen albo-aldean gainetik, pleura mediastinikoaz segitzen delarik, inolako separaziorik gabe: " aurr6ko seno kostomediastinikoa ".
Behe aldean, pleura kostala, diafragmaren insertzio kostaletaraino beheratzen da, gero, giharre horren gainera edo goi-aldera
joateko. Beraz, isladatu egiten da sahietsen barne-aldetik kupula diaragmatikoraino, kanale angular bat eratuz:" seno kostodiafragmatikoa".
Demagun, oraingoan, pleurak birikaren barne-aldean jasatzen
duen tolestura bat dela, hau da, " lotailu triangularra".
Birikaren barne-aldean mediastinoarekiko duen lotura, pedikuluaz gainera, pedikulu honen azpitik kokatzen den tolestura pleural baten bidez gertatzen da:" lotailu triangularra " delakoa,zein
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ez den aurre-mediastinoaren eta atze-mediastinoaren arteko barrera prekario eta teoriko bat baizik.
Ikus ditzagun lotailu horren parteak:
1.- Erpina: gorantz abiatua eta pedikuluaren barne-aldearekiko kontaktuan dagoena.
2.- Basea : kupula diafragmatikoaren goi-aldera doana.
3.- Bi hegalak:
- kanpokoa: birikaren barne-aldearekiko kontaktuan.
- barnekoa: mediastinoarekiko kontaktuan.
4.- Alde biak:
- aurrekoa: honek,esternoiarantz begiratzen du.
- atzekoa: bizkar-hezurraren alderantz begiratzen duena.

PLEURAREN BASKULARIZAZIOA:

a.- Pleura parietala:
- Pleura diafragmatikoa: -goiko eta beheko arteria diafragmatikoa.
- pleura mediastinikoa: - atzeko arteria mediastinikoak.
-

arteria bronkialen batzu

- barneko ugatz-arteriaren abar
bat zu.
- goiko arteria diafragmatikoen
abar batzu.
- pleura kostala: - At2ekci arteria intersaihetsarrak.
- aortaren abar batzu.
- aurreko arteria intersaihetsaren abar
batzu.
- barneko ugatz-arteriaren abar batzu.
b.- Pleura birikarra edo beszerala:
Honek duen odol-sarea, benosoa da, soil-soilik.
Pleuraren baskularizazioa, birikaren baskularizazio funtzionalaren arauerakoa da.
LINFATIKOAK
Pleuraren linfatikoak, orri parietalaren geruza subpleuralean
aurkitzen diren sare kapilar linfatikoetan hasten dira.
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ARNAWARATUAREN HISTOLOGIA
Arnasaparatuaren deskribapenean, bi sistema hauek nola desberdinak diren funtzionalki zein morfologikoki kontutan hartekoak
ditugu:
1.- Konduktu erreno-faringeo-laringo-trakeo-bronkiala; nondik
airea girotu ( kondizionatu ) eta eroaten den.

2.- Konduktu albeoluarrak eta albeoluak eraturiko arnas erregioa,
noraino heldu den airea ( lehentxoago aipaturiko konduktuaren bidez ) eta non gas-elkartrukea gertatzen den.
Beraz, aipfltu dugun aparatu honen histologia nolakoa den ikusteko, konduktu errino-faringeo-laringo-trakeo-bronkiala ikusiz
edo hasi beharko dugu gure lana, berorren estrukturan agertzen
diren parte ezberdin guztien ( eta banaka ) berezitasunak aztertuz, Honelatan ba, histologia-lan hau bi parteetan desberdinduko
dugu:
1.- Konduktu errino-faringeo-laringo-trakeo-bronkiala eta,
2.- Arnas-erregioa.
Puntu bi hauetatik parte, beste zenbait kontzeptu ere ikusiko dugu, hala nola:
- birikaren baskularizazioari buruzkoak.
- birikaren sistema linfatikoari buruzkoak eta,
- pleurari buruzkoak.

1.- KONDITICTU ERRINO-FARINGEO-LARINGO-TRAKEO-BRONKIALA edo
ARNASPIDEAK
A.- SODUR-MIZPIRAK:

Sudur trenkadak bnanduriko sudur-mizpirak erregio-bestibularrean hasten dira: tolestura kuts.neoak,F

oso gogorrak di-

ren estruktura pilotsuak eta gurintxa bilgortsuak eta izerdi-gurintxak dituen epitelio poliestratuztatu batek gaineztatua.
Goitiko partean, epitelio prismatikorako iragaitza edo aldaketa gertatzen da, non gurintxa mukotsuak arkitektura tubulual-
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beolarrezkoak edo mordo antzerakoak diren.
Gurintxa horien jariakina mukosaren azlera doakigu, hezetasun-gradu finko bat mantenduz eta bibrisen barrera gainditu
ahal izan duten partikula txikien atxekidura eta, beraz, gelditzea
erraztuz.
Arnas-erregioak ziliatuzko epitelio estratuztatu moeta aurkezten du, zeinen alementuen artean zelula basalak ( behar bada, balio
germinatibozkoak ) agertzen diren.
Korioiari dagokionez, esa beharra dago zona bi hauek eraturik
ikusten ditugula:
1.- Zona, superfiziala: oso nabarmean den mintz basal batek mugatua,
zeinen azpitik linfozitoak oso ugariak direneko zona konektiboa
agertzen den. Sarritan, hain ugariak izaten dira linfozitoak benetako lamina adenoide bat eratzen dutelarik.
2.- Zona sakona: plexiformea, konektibo trinkoagozkoa eta tipo
mixtoko estruktura glandularrak ikus ditzakegun, funtzio bi dituztelarik: mukosaren hezetasuna mantentzea eta funtzio antiseptikoa burutzea.
Azkenez, esan dezagun zona honen baskularizazioa oso zabala dela.
Seno paranasalei buruz badakigu jakin sudur-mukoaren luzadura batek gaineztaturik dagoela; epitelioak, zilioak 6-194takoak
diren, zelula kaliziformeak maiz aurkezten ditu. Korioia, Eurintxa gutxikoa da eta linfozitoak, zelula zianofiloek eta polinuklearrak iragazia.
B.- AMIG-DALA FARINGEOARI buruz ez dago beste munduko gauzarik
esan beharrik. Pentsa dezagun, soilik, estruktura linfoide batek
eraturik agertzen zaigula, amigdala palatinen antzera, baina gutxiago mugatuta eta epitelioa sakonkiago eragazirik.
D.- LARINGEA:
Laringean, konduktu errespiratorioa hasten da eta beraz,
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laringearen histolog•a arnas-konduktu osoan ikusiko dugun histologiarekin bat etorriko da, hots:
geruza epiteliala
1.- Mukosa
korioia.

2.- Geruza kartilagotsu-muskularra.

3.- Geruza adbentitzioa.

Laringearen geruza epiteliala eratzen duen epitelialziliatu darda-

rakoia da, zeinen alementuen artean - arnas-aparatu osoan bezalazelula kaliziformeak agertzen diren, askoz ere ugariagoak prozesu katarraletan, non hel daitezkeen bakterien eta bestelako gor-

putz estrainoen kontrako funtzio defendagarria burutzen duten.
Puntu honetraheldu ondoren parentesi bat egin behar dugu,
zerat epiglotia, tolestura aritenoepiglotikoak, aritenoidesa eta
azpiko aho-kordak ( ez beren osotasunean, baizik eta beren parte
konkretu batzutan ) epitelio zoladuratsu poliestratuztatu batek
gaineztaturik daude.
Korioia , non ugariak ditugun auntz elastikoak, leukozitoek iragazirik agertzen da, batez ere Morgagniren bentrikuluan, zein autore askok amigdala faringeoa bezala kontsideratzen duen. Gurintxa
mixto asko presentatzen du, zona berezietan bildurik: aho-kordatan, epiglotian, erregio supraglotikoan eta abar.
Azpitik, pieza kartilagotsuak agertzen zaizkitu, zeintzuri
buruz ez den gauza handirik esan behar, soilik kartilago hialinoz eratuak daudelarik.
e.- TRAKEA:
Mukosa, laringearen epitelioaren luzaduraz eraturik dago
( hau da, zoladuratsu poliestratuztatua ). Mintz basala, lehen
bezala, oso nabarmena da, korioiaren gainean finkatzen delarik.
Korioiak iragazte edo infiltrazio linfoideo eta polinuklea-

I
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rra aurkezten du, submukosa geruzaren mugan zuntz elastikoak eta
muskular leunak dituela. Submukosan, tipo mixtoko gurintxak,nahasitako eratakoak agertzen gaizkigu eta berauek inguratzen dituen ahun konjuntiboa trakearen pieza kartilagotsuen perikondrioz jarraitzen da. Kartilago trakealak pieza hialinoak dira,
isolatuak, ferraren antzekoak bukatu gabeko zirkuluak erreprezentatzen dituztenak, eta beren mutur askeak mintz fihroelastiko batek elkarturik daudelarik.
Kartilagoak, beraien artean, lamina zuntzu batek lotzen ditu.

F.- BRONKIOAK:
Bronkioei buruz, kontsideratzen dugu ezen, histologiazko
ideiak eman baino lehen, beroien anatomia pixka bat gogoratzea
komenigarri eta beharrezko gertatuko zaigula:
Trakeak, beraren bukaeran, " lehen mailako bronkioak"
edo " bronkio primarioak " ematen dizkigu, zeintzuk hilioetara
joan eta bi abar ( ezkerreko birikaren kasuan ) eta hiru abar
( eskuinako birikaren kasuan ) sorterazten dituzten. Azkenengo
bost bronkio hauek " brthnkio lobularrak " delako izena hartzen
dute, bakoitzari dagokion lobulura baitoaz. Ondoren, bronkio
lobularrak, lobulu bakoitzaren barruan, " bronkio intralobularrak" (lelakoetan zatitzen dira, zeintzuetatik " bronkio lobulutxuarrak" hasten diren, hots, birikaren funtsezko estrukturetara airea eramaten duten konduktuak. Lobulutxuetan, eta bronkio lobulutxuarretatik sorturik, " bronkio intralobulutxuarrak"
ditugu.
Eskematikoki errepresentatuz orain arte aipaturiko guztia,
honela geldituko litzaigukh:
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Trakea
Estruktura extrabitikarrak
N1/

Bronkio primarioak

Bronkio lobularrak

Bronkio intralobularrak
\` Estruktura intrabirikarrak.
Bronkio lobulutxuarrak

Bronkio intralobulutxuarrak

Hauen guztiauen estruktura edo egitura jenerala, trakearen
egituraren arauerakoa da, baina bi berezitasun hauek kontutan
izanik:
1.- Pieza kartilagotsuak pixka bat sinpleagoak dira.
2.- Geruza muskularran askoz ere konplexuagoa da.
Gaineztadurazko epitelioa orain artekoa bezalatsua da,hots,
dardarakoia eta zelula kalizifoimeak aldizkatzen direlarik.
Hala ere, bronkioek dikotomizatzean eratzen dituzten muturretan, e p itelio Roladuratsua ager daiteke noizik behinka.
Korioiari dngokionez, esan beharra dago ezen zuntz elastikoak ugari eta nuntz muskular leunak lehen disposapen zirkularrean eta gero dispozisio espiralean presentatzen dituela.
Zona honetan gurintxa egitura mukotsuak,ere agertzen dira
( tubular abartuak ), zeintzu gaineratiko zona konektiboetatik
hedatzen diren ( pieza kartilagotsuen artean ), mintz fbrokartilagotsuraino heltzen direlarik, non berau sakontzeko, iragazteko gaitasuna dute.
Jenernlean esan dezagun zuhaitz trakeo-bronkialaren egitura aldatuz doala banapen arauera. Pieza kartilagotsuen tamainua
gero eta txikiagoa izaten da, bide batez, elkarrengandiko hutsunea gero eta handiagoa gertatzen

Azkenengo abartzean
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ez dago, jadanik, kartilagorik ( bronkio muskularra ) eta hauxe
da konduktu albeolarrekiko kontaktuan dagoen bronkioa. Hemen epitelioa kubikoa da, gurintxarik gabea eta katilagoaren ordez ehun
muskular leuna agertzen da.

ALBEOLUA

KONDUKTU ALBEOLARRA
ARNAS ERREGIOA
BRONKIO TERMINALAK

BRONKIO KOLATERALA
LOBULUTXUA
BRONKIO INTRALOBULUTXUARRA

BRONKI0 LOBULUTXUARRA

BRONKIO INTRALOBULARRA
LOBULUA
BRONKIO LOBULARRA

BIRIKA

BRONKIO PRIMARIOA
EGITURA EXTRABIRIKARRAK
TRAKEA
- egitura extrabirikarrak.
- egitura intrabirikarrak:
1 obulua
lobulutxua
arnas erregioa.
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ARNAS-ERREGIOA

Nahiz eta arnas-erregioa konduktu albeolarrek eta albeoluek
erdurik egon,

lobulutxu birikarraren ikasketatik hasiko gara.

Birika baten superfiziea azterutz gero, lekune poligonal
txiki batzu mugatzen dituen linea-multzo bat agertzen zaigula ikusiko dugu, lekune poligonal horiek lobulutxuen oinarriak direlarik.
Lobulutxu hauek ( biriken funtsezko egiturak ) itxura piramidalezkoak dira eta bronkio lobulutxuarekiko loturak presentatzen dituz.
te.
Ikus ditzagun orain bronkio lobulutxuarretik aurrerako banapenak:
Bronkio lobulutxuarra

3,B. intralobulutxuarra+
lobulutxuaren barnean
hemendik aurrera.

---> B. kolaterala

B. terminala edo azkeneko b. zeintzu as-

koz ere ugariagoak diren lobulutxuen oinarrian beste parteetan baino.
Gero:
Azkeneko bronkioloak --->konduktu albeolarrak ---> albeoluak.
Terminaletan, apitelioaren mugaketa gertatzen da, hots, epitelio prismatiko dardakoitik epitelio kubikorako aldaketa. Wrikaalbeoluak zaku-itxurakkoak dira, 0'1-0'2mm tartekoa delarik diametroa eta zerbait hestuagoa konduktu albeolarrekiko irekidurarena.
Albeoluek eratzen dituzt4n husgunen urtean berauek elkarrengandik
separatuz, trebkada edo tabike albeolarrak ditugu, berauek oso
intimoki loturik agertuz.
Trenkadak, hiru geruza hauek eratua kontsidera genezake:
1.- Mintz retikulu-elastikoa.
2.- Sare baskular hertsi bat.
3.- Gaineztadurazko epitelioa.
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1.- Mintz retikulo-elastikoa: zuntz elastikoek, kobagenozko eta retikulinazko zuntzek eratua dugu. Hiru osagai hauei buruz jakin beharra dago ezen, alde batetik, zuntz elastikoak albeoluen higidura
mekanikoen burutzearen arduradunak direla retikuninazko zuntzekin
batera eta, bestetik, kolagenazko zuntzak askoz ere eskasagoak direla besteekin gonbaratuz gero. Aipaturiko elementu zuntzatsu konektiboen artean,basuak mugatutako hutsuneetan, zelula batzu ere aurki daitezke ( septalak delakoak histiozitoen izaera eta, beraz,
berezitasun joankoi( emigrante ) fagozitarioa eta koloidopexikoak
aurkezten dituztelarik.

2.- Sare kapilarrari dagokionez, esan dezagun ez dutela periaitorik eta berau eratzen duten kapilarrak retikulinazko zuntzez
eratutako sare batek inguraturik agertzen direla. Re'tikulinazko
zuntz horiek mintz basalaren funtzioa burutzen dute. Kapilar hauek
ez dira beti ihardueran agertzen, baizik eta odol zirkulatzailea
dutenen artean odol estankatua edo presatua dutenak ere 13resentatzen dira ( azkenengo hauen diametroa txikiagoturik agertzen da).
Beraz eta nola aldizkatzen diren egoera horien artean ( hau
da, diametroa handiagotuz eta txikiagotuz etengabeki, odoledukiaren arauera ), kapilar-kalibrearen aldapen hauek direla medio, beste organuetatiko alementu zelularren gelditzea eta desintegrakuntza aseguratzen da.
3.- Eta hirugarren estruktura, trenkadaren bi aldeetan, gaineztadurazko epitelioa dugu,zelula-moeta bi hauek eratua: zelula epi-

telial planuak eta zelula jariatzaileak. Honelat n ba, albeoluaren
pareta epitelio planu batek gaineztaturik agertzen da, non nukleoak
asko nabarmentzen diren, beraz, zelulen zitoplasmak oSo argaldurik
agertzen diren, bitartean.
Honexegatik, lehenago, gaineztadurazko epitelioa iraungabea
zela pentsatzen zen baina, egun, ba dakigu hori ez dela egia.
Zelula epitelial hauen artean zelula jariatzaileak agertzen
dira, oso handiak, albeoluen barnerako erliebeak sorterazten di-
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tuztenak. Zelula hauek, beraien zitoplasman , laminetan ordenaturiko gorputz batzu eratutato egitura globulutsuak edukitzeagatik
bereizten dira. Itxura denez, beraien edukia fosfolipidoak dira
eta hauek albeoluen hutsunera jariatzen dira, non gaineztadura epi-

F

telial osoa gaineztatzen duten.
osfolipidoek erRturiko jariakin hori, sustantzia hori, sur-

faktantea delakoa da eta beronen funtzioa zera da: albeoluen kolapsoa ebitatzea.
Albeoluen husguneetan histiozitoak ere ditugu: berauek sustantzia estrainoak fagotitatzen dituzte, horretarako, albeoluen trankada zeharkatzeko gaitasuna izanik. Mikroskopioz, irudi hau aurkezten dute: zelula handiak, beren zitoplasman puntuztatu beltziska bat
presentatzen dutelarik.
Albeoluen arteko komunikapena poro batzuren bidez egiten da,
poro horiek askoz klaruago edo argiago agertzen direlarik prozesu
patologiko konkretu batzuetan. Hau denau ikusiz gero, beraz, ikusirik dugu, birikaren funtsezko histologia baina, lana amaitu baino lehen , eman dezagun birikaren bakularizazioari, sistema linfati-

e\

kx-4-1,1nearev.%

!

,
,

,

1

I
I\

I
I

d)

‘5"--

‘‘-' fr

i

11
►

I

I
I

&A. !41- F

Í • (1
r
o.

1

(''51
p )r4S(
P

'r
P•

IA

I
1

I..----V

1

1

'----)/'-'1

1
1
1

• I;
koari eta pleurari buruzko ideia batzu.
Baskularizazioari dagokionez, adibidez, esa dezagun sistema ar-

terial bikoitza dela: arteria birikarra eta arteria bronkialak kon-
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kretuki dira berori eratzen dutenak. Sistema arterial biek bronkioen
traiektua segitzen dute, konduktu albeolarretara eta, noski, albeoluetara heltzen direlarik, non sare kapilar batetan amaitzen diren.
Hauxe da itzultze benosoa hastzen deneko maila.
Sistema linfatikoari buruz, ikas dezagun pleuratik birikaren
barnerako traiektua ( benena ) egiten duten baso batzuk eratua dela. Baso horiek hilioa abandonatzen dutenean, konduktu torazikoa
jotzen dute.
Azkenez, eman dezagun hitzen bat edo bi pleurari buruz: birika gaineztatzen duen geruza hau, pleura, serosa da eta, beraz, serosa guztien berezitasunak izango ditu, hots:
1.- Zelula mesotelialez eraturiko geruza bat, eta azpian
2.- Ehun konektibo laxoa. Ehun honetan histiozitoak, basoak eta
nerbio-zuntz batzu ere agertzen dira.
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LARINGEAREN ESKEMA

I (7..k&V

F= faringea; L = laringea; T = trakea; v = epitelio dardarakoia;
p = epitelio aoladuratsua ; K = kartilagoa; m = giharrea; g =
gurintxa; EP = epiglotia ; kt = tiroides kartilagoa; ke = goitiko
ahots-korda ; ki = beheko ahots-korda ; bf = bentrikulu faringeoa;
ta = giharre tiro-aritenoideoa ; e = konduktu esofagikoa; me =
esofagoaren geruza muskularra; aa = giharre ari-aritenoideoa;
kk = krikoides kartilagoa.
GIZON GAZTEAREN LOBULUTXU BIRIKARRAREN ZATI BATEN BERRERAIKETA:
( Vierlingen eitziz ) 2.1Ç?-"
AP: arteria birikarra; B : bronkioa; N: nerbioa; AB: arteria bronkialak ; TF: trenkada zuntzutsua; M: giharre peribronkialak;
K: kartilago bronkiala; G1: gurintxa mukotsu peribronkialak;
bronkioloa; Bt: bronkiolb terminala; KA: konduktu albeolarra; TA: trankada albeolarrak; A : albeoluak; P: pleura; Ka: kapilar albolarren sarea; SA saku albeolarrak; BP : bena birikarra.

?xtZZA .
AZKENEKO BRONKIOAREN ETA BASO ALBEOLARREN ESKEMA ( Benninghoff )
B: bronkioa; AP : arteria birikarra; AB : arteria bronkiala
( sinpleturik ); KA: konduktu albeolarra; A: albeolua; RK: sare
kapilar perialbeolarra; BP : bena birikarra;

pleura.

-43 -

ARNASKETAREN FISIOLOGIA
Arnasketax ‘ oxigenoz beterik dagoen airea, biriketara sartzen da
eta berriz irtenj anhidrido karbonikoa eramaten duelatik.
AIREZTAPEN PULMOIARRA.
Prozesu hau lau zatitan bana dezakegu, hau da:
1.- Airea, atmosferatik albeoluetara eta alderantziz pasatzea.
2.- Oxigenoak eta anhidrido karbonikoak, albeoluaren eta odolaren
artean daukaten elkartrukea.
3.- Oxigeno eta anhidricio karbonikoaren garraioa, zelularaino eta

alderantziz, odolaren etaisurkien bitartez.
4.- Aireztapenaren eta arnasketaren beste aspekturen erregulazioa.
BIRIKEN BOLUMEN ETA KAPAZITATEAK. PARAMETRO FISIOLOGIKOAK.
Biriken bolumenik garrantzitsuenak 4 dira; laurek batera,
biriken hedakuntzaren bolumen maximoa osotzen dute.
1.- BOLUMEN ARRUNTA EDO AIRE ARRUNTA: birika bidezko aireztapen
bolumena. Arnasa trankil eta atsedenean egiten dugunean, hartzen
eta botatzen dugun airea da: 0'5 litro.
Pertsonaren tamainuaren arauera aldatzen da.
2.- ERRESERBA INSPIRATORIOAREN BOLUMENA: ( EIB )
Bolumen arruntaren gainetik hartu ahal dugun aire bolumen
osoa da: 3'5 litro.
3.- ERRESERBA ESPIRATORIOARN BOLUMEn :( EEB )
Espirazio normal baten ondoren, bota ahal dugun airea da:
1 litro.
4.- BOLUMEN ERRESIDUALAi (BE )
Erreserba espiratoio bolumena bota eta gero birikan gelditzen den aire bolumenari deitzen zaio, : 1'5 litro.
Garrantzizkoa da, zeren, honela albeoluak daukan aireaz,
aireztatzen bnita bi arnasketen artean.
BIRIKEN KAPAZITATEAK
Bolumen hauek aurre •►ko bolumenak taldeka bilduz irteten diren konbinazioak dira Hauexek dira:
1.- EEB eta BE biltzen baditugu,KAPAZIPATE ERRESIDUAL FUNTZIONALA
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LORTZEN DUGU: 25 litro.
2.- KAPAZITATE INSPIRATORIOA: BA eta EIB batera hartzen ditugunean:
4 litro.
3.- BIRIKEN KAPAZITATE OSOA: 6'5 litro Bolumen guztiak sumatu ondoren irteten da.
4.-

KAPAZITATE BITALA:

5 litro.

Biriketatik irten eta sartu ahal den aire osoa da. Honetarako, EEB,EIB eta Ba sumatu behan ditugu. Hau parametrotik garrantzitsuena da.
Kapazitate bitala txikitzen da: - arnas-giharreak gelditzen
direnean.
- birikaren hedakuntza kapazitatea gutxitzen denean:
tuberkulosis etab.
- birikaren kongestioa edo edema gertatzen direnean.
Baina kapazitate hauek ez dira berdinak, ez pertsona guztiengan eta jar-era guztietan ere. Normalki, pertsona etzanda badago
gutxituagoak egon ,;o dira, zeren aireak biriketan daukan espazioa
txikiagotzen baita, abdominako edukiak presioa egiten duelako
diafragmaren kontra eta, gainera, biriken odolaren bolumena handiagotzen delako.

t?
***
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Parametro hauek espirometroaren bitartez neurtzen dira.
Parametro hauek medikuak, proba estatiko bezala erabiltzen
ditu, baina, ba daude proba dinamikoak diren beste batzu eta
baita denboran zehar erlazionatzen diren fluxu neurketak•
1.- MINUTUKO ARNAS BOLUMENA:

Minutu batetan hartu eta botatzen dugun aireari deitzen dio-

gu: 6 litro dira. Kalkulua honela egiten da: BAxarnas

maiztasu-

na. Arnas-maiztasuna 12 arnasketa minutuko izaten da.
Kantitate hau hanf'iagoa egiten da arnasketa beharrak handiagoak egiten direnean ( maximoa 150 1/minutuko kirolari batengan).
BOLUMEN ESPIRATORIO BEHARTUA: inspirazioan aire maximoa hartu ondoren, denboram zehar botatzen den airearen neurketa da.
Indize honekin, airea b.otatzearen abiadura neurtzen dugu. Lehen
segundokoa neurtzen da generalki eta bolumen espiratorio behartua lehen segunduan hartzen du izena.
Proba hau pertsona desberdinetan, desberdina izango da, biriken bolumenaren arauera. Horregatik pertsona, guztientzat balioko lukeen beste parametro bat bilatu beharko dugu.
Horretarako bolumen espiratorio behartua lehen segunduan
BEBS eta kapazitate bitalaren (KB ) kozientea egiten da.
BEBS

. 100 _ 75 %

KB
KOziente honek Tiffeneau indizea hartzen du. Normala 75% da.

3.- FLUXU BAT BATEKOAREN NEURKETA:
Momentu konkretu batetan neurtzen dugu fluxua, hau da, fluxurik handiena dagoenean. Bi eratara egiten dugu:
- B50 : birikak guztiz beteta daudelarik, airea abiadura osoan
botatzen da eta orduan, 50% pasatzen denean neurtzen dugu.
- B25 % a eta 75% a botatzen direnean neurtzen da eta
25,75
gero bataz bestekoa ateratzen da.
Fluxu instantaneoaren balioa 300-500 1/minutukoa da.
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ARNAS-MEKANIKA

Birikak kizkurtu eta dilabatu egiten dira. Horretarako, diafragma eta claihetsak, giharreak etab. erabiltzen dira. Honela,
inspirazioa eta espirazioa lortzen dira:
1.- Inspirazioan erabiltzan diren giharreak:
- diafragma.

- deltoides eta aurreko serratoak.

- konpoko intersaihetsak - eskalenoak.
- esternokleidomastoideoa - sakroespinalak.
2.- Espirazioan erabiltzen diren giharreak:
- abdominalak.
- barruko intersaihetsak.
- atzeazpiko serratoa.

ARNASKETAKO LANA

Pertsona normak baten arnas-giharren lana, atsedengo arnasketaren minutu batetan, 36 kgr/zm koa da.
Lan hau 3 prozesutan galtzen da:
1.- Birikak dilatatzean, parterik garrantzitsuena galtzen da: 85% a.
2.- Lan erresistiboa : 15% a.
2a.- Aireak, trakea, bronkio eta-abarretatik pasatzeko gain,
ditu behar dituen erresistentziak 5%a.
Asma, e pfisema butxatzaile eta abarretan handiagotzen da.
2b.- Toraw eta biriken ehun,erresistentzia ezelastikoa gain-

-47ktzeko: 10%a. Edema badago, erresistentzi hau handiagotzen da.
Arnasketa lanerako behar den energia, ariketa egiterakoan
eta batez ere ariketa gogorra bada, atsedenean erabiltzen dena
baino 25 bider handiagoa egin daiteke.

ELASTIKOTASUNA

Biriken propietate elastikoak albeoluak inguratzen dituzten
isurkien tentsio superfitziala eta biriken Qhunetan dauden zuntz
elastikoek sortzen dute.
Toraxaren propietnte elastikoak gdiharreak, zainak eta ehun
konektiboak mugatzen dute.
Horregatik, arnas-giharreak egiten duten lanaren parte bat
biriketako eta toraxeko egitura elastikoak luzatzeko behar da.
Biriketako eta toraxeko hedakortasuna edo espansibilitatea adaptapena deitzen
Birikaren adaptapenaren neurketa honela egiten da. Airea
biriketara neurtuta sartzen da, ondorioz, birikak dilatatuz.
Esofago barruan presioak neurtzen dituen baloi batek, zenbaitetan
gehitzen den presioa, sartzen den aire unitate bakoitzarengatik
emango digu. Honela bolumen/presio kurba osotuko dugu.
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Geroago, airea botatzean ere, epeka egiten da, bitartean presioa neurtuz joanez.
Grafikoan ikusten dugunez, inspirazioko etz espirazioko kurbak ez dira berdinak. Horregatik grafiko horretan diagonal bat
trazatuko dugu eta berak emango digu birikaren adaptapena.
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Inspirazioko kurbaren berezitasunak:
S italikoaren itxura dauka. Kurba honek bolumen/ presioaren
arteko kozientea emango digu, hau da, KONPLIANTZA emango digu.
Konpliantzak birikaren distentsibilitatea neurtzen du eta
kurbaren aldapa bera da.
K handia bada, distentsibilitatea ere handia izango da,; alderantziz, K txikia bada, distentsibilitatea ere txikia izango
da
K. 0 13
CSP

B bolumena
P

presioa

Konpliantza neurtzen dugunean K osoa neurtzen dugu: toraxaren
paretarena + birikarena, hau da, pareta eta birikaren elastikotasuna neurtzen dugu.
Birikak soilik hartzen baditugu, beraien konpliantza 0'2 litro/H 0 zm takoa
2

Torax eta birikarena hartzen badugu 0'1 L/

H 0 zmtakoa da.

2
ELASTANTZA: konpliantzaren inbertsoa da. E,-

.1
K

Elastantzak neurtzen duena ez da distentsibilitatea, distenditzeko zailtasuna baizik.
E handia denean birika distentsigaitza da.
E txikia denean, birika distentsikorra da.
Birika ehunaren aldaketak, albeoluek blokeiatzen dituzten gaitzak edo toraxaren hedakortasuna mugatzen dituen faktoreek ( zifoeskoliosia etab.) birikaren adaptapena gutxitzen dute.
Espirazioko kurbaren berezitasunak
Kasu honetan B/P arteko kozientea aztertu beharrean, P/B a
egingo da. Koziente honi, ISTERESI elastikoa deitzen zaio.
LAPLACE-ren LEGEA:
Lege honek hauxe dio: hutsik dagoen organu bat distenditzeko
behar den presioa bi aldagaien menpean agertzen da:
1.- Distenditzearen kontra dauden paretaren tentsioarekin
2.- Momentu bakoitztan duen erradioarekin
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Zer da birikaren tentsio elastikoa?. Birikak distenditzeko
jartzen dituen oztopoak dira. Urte askotan pentsatu izan da pareten zuntz elastikoengatik zela, baina sufaktantearen kontzsigtaa
sortu zenetik gauzak aldatu egin dira.
1.929.urtean, Von Neergaar-ek akzidentalki P/B eta B/P kurbak
albeoluetan, airearen ordez, likidoa egonez gero berdinak ez zirela aurkitu zuen. Probak katuekin egin zituen hauen birikak
likidoz betez eta bolumen presio arteko kurbak eginez.
Bi gauza frogatu zituen:
1.- Egoera horretan birika distentsikorragoa zela.
2.- Isteresia ia desagertu egiten zela.
Zer da SURFAKTANTEA ?.edo sustantzia tensoaktiboa ?:
Surfaktantea albeoluetako epitelioak produzitzen duen eta geroago
albeoluetara sartzen den lipoproteina bat da.
alde proteikoa 10%
Lipoproteinak:

lezitina ezaturatuak:
dipalmitillezitina 40%
lipidikoa lezitina saturatuak 25%
Alde
kolesterola eta beste 10%

Surfaktanteakalbeoluak eta arnaspideak estaltzen dituen likidoen tentsio superfitziala gutxitzen du. Surfaktantea desagertzen bada, birika, ezin da hedatu, kolapsoa sortuz.
Sustantzi tensoaktiboak edo surfaktanteak airea eta albeoloak estaltzen duen likidoaren artean interfase moduan egiten du,
uratEdreaten arteko interfasea galeraziz.

Ura/ airearen arteko interfaseak, sustantzi tensoaktiboak
baino 7-14 bider tentsio superfitzial gehiago du.
Sustantzi tensoaktiboaren eragina albeoluak espirazioan,
inspirazioan daudenean baino handiagoa da. Era honetan, albeoluen
kolapsoaren joera gutxitzen du.
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Surfaktantea desagertzen edogutxitzen denean, anomalia batgu
sortzen dira:
1.- Mintz hialinoaren gaixotasuna:
Umea surfaktanterik gabe jaiotzen da eta ezin du arnasarik hartu.
Arnas-geldialdi batengatik hiltzen da.
2.- Umea, 7 hilabete baino denbora gutxiagoz jaiotzen bada, ez
dago oraindik surfaktanterik eginda, zazpigarren hilabetean egiten baita.
3.- Gorputzatik kanpoko zirkulaziozko operazioak: birikak odolik
gabe gelditzen direnez, ezin dute surfaktanterik sortu eta tbndorioz, ezin dute arnasketarik hartu.

ARNAS APARATUAREN FUNTZIOA
ARNASPIDEEN FUNTZIOAK:
1.- Sudurrarena: goikoarnaspideetatik airea girotzea:
- airea berotzen du.
- bustizen du.
- airea iragazten du, ile, muki eta zilioen
bitartez.
2.- Eztularen erreflexua,edo islada eta usinaren islada, partikulak botatzeko.
Dena den, odoletara pasa daitezkeen partikulak, makrofagoen
bidez eliminatzen dira.
BIRIKEN FUNTZIOAK: AIREZTAPENA:
Atsedenean dagoen pertsona batek,300 m1.0 2 minutuko hartzen
ditu (B02 ) eta 250 ml./minutuko botatzen (BCO 2 ).
Hemendik, parametro bat atera ahal dugu:
Kfziente errespiratorioa : R
R -

B CO 2250 ml.min
- 0'8 - 0'85
B 0 2300 m1.Min
R G 1 beti.

Parametro hau orekaren neurri bat da.
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Aireztapenaren baliokideak:

Bi dira: bata oxigenoarentzako eta beste karbonikoarentzako.
biriken aireztapen osoa
BE 0

600 Mil.min.
=25

2 =
BO 300mil.min.
2

Parametro honek, hau esatea, nahi du: gorputzean 0 2 aren unitate
bat sartzeko, hartu behar dugun airea.

Berdin , karbonikonien unitte bat botatzeko behar dugun airea,
egingo da.
TARTE EDO ESPAZIO HILA

Arnasketan,hartzen dugun airea ez da oso-osorik aire trukatzean erabiltzen; parte bat arnaspideak betetzen gelditzen da.
Espazio hilaren kontzeptuak bi gauza burutzen ditu:
1.- Arnaspideko alderdi anRtomiko batzuk, birikako zirkulazioagatik ez daude baskularizatuta ( faringea, trakea eta bronkioak )
hots, espazio hil anatomikaak dira.
2.- Beste alderdi batzu, edozein kausa ezpatologikoagatik, aireztatuta egon arren ez daude perfundituta, hots, espazio hil albeolarrak dira.
Espazio bien sumak, espazio hil fisiologikoa osatzen dute.
AIREAREN KONPOSAKETA
Albeoluetako airearen konposaketa bi aldagaien menpean dago:
1.- Arnasten den nirearen menpean.
2.- Trukatzen diren CO 2 eta 0 2 bolumenaren menpean.
Aireztanen nlbeolarraren intentsitatea
Aireztapen albeolarra minutuko, albeoluetara sartzen

den

aire berria minutuko da.
Kalkulua honela egiten da: Arnasketa bakoitzean albeoluetara sartzen den aire berria, arnasketaren maiztasunaz multiplikatuz.
Albeoluetako aireztapena/minutuko arnasketaren maiztasunax( birikaren aireztapenaren

boltuneria —

espazio hilaren bolumena ).
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Birikako aireztapen bolumena 500 ml.takoa, espazio hila
150 ml.takoa izanik, eta arnas-maiztasuna 12 bider/minutuko, albeoluetako aireztapena :
12>(( 500 - 150 ) = 4.200 ml./minutuko.
Albeoluetako 0

2

eta CO

2

en kontzentrazioak mugatzen dituen

faktore garrantzitsuenetarikoa albeoluetako aireztapena da.
Arnasketaren maiztasunak, birikaren aireztapena eta bolumen erresperatorioak,albeoluetako aireztapena mugatzen duten mailan,garrantzia hartzen dute.
Arnasten den airea, 3 zatitan banatu ahal da:
1.- aire inspiratua .= aire atmosferikoa.
2.- Aire espiratua.
3.- Aire albeolarra.

AIRE ESPIRATUA
P0 2 116 mm Hg
PCO 2 29 mm Hg.

AIRE INSPIRATUA
P0 149 mm Hg.
2
PCO 2 0'2 mm Hg.

AAIRE =0LARRA
P0 2 100 mm Hg.

41-Albeolu pulmoiarra.

PCO 2 40 mm Hg.
Jlintz albeolu-kapilarra.

4
ODOL BENOSOA
P0 2 45 mm Hg.
PCO 44 mm Hg.
2

Albeoluetako
kapilarra

coz

ODOL ARTERIALA
P0 2 98 mm Hg.
PCO 2 40 mm Hg.
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AIREZTAPEN / PERFUSIOAREN ARTEKO KOZIENTEA
Ondo perfundituta dagoen birikako parte baten aireztapen albeolarra uniformea denean, aireztapen albeolar/perfusioaren arteko kozientea formula honen bitartez azaltzen da:
BA

o'g

Koziente errespiratorioa 0'8 eta arnasten den airearen P0 2 150
mm Hg izanik.
Odola eta airearen elkartrukea, erlazioa honelakoa denean,

ona

izango da.
Datu hau ideala da. Birika parte batzu oso ondo aireztatuta baina txarto perfundituta daude, adibidez, erpinak. Alde hauetan, espa-

zio hil fisiologikoa gehituta dago ( BA/Q> 0'9. ).
Alderantziz, biriketaren baseak gutxi aireztatuta eta ondo perfundituta,daude, erlazioa honela izanik:
BA/A C 0'9
Hau, geldiunetan shunt fisiologikoak agertzen dirwelako gertatzen
da.
GASEN DIFUSIOA
Behin albeoluak aire onez aireztatuta egon,Inurrengo pausua,
oxigenoaren eta karbono- bioxidoaren difusioa da: oxigenoa albeoluetatik odolera pasatzen da eta bioxidoa alderantziz, odoletik albeoluetara.
Gasek, elkartrukean erabiltzen duten metodoa, difuzio fisikoa
da, hau da, gasen presio partzialaren diferentziagatik egiten den
difusioa.
Hiru aldagai aurki ditzekegu fenomeno honetan:
1.- Gasen presio partzialaren diferentzia

kontzentrazioaren dife-

rentzia.
2.- Erdian dagoen mintza ( odol basoarena, eta albeoluarena ).
3.- Gasen berezitasun propioak.
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Oxigenoaren molekulak albeoluetatik hematiera pasatzeko mintz
albeolu-kapilarra igaro behar dute. Mintz albeolu-kapilarra oso fina

da l mikrometro batzutakoa ( 0 1 5 -4 Ì.
Beraren geruza ezberdinak hauxek dira:
1.- Surfaktantearen geruza.

2.- Albeoluen zelula epitelialena.
3.- Zelula epitelialak sostengatzen duen mintz basala.
4.- Zelula endotelialak ( odol-basoenak')
5.- Odol-piasma.

6.- Hematien mintza.
7.- Hematien barruan dagoen isurkia.
Mintzaren lodiera alda daiteke. Edemaren kasuan, adibidez handiagoa egiten da. Bestalde enfisema dagoenean, txikiagotzen da.
Gas ezberdinak difusio kapazitate ezberdina dute. Karbonikoa,
oxigenoa baino 20 bider difusigarria da. Horregatik, karbonikoak oxigenoak baino gradiente albeolu-kapilar gutxiago behar du eta horrexegatik ere

gaitz bat sortzen denean, errezagoa da hipoxemia

sortzea hiperkapnia baino.
OXIGENOAREN GARRAIAPENA
Oxigenoa odoletik bi eratara garraiatzen da:
1.- aske, plasman disolbiturik.
2,- Hemoglobinarekin konbinaturik oxihemoglobina moduan: 97%.
Pertsonaren gorputzeko odolak 15 gr. hemoglobina 100 ml.toko
ditu. Hemoglobina gramu batek, oxigenoaren 1'39 ml garraia lezake.
Garraia 14iken oxigenoaren kantitate maximoa = hemoglobinaren kantitatea )( hemoglobinak oxigenatzeko duen ahalmena.
1'39 ml• X 15 = 20'8 ml.
Egoera normalean, hemoglokinaren oxigenazioa ez da osoa eta odoleko 100 ml,k oxigenoaren 20 ml. ditu, hau izanez, odolaren oxigeno
kontzentrazio arrunta.
Saturazio oxihemoklobinikoa edo hemoglobinari loturiko oxigenoa =
Oxigenoaren

edukia = .20 ml.

Oxigeno kapazitatea 20'8 m1.

= 0'96
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Ehunaka emanda, hemoglobinak duen oxigeno saturazioa 96% da.
Oxigeno-kapazitatea, hemoglobinari loturik egon ahal duen oxigeno kahhitate maximoa da.
Konbinatuta dagoen .oxigenoaren eta albeoluetako oxigenoaren erlazioa ez da lineala: balore hauek karnikoaren presio partzialaren
menpean agertzen dira.

kurba sigmoidal bat osatzen dute.
Arkeria periferiko baten oxigenoaren presioa 90 mm Hg ± 5 takoa
da. Balore hau adinarekin gutxituz doa, 70 urte inguruan 78 mm Hg.
izanik.
Anhidrido karbonikoa: arnasten.dugun airean ia ez da agertzen. Birikako alboluetan eta odol arterialean karbonikoaren presimberdina
da; ez dago albeolu-kapilarren arteko diferentziarik.
CO

2

aren disolbagarritasuna plasman 0'52 da eta karbonikoaren 2'8

ml., odolaren 100 ml tan disolbatuta egoten dira.
+

CO H eran garraiatzen da, CO H- eta H ioietan disolbatuta
3 2
2 '
3
eta azkenik osakin edo konpuesto karminikoetan.

CO a

CO 2 aren presioa 40 mm Hg ± 2 takoa da.
Oxigeno-hemoglobinaren kurbaren disbziazioa

Kurba baten bidez azalduko da.
\I-x\‘4L.E:5,K
de,"

Kurba honetan ikusten dugunez, hemoglobinarekin -elkarturik dagoen oxigenoaren gehitze aurreragarriak,oxigenoaren presioa gehituz doaneanT

. 0./

dev.

rt-

e

cek..,0\

.

Azken hau, hemoglobinaren saturapenaren portzentaia da.

cP
ot.tÇes..„00. 4rey%

plrot

‘ce,

Odolak birikak uzten dituenean, oxigenoaren presioa (P0 2 )1.00 mm
Hg koa izaten da eta odol arterialaren oxigenoaren saturapena 97%koa.
P0 2 gutxi gora behera 40 mmHg takoa denean, hemoglobinaren saturazioa 70 % da, azken hau, odol benosoan.gertatzen delarik.
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CO 2 ren GARRAIOA
Odolean joaten den CO 2 a totala ere bolumenetan neurtzen da.
- arterietan: 50 B.%
- Benetan :

55 B %

- Garraio netua: 5 B %
5m1./100 ml. hauk, bi eratara doaz:
1.- 00

2

ASKEA: plasman eta hematien barruko likidoan disolbituta:

10 %: 5% plasman eta 5% hematien barruan.

2.- CO 2 KONBINATUA: 90%
Bi modutara ikus dezakegu:
2a.- Proteinekin konbinatuta: 20%a., KONPOSATU KARBOAMINIKOAK
deitzen dira, odol-proteinaren talde amino asketara lotuta daudelako.

COO - H

Karbonikoaz lotzen diren proteinak, odolean dauden guztiak dira:
- proteina plasmatikoak 0'5%
- hemoglobina 19'5 % Baina kasu honetan, lotzen den
hemoglobinaren partea, globinaren katea da ( 0 2 -a HEM taldeari lotzen zitzaiona).
2b.- Bthkarbonato moduan, CO H- ioia. Honela, kantitate handiena
3
joaten da:70%a.
Nolakoa da lotura hau ? CO 2 a odolean, H 2 0 rekin konbinatzen
da CO 3 H 2 emanez eta konbinazio hau bihurgarria da. Baina
CO 3 H2 a forma horretan, proportzio txiktan dago, eta
beraz, disoziatu egiten da, CO 3H eta H+ tan.Era honetan egiten da garraioa odolean. Biriketara heltzen denean,
kontrako prozesua aurkitzen dugu.
Odo •

arterialaren pHa, 7'4 koa da eta CO 2 zkargatzen denean

7'36 koa izango Rs. Biriketan, 7'4 koa izango da berriz.
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Plasman, CO

2 eta H 2 0 ren arteko erreakzioa oso geldia da,

baina, hematien barruan, anhidrasa karbonikoa enzina egoteagatik
erreakzioaren abiadura 5.000 bider arinagoa izango da.

ka ? k \af-re1/4

?i,asw,ck .
Hemogobinak, bere erradikale azidoak, K+ z beteta dauzka,baina,
+
+
H rekin alkartz4n denean, K a askatu egiten da, eta CO H rekin
3
HR
a
izango
da
(
potasio-bikarbonato
), baina
elkartu ondorioa, CO
3
hau, berehala deslotzen da:
- + K+ eta bikarbonatoa, plasmara irc0
CO HK
3 H
3
tenez, barruko eta kanpoko kontzentrazioak orekatu.
+
K askatuta dagoenez, karga positiboen numeroa asko igotzen da,
eta horrek, desegokipen elektrikoa dakar.
Problema honek bi irtenbide dauzka:
+
- K aren irteera, c0 h- rekin batera.
3
- Cl ioiaren sartzea, C1K formatuz.
Cl ren sartzeari, EFEKTU HAMBURGER edo KLOTUTTU-DESBIDERATZEA
deitzen diogu. Globulu gorri benosoen kloruruen kantitatea, arterialarena baino handiagoa da.
Bikarbonatoa sartzen denean, CL ak

irten behar du, 1/1 porpor-

tzioan.
CO 2 SATURAZIO KURBA
Kasu honetan, PCO handietarako, SCO 2 ere handitzen da, nahiz eta
2

- 5 9 od oleko
‘5eLkkvu,Q.,...0.5K1,

aldapa txikiagoa izan.
60-

Hemen ere , A ( arteriala ) eta B
( benosoa ) puntuak aurki ditzakegu:

1/I

A puntua : PCO 2 = 40 mm Hg.

171

B puntua: PO 2 = 47 mm Hg.

1/2

5"°

Co

fto

Oxigeno ptesioaren aldaketak, karbonikoaren kontzentrazioa aldatzen
dute. Haldane efekl%a deitzen zaio. P0 2 gehitzen denean, karbonikoa
odoletik desplazatzeko joera du. Bi kausa daude hau gertatzeko:
a.- Oxigenoa hemoglobinaz lotzean, hemoglobina azido sogorragoa
egiten da, karbonikoaz duen afinitatea gutxituz joanez.
b.- Hemoglobinaren azidotasuna gehitzen denez, plasman eta hemati
barruan dauden likidoen azidotasuna ere gehitzen da. Ondorio legez,
bikarbonato ioiak, azido karbonikoan ald-tzen dira eta azken hau
disoziatu eginez, karbonobioxido moduan askatzen da.

ARNAS-ERREGULAZIOA

Aireztapena ez da gauza finkoa, momentu bakoitzean agokitzen
dena baino. Egokipen hau, erregulazioaren bidez egiten da eta ervegulazio hau nerbio-sistemak zertzen dute. Erregulazio honen ondorioz, PCO2

a

eta P02 a ez dira ia aldatzen, nahiz eta ariketa

gogorra egin.
Arnasketa, higi-ekintza da, hau da, higineuronek inerbatzen
dituzt5Akizkurtzeagatik
arnas-giharreak

sortzen den higi-ekintza.

Eta ekintza hau, momentu gu 7 tietako beharizanei egokitu behar zaio.
Baina , nork kontrolatzen ditu higineuronek ? Kontrol hau aurrera eramateko, zentru bat dago, arnas-erritmoa kontrolatzen duen
zentrua.
Ba dago ere borondatezko kontrola egiten duen zentru bat ere.
Azken hau burmuineko kontikalean dauden zonabatzu eratzen dute.
Zentru hauen eragina erritmo-zentruaren bitartez egiten da. Halaber, islada periferikoen bitartez, atzeranzko elikadura negatiboaren mekanismoa osatzen da.

fket
1/..o
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Borondatea

erritmo-zentrua---higineuroank---giharreak.
4Erritmoa sortzen duen zenrua, entzefalo enborrean aurkitzen
da, h q u

eta burmuinaren artean.

Ent-efalo enborrak hiru Parte ditu: bulboa, zubia edo protuberantzia et- mesentzefaloa.
Arnas-zentrua, zubian eta bulboan dagoen sustantzi erretiku1arren p n rte batek osatzen du. Ez dauka muga zehatzik dta oso handia
da.
Zentru honek 1-11 p n rte ditu:
1.- Zentru inspiratorioa
erritmo medularreko area
2.- Zentru espiratorioa 1
3.- Area apneustikoa

4.- Area neumotaxikoa.
Lehen biak, 4. bentrikuluaren zoluaren beheko partean daude,
bulboaren erdi mailan. Zentru bien neuronak hahastu egiten dira, baiza esan dezakegu inspiratorioa aurretik dagoela eta espiratorioa
atzetik.
Area apneustikoa, zubiaren beheko partean aurkitzen da eta
neumotaxikoa zubiaren goiko partean.
Area in2Piratorio eta espiratorioaren artean, lotura inhibitorioak daude ( ikus argazkia )
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Area apneustikoa eta neumotasikoa- ez dira beharrezkoak arnas-
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erritmoa mantentzeko; zentru apneustikoak, aktibitate tonikoa dauka. Baina area apneustikoa eta, erritmo medularreko area lottarik ba
daude eta neumotaxikoa ebakita, animaliek inspirazio luzeak eta
espirazio laburrak ilaten ditu.
Arnas apneustiko moeta hau nabaria egiten da bago eta glosofaringeo nerbioen zuntz aferenteak moztu egiten direnean, azken
hau, nerbio hauek area apneustikoarentzako inhibidoreak edo balaztatzaileak direlako.
Hiru areak elkar loturik daudenean, arnasketa-erritmo normalekoa izango da. Area neumotaxikoa kilikatzen dugunean, arnas-maiztasuna aldatzen da.
Arnas-erritmo normalaren sortzea:
Bi moetatako teoriak ezberdintzen dira:
1.- PITTS-en tooria: teoria hau sortu zenean, ez zen .oraindik
zentru apneustikoa ezagutzen.

Dakigunez, zentru inspiratorioak, aktibitate propia dauka; bere
aginduak, medularen aurreko astaren higineuronetara heltzen da,
berauek, giharreak kizkur ditzaten. Baina, ba clude ere, zentru
neumotaxikora heltzen diren beste zuntz batzu. Honen ondorioz,
zentru neumotaxikoak, atez inspiratorioari aginduak bidaltzen
dizkio eta azken honek area inspiratorioari. Momentu honetan
inspirazioa amaitzen da eta espirazioa hasi.
2.- LUMSDEN eta WANG en teorial berriagoa da.
Zentru apneustikoak aktibitate propioa dauka. Bere kilikatasuna, zentru inspiratorioaren gainean jausten da. Baina, zentru inspiratorioaren zuntz batzuk, neumotaxikoa kilikatzen dute eta hemendik denbora bat pasatu ondoren, kinada bat irtengo da, zentru
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apneustikoa balaztatzeko edo inhibitzeko.
Teoria honek, ez du azaltzen nola sortzen den espirazio aktiboa, zeren orain arte ikusi duguna, espirazio pasiboari bait dagokio.

NERBIO SISTEMAREN BESTE ALDEETATIK ARNAS-ZENTRURA HELTZEN DIREN
KINADA BATZU:
1.- Bizkarmuinetik: bizkarmuina, bulboa baino beheragotik mozten
denean, arnas- zentruaren ondorioak ez dira nabaritzen.
Baina, moztu diren azauren kilikatasunak arnas-erritmo normala sortuko du. Horregatik, hartzaile sentsitiboen kinada periferikoak eragin handia dutela arnas-erritmoaren gain pentsatzen
da: hotsa, kolpeak etab.
2.- HERNING-BREUER-en ISLADA: Neumogastriko nerbioaren funtzioa:
Ez da beharrezkoa funtzio hau, zeren honek egiten duena, maiztasun egoki baten sortzea baita.
Biriketan, distentsioa eta konprimaketa somatzen duten hartzaileak daude. Batzuk, pleura biszeralean, besteak, bronkio,
bronkiolo eta albeoluetan agertzen dira.
Birikak sistendituta, daudenean ( burmuineko enbor bakarti
azauren bitartez ) bago eta geroago burmuineko enborreko azau
bakartiaren bidez, arnas- zentrura heltzen dira, inspirazioa inhibituz: Herning Breuer insuflazio islada hartzen du izena.
Berdin, Hering-Breuer deflazio islada ekoizten da: azken
hau deflazio hartzaileak mugatuta.
Hering-Breuer isaladen ondorioak hauek dira:
1.- Aireztapen bolumenaren gutxitzea.
2.- Arnas maiztasunaren gehitze ordaintzailea.
Hering Breuer-en hartzaileen kinadak, arnas-zentrura doaz,
birikak airez beteta daudenean, inspirazioa inhibituz eta alderantziz, hustuta daudenean, espirazioa inhibituz.
Hering-Breuer-en isladak, nerbio bagoak mozteagatik blokeia-
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tuta daudenean, eso erraza da, arnas-geldiunea gertatzea, Hering

Breuer-en isladak normalak daudenean baino.
3.- Arnasketan zentru basomotorrak duen eragina.
4.- Arnas kontrolean, emozioak duten eragina.
5.- Gorputzeko beroa eta arnas-erreguzioa
Lehen biak garrantzitsuenak dira.

BIRIKAREN AIREZTAPENAREN EGOKITZEARN MEKANISMOA
ARNAS KONTROLA KIRIO HARTZAILEEN BITARTEZ
Arnasketa; mekanismo automatikoa da. Aireztapena, indibiduoaren beharizenetara egokitu behar da; honela ba PCO 2 k eta P02k maila normal batetan mantendu behar dira.
P0 2 ren eta PCO 2 ren egoera nola dagoen jakiteko, kimik-hartzaileak daude
Zentrud

>arnasketa

N,PCO2 eta P0 2

Jadanik ikusi dugu, arnas-zentruaren kontrola, goazen orain
beste kontrol moeta hau ikustera, kimik-hartzaileana, alegia.
Kimik hartzaileen definizioa hauxe izango litzateke: CO2ren
eta 0 2 re odol-kontzentrazioak somatzen dituen egiturak dira, geroago informazio edo mezu hori, zentrura eramaten dutenak.
Bi eratako kimik-hartzaileak aurkitzen ditugu:
a.- Periferikoak: arnas-zentrutik urrun d-,,udenak.
b.- Zentralak: nerbio-sistema zentraleiin kokatzen direnak,
zrnas-zentrutik hurbil.
a.- Periferikoak:GORPUTZ AORTIKO ETA KAROTIDEOAK:
Oso txikiak dira ( handiena 2 mgr takoa da ). Karotideoak, karotida printzipalaren bifurkazioan,ormari atxekituak, aurkitzen dira.
Aortikoak,2 edo gehiago, aorta-makilaren edo aorta-kaiadoaren ormari atxekituta agertzen dira.
Hrturiko kinada, bulbora, heltzen da, glosofaringeo eta neumogastrikoaren bitartez ( Hering-en nerbioa). Amaiera hauek, PCO2ra
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eta P02 ra sentikorrak dira, baina, batez ere P0 2 ra batez ere disolbiduta agertzen den 0 2 ari bereziki.
b.- Zentralak: hartzaile zentralak, nerbio sistema zentralarren parte bat dira; bulboan kokatzen dira, aurreko, gaineko eta alboko
aldeetan ( area lateralis ).
Isurki zefalorrakideoaren pH aldaketak sentitzen ditu eta baita ere, H+ kontzentrazioak, baina efektatu ahal dituen kinada bakarra, PCO 2 rena da. CO 2 hidratatu egiten du,
CO

3

H- eta H

+

CO 3 H 2

emanez, geroago,

an disoziatu egingo dena.

Kimik-hartzaileen erantzuna:

Oxigenoaren kontzentrazioa, normala baino txikiagoa egiten
denean, kimik-hartzaileak eraginduta aurkitzen dira.

0

-koo

tecz

kkoc.

St)o

?e, L C w--AL•
Era berean, CO2 ren edo H

+

ioien kontzentrazioaren handitzeak ere

kimik hartzaileak kilikatzen ditu, arnas- aktibitatea gehituta
ikusten delarik.
0 eta pH periferikoaren ekintza hartzaile periferikoen gaine2
eta CO 2 rena, bien gainetik ( 80% zentraletan eta
tik jausten
20%a periferikoetan.

ARIKETA-ARNASKETAREN ERREGULAZIOA:

Ariketa oso gogorra bada, oxigenoaren eta karbono-bioxidoaren
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erabilketak, normalki baino 20 bider handiagoak izan ahal dira,baina, albeoluen aireztapena ere h ndiagotzen da parPleloki: beraz,
PCO

2

eta P0

2

ez dira asko aldatzen.

Baina , zerk probokatzen du arnasketaren aldaketa hau?.
Ba dirudi, bi ondorio ezberdinak hartu behar direla kontutan:

1.- Alde batetik, burmuin-kortikaren ekintza. Honek, giharrei
kizkurtzeko aginduak bidaltzen dizkie, baina denbora berean, arnaszentrura ere heltzen dira aginduak berauk kilikatuz.
2.- Bestalde, gorputzaren higidurak eta gorputzadarrenak bereziki, aireztapena handiagotzen dute, propiozaptoreen bitartez;
azken hauek, arnas-zentrura kinadak bialduz.
Behar bada, beste faktore batzu hartu beharko dira kontutan:
HIPDXIA esate baterako.

Pertsona batek ariketa egiten .uenean, normalki, nerbio-faktoreek
arnas-zentrua eragiten dute , eta honela, behar den oxigenoa lozatzen da eta sobran dagoen CO 2 a bidali.
Baina, batzutan, seinale horrek ( nerbio-seinaleak ) sendoegiak edo ahulegiak dira, eta orain, faktore humoralei dagokie
paper hori.
Ariketa normal baietako 0 2 kontsumoa 3 litro/ minutuko da.
( egoera normalean 0'25-0'3 1 / minutukoa da ). Ariketa bizi batetakoa 6-7 koa da, kantitate honi, POTENTZIA MAXIMO AEROBIOA
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deitzen diogu, eta ezberdina da egoera batzuen arauerat sexua, adina,
konstituzioa etab.
Ariketak, kontsumo-gehipen arin bat probokatzen du. Baina,
aireztapenaren gehipenak ez ba ditu betetzen 0 2 kontsumoaren beharrak, beraz, metabolismo anaerobioa jokatuko dugu. Oxigeno honi
0 -ZORRA deitzen diogu.
2
Ariketa amaitzen denean, aireztapena ez da berehala amaitzen,
etå 0 2 en demg.sia dago, zein printzipio inmediatoak berriztatzeko
erabiltzen dugun.
Azido laktikoa ere sortzen da eta honek maximoa edo minimoa
egiten du 0 2 -zorra. Laktikoaren kontzentrazioa, 100 mgr/100 ml
serum baino handiagoa bada, airubetak sortzen dira.
Ariketan,

birikaren egokipena:

Aireztapen-gehipena, HIPERPNEA eta TAKIPNEA moduan egiten
dira.
Giharretan, 0 2 gehiago kontsumitzen da eta CO2 sortu baina,
biriken fasea eta giharreena konpentsatuta daude, ariketa moderatsua denean.
Ariketa gogorra bada, 21/min.tik aurrera , P0 2 eta PCO2 erlazionatzen dituen grafika ez da lineala eta erlazioa ez da konstantea.
W4

‘

4zo.k.c., Peo.
1:kklbeok.›4. 42_

o, ,

CO2 gehiago eliminatuko da hipokapniaren denomenoa agertuz.

-6 7(PCO,
txikiagotu egiten da ) eta hiperoxia ( P0 2 gehitzen da ).
4
Azken bi hauek dira eriketa sakonaren berezitasunak.
Baina honetatik aparte, laktatoen kontzentrazioa ere aldatzen
da. Eta hau guztionek, pH paradojiko baten sortzearen kausa da:
AZIDITIKAZIO METABOLIKOA.

Apatatu zirkulatorioaren egokipenak

Birika mailan lorturiko 0

2

a errezago garraia daiteke:

1.- Gastu kardiakoa gehitzen da: TAKIKARDIA.

2.- Odolean doan hemoglobinaren kantitatea ere gehitzen da:
barea, gibela, hezurmuina.
3.- Fluxuaren banapena: normalki, zerbiosistema zentralera doana 60 % a da eta bestea, beste lekuetara joaten da.
ariketa egiterakoan, nerbio sistema zentralera 80-85%a
joango da. Bai, giharretan eta biriketan ere basodilatazioa eman,
go da. Egokipen hauek lortzeko, hormonen laguntza behar da:
- takikardia eta hiperpnea: T 4 eta katekolaminak.
- Giharr4-mailan: T 4 , katekolaminak, pankrearen glukagoia eta insulina.
ARNAS- ARAZOEI

BURUZ HITZEGITERAKOAN ERABILTZEN DIREN HITZAK

HIPERPNEA: aireztapen sakona. Higitzen den bolumena, normala baino handiagoa izango da.
HIPOPNEA: aireztapen superfitziala. Higituriko bolumena, normala
baino txikiagoa izango da.
TAKIPNEA: Arnas-frekuentzia normala baino handiagoa.
BRADIKNEA : arnas-frakuentzia normala baino txikiagoa.
ORTOPNEA: jarrerarekin erlazionatuta: pertsona etzanda badago, arnasketa zaila izaten da baina zutik ipintzean, hobeto egiten da.
HIPDXIA: gorputz osoaren 0 2 aren hutsunea.
HIPDXEMIA: odolaren 0 2 falta.
Jeneralean, berdintzat jotzen dira azken bi terminoak.
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ARNASKETA ANORMALAK
1.- CHEYNE STOKES-en ARNASEETA PATOLOGIKOA:
Bi fase dauzka: lehen momentuan apnea aurkitzen dugu segundu batzlin; horren ondorioa, PCO 2 a gehitu egingo da eta arnas- zentrua kilikatuz, agindua bialduko du, heperpnea emanez; orain
pCO 2 a txikitu egingo da eta beraz, apnea aurkituko dugu berriro.

2.- BIOT-en ARNASKETA:
Apnea, arnasketa normalak, apnea....
Burmuineko eta arnas-zentruko gaitzen ondorio tipikoa da: koma,
burmuineko gaitzak etab.
3.- KUSMAUL-en ARNASKETA:
Hiperpnea irregularra. Azidosi metabolikoetan ematen da: koma
diabetiko edo azidotikoa. Ez da inoiz apneara heltzen.

-6
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ARNAS APARATUEN kZTERKETA FISLKOA
1.- Ikerketn jenerala.
2.-

PalpaZisa.

3.- Perkusioa.
4.- Auskultazioa.
1.- IKERKETA JENERALA
Ikusmennren bidezko azterketa da.Gorputz superfizieak eo aztertu nahi dugun gorputz-alderdiak presentatzen dituen aldaketen bilke-ta dugu.
Ikerketa jeneral honen bidez, bi eratako datuak jaso ditzakegu:
• Datu anatomiko edo estatikoak.
. Datu funtzional edo dinamikoak.
Arnas aparatuari gaozkiolarik, hauexek izango dira aparatu honetako eritasunen diagnostikoarako elementu interesgarrienak:
DATU ANATOMIKOAK: IKERKETA ESTATIKOA
Ikerketa superfitziala:
- gaixoaren elikapen egoera.
- pazienteak aurkezten duen aurpegia edo "facies"moeta.
- znmnren egoera.
- gaixoak hartzen dituen jarrerek ere garrantzi handia
dute, beren patologiaren adierazgarri baitira.
Ikerketa toraxikoa:
- Azalaren azterketa: sare bonosoak eta erpzioak ( herpex
zoster eta armiarma baskularrak bereziki). Toraxeko superfitziaren
sare benosoak markatuak, balio diagnostiko handikoak dira, alderdi honetako benen gutxitasuna adierazten baitute. Sindrome mediastinikoaren kasueta agertzen eta hipertentsio prtalean agertzen dira.
- Edema: sindrome mediastinikoaren kauan ere bai. Esklabina itzurazko edema izaten da.
- Giharre eta panikulu adipotsuaren egoera: argaltze handiegiak tisi edo neoplasia tipoetako eritasunetan pentsarazten du.
Arnas giharren atrofia pusibleak eta diafragmaren egoera ere kontutan hartzekoak dira.
Hobi supra eta infraklabikularraren depresioak aztertu beharko ditu-
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- Eskeletoari dagozkion aldaketak, hau da, toraxaren egituraren aldaketak:
A.. Bizkar-hezurraren desbideratzeak:

. zifosia: bizkar hezurraren atzerunzko konbexutasun anormala.
. Lordosia: kurbatura lunbarraren gehiegikeria.
Eskoliosia: bizkar-hezurraren alde bateranzko desbideratzea.
. Zifoeskoliosia: aire-sartzea eta banapena gehien eragozten duen desbideratzea.
B.. Torax-moetak: Patologia desberdinen adierazleak dira.

. Normala:. simetrikoa.
. Saihets makurdura berdina eduki behar dute alde hietan. Baldintza hau ez betetzeak, alde

batetako patologia adierazten digu.
. Enfisematosoa: upela itxurazkoa, etengabeko inspirazioan
egongo bailitzan. Lepoak eta esternoia altxatuta aurkitzen dira, saihets horizontal eta sama laburragoa dela
ematen du.
. Hebaina edo rakitikoa: torax moeta honen berezitasunak
hauxek dira: Diafragmaren insertsio-aldearen depresioa:
beronen adierazlea Harrison-en hildoa da, hots, besape
eta titiazpiko aldeak hondoratuagorik daude.Azken hau
inspirazioan egertzen da batez ere. Torax moeta honen
beste berezitasun bat hau da: saihetsen handitzea kartilagoekiko batze-aldean, errosario errakitiko delakoa
eratuz.
. Paralitikoa edo tisikoa: enfisematosoaren aurk koa; espirazio
egoeran dago. Hobi supraklabikular sakonak eta saihets
makurtuak presentatzen ditu.
.Inbutu itxurazkoa: kongenitos gehienetan. Esternoia toraxaaa sartuta dago, Honen barietate bat " zapatari toraxa da. Kasu honetan, toraxean sa-rtuta dagoena, xifoi-
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. Uso toraxa edo gila itxuraakoa: base zabaleko toraxa da. Presio intraabdominarra gehitzen duten
afekzio abdominarren adierazlea izaten da.
c.- Toraxaren asimetria: itxuragabetze edo detormazio hemitoraxikoa:
. Hedatzeak edo expansioak: husgune edo kabitate pleuralean likido edo gas isurketek eraginda. Baita birikako tumoreetan ere.
. Erretrakzio eta depresioak: biriketako fibrosi kasuan.

DATU FUNTZIONALAK:

IKERKETA DINAMIKOA

1.- Arnas-mugimenduak
2.- Disnea.
3.- Zianosia.
3.- Eztul eta expektarazioa

4.- Akropakiak.
5.- Ahotsaren aldaketak.
7.- Taraxeko mina.

1.- ARNAS MUGIMENDUAK: Ondoko ezaugarri desberdinak bereiz ditzkegu:
la.- Arnas moetak.
lb.- Anplitudea.
ld.- Maiztasuna edo frekuentzia.
le.- Erritmoa.
la.- Arnas-moetak: Hiru dira, aldakorrak, patologia desberdinen arauera:
- Disfragmatikoa edo abdominarrat ume eta gizon helduarenea da.
Biriken dilatazioa diatragmari esker egiten da. Abdominak arnas-mugimenduak jarraitzen ditu. Toraxeko efekzio mingarrietan nabariagoa
da.
- Kostoabdominarra: sexu bietako nerabe edo adoleszenteengan ematen da.
- Kostala edo toraxikoa: emakume helduengan bereziki. Moeta honetako arnasketan, saihetsen jokuak hedatzen ditu birikak.
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Patologiko bihurtzen da abdomin akudo delakoaren kasuetan.
lb.- Anplitudea: Toraxaren mugikortasuna da aztergaia kasu honetan.
Berak bereizten dizkigu arnasIteta superfitziala eta sakona, hau da
anplitudearen gutxitze eta gehitzea, eta baita arnas-mugimendu ,,,,,

•

toraxikoaren aldaketak ere.
Kussmaul-en arn sketa: arnasketa sakona da, odol, azidosiaren ezaugarri. Oso lentoa eta zaratatsua izaten da.
Arnas-mugimenduetan hemitorax biak batera eta simetria osoa gordez
mugitu behar dute, bai atzeko pl noan, bai aurrekoan. Hau frogatzeko, erreferentzi puntu nabariak hartu behar ditugu ( klabikula etab)
Toraxeko alderdi baten ezmugikortasuna bi kasutan ematen da: birika,
funtzionalki ez dabilenean eta husgune edo kabitate pleuralaan dagoen likidoak edo gasak egiten dituen presioak birika kolapsatzean•
Ezmugikortasun hau erlatiboagoa da arnas-mugimenduek mina gehitzen
dutenean.
ld.- Maiztasuna edo fekuentzia: egoera normalean

15-24

arnasketa /mi-

nutuko izaten da arnas-maiztasuna( EUPNEA ).
Maiztasun honen gehitzeari TAKIPNEA deitzen zaio 24/min.)
Kasu guzlietan eztu arnas aparatuaren alterazioa suposatzen; lan fisikoetan, zekar egoeretan eta abarretan esate baterako. Gehitze hau
fisiologikoa izan daiteke, lan edo ariketa fiikoak exigitzen baitute.
Maiztasunaren gutxitzea BRADIPNEA dugu (

L

10/min.) Kasu ho-

netan oxigenoaren premia hnndiagoa arnas-anplitudea gehituz konpontzen da.
APNEA: arnasketaren supresio denborala da.
DISNEA: arnasa hartzeko zailtasuna da.
le.- Erritmoa: arnas- higidura edo ziklo bakoitzak 5 sek. irauten
du. Hauetatik 2 inspirazioan eabiltzen dira eta 3 espirazioan. Mugimendu edo ziklo hauek periodikoak dira egoera normalean.
Erritmoaren aldrketak: arnas-higidurek periodikotasun normala galtzen duenean gertatzen dira.
- Cheine- Stokes-en arnasketa: apnea periodo bat; jarraian, mu-
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ga baterainoko arnas-mugimenduen sakontze periodikoa; aipatutako
mugatik arnas- higiduren urritzea gertatzen da bigarren apnea periodoraino. Hau guztia periodikoki ematen da. ( ikus irudia ).
Arnas zentroaren kilikaberatasun-gutxitzea adierazten du arnasketa
honek.
-Biot-en arnasketa: kasu honetan, arnas-mugimenduak irregulartasun osoz ematen dira: iraupen aldagarriko apnea-periodoak
eta sakontasun ezberdineko arnasketak.
Arnas zentroa erabat desorganizaturik edo desantolaturik aurkitzen denean, gertatzen da arnasketa moeta hau.
-Kussmaul-en arnasketa: Azidosi metabolikoa gertatzen denean
agertzen da, hots, koma diabetikoan eta uremikoan batez ere.
Inspirazio bat sakona eta saratatsua egin ondoren, pausa bat egiten da eta gero espirazioa arina etorriz. Urrengo inspirazioa hasi
baino lehen ere beste pausa bat egingo da.
2.- DISNEA: Arnasa hartzeko zailtasuna da: objetiboa, arnasketa neketsua, ingurukoek nabarmentzen dutenean eta subjetiboa, gaixoak
berak pairatzen duenean itotze-zentzazioa, aire falta. Gehienetan,
batera gertatzen dira biak.
Disnea, inspirazioan, espirazioan edo arn-s aldi bietan gerta
daiteke:
. Inspiratorioa: zailtasun-zentzazioa inspirazioan dagoenean.
Arrazioa, g)iko arnaspideko estenosia izaten da. Oztopoa dagoen
lekutik airea pasatzen denean, estridor edo kornaje delako soinua
entzuten da. Ikerketan, tiraje delako fenomenoa ikusten da: saihetsen
axteko espazioen, esternoi gaineko zuloaren eta hobi supraklabikularraren depresioa.Ondorio hauek, inspirazioan ahalegin h-indiak
egin behar direlako gertatzen da. Sudur-aleteoa eta zianosia ere
ikus daitezke.
. Espiratorioa: zailtasuna espirazioan sortzen da, beheko
arnaspideko estenosink eraginda. Toraxa airez beterik dago, beraz
insuflaturik agertzen da. Saihetsen arteko espazioak inspirazio behartuaren egoeran aurkitzen dira.
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.

bietako disnea, birika eta pleuraren gaitzetan,

arnas superfitziearen gutxitzea dagoenean ematen da.
Disnea etengabea ala paroxistikoa izan daiteke. Paroxistikoaren kmisak asko dira: arnas-gaitzen bat, bihotzekoa, toxikoa, nerbio jatorrizkoa etab.
Disnea kasuetan polipnea da organismoarentzako ordainbide-meka:nismoa ( maiztasunaren edo anplitudearen gehitzea ).
Disneetan, klinikoki, ondoko datoak somatu beharra dn.go:
- arnas-maiztasuna.
- disnearen arnas-aldia: inspirazioa, espirazioa, biak.

- Noiz gertatzen den: gauez, goizez etab.
- Zein zirkunstantzietan agertzen den : ariketa egiterakoan, atseden egoeran etab.
- Disnearen jarrerak: ortopnea.
3.- ZIANOSIA : "Hemoglobina erreduzituaren, hau da, oxigenoaz ezin
bat daitekeen hemoglobinaren gehitzea da (

5 gr./100c.c. ).

Azalak ( bel=ien lobuluak, sudurra, hatzamar eta behatz-puntakY
eta mukosek ( ahoa, ezpainak ) hartzen duten urdin-more kolorea da
ezaugarri.
4.- EZTULA ETA EXPFXTORAZIOA : eztula espirazio aldian gertatzen
da. Honek, defentsa-mekanismo bat dela adierazten du. Eztularen bidez, bularretiko eritasunetan sortzen diren jariapen anormalak kanporatzen dira, Beronen zeregina, arnaspideak libre uztea da.
Eztul moetak:
- sikua edo ezemankorra.
- hezea edo emankorra expektorazioa dagoenean.
- Espasmotsua: eztul-kolpeak jarraian gertatzen direnean.
- Txakur-eztula: tonu bajuetako eztula da; goiko arnaspideen inflamazioa adierazten digu.
- Eztul emetizantea: goitikaz edo bomitoz lagundua dagoen
eztula..
Expektorazioa: arnaspideetako mukosak sortutako jariapena ahotik

pi
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kanporatzea da. Eztulaz batera ematen da. Balio diagnostiko handikoa da: arnas-aparatuaren patologia desberdinak bereizten ditu.
Hemoptisia: ahotiko odol-kanporatzea da. Posibilitate bi daude: odola besterik ez izatea edo kerru partea izatea ( kerru hemoptoikoa).
Birika edo bronkioetako odol-hodiren baten apurtze adierazlea da.
5.— AKROPAKIA: Behatzetako eta hatzamarretako azken falanjearen handitzea da. Hatzazkalek erloju-kristalaren itxura hartzen dute eta
beranduago danbor-zotzaren itxurazko era agertzen.
6.- AHOTSA-r4n ALDAKETAK: arnasketaren eritasunak. akudoak ala kro-

nikoak, laringearen gaitzak sortzen ditu, batzutan. Adibide bat, ahots bitonala da: tonu altuen eta bajuen nahastea da , aho korda baten paralisia bategatik, azken hau, ezkerreko errekurrente nerbioaren paralisiagatik.
7.- TORAXEKO MINA: Toraxeko minen sorrera bi lekutan datza:

- extrarespiratorioan.
- gaitz pleuroparietalak sorturik.
Batzutan, sintoma honok garrantzi handia du: neumotoraxean, birikako enbolian etab.
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2.- PALPAZIOA
Palpazioa, ukimenaren eta presioaren bidezko azterketa klinikoaren atala da. Palpazioak ikerketaren datuak osotzen ditu ondoko hiru
prozedura hauen bitartez: palpazioa bera, presioa eta ukimena.
- Palpazioaren bidez, organoen superfiziearen ezagugarriak bereizten dira, beraietan ematen diren aldaketak barru.
- Presioa: sentsibilitatearen neurketarako erabiltzen da. Palpa-

zio sakona dela esan dezakegu.
- Ukimena: kabitateen azterketarako erabilia gehien bat.
Arnas aparatuaren palpazioari dagokionez, hauexek dira kontutan
hartu beharrezko datuak:
1.- Higikortasun toraxikoaren frogaketa: esku bat -frogatu nahi
dugun aldean eta bestea alde simetrikoan jarriz egiten da. Alde baten eta bestearen konparaketaren bidez eta eskuen desplazamendu handiagoaren edo txikiagoaren bidez ezagutuko ditugu desberdintasunak.

2.- Ahots-bibrazioak: ahots-bibrazioen oharmena bidaltzean
zentzazioari dagokio. Beraz, aipatutako hedakuntza errazten edo eragozten duen guztiak, ahots-bibrazioen oharmena handiagoa edo txikiagoa suposatuko du.
Erregio simetrikoak elkarren jarraian aztertu behar dira, eskuak
toraxeko alde batera edo bestera eramanez, baina inoiz ez, biak batera.
Bibrazio normalak: bibrazioen intentsitatea handiagoa da eskumaldean ezkeraldean baino.
Ahotsaren tonuak halaber, bere eragina du. Tonu akudoak nabariagoak
dira erpinetan baseetan baino eta alderantziz grabeak.
Prozesu batzu ez dituzte ahotz-bibrazioak aldarazten: bronkitisak,
neumonia zentralak etab.
Bibrazio gehituak: hau gertatzeko, hiru baldintza bete behar
dira: a.- Ehun pulmoiarraren kondentsazioa.
b.- Fokuraino iragaztasun bronkiala.
c.- Fokua eta toraxaren pareta elkar segidan egotea.
Bibrazio gutxituak eta kbolituak : butxadura bronkial batek
aire-sartzea galerazten duenean edo eta prozesu patologikoren ba-
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tek birika eta pareta torazikoa urruntzen dituenean.
3.- Era desberdinetako zentzazioak: adibidez, igurzpen pleuralak intentsuek direnean. Halaber erronkusak, sibilanteak eta estertore ugariak direnean.
4.- Sentsibilitatea: toraxeko alde desberdinen sentsibilitatea
hatz-presioaren bidez nabarituko dugu.
Presioak eragindako minak arnas-aparn:tuaren pmesu:patologiko batzUrekin erlazionaturik egon daitezke ( puntu mingarriak ).
5.- Giharren kizkurpenak eta atrofiak.
6.- Adenopatiak.

3.- PERKUSIOA
Gorputz-superfiziearen leku bat leunki kolpatzerakoan sortzen
diren soinuen entzupena da.
Arnas-aparatuaren perkusioaren bidez ondoko zeinuak bereizten
ditugu:
1.- Soinu argi pulmoiarra: airea bronkioetan eta biriketako ahun
elastikoan ondo sartzen dela adieraaten du. Birika normalean, bronkitis
akudoan eta kronikoan

agertzen da.

2.- Soinu tinpanikoa: birikak egoera normalean baino aire gehiago duela edo pleuran gasa dngoela esan nahi du.
3.- Skada-ren tinpanismoa: zona albeolat batzu aire harrapatuaz
hiperinsuflaturik edo hiperaireztaturik daudela seinalatzen du. Isurketa pleuralaren gainetik nabaritzen da, esate baterako.
4.- Soinu azpimateas zona albeolar batzu partzialki aireztaturik, inflamaturik edo kondentsaturik daudela adierazten du.
5.- Soinu aatea: perkutitutako erregioak airerik ez duela edo
pleuran tentsio handiko likidoa dagoela markatzen du.

4.- AUSKULTAZIOA:

Gorputz-superfiziearen zehar, gorputz barruan gertatzen diren
zarata berezkoen ( fisiologikoak eta patologikoak) entzupen zuzena
edo zeiharkakoa da.
Auskultazioa, belarria gorputzean zuzenki aplikatuz, zuzena da.
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Bitartekoa da gorputzaren eta belarriaren artean jartzen diren
aparailu batzuren bidez egiten denean.
Arnas-aparatuaren auskultaziorako teknika:
1.- Gaixoak zutik ala jezarrita, besoak zintzilik eta giharreerlaxapen egoeran egon behar du.
2.- Gaixoak ondo arnastea guztiz beharrezkoa da. Honetarako lasai-lasai arnastu beharko du, esfortzurik egin gabe eta aho hertsirekiaz.
3.- Murmurio besikular normalaren hiru ezaugarriak ( erritmoa,
intentsitatea eta tinbrea ) ondo aztertu behar ditugu, beraietan
eman daitezkeen aldaketak ohartzeke pasa ez dakizkigun.
4.- Alde biak simetrikoki auskul-tatu behar dira, desberdintasunik txikienak konparatzeko eta nabaritzeko.
Auskultazioaren bidez, ikus dezakegu, arnasketa normalean zehar
bi eratako soinuak ematen direla:

1.- Arnasketa bronkiala: trakea eta bronkio lodiak auskultatuz
inspirazioan zein espirazioan, zarata bizi bat entzuten dugu: soplo
bronkiala, arnasketa bronkiala, soplo tubarikoa delakoa da. Espirazioan biziagoa da.
2.- Arnasketa albeolarra: arnas-mugimenduetan zehar belarria toraxean aplikatuz, murmurio besikularra edo albeolarra izeneko soinu
goxo eta leuna entzuten da.
Hau biziagoa da inspirazioan espirazioan baino, zeren, bere kausa, inspiraziorako aire-korronteak suposatzen duen albeoluen distentsioan baitago.
Murmurio besikularra, aulkultatzailearen belarritik hurbilago
dagoenez gero, nabariagoa da. Honegatik, murmurio besikularraren .kausa, funtzio albeolarra dela esaten dugu.
Patologikoki, funtzio albeolarra gutxitzen duen edo, birikako
ehunaren dentsifikazioagatik, arnasketa bronkiala errazten duen guztiak, intentsitate txikiagoko edo handiagoko arnasketa bronkialaren
oharpena permitituko du.
Erritmo aldaketak:

erritmo normalean, zarata espiratorioa ins-
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piratorioa baino laburragoa da. Erritmo-aldaketak, zarata inspiratorioaren edo eta espiratorioaren iraunpenaren eta jarraitasunaren aldaketak biltzen dituzte.
Intentsitatea : egoera normalean, inspirazioa espirazioa baino
biziagoa da. Patologikoki, gehituta, gutxituta edo abolituta egon daiteke.
Gehituta: hiperaireztapenagatik eclo arnasketa sakonagatik, arnas-aktibitatea gehitzen denean.

Gutxituta edo abolituta: aire-igarotzea galerazten duten eragozpen
bronkialak daudenean, kausa albeolarragatik ( elastikotasun-galtzea,
kolapso albeolarra etab.). Birikaren eta pareta toraxikoaren artean
likidoa edo gasa tartekatzen denean.
Tinbrea: normalean, arnas-zarata bien ezaugarriak hauexek dira:
inspirazioan soinu leun, etengabe eta goxo bat entzutien:-. da, eta espirazioan soinu laburrago eta tonuz baxuago bat.
Patologikoki, arnasketa soplantea, bronkiala eta soplo bronkialak:
bronkiala edo tubarikoa, pleurala eta kabernosoa.
Murmurio besikularraren ordezko zaratak. Arnas soploak
Arnasketa bronkiala fisiologikoa da laringea, trakea eta bronkioen
bidegurutzea asulkultatuz, baina birika auskultatzerakoan, murmurio
besikularrak ordezten du.
Arnasketa soplantea: inspirazio besikular normala edo latza, edo
bizia, eta espirazio luzatua eta bronkiala, hau da, erresonantziarik
gabeko soplo espiratorioa.
Arnasketa bronkiala: Inspirazioan zein espirazioan zarata bronkialaren perzepzioa, baina soplo pleuralaren erresonantziarik gabe.
Soploak: a.- Bronkial tubarikoa: akudoagoa, biziagoa eta latzagoa;

birikako ehunaren kontsolidazio-kasuetan presentatzen da.
b.- Pleurala: isurketa pleuraletan sumatzen den soplo bronkiala da.
d.- Kabernosoa: torax barruko kabitate anormal baten erresonantziak aldarazitako-zarata bronkiala da.
Arnas-zarata akzesorioak edo berrerantsiak: estertoreak eta igurz2m pleuralak:
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Estertoreak: kasu patologikoetan, aire-sartzeak eta irteteak alterazio bronkialek edo besikularrek sortutako eragozpenak aurki daitezke.
Eragozpen hauek estertore izenaz ezgututako soinuak sortzen dituzte..
Beren etorkiaren arauera, bronkialak, albeolarrak eta kabitarioak izan
daitezke:
- Estertore siku bronkialak: arnaw-aldi bietan, txistuen eran
edo zurrunga sakonak bezala sumatzen diren soinuak dira. Butxatuta
dagoen airebideetatik airea pasatzean sortuak dira. Eztulak aldaraz
ditzake eta jeneralean, nabariagoak dira espirazioan.
Moeta bi daude:.sibilanteak, bronkio meheetan eragindako txistu antzeko soinuak dira, oso tomu altua dutenak.

. Erronkusak i bronkio lodietan eta tonu grabeago batez.
- Estertore buztiak edo hezeak: arnas-aireak, sustantzi likido

edo erdilikido jariakorrak dituzten bronkioak,

kabernak eta albeoloak

zeharkatzerakoan sortzen dituen burbuilen klaskada dela kausa ematen
dira. Burbuilatsuak edo krepitanteak izan daitezke.
a.- Estertore burbuilatsuak edo subkrepitanteak edo bronkial buztiak, likido batetan desegiten diren aire-burbuilen zentzazioa ematen dute. Arnas-aldi bietan nab2riak, inspirazioan biziagoak
badira ere. Exudado likidoak edo erdilikidoak dituzten bronkioak zeharkatzen dituen aireak sortuak. Halaber, kabitate patoligikoak betetzen dituzten exudadoak, aireak eraginda dira. Eztulak aldaraz ditzake.
Burbuilek belarrian ematen duten tamainu-inpresioaren arauera,
estertoreak burbuila finetakoak, erdikoak eta lodietakoak izan daitezke.
b.- Estertore krepitanteak edo besikularrak: sutara gatza
botatzerakoan sortzen den zarata bezalakoa da. Bustiak diren arren,
sikuak bailiran sonatzen dute: beren tinbreggatik, estertorerik sikuenak dira. Inspiratorioak eta jatorri albeolarrekoak dira.
- Estertore kabitarioak: Tuberkulosisaren indusketa-epean, estertoreak burbuila lodietakoak eta erdikoak dira, eta tinbre berezi bat
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hartzen dute, akudoa eta erresonantea kabitatearen baldintzei esker.
Eztulaz nabariagoak dira. Erresonantzia anforikoa har dezakete ere.

Iurzpen pleurala Pleuraren inflamazioak sortuak

Pleuraren orri biak arnas -mugimenduetan zehar bata bestearen gainean
irristatzen dira eta inflamaturik baldin badaude, igurzpenaren zaratak entzunarazten dituzte. Igurzpen pleuralaren ezaugarriak ondoko

hauek dira:
- belarritik hurbil sumatzen dira.
- auskultatzen deneko lekua konprimatzen badugu, nabariagoak
egiten dira.
- Eztulak ez du aldatzen.
- arnas-aldi bietan nabariak, inspirazioan batez ere.
- Gehienetan minez lagundua izaten da.

-84PATOLOGIA PULMOIARRAREN SINDROMERIK GARRANTZITSUENAK
1.- ENFISEMA PULMOIARRA
Kontzeptua: Azken bronkiolotik baino harantzako kokatutako espazio

albeolarren handitze anormala eta pareta albeolarraren suntsitzea
presentatzen dituen birikaren alterazio anatomikoa dugu.
Etiopatogenia:

bi modutara gerta daiteke:

1.- Butxapen-mekanismo baten bidez( bronkio txikien etengabeko
estenosia): epe luzera, albeoluen atzeraezinezko insuflazioa suposatzen du. Bronkitis kronikoaren eta asma bronkialaren egoeretan
ematen da.
2.- Pareta albeolarren hipoplasia, atrofia edo suntsitzea direla medio, 0Qantitripsinaren deficita edo eza dutenen indibiduoengan
gert q tzen da.
Fisiopatologia:

1.- ARnas-funtzioari gagozkiolarik, butxapen meetakoak aireztapen-gutxitasunera darama bereziki. Baita, difusioaren eta aireztapena/perfusioaren aldakuntzara ere.
2.- Biiikako zirkulazioa eragintzen du, birikako hipertentsioa

sortuz.
Sintomatologia: Enfisema sortzen duten kausen sintometatik aparte,

hauxek dira nabarienak:
1.- Agerpen orokorrak: arnas-lanaren gehitzea adierazten duen
disnea eta hipoxemiak eragindako zianosia.
2.- Ikterketa fisikoaren bidezko datuak:
Ikerketa: upela itxurazko toraxa edo torax enfisematosoa
birikak insuflaturik daudelarik.

Palpazioa: ahots-bibrazioak nabariagoak.
Perkusioa: tinpanismoa aire-edukiaren gehitzeagatik eta
bihotz matetasunaren desagertzea.
Auskultazioa: murmurio besikularra ahula da eta espirazioa luzatua.
3.- Azterketa erradiologikoaren bitartez, saihetsen horizontaltasuna, saihetsen arteko espazioaren haditzea, diafragmaren jeistea
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eta leuntzea eta birikaren parenkimaren hiperklartasuna ikus ditzakegu•
Birikaren zirkulazioaren afekzioak, epe luzetara eta hipertentsio pulmoiarrean zehar, eskuinaldeko bentrikuluaren gainkargara-2sta
gutxitasunel4a darama.

FIBROSI. PULMOIARRAREN SINDROMEA
Kontzeptua:Ehun konjuntibo neoformatuaz birika pulmoiarraren sendarpena edo kontsolidazioa da.
Etiopatogenia: Birik ko interstizioko ehun konjuntiboaren hiperplazia
patologikoa irradiapenek, agente kimikoek eta narritagarri batzuk sortutako neumopatia batzuren adierazlea da. Baita eritasun orokor batzuren ( kolagenosia, retikulosia ) kokatze pulmoiarrarean ager daiteke
ere.
Pisiopatologia:
- Arnas- funtzioa: konjuntiboaren hiperplasiak eragindako zurruntasun pulmoiarra dela medio, restriktibo moetako aireztapen- gutxitasuna
gertatzen da.
Erreakzio fibrosoak bildutako baso kapilarrak ez dute beren fun4
tzioa betetz4n. Honek mintz albeolu-kapilarraren loditzea eta odol-emariaren ( aporte sanguineoa ) gutxitzea erakartzen du. Hau dela eta, difusioa
eragotzirik aurkitzen da. Hau da trastornu nagusia; beraz, hiperkapniarik
gabeko hipoxemia gertatzen da. Honek, arnas-gutxitasun partziala finkatzen dela, esan nahi du.

Azkenez, afektazio restriktiboaren ezta baso kapilar esklusioarem
distribuzioa ere uniformea ez denez gero, aireztapena/perfusioa erlazioaren alterazioa ematen du.
- Birikako zirkulazioa: birikako baso kapilarren kopuruaren gutxitzes.
ari esker, hipertentsio pulmoiarra bilakatzen da.
Sintomatologia:
1.- Agerpen orokorrak: disnea takipneikoa( arnasketa arina eta superfiziala). Arnas-gutxitasunaren intentsitatearen arauera, zianosia eta
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xemiaren beste manifestazio batzu agertzen dira.
2.- Azterketa fisikoa:
- Ikerketa: takipnea ( anplitude txikiko arnasketa arina)
- Palpazioa, perkusioa eta auskultazioak. ez dute datu bereziP
rik ematen.

3.- Azterketa erradiologikoa: birikako tramaren errefortzea

ikusi-

ko da.

ATELEKTASIA

Kontzeptua: albeoluen aire - edukiaren desagertzeak bereiztutako egoera
patologikoa da. Birika osoa, lobulu bakar bat eta baita segmentu bakar

bat ere efekta ditzake,
Etiopatogenia: Oinarrizko mekanismoak butxatzailea eta konpresiboa dira.

1.- Mekanismo butxatzailea: bronkio baten butxapena gertatzen

de-

nean, distalki atxilotuta gelditzen den airea birxurgatzen da odolera
pasatuz eta ondorioz, aldaketa honi dagokion alderdian, atelektasia

bat finkatzen da.
Era honetan, agente desberdinek jokatzen dute:
- intraluminarrak: gorputz extrainoak.
- parietalak: tumore bronkialak, orbain uzkurrak .
- extraparietalak: adenopatia tuberkulosoak etab.
2.- Mekanismo kronpresiboa: isurtze pleuralak eta neumotoraxak,
birikaren gain presioa egiten dutenez,

exasotzen:idirbizzte:rx

albeoluak

airez hustu egiten dituzte.
Atelektasiaren genesian zerikusi handia daukate albeoluen barnepareta tapizatzen duen surfaktante izeneko sustantziaren aldaketek
ere.
Fisiopatologia

: Gehienetan, atelektasia butxatzailea izaten da eta

ondoko ondorioak eduki ditzake:
- arnas- funtzioa: aireztapena, difusioa eta aireztapena/perfusioa aldatutik daude.
Aireztapena: birikako parenkima kolapsatua aireztatzen ez delako

I
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eta normala baino zurrunagoa delako. Trastornua beraz, restriktibo
moetakoa da.
Difusioa: erasotuta dauden baso kapilarrak gas elkartrukean parterik hartzen ez dutelako. Ondorioaz, superfizie erabilgarria gutxiturik dago.

Aireztapen /perfusioa

eralazioa: alde kolapsatua ez da airezta-

tzen baina birika normala baino gutxiago bada ere, perfundiduta dago.
Ondorioa, odol benosoaren eta arterialaren nahastea da.
Bestalde, birikaren parenkima kolapsatuak normalak baino leku
gutxiago betetzen du; beraz, alde atelektasiatuak trakziaa egiten du
pleuraren, saihets-pareta, diafragma eta medistinoaren gain.
Sintomatologia:
1.- Manifestazio generala: Disnea, ewtentsioaren eragozpenaren
arauera eta hipoxemiagatiko zianosia.
2.- Manifestazio lokalak:
Ikerketa: erasotuta Ittagoen hemitoraxaren bolumenaren eta
mugimenduaren urritzea.
Perkusioa: Matetasuna, aire-desagertzeagatik.
Palpazioa: ahots-bibrazioak abolituta daude, bihotz-punta
eta mediastino osoa erasotuta d goen alderantza desbideratuak agertzen dira.
3.- Azterketa erradiologikoa: gertatzen den erretrakzioak era. ginda, saihetsen arteko hurbilpena eta mediastinoaren desbiderapena
ikus daiteke.

KONDENTSAZIO PULMOIARRAREN SINDROMEA
Kontzeptua: lekune albeolarren akopazioa, airea desplazatzen duen
exudado batek eragina da.
Etiopatogenia: inflamatio bakterianoen lesio edo gaitz ezaugarria da.
Fisiopatologia :
- Arnas- funtzioa: aireztapena, difusioa eta aireztapena/perfusioa erlazioa eragotzirik daude.

-
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Aireztapena: birika kontsolidatua zurruna delako eta beraz, distentsi-gaitza. Trastornua, restriktibo moetakoa da.
Difusioa: superfizie erabilgarria gutxiturik egotearren, alderdi
kontsolidatuko bado kapilarrak ez baitute parterik hartzen gas-elkartrukean.
Aireztapena/perfusioa erlazioa: alde kondentsatua, aireztatua ez
izan arren, perfunditua delako. Betaz, odol benosoaren eta arterialaren nahastea gertatzen aa.
Sintomatologia

: lesioaren izaera inflamatorioak sortzen dituen mani-

festazioetatik ( sukarra, eztula eta expektorazioa ) eta narritagarritasun pleuraletik aparte, ondoko hauek dira sintomak:
1.- Manifestazio orokorrak: disnea eta tianosia.
2.- Agerpen lokalak edo lekuzko agerpenak:
-Ikerketa: pa?enkima_,,ondentsatuaren zurruntasunarengatik, erasotutako hemitoraxaren ezmugikortasuna eta arnasketa takipneikoa.
- Palpazioa: matetasuna, aire desagertzeagatik.
- Auskultazioa: murmurio besikularraren desagertzea airea ezin daitekeelako albeoluetara sar eta soplo bronkiala. Aken
honek bronkioetatiko aire-zirkulapenaren ondorio akustikoa adierazten du. Estertore krepitanteak ere izango ditugu, albeolu beteen dilatazioan inspirazioan sortutakoak.
3.- Azterketa erradiologikoa: birika normalarena baino dentsitate erradiolodiko handiagoko itzala erakusten du.

SINDROME KABITARIOA ( kabernizazioa )
Kontzeptua:Parenkimako alderdi baten fusioa eta honetatik sortutakoaren kanporatzea airebideen bitartez. Honela kabitate bat sortzen da
Jatorriz tuberkulosoa baldin bada, kaberna deitzen zaio eta abszesoa
inflamazio bakteriano ezezpezifiko batek sortutakoari.
Etiftatogenia: gehienetan parenkimaren suntsidura prozesu inflamatorio bati leporatzen zaio, zeinen fusio zornatsu bat gertatzen dea.
Agente inflamatorioak bakteriak izaten dira: Kochen baziloa edo ger-
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Pusioaren produltua bomika eta expektorazio moduan kanporatua
izaten da.
Pisiopatologiat kabitateak, odolarekiko gar-elkartrukean pwrterik
hartzen ez duten Rirebideen espantsio bat adierazten du. Beste
eta batetara esRnda, aireztapena/perfusio erlazioaren nahastez sor4
tzen du, aireztapena nagusia delarik. Ondorioz, lekune hila hRndiagotzen da. Hala ere, gainontzeko parenkima normala baldin bada, trastornua konpensatuta egongo da eta arnas-funtzioa oro har ez da
sot zen.
Sintomatologia:
Kabernak daukan zornea, zuhaitz trakeobronkialera heltzen da, eta
eztula eta expektorazioa sortzen ditu. Hau da abszesoaren sintoma
nagusiena. Hontaz aparte:
1.- Manifestazio jeneralak: ez du aramaten arnas- gutxitasunara.
2.- Lekuko agerpenak: kaberna handia denean, toraxaren paretatik hurbil dagoenean eta beronen drenaierako bronkio permeable
duenean, ondoko hauek ematen ditu:
- Perkusioa: tinpanismoa, aire-lekune bat delako.
- Auskultazioa: soplo kabitarioa airea kabitatean sartzen denean eta metal-tinbre berezizko estertore buztiak, airearen eta
gelditutako exudatuen nahastearen ondorioak direlarik.

ISURKETA PLEURALA SINDROMEA
Husgune pleuralean pilatzen den natura desberdinetako likidoaren bildumaren ondorioa da. Kabitatea ,partzialki edo guztiz betea,
aske edo zona batetan kokatua edo irrikituetan egon daiteke.
Isurketaren etiologia pleurako eritasunak aztertu direnean ikusi dugu.
Sintomatologia
1.- Manifestazio orokorrak: disnea eta zianosia.
2.- Manifestazio Iokalak: isurketak, pleuran egiten duen narritaduragatik eztula eta tentsio-zentzazio jasangaitz bat sortzen du.
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3.- Azterketa fisikoa oso berezia da:
- Ikerketa: pleurako edukia gehiturik dagoelako eta birikaren hedaketa eragotzirik dagoelako, erasotutako hemitoraxa sabeldurik dago eta erlatiboki, geldia da.
- Palpazioa: Ahots-bibrazioak aboliturik daude birika toraxaren paretatik aldentzen duen likido-kapa dela medio. Palpazioaren
bidez ere, kontrako alderunzko mediastinoaren desplazamenduaren indizea den puntako taupadaren desbieratzea sumatzen dugu.
- Perkusioa: saihets-paretaren eta birikaren arteko likidoak mate bihurtzen du soinu argi pulmoiarra.

- Auskultazioa: matetasun aldean isiltasun osoa. Isurketaren goiko mugan parenkima kolapsatuak trasmititutako zarata bronkiala besterik ez den soplo pleurala entzuten da.

4.- Azterketa erradiologikoa: Hiru berezitasun agertzen ditu:
- Isurketari dagokion itzal homogeneoa, goi-mutur konkabozkoa delarik.
- Hemitoraxaren zabaltasuna.
- Mediastinoaren desbideratzea.

SINDROME MEDIASTINIKOA
Mediastinoan, espazio arazoa sortzen duten bertako egituren afekzioen agerpen-multzoa da.
Etiologia:
1.- Enfisema mediastinikoa: egoera normalean, organoek aske
uzten duten lekunea ahun konjuntiboak betetzen du. Enfisema mediastiniko kasuetan, aire-presentsiak lekunea betetzen duen ehun konjuntiboa disekatzen du. Aire hau, zulatutako errai hutsetatik ( trakea,
bronkioak, esofagoa ) etor daiteke. Beste sorrera batzu eduki ditzake ere.
2.- Mediastinitisa: ehun konjuntibo mediastinikoaren inflamazioa da. Kausak ondoko hauek izan daitezke;
- lekune mediastinikoak dituen erraien zulatzea.
- hurbil dauden organoen proze-suren bat
- Odol-bidetik heltzen diren germenak.
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3.- Tumoreak: maiztasun h-ndieneko kausa da. Jatorri enbrioizkoa
izan dezakete edo ehun konjuntibotik edo kabitatean gordetako egituretatik etor daitezke.
4.- Seudotumoreak: jatorri eztumoralekoak, baina espazioa okupatzen dutenak. Hauen artean: aorta-aneurismak esoago-dibertikuloak
etab.
Fisiopatologia

Sintomatologia, normalki, berantkorra izaten da ondoko arrazoiengatik: - mediRstinoaren egitura astina.
- organo mediastinikoen eIastikotasuna eta erresistentzia.
- odol gelditua deribatzen duen zirkulazio kolaterala.
Behin adaptapen posibilitateak agortuz gero, organo mediastinikoen desplazamendua, konpresio eta infi1trazioagatiko sintomak
sortzen dira. Manifestazioen agerpen-ordena hauxe lizaten da:
- kirioen edo nerbioen afektazioei dagozkienak.
- odol-hodien sofrimendua adierazten dutenak.
- arnaspideei eta esofRgoari dagozkienak.
- bihotza ikutzen dutenak.
Kasu bRkoitzean Rgertzen diren manifestazioak ondoko faktoreen menpekoRk dira:
- masa estrainoaren natura: honen arauera, organo hurbilak
infiltratzeko, konprimatzeko edo desplatatzeko joerak bereiztuko
ditugu.
- masaren kokatzea eta tamainua: lehenengoak zein edo zeintzu diren organo mediastiniko erasotuak markatuko ditu eta bigarrenak,
agresioRren intentsitatea.
- Handitze-erritmoa: geldia baldin bada, egoera berrira
adaptatzeko denbora egongo da: arina baldin bada, ostera ez.
Sintomatologia

:Agerpen posibleak ondoko hauek dira:

1.- Nerbiotsuak:
- Sinpatikoaren afektasioagatik Bernard-Horner -en sindromea: betazal ptosisak, miosia eta enoftalmosa.
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- Bago nerbioaren afektazioagatik: bihotz erritmoaren aldaketg.k.
- Rekurrentearen afektazioagatik: ahots bitonala.
- Frenikoaren afektasioagatik: samako eta lepoko mina eta
diafragmaren paralisia.
- Saihetsarteko nerbioen afektazioagatik: mina, beren distribuzio aldeetan.
2.- Zirkulaziozkoak :
- Goi-kabaren afektazioagatik: bena honen estenosiak edo butxadurak zefalea, ikusmenaren eragozpenak eta aldkuntza sikiko eran
manifestatzen den estasis benosoa sortzen du. Kapilarren territoriora bidalitako hiperpresio benosoaren eta zirkulazioaren gelditasunaren ondorioz, aurpegiaren aurruntzea eta esklabina itxurazko edema
gertatzen dira. Bestalde, saman eta besoetan, goi- kabaren zergariak
diren benak, dilataturik ikusten dira eta baita pareta torako-abdominarraawere, zirkulazio kolateralaren bilakaeragatik.
- Behe-kabaren afektazioak, estasizko hepatomegali eta behegorputzadarreko edemak sortzen ditu.
- Aorta eta bere adarrak, erresistentzia handia dutenez
gero, ez dira errez erasotzen. Beren afektasioaren agerpenak beso
bien arteko presio eta pultsu-diferentziak izaten dira.
- Bihotzaren konpresioa, oso zaila delarik, adiastoliaren
kausa da.
3.- Arnas-funtzioari dagozkienak: trakearen edo bronkioen konpresioak edo infiltrazioak, eztula sortzen du, eta beren kalibrea nabariro txikitzen baldin badu, disnea inspiratorioa eta atelektasia.
4.- Digestiboak: estenosi esofagikoa disfagia eran manifestatzen
da.
5.- Konduktu toraxikoaren lesioak kilotoraxaren bilakaerara darama.

I
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Toraxaren azterketa erradiologikoa, teknika guzti hauen bidez betetzen da:
1 - Kontraste gabeko azterketak
2 - Kontraste bidezko azterketak
3 - Planigrafiak
4 - Azterketa isotopikoak
POSIZIO EDO JARRERA ERRADIOLOGIKOAK

Posizio erradiologiko garrantzitsuenak, atzeaurrekoa eta albozko biak, hau da,
eskainekoa eta ezkerrekoa dira.
Posizio hauetariko funtsezkoena eta erabiliena, ATZEAURREKOA TORAX ERRADIOGRAEIA da. Erradiografia hau ateratzerakoan, X izpien hodia, pertsonaren atzekaldean ipinten den bitartean, plaka erradiografikoa eta bere txasia toraxaren
aurreko atalaren kontra aplikatzen dira; pertsonaren okotza txasiaren gainean
apoiatzen da eta beren goiko-soinadarrak gorputzaren albo banatan, era hontan:
eskuak gerrian eta ukondoak aurrerantz projektatuz ezartzen dira.
Jarrera honekin, omoplatoak toraxaren kaiola eskeletikotik kanpora projektatzea lortzen da. Erradiografia, inspirazio sakonean eta apnean ateratzen da.
ALBO-ERRADIOGRAFIAK
Zeharreko erradiografietarako, pertsonak, bere besoak buruaren gainetik gurutzatzen ditu, txasia, toraxaren eskuin edo ezkerreko alboaren kontra aplikatzen delarik.
Alderdi bat edo bestea, hau da, eskuin edo ezker-alderdia, aukeratzeko orduan,
arau hauetan oinarritzen gara:
1

Zauriak albobietakoak (bilateralak) direnean, alderdi bietako erradiograflak egin behar dira.

2 - Atzeaurreko erradiografian zauririk ikusten ez dugunean eta beste gabeko
erzadj,ografietan, beti ezker-albokoa praktikatzen da; batetik, era honetan bihotza, plakatik hurbilago edukiz, beraren irudiaren diametroak filmean errealagoak aterako direlako; eta bestetik bihotza albo batera denez,
birika b,ietarik, gehien estalita aurkitzen dena ezkerrekoa delako.
3 - Atzeaurreko erradiografian, lesioa, birika bietako batean aurkitzen denean, zauria dagoen alderdiko albo-erradiografia egingo da, zeren plaka
erradiografikotik hurbil dauden objektuen irudiak, zehatzagoak eta neurriz
errealagoak ateratzen baitira filmeetan.

-
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BESTE ZENBAIT POSIZIO.

1 - OBLIKUOAK. (eskuineko eta ezkerreko erradiografia oblikuoak) Erradiografia oblikuoetarako, pertsonaren toraxa eta txasia 45°-tako angelua osotuz
jartzen dira.
Aurre-eskuin oblikuoan, eskuineko sorbalda da plakatik hurbil jartzen dena;
eta ezkerrekoa aurre-ezker oblikuoan.
2 - ERRADIOGRAFIA LORDOTIKOA.
Izenak dioen legez, pertsona, jarrera lordotiko batetan ezartzen da, hau da,
burua lepoa eta bizkarra atzerantz projektatuz hiperextentzio bortxatu batean.
Posizio hau, birj.ken erpinak, zisurak eta erdiko lobuluak aztertzeko ezin
hobea da.
3 - ALBOZ BEHERAKO ERRADIOGRAFIAK. (eskuin- eta ezker-alboz beherako erradiografiak)
Pleura-prozesuak aztertzerakoan, alboz beherako posizioak guztiz baliagarriak izaten dira. Aztertzea interesatzen zaigun torax-alderdiaren gainean ezarriko dugu gaixoa, albo patologikoa beherantz duelarik. X izpiak
atzeaurreko norabidean projektatzen dira. Posizio hau, birikazpiko isur,Lak aztertzeko guztiz egokia da.
KONTRASTEAREN BIDEZKO ERRADIOGRAFIAK.

1 - Bronkografia.
2 - Angiopneumografia.
3 - Arter,Lografi.a.
4 - Esofagografia.

1 - Bronkografia.
Kontraste ,todatu batez zuhaitz-bronkiaña betetzeak, zuhaitz honen ikustea
eragimgo digu, berarengan eman daitezkeen dilatazioak edo bronkiektasiak,
distorts,toak, estenosiak eta butxadurak edo stop-ak diagnostikatzeko aukeza emanez.
2 - AngJopneumografiak eta Arteriografiak.
Kasu hauetan, kontraste iodatua leku desberdinetan zehar injektatuz, biriketako odol-zain desberdinak ikustea lortzen da; honela:
4-

Kabografla - Kontrastea kaba-benan injektatuz lortzen da. Teknika hau,

Inediastinoa aztertzeko baliagarria izan daiteke.
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tzen da. Azigo sistema eta, indirektuki mediastinoa ere, aztertzeko tekni
ka bat da.
c- Bihotz-kateterismoa egiterakoan, eskuineko bihotzean, arteria pulmonarrean edo bere abarretan kostraste iodatua injektatuz, biriken baskulatura ikustea

lor daiteke.

d- Esofagograma - Barioa ahoan zehar eman ondoren lortzen den esofagoaren
erradiografia hau, mediastinoko prozesuak eta kardiopatiak baloratzeko
teknika erabilgarria da.
PLANIGRAFIAK EDO TOMOGRAFIAK.
Teknika honekin, plano batetan bakarrik aurkitzen diren objektuen irudiak lortzen dira, hau da, interesatzen den planotik aurrerantz eta atzerantz aurkitzen
diren elementuak ezabatu agiten dira.
Toraxaren ebaketa erradiologiko hauk lortzeko, aparatu bereziak behar dira,hau
da, erradiografia egiterakoan X izpien hodia eta plaka erradiografikoa, mugitzeko gaitasuna duten aparatuak halegia.
Teknika honen baliagarritasuna ukaezina da, hainbat pneumopatia aztertzerakoan,
hala nola: Birika tuberkulosian, zauri ultzeratuen xehetasunak baieztatzerakoan
etab.
AZTERKETA ISOTOPIKO EDO GAMMAGRAFIA.
Teknika hauek, aurretiaz injektatua izan den isotopo erradioaktiboen biriketan
zeharreko pasea detektatzen dute, beren egoera anatomofuntzionala nolakoa den
jakin eraziz.
TORAX-ERRADIOGRAFIAREN IRAKURKETA (interpretazioa)
Gehien erabiltzen den erradiografi-posizioa, dau da, atzeaurreko erradiografia
irakurtzerakoan, ondoko alderdi edo egitura hauek ematen dizkiguten datu erradiologikoak n irakurri" behar izaten dira:
a- Parte bigunak, b- Eskeletua, c- Diafragma, d- Mediastinoa (bere silueta
kardiobaskularrarekin), e- Birika-eremuak, f- Hilioak etab.
Toraxeko erradiografia batetan ikusten diren oinarrizko dentsitateak, lau dira:
1- GASA, 2- URA, 3- KOIPEA, 4- METALEA.
1- AIRE DENTSITATEA, airez beterik dauden birikak projektatzen dute batez ere.
2- UR-DENTSITATEA, Giharre, bihotz, odol-zain eta aire-gabeko erraiek (gibelak
adibidez) projektatzen dute.
3- KOIPE-DENTSITATEA, muskuluetatik hurbil, toraxaren paretaren alderdi bigune
tan aurkitzen den koipeak eta zenbait koipezko prozesu patologikok (lipomak
adibidez) ematen dute.
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4- KALTZIO- EDO METAL-DENTSITATEA, hezurrek, kaltzifikazioak eta metalezko gor
putz estrainioek ematen dute.
Birikak gaixotzen direnean, eta beren albeoloetako airea galtzen dutenean,
kaltzifikazioak salbu, normalean projektatzen duten gasdentsitatea galdu eta
urezkoaz agertzen dira.
Erradiografia bat aztertzerakoan, egitura hauen guztion morfologia eta dentsitatea (beste datu batzuren artean) analisatu behar dira:
A - ESKELETUA.
Toraxaren erradiografiaren irakurketa, eskeñetuaz hasten da. Eskeletuan
ikus genitzakeen zauriak asko dira: Saihets bifidoak, saihets zerbikalak,
eskoliosiak,-osteoliosiak etab.
B KUPULA DIAFRAGMATIKOAK.
Hemen, kupulen forma, situazioa, mugikortasuna eta beraien azpialdeko dentsitatea nolakoa den aztertu behar izaten da.
Diafragma goratuak hiruzpalau esangura ditu: a) Biriketan prozesu pleuropulmonar erretraktil bat dagoela, b) Diafragma azpian prozesu hedakor bat
dagoela, c) Paralisi frenikoa dagoela.
Kupula diafragmatikoen azterketak, torax edo abdomineko patologiei buruzko hainbat informazio baliotsu ematen digu.
C MEDIASTINOA

Mediastinoa interpretatzean, kardiopatiak, bihotz eta odol-zainen siluetetan sortzen dituzten aldaketak analisatu behar dira.
Masa mediastinikoen kasuan, beraien diagnostiko etiologikora heltzeko,
inasa horren kokapena eta forma mugatzea garrantzi handikoa da.
Diagnostikorik zihurrenera, mediastinoa, aurre-atzerako sentidoan hiru
zatitan, eta goitik beherakoan bi zatitan banatzen da.
Atzeaurrerako zatiak dira:

Aurreko mediastinoa.
- Erdiko mediastinoa
- Atzeko mediastinoa

Gotik beherako parteak bi
dira:

- Goiko mediastinoa
- Beheko mediastinoa

Tumore nerbiotsuak (neurinomak adibidez), atzeko mediastinoan sortzen
dira gehienetan; ganglioetako gaitzak erdikoan; timoko tumoreak eta bo
zioak, goiko eta aurreko mediastinoan; eta azkenik kiste zelomikoak
beheko eta aurreko mediastinoan.
D - BIRIKA-EREMUAK
Gas-dentsitatezko egitura m argi" hauk hiru zatitan banatzen dira:
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eta subjektiboak dira.
Honela, erradiologo batzuren iritziz, goiko eremua klabikulatik gora dagoen birika zatia bakarrik den bitartean, beste batzuren eritziz, bigarren saihetsen aurreko arkuetatik gora dagoen guztia da.
Beheko alde edo eremuaren barne-aldean, itzal kardiobaskularraren ordoan,
hilio izenarekin ezagutzen diren irudi opakoak agertzen dira. Hilioak, biri
kietatik irten eta sartzen diren odol-zainez (arteriak eta benak) osotuak
daude.
Hilioek osotzen dituzten odol-zainak, periferiarantz abarkatuz eta mehetuz
joaten dira; erradiografia normal batetan ikusten diren abar gehienak, arte
ria pulmonarrarenak dira; bena pulmonarrenak zailagoak dira ikusteko.
Hilioen goi-aldeak goiko bena pulmonarrek sotzen dituzte. Beneko bena pulmonarrek, aldiz, ez dute hilioen formazioan parterik hartzen eta, ezkerreko
aurikularantz abiatuz, biriken beheko eremuak horizontalki zeharkatuz ikus
daitezke.
Birika, mediastino eta bihotzeko patologietan, hilioetako eta birikietako
odol-zainek aldaketa sakonak jasaten dituzte.
LOBULUAR ETA SEGMENTUAK
Zisura izeneko sartugune pleural batzuk, lobulutan banatzen dituzte birikak.
Eskuineko birikan, hiru lobulu (Goikoa, Erdikoa eta Behekoa) eta bi zisura
nabaritzen dira (Zisura Oblikuo Nagusia edo Zisura Nagusia eta Zisura Txikia edo Horizontala).
Zisura handiak, beheko lobulua, goikoa eta erdikotik banantzen duen bitartean, zisura txikiak, goiko lobulua, erdikotik banantzen du.
Ezkerreko birikan, zisura batez (Ezkerreko zisura oblikuoa) bananduriko bi
lobulu daude bakarrik: Ezker-goiko eta Ezker-beheko lobuluak halegia.
Erradiografietan, beren planoa X izpien paraleloak direnean bakarrik agertzen dira zisurak. Beraz, atzeaurreko erradiografietan eskuineko zisura
txikia ikus daiteke bakarrik eta berau ez beti bere trajektu osoan.

Zisura txikia, eskuineko birikaren erdiko eremua zeharkatzen duen marra
hor,izontal bat legez agertzen da.
Zisura handia, albozko erradiografietan ikus daiteke bakarrik, beraren
planoa posizj..o horretan bakarrik delako X izpien direkzioaren paraleloa.
Lobulu bakoitzaren mugak zeintzu diren jakiteko, beharrezkoa da zisurak
identkatzea.
Patologia bat lobarra denean, zisurez mugatua azalduko da.
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izaten, hau da, beren arteko banaketa, trenkadura konektibo mehe batzuren bi
dez egiten da.
Segmentuak, bronkio segmentarioen bidez aireztatzen dira; bronkio hauk lobuluek aireztatzen dituzten bronkio lobarren abarrak dira. Segmentuak, biriken
egiturazko eta sarritan patologiazko unitateak izaten dira, zeren zenbait
prozesu patologikok jarrera segmentarioa izaten baitu.
Eskuin-goiko lobuluak hiru segmentu ditu: 1- Apikala, 2- Aurrekoa edo bentrala,
eta 3- Atzekoa edo dortsala. Erdiko lobuluak, aldiz, bi: 1- Kampokoa edo albokoa eta 2- Barnekoa edo erdikoa: eta beheko lobuluak bost: 1- Apikala, 2- Aurreko basala, 3- Kanpoko basala 4- Atzeko basala eta 5- Parakardiakoa edo bar
neko basala deituak.
Ezker-goiko lobulua, eskuinekoa baino askoz handiagoa da, zeren hemen, erdiko
lobulua litzatekeen zatia (Lingula izenarekin ezagutua), goiko lobuluaren par
te bat baita.
Ezker-goiko lobuluak segmentu hauk ditu: 1- Segmentu apiko dortsala, hau da,
segmentu apikalaren eta dorsalaren baturaz osoturikoa, 2- Segmentu bentrala
edo aurrekoa, eta 3- Lingulako segmentuak (goikoa eta behekoa).
Ezker-beheko lobuluaren zatiketa segmentarioa, eskuinekoaren antzekoa da,
Erradiografiak interpretatzean, zauri lokalizatuen diagnostiko topografikoa
egitea, hau da, patologiok kokatzen diren segmentua zein den ondorioztatzea
oso garrantzitsua da. Honetarako, bi projekzio erradiografiko behar dira hots:
Atzeaurrekoa eta albozkoa, baraien gain biriken segmentuen jarrera mentalki
projekta dezagun.

TORAX P,A,TOLOGIKOA.

Ikuspegi errespiratorio batetatik, torax patologiko baten azterketa erradiologJkoan, egitura hauk aurki daitezke zaurituak: Birikak, bronkioak, pleu
rak, odol-zainak, diafragmak, eskeletua, mediastinoa, eta bihotza bera ere

Pleurako patologiak beren semiologia erradiologiko propioa duten bitartean,
bronkio eta odol-zainetako patologiek, biriketan sortzen dituzten ondorioei
ezker agertzen zaizkigu.
Birj,ken erradiologia generalean bereizten eta interpretatzen ikasi behar
cUtugun elementuak hauxek dira:

I
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1 - OINARRIZKO ZAURIAK
2 - PATROI ERRADIOLOGIKOAK
3 - LESIOEN KOKAPENERAKO ZEINUAK (SILUETA-ZEINUA eta AIRE-BRONKOGRAMA)

1 - OINARRIZKO ZAURIAK.

Oinarrizko zauri erradiografikoak, bi motatakoak dira:
A- KONDENTSAZIOAK edo opazitateak, hau da, aireztatze defizita dutenak
B-

PNEUMATIZAZIOAK edo klartasunak (argitasunak), hau da, aire-eduki handiagoa

dutenak.

A- KONDENTSAZIOAK.
Zauri kondentsatiboen irudiak: a) Biribilak, b) Linealak edo c) Itzal hedatsuak
izan daitezke.
a) Irudi Biribilak
Zentimetro bat baino txikiagoak direnean, nodulu miliar edo noduluxka izenekin ezagutzen dira; 1 eta 5 cm. bitarteko irudi biribilei noduluak soilik deitzen zaie; eta, azkenik, 5 cm. baino handiagoak diren kondentsazio
biribilek masa edo zauri kistikotumorala izena hartzen dituzte.

NODULUAK (1 eta 5 cm. bitarteko kondentsazio biribilak)

Bi motatakoak nabaritzen dira:
1 - Batzu, forma eta ingurumari zehazkabeak izaten dira; nodulumota hauk azinotsuak deitzen dira. Honelakoak dira, zenbait pneumonia eta zauri edematsuk
projektatzen dituzten irudiak.
2 - Beste batzu, forma eta ingurumari zehatzekoak dira; modulumota hauk interstizialak deitzen dira. Neoplasien metastasiek adibidez, honelako irudiak
projekta ditzakete.

MASAK

5 cm. baino handiagoak diren zauri kondentsatiboei, masa edo zauri kistiko-tumorala deitzen diegu. Zauri hauek biribilantzekoak eta ondo mugatuak izaten dira
gehienetan. Zenbait kasutan, sinestezinezko neurriak izaten dituzte.
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Irudi linealak erradiologian oso arruntak dira. Itxura honetakoak izan daitezke adibidez: Orbainek eta odol-zainetako, linfatikozainetako (Kerley-ren
marrak) eta pleuretako zauriek agertzen dituzten irudiak.
Irudi linealak, banakakoak edo sare-itxurako irudiak (erretikuluak) osotzen
ikus daitezke (birika-fibrosia adibidez).
Zenbait kasutan irudi erretikularrak eta nodularrak nahasturik agertzen dira,
irudi erretikulu-nodularrak edo erretikulu-noduluxkarrak (noduluen neurrien
arauera) zertuz. Itxura honetako zauriak, interstiziokoak izaten dira gehienetan.

ITZAL HEDATSUAK.
Bi motatakoak izan daitezke:
1 - SISTEMATIZATUAK.
2 - EZ-SISTEMATIZATUAK.

1 - ITZAL HEDATSU SISTEMATIZATUAK

Unitate anatomiko mugatuak (definituak) afektatzen dituztenak dira; hau da,
lobulo edo segmentu oso bat hartzen dutenak. Honela gertatzen da atetektasia gehienetan eta zenbait birika-enbolietan.
2 - ITZAL HEDATSU EZ-SISTEMATIZATUAK.
Unitate anatomikoak errespetatzen ez dituztenak dira. Pneumonia eta infiltrazio tuberkuloso gehienek honelako irudiak sortzen dituzte,

PNEUMATIZAZIOAK EDO KLARTASUNAK.
Era honetako zauriak bi modutara sor daitezke:
A - Aire-edukiaren gehitzearen bidez.
B Ehun pulmonarraren (birika-ehunaren) suntziduraz eta galeraz. Pneumatizazioak, a) Difusoak (hedatuak); enfisemak adibidez, eta b) Lekutuak; (kisteak ,
hab,itazioak eta builak adibidez) izan daitezke.
Zauri lekutuen kasuan aztertu eta deskribitu behar diren xehetasunak ondoko
lau hauxek dira:
1 - Aire-edukia
2 - Kabitate edo husgunearen berezitasunak
3 - Likido-edukia
4 - Drenaia-bronkioa
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Kontzeptua. Biriketako zauriei ezaugarri edo karakteristika bereziak ematen
dizkietan zeinu erradiologikoen multzoak dira.
Autore desberdinen arauera, zenbait patroi erradiologiko desberdin deskribitu
diren arren, oinarrizkoak bi dira:
1 - PATROI ALBEOLARRA.
Patroi albeolarrak zera adierazten digu: Ikusten den gaitza biriken albeoloe
tan kokatua dagoela.
Patroi interstizialak aldiz, zauria, biriken interstiziokoa edo hor kokatua
dagoela esaten digu.
Patroi erradiologiko hauk, zauri anatomikoak izaten ez diren bezalaxe, ez di
ra puruak izaten gehienetan. Hau da, zauriak ez dira interstiziokoak edo al
beoloetakoak soilik izaten. Patroi erradiolo gikoek orduan, zera adierazten
dj,gute: Zauriak nagusiki albeolarrak edo nagusiki interstizialak direla.
Esan dugunez, patroi erradiologiko mixtoko zauriak ere arruntak dira.
Sarritan, biriketako gaitz baten patroi erradiologikoa nolakoa den mugatzea,
ez da posible izaten; orduan, patroi gabeko zauria dela esaten da.
PATROZ ALDEOLARRAREN ZEINU ERRADIOLOGIKOAK HAUXEK DIRA:
1 - Nodulu azinotsuak (azino-erako noduluak). Aurrerago adieraziak.
2 - Nodulu azinotsuen koaleszentzia azkarra; foku hedatsuak sortuz.
3 - Aire-bronkograma, hau da, parenkima kondetsatu batez inguraturiko bronkioek projektatzen duten airezko irudiak.
4 - Tximeleten hego-itxurako infiltrazioak. Hau da, alderdi hiliar eta para
hiliarretan zehar hedatzen diren infiltrazioak, biriken periferiak libre
eta egokiago aireztaturik utziz.
5 - Eboluzio azkarreko irudiak; hau da, epe laburretan itxuraz guztiz aldatzen direnak. Honela gertatzen da pneumonietan eta biriken edemetan.
Patroi albeolarra sortzen duten eritasun arruntenak hauxek dira:
A - Ertasun aguduen artean: Pneumoniak, edemak, mintz hialinoa.
B - Erita$un kronikoen artean: Tuberkulosia, mikosiak, sarkoidosia, linfomak,
kartzinoma albeolarrak.
PATROI INTERSTIZIALAREN ZEINU ERRADIOLOGIKOAK:
1 - Beira lausotuaren irudia; bikordura guztiz finen (nodulu miliarrak baino
txikJagoak) presentzia ugariak sortua.
2 - Irudi modular miliarrak (tuberkulosi miliarraren kasuan adibidez)
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4 - Irudi linealak: Kerley-ren A eta B motatako marrak adibidez. Marra hauk,

lobuluxkarteko trenkaduren loditzeak edo zain-linfatikoen ingurgitazioak
sortuak dira.
5 - Zrudi erretikulu-noduluxkarrak. Felson-ek, "opazitate txiki eta irregula
rrak" deitzen dituenak.
6 - Abaraska itxurako birika.

Irudi hau, elkarren ondoan antolatuak aurki-

tzen diren airezko kiste txiki ugariek sortzen dute.
Eritasun interstizial arruntenak hauxek dira:
- Eritasun aguduen artean: Tuberkulosi, miliarra, linfangitis kartzinomatosoa.
B - ErJ,tasun kronikoen artean: Pneumokoneosiak, arkoidosia, eskleroderma,
X -Histiozitosia, artriti erreumatoidea, fibrosi interstizial idiopatikoa,

SILUET -2EINUA.

Kontzeptua. Honela deitzen da, egitura erradiologiko baten ingurumariaren de

sagerpena, dentsitate berdineko beste egitura batekin ukipen anatomikoan dagoe

nean.
Demagun adj.bidez, eskuineko birikaren basean zauri kondentsatibo bat dugula,
eta zauri hori bihotzarekin ukipen anatomikoan aurkitzen dela; kasu honetan,
bihotzaren eskuineko ingurumaria ezabaturik agertuko da; eta alderantziz, zau
ri kondentsatibo horrek, bihotza ukitzen ez badu, beraren ingurumaria ere ez
du ezabatuko.
ErracUografia batetan ikus daitekeen zauriaren kokapena mugatzerako orduan, zei
nu honen baliagarritasuna ukaezina da. Horretarako, beharrezkoa da organo eta
egJ.tura anatomiko bako,i,tzaren antolamendu topografikoa molakoa den gogoratzea.

SXLUETA-ZEINUAREN APLIKAZIOAK.

1 - Bthotzaren ingurumaria ezabatzen duen kondentsazioa (bihotza, aurrean dagoen egitura denez) aurrekaldean egongo da, eta egon daitekeeneko aldercUak hauxek

Eskuin-erdiko lobuluan, lingulan, goiko lobuluen aurre

ko segmentuetan, aurre-mediastinoan, husgune pleuralaren aurrekaldean.
2 - Bihotzaren ,I..ngurumaria ezabatzen ez duen kondentsazioa atzekaldean kokatua
egongo da; eta alderdl hauetan egon daiteke: Atze-mediastinoan, beheko lobuluetan, eta husgune pleuralaren atzekaldean.
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3 - Goranzko aortaren ingurumaria ezabatzen ez duen erradiopazitatea atzekal
dekoa izango da, posibilitateak hauxek direlarik: Eskuingoiko lobuluaren
segmentu apikalean edo dortsalean, atze-mediastinoan edo husgune pleuralaren atzekaldean.
4 - Goranzko aortaren ingurumaria ezabatzen duen erradiopazitatea, aurrekaldekoa izango da, honela: Eskuin-goiko lobuluaren aurreko segmentuan, erdi
ko lobuluan, aurre-mediastinoan edo husgune pleuralaren aurrekaldean.
5 - Aorta-botoia (atzekaldeko egitura denez) ezabatzen duen opazitatea, atzekaldekoa izango da, honela: Ezker-goiko lobuluaren segmentu apiko-dortsalean, atze mediastinoan edo husgune pleuralaren atzekaldean.
6 - Aorta-botoia ezabatzen ez duen opazitatea, aurrekaldekoa da, honela:
Ezker-goiko lobuluaren aurreko segmentuan, ezker-beheko lobuluaren goiko
segmentuan, aurre-mediastinoan edo husgune pleuralaren aurrekaldean.
Silueta-zeinuaren dibulgazioa, Felson-ni zor diogu.
Zeinu honek, beste aplikazio batzu ere ba ditu: a) Alboko erradiografietan,
kupula diafragmatikoen irakurketa egiterakoan, b) Masa zerbikotoraziko eta
torakoabdominalak aztertzerakoan, etab.

AIRE-BRONKOGRAMA.

Kontzeptua. Kondentsazio batez inguraturik eta airez beterik dauden bronkioen

ikuspenari, aire-bronkograma deitzen diogu.
Erradiografia normal batean, bronkioak ez dira ikusten, beren ormak guztiz meheak

barnean eta inguruan duten airearen artean kontrasterik sortzen

ez delako. Baina bronkioen inguruetako albeoloetan kontsolidazio bat dagoenean bronkioak, aire-dentsitatezko marra batzu legez agertzen zaizkigu, zeren,
egoera hontan, barnean duten aireak, kanpoko ur-dentsitatezko kontsolidazioarekin kontrastea sortzen baitu.
Ai.re-bronkograma, hainbat patologiatan agertzen da: Pneumonietan, biriketako
edemetan, biriketako infartoetan, mota albeolarreko birika linfometan, zelula
albeolarretako kartzinometan, etab.
Ai.re-bronkogramaren esangura nagusia zera daÑ Zauria, birikabarnekoa dela,
hau da, albeoloetan kokaturik dagoela.
Aire-bronkograma, bronkitis kronikoan eta bronkiektasietan ere agertzen da,
kasu horietan bronkioen orma lodituak ikuskorrak bihurtzen direlako.
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1 - Birikako gaitza, parenkimakoa dela edo parenkiman kokatua dagoela. Pleurako, mediastinoko edo alderdi bigunetako kontsolidazio batek ez du inoiz
aire-bronkogramarik sortuko.
2 - Parenkimako eritasun hori, albeoloetakoa edo beraietan kokatua dagoela.
Interstizioko zauriek ez dute aire-bronkogramarik sortzen.
3 - Aire-bronkograma sortzen duten bronkioen kaizuak butxadurarik ez dutela
segurazki.
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Ird. 1 Birika tuberkulosia.
Nodulu miliarrak edo
noduluxkak.

Ird. 2 Birika tuberkulosia.
Zauri infiltratibo-azinotsuak;
nodklu azinotsuak.

Ird. 3 Kartzinoma bronkogenikoa.
Ird. 4 Kiste hidatidikoa.
Kiste-itxurako irudia. Forma biribileko eta ingurumarJa
zehatzeko, itzal hedatsu homogeneoa,
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ird. 5 Birika-edema.
Tkimeleten hego-itxurako infiltrazio perihiliarrak

Ird.

6

Kondentsazio linealak;
Kerley-ren B motatako
marrak.
Ird. 7

Pneumenia. Eskuingoiko
lobuluko kondentsazioa.

T.rd. 8 Pneumonia. Klabikula azpian, aire-bronkograma
irudi bat ikusten da.

Ird. 11 Zilueta zeinua eskuin-e*diko kondentsazioan.

Ird. 12 Eskuin-beheko lobuluko kondentzazioa, zilueta zeinurik ez.
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GOI ARNASPIDEKO INFEZIOAK
GOI ARNASPIDEKO ERITASUNEK EKOIZTEN DITUZTEN BIRUSAK
ADENOBIRUSAK : 31 serotipo.
REOBIRUSAK: 3 serotipo.
PIKORNABIRUSAK :
a.- RINOBIRUSAK : sudurrean eta errinofaringean aurkitzen
dira eta 4ez gorotzetan.
b.- ENTEROBIRUSAK : gorotzean eta faringean aurkitzen dira eta ez sudurrean.
. poliobirusak.
. coxsackie A birusa.
. comekie B biruga.

. echobirusak.
MIXOBIRUSAK:

a.- Birus gripalak :

eta C.

b.- Birus paragripalak eta birus errespiratoriosintiziala:
. 5 birus paragripalak.
. birus errespiratorio sintiziala.
GOI ARNASPIDEKO SINDROMEEK, EKOIZTEN DITUZTEN BIRUSAK DIRELA ETA.
SINDROMEA

BIRUSAK

Rinobirusak
1.- SUDURESTUA EDO KORIZA

Paragripalak eta II
Echo 28
Coxsackie A 21
Birus errespiratorio sintiziala.
Adenobirusak

2.- SINDROME FARINGEOA

Bitus gripalak

3.- SINDROME KONJUNTIBO FARINGEOA

Coxsackie
Echo

1P

-_aragripalak.
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4.- GRIPEA

Birus paragripalak A,B, eta C.

5.- HERPANgINA

Coxsackie A

P6ragripalak A,B eta C
6.- SEUDOKRUP

Errespiratorio sintiziala
Adenobirusak
Birus gripalak.

EHLTASUN HAUEN BEREZITASUNAK
1.- Birus errespiratorioei zehaztasuna falta Zaie, hots, birus
hauek eritasun bat baino gehiago sor dezakete.
2.- Goiko arnaspideko infezioak talde sindromiko nahiko mugatuetan pila daitezke. Sindrome hauek, ostari eta birusei dagozkie-nean, elkartasun etiologikoak dituzte.
Adibiez: oro hartuta, birus errespiratorio sintizialak umeengan
bronkiolitis edo neumonia sotzen dute baina helduengan sudurestua soilik. Zera gertatzen da alegia, helduek germen hauen aurkako Illtigorputzak dituztelako.
3.- Talde taxonomiko desberdinetako birusek, sindrome kliniko
berdinak sor ditzakete eta alderantziz, birus errespiratorio
gehienek haninbat kuadro kliniko desberdin - sudurestutik neumoniara - sthrtzeko ahalmena dutelarik.
4.- Aurreko gauza guztiak ikusita, diagnostiko etiologiko zuzena egiteko laborategiko determinazioak beharrezkoak dira.
KORIZA SINDROMEA EDO SUDURESTUA
Sindrome hau ondoko birusek sortzen dute, hots:
. rinobirusek.
. paragripalak I eta II.
. echo 28.
. coxsackie A 21
. Birus errespiratorio sintizialek.
Birus hauen inkubapen aldia 2-4 egunetakoa da. Eritasunaren iraupena 3 asterartekoa izan daiteke.
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Eritasunaren berezitasunak hauek dira :
- sudurretako jariakinaren gehitzea. Lehenengotan urtsua izango da, ondoren zornatsua bihurtzeko.
- dministikunak.
- sudurretako butxadura
- batzutan konjuntibitis eta epifora agertzen dira.
seno maxilarren eta Eustakioren tronpen edema eta butxadurak aurpegiko eta belarriet9ko mina sortzen dute.
- eztarriko mina, ahozapai mintzatsuaren atze parteko lehortasunak eta lazdurak sortuta.
- beste sintoma batzu h'uek dira: buruko mina edo zefalea,
ondoeza, geharretako mina, hotzikarak eta noiz behinka sukarra.
Eritasun edo infezio hau errinofaringera zabal daiteke eta sobreinfezio bakterianoak sinusitis, otitis medioa, bronkitis, edo
neumonia sortu.
SINDROME FARINGEOA

- Sindrome honen sintoma nagusia eztarriko mina da. Faringea
inflamatuta eta amigdalak eta adenoideak hipertrofiatuta ikusten
dira. Kasua grabeagoa denean, amigd letan exudrIdo horizko plakak
agertzen dir- eta ganglio lingatikoak hipertrofiatuak eta mingarriak.
- Eztula agertzea nahiko arrunta da.
- Kasu gehinetan ez da korizarik agertzen.
- Sintoma jeneralak hauek dira hotzikarak, ondoeza, gorputz osoko minak, buruko mina eta sukar apur bat.
- Batzutan afonia.
Diagnostiko diferentziala monunukleosis infezioso eta faringitis
estreptokozikoarekin egin beharko da.
SINDROME KONJUNTIBO FARINGEOA
Sindrome fgringèa sortzen duten birusek hau ere produzitu
ahal dute. Sindrome f n ringeoarekin hasten da. Geroago konjunti-bitisa begi batetan edo bietan agertzen da, fotofobia eta gutxie-

netan begietako mina. Aldakuntza jeneralak lebeak izeten dira eta
egun gutxitan irauten dute.
riCasu gehienak udaberrian eta udan agertzen dira.

SINDROME GRIPALA

Eritasun hau oso infeziosoa da. Mixobirus taldeko sail girpalek ekoizten dituzte : A, B eta C birus gripalak.
Aipaturikoa herri guztietan endemikoa da baina
A

ei)eka,

eta B birusek ekoiztuta epidemiak rtuz. 30 urtero,

alegia,

A birusak

ekoizturik pandemiak sortzen dira.
Klinika Birus hauen inkubapen aldia 48 ordutakoa da. Sindromearen
hasiera bat-batekoa izaten da. Lehen sintomak ondoeza, hotzikarak, sukarra, zefalea eta eztul apur bat izanik.
Geroago, giharretako minak, nekadura latza, anorexia eta batzutan,
goitikak agertzen dira.
Aldakuntza jeneralak, sudurretako butxadura eta faringitisa
baino garrantzizkoagoak dira.
Gaixoak, aurpegia kongestionatuta, konjuntibak gorrituta eta
faringea gorritua agertzen ditu.
Gripea pasa ondorengo jaistaldiak edo sindrome postgripalak
garrantzi handia du. Gehinetan lebea izaten da.
Gripearen konplikazioak
Sobreinfekzio bakterianoengatik sortzen dira, alegia, sinusitisa, otitisa, enzefalopatia eta laringotrakeobronkitisa.
Prebentzioa
Prebentzioa, txertapenaren bitartez egiten da. Protezioa 60%
koa da, baina protezioaren iraupena laburra. Horregatik, txertapena urtero egin beharko da.
Txertoa, arrisku handidun gaixoei harri beharko zaiet kardiopatak, neumopatak, diabetikoak eta defentsa gutxitzen dituzten
eritasunetan.
Tratamendua
Tratamendua sintomatioa da. Sobreinfekzio bakterianoak tra-
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tatuko dira.
HERPANGINA SINDROMEA
Herpangina sinAromea Coxsackie A birusak sortzen du. Umeak
erasotzen ditu gehien bat.
Sindrome honen berezitasunak hauek dira, alegia:
- besikula faringeoak, batzutan, ahozkoak eta gingibalak; geroago ultzerak bilakP.tuko dira.

- eztarriko mina.
- sukarra.
- buruko mina,batzutan.
LARINGO TRAKEO-BRONKITIS BUTXATZAILE AKUDOA edo

SINDROME KRUPALA.

Ume txikiek jasatzen duten eritasun grabean datza.
Berezitasunak hauek dira : eztula, disnea eta estridor inspiratorioa. Geroago zianosia eta intentsitate desberdinetako aldakuntza

jeneralak azalduko dira.
Hasiera, sudurestuaren modukoa da baina lasterki aire bidearen butxadura grabea sortzen da. Arnas-giharre laguntzaileak la-

nean hasten dira eta inspirazioan, beheko sahiets arteko espazioak uzkurtu.
Forbes-ek, eritasun ren grabetatea kontutan izanik, 4 mailatan sailkatzen du :
1.- Lehen fasean, estridor inspiratorioa agertzen da.
2.- Estridor inspiratorioa etengabea bilakatzen da.
3.- Anoxia eta zurbiltasuna agertzen dira.
4.- Artegatasun gehiengoa eta arnas ezintasuna zianoiaz
agertzen da.
Urte bi baino gutxiago dutenen umeentzako hilkorra gerta
daiteke.
Etiologia : - birus paragripalak I eta II
- Birus errespiratorio sintizialak.
- adenobirusak.
- birus gripalak.
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Eritasun honen bilak eran, bntzutan, sobreinfekzioa srtzen da,

hots, estreptokoko hemolitikoak edo estafilokokoak sorturik,
Tratamendua

- lurrun epela arnastea.
- lasaigarriak.
- sobreinfekzioa tratatzea.
- trakeotomia butxadura zorrotza denean.
Hemofhilus influenzae A tipoari mugauta,

seudokrup era bat

agertzen zaigu. Gerneb honek, edema supraglotikoa sortzen du,tolestura epiglotiko eta aritenoepiglotikoaren inflamazioari lotuta.
Kasu honetan ez d-, go erlasturatik ez afoniarik, zeren, ez baitago
erasututa laringea denen aurretik.
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BRONKITIS ETA TRANKEOBRONKITIS AKUDOA
KONTZEPTUA:
Bronkioetako inflamazio akudo sindromeak berezitasun hauek
ditu: 6ztul sikua, geroago emankorra egingo dena, erronkusak eta
sibilantziak. Gehien erasotzen dituen t-ldeak haurrak, zaharrak
eta erretzen dutenak dira. Jenernlki goiko arnaspideko marrantaren ondorioa izaten da.
ETIOLOGIA:
1.- Agente infeziosoak: neumokokoak, estreptokokoak, estafilokokoak, birus gripalak...
2.- Agente narritatzaile kimikoak: tabakoa, azido nitrikoa...
3.- Traumfltismo mekanikoak : intubazioak...
ANATOMIA PATOLOGIKOA:
Bronkioetako epitalioa lehenengo gorritu egiten da eta geroago ezkatatu. Bronkioen argia mukiaz betetzen da. Pareta fibrokartilagotsua ez da aldatzen bronkitis akudo sinpleetan, baina
bai sakonetan, bronkiektasiak sortuz. Azken ahuek kronikoak bihurtuz.
KLINIKA:
Era sinplearen berezitasunak hauek dira :
- eztul sikua. Eztula aire hotza, kea edo hautsa arnastu ezkero
gehitu egiten da. Geroago, eztula emankorra eginez.
- Kerrua muki:bsua edo mukipurulentoa.
- sukarra kasu gehientan.
- disnearik ez da agertzen.
Auskultazioan erronkusak entzungo ditugu. Jariatzeak handiak
direnean estertore hezeak entzungo dira.
BRONKITIS AKUDOAREN ERA TOPOGRAFIKOAK
1.- BRONKOALBEOLITIS,

EDOSKITZAILEEN BRONKIOLITISA EDO ERA KAPILAR.

HEDATUA: Era hau birus sintizial errespiratorioak akoizten du kasu
gehienitan. Eztula oso gogorra da eta disnea handia. Kuadroa oso

grabea da. Tratamendua tetraziklina eta kloranfenikolez burutuko
da.
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2.- CHEVALIER-JACKSON en LARINGOTRAKEITIS AKUDO MALIGNOA
1-4 urte arteko umeak er n sotzen ditu. Glotisa, trakea eta bronkioetako edema sortzen du eta hiperjariatzea handia izaten da. Agente
kausala estreptokoko, estafilokoko eta birus grip lak izanik.
Tratamendua tetraziklina edo eritromizinaz burutuko da.
3.- ERA SEGMENTARIOAK
Kasu honetan diagnostikoa bronkoskopikoa da.
BILAKAERA
Kasu bereziak aparte utzita, bronkitis akudoa 10 - 15 egunetan osatzen da. Bronkitisa, kroniko moduan hartzeko, eztulak eta
expektoraziok urte

bi

jarraian ,urte bakoitzean hiru hilabete

baino gehiago iraun behar du.
TRATAMENDUA:

Eritasun honek, askotan, berez osatzeko joera du.
- tratamendu sintomatikoa: antitusigenonk, antitermikook.
- tratamendu antibiotikoa.
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BRONKIOAREN MUKOSA NORMALA
zilioen higidura.

ZELULA ZILIATUAK.

BRONKITIS KRONIKOA DAGOENEAN,

jariakinaren gehitzea
Zilioen higidura
aldatua

erreakzio inflamatorioa.
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BRONKITIS KRONIKOA
DEFINIZIOA :
Urte bi edo gehiagotan et& urtean zehar 90 bat egun edo gehiagotan, nahiz eta jarraian ez izan, eztula zein kerrua botatzen denean, bronkitis kroniko d goela esan daiteke. Lehenago sintoma
hauek emateko gai diren beste birikako eritasunak edo bihotzeko eritasuank aldaratu beharko ditugu.
Normalki disnea, erronkusak eta sibilantziak agertzen dira.
Gizonengan emakumeengan baino gehiagotan agertzen da.
Bronkitis kronikoan, sintoma kliniko edo funtzionalez lagunduduta agertzen denean bronkitis kroniko butxatzailea deitzen da.
Bronkitis kroniko butxatzailearen, asma bronkial intrinsekoaren eta enfisemaren arteko bereizkuntza thso zaila da eta hain
zuzen hiru hauek eritasun pulmoiar butxatzaile kronikoa osotzen
dute.( EPOC ).
ETIOPATOGENIA
Bronkitis kronikoa eragiten duten faktore garrantzitsuenetarikoak hauexek dira : tabakoa, kutsadura, infezioak, faktore
sozio-ekonomikoak, faktore genetikoak eta adina.
Aipaturiko lehen hirurak garrantzitsuenak dira.
TABAKOA:
Erretzen dutenak, erretzen ez dutenak baino bronkitis kronikoa gehi gotan jasaten dute, Halan eta guztiz ere berdin da zigarroak erretzea nahiz pipako tabakoa erretzea.
Tabakoak sortzen dituen zenbait aldaketa
1.- Mukosa bronkialean

tabakoak mukosa bronkialaren zelulak

narritatzen ditu. Muki eranskorragoa produzituz eta zilioak eta
paretak estaltzen dituen muki geruzaren lodiera h-nditurik.agertzen dira. Horrela zuhaitz bronkialaren ald n ketak kualitatibo eta

kuantitatiboak dira. Erretzaileengan mukosaren gurintzen lodiera
normala baino handiagoa da.
2.- Zilio bronkialetan: tabakoak zelula bakoitzean zilio gutxiago produzitzen ditu. . Tabakoak zilioen higidura aldatzen dute
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metabolismo exudatiboa aldatuz.
3.- Surfaktantean : eurfaktuntea aldatzen duen neurrien, albeoluak
pustuta mantentzeko gaitasuna galtzen dute.
Albeoluan dauden makrofagoet fagozitatzeko duten gaitasuna gutxitzen
zaie.
Aipaturiko hiru puntuen ondorioz, bronkioaren defentsa nekanismoa gutxitzen da.
Haemofilus eta neumokokoen sobreinfekzio bat gertatzean pareta ahultzen da.
Tabakoaren eragina batipat bronkio txiki eta erdi mailakoetan
nabaritzen da.
Kutsadura :

Bronkitis kronikoaren eragina hiri eta industrilekutan

nekazal arloetan baino bi aldiz handiagoa da. Honekin kutsaduraren garrantzia frogatzen da. Atmosferan dauden gasek (CO 2 eta S02(
tabakoaren eragin berbera dute.
Infezioak:

bronkitis kronikoaren hirugarren f ktore etiopatogenikoa

infezioak dira. Zuhaitz bronkiala, kutsaduragatik edo tabakoagatik
gaizki badago eta bertan infezioa ematen bada narritaduraren egoera larriagoa da. Beronek bakarrik ezin du bronkitis kronikoa eragin.
Infezioak 'areta ahultzen du eta horregatik eragozpenak agertzen
dira. Infezioa piziagoa den lekutan mikroabzsesoak agertzen dira.
Infezioa kronikoa bada, mikroabzesoak, bronkiektasiak edo dilatasioak sortarazten dira.
Bronkitis kronikoa kausatzen duten agente infekziosoak hauxek
dira batez ere : hemophilus influenzae ( agenterik garrantzitsuena ), neumokoko, estreptokoko viridans eta hemolitiko, neiseriak,
krebsiellak...
Paktore sozioekonomikoak
Behe mailako status sozialetan, bronkitis kronikoaren eragina eta
nahastea besteetan baino handiagoa da. Horregatik elikadura eta
etxe-bizitzaren kondizioak ( hezetasuna, lokalizazioa ..) zer
ikusi handia dutela pentsatzen da.
Genetiko faktoreak: Mukobiszidosisa duten umeek ezin dute mukia
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bota. Horregatik bronkitis kronikoaren episodioak maiz jasatzen
dituzte.
Adina: Zaharrengan bronkitis kronikoaren maiztasuna handiagoa da.
Umeengan beste prozesu batzuren ondorio bezala agertzen da. Prozesu halk dira : elgorria, sinusitisa eta adenoiditis kronikoa.
ALDAKETe AnTOMIKOAK:

Mukiaren hiperproduzioak mukosa bronkialaren gurintxen lodiera eta kopurua hÇ4nditzen ditu. Epitelio dardarakoia gutxitu eta
ezkatatu egiten da. Reid-en indizea bronkitis kronikoa anatomopatologikoki definitzeko erabiltzen da:
R.I.= Mukosaren gurintxen lodiera
Paretaren lodiera osoa.
Normalean RI 0'3 - 0'4 tartekoa da. Bronkitis kronikoan 0'8 -1
tartekoa da, zeren bronkitis kronikoan mukosaren gurintxen lodiera
handitzen baita.
Submukosaren aldaketak : Korioaren gurintxa seromukotsuak
handitzen dira. Ezin dute ongi iraitzi husgune bronkialera.
Bro kioen eskeleto fibrokartilagotsuan ukaldi sarkariak ematen
dira, konduktua zurrun eta handiagoa bihurtuz.
Prozesu inflamatorio kronikoaren berezko aldaketak :
a.- Bronkio paretaren linfa hodiak eta odol hodiak dilataturik
daude, eta berauen husgunea gutxiturik paretaren lodiera handitzen delako : fenomeno butxatzaile deitzen zaio.
b.- Etiologia bakterianoa denean, polimorfonuklearrak agertzen
dira. Alergikoa bada, eosinofiloak.
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BRONKIEKTASIAK
DEFINIZIOA: Bronkiektasi kAzeptuaQnatomikoa da, hots, bronkioen
zabaldunea. Klinikoentzako beste osagarri bat ere ba du: bronkioen
infezio kronikoa edoer rekurrentea eta beren laguntzaile moduan mukiaren hiperjariatzea.
ETIOLOGIA: Bronkiektasien kausak haninbat dira baina berauen maiztasuna aldatu egin da azken urteetan batez ere, medikamendu antimikrobiano eta tuberkulosisaren kontrolak direla medio.
Kimioterapiko-k agertu baino lehen, bronkiektasien kausak hauek
ziren : . bronkoneumonia
. tuberkulosisa.
. gorputz extrainoaren aspiraketak.
. zirugiaren birikako konplikazioak.
. zakureztula
. elgorria.
Une honetan garrantzitsuenak beste batzu dira:
1.- Bronkioen zabalgune sekundarioak:
. nalimmiek, zakureztula eeo elgorria konplikatzen dituztenak.
. bronkioen estenosiak, batez ere, neeplasiak ekoiztutakoak.
. biriketako tuberkulosisak.
. biriketako supurazioak.
. sifilisak.
. biriketako aspergilosisak.
2.- Bronkioen zabalkune primarioak:
. Kartagenerren sindromea: sindrome honetan bronkiektasia kongenitoak, sinusitis kronikoa eta situs inversus
berezitasunak dira.
. Mukibiszidoeisa.
PATOGENIA:
Birika barruko bronkioen kalibrea indar biren artean ager.6.
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i g en dat a.- Bata, bronkio paretaren ahun konektiboak barrurantga
bultzatuz.
b.- Inguruko birikan ahunaren indarra kanporantza erakartuz.
Nahiz eta indar biak lanean ari, pareta normala mantentzen
bada ez da ezer kertatzen, baina ahulduta badago inflamaziobategatik, bronkiektasiak sortzen digu.
Bronkioen dilatapen irregularrek eta gaineztadura epitelioaren gaitzek bronkioetako drenajea eragozten dutc, jariakinak
pilatuz eta azken honek infezio kronikoa mantenduz.
ANATWIA PATOLOGIKOA
Bronkiektasiek segmentu bronkial bat edo gehi go erasotzeko
ahalmena dute. Batzutan birika osoa. Gehien erasotzen dituen alderdiak segmento basalak, eskuinako erdiko lobulua eta lingula
dira. Bronkioak dilatatuak egoten dira eta hartze.1 dituzten formak desberdinak : bronkiektasia " saciformeak", kistikcak eta
fusiformeak.
SINTOMTOLOGIA
Eritasun hasiera aldag=ia. Gehinetan biriketako infezio
akudo moduan agertzen da. Berezitasun garrantzitsuena hauxe da:
expektorazio purulentoa eta ugaria gaixoaren adina kontutan izan
gabe.
Sintoma funtzionalak hauek dira :
- Eztula iraunkorra, kintosoa, batez ere goizean, expektorazioz
lagunduta. Ezpektorazioa ugaria 400-500 ml edo gehiagokoa
egunean zehar, mukopurulentoa izanik eta geruzetan sedimentatuz.
- a intoma jeneralak hauek dira : unakadetan sukarra agertzen da,
hipokratismo digitala eta atzamarrak danbor-zotzaren itxuradunak.
Umeengan, bilakaera aldaketak sortzen ditu: toraxa hestua izaten
da, pubertaroa atzeratu etab.
-

Bronkiektasien gradua, hedapena eta kokatzea nolakoak diren

hfl.1akoak sintoma fisiko aldagarriak.
Gehinetan bronkiektasiak, bronkioetako marranta moduan ager-
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tzen dira: erronkus eta sibilantziak

Beste batzutan biriketa-

ko kondentsapen sindromearen eran. Zabalguneak azalezkoak edo superfitzialak badira, sindrome kabitarioa agertuko da.
LABORATEGIA
Kerruan zera ikusiko dugu, hots,TCoch baziloaren eza, albumina, zelula bronkial ezkatatuak, polimorfontklearrak eta flora patogenoa: neumokoko, neumobazilo, estrptokokoak etab.
ERRADIOLOGIA: Gehinetan normala izaten da. Baina diagnostikoa frogatzeko lipiodolez egindako bronkografiak azteru beharko ditugu.
BRONKOSKOPIAK: bronkiektasien kokapena eta mukosaren egoera emango du.
Beste azterketa batzu hauek dira
ARnas funtzioaren ikerketa egin beharko da gutxiegitasun errespiratorioa dagoen ala ez jakiteko.
A terketa otorrinolaringologikoa ere egin beharko da. Azkotan errinitisek eta sinusitisek bronkioetako infezio kronikoa mantentzen
dute.
KONPLIKAZIOAK
= NEUMONIA errekurrentea.
. hemoptisia.
. biriketako abzesoa.
. enpiema eta neumotoraxa.

. arnas funtzioaren aldaketak.
DIAGNOSTIKOA
Diagnostiko klinikoa erradiologiaren bitartez frogatu behar
da, hots, bronkografien bitartez.
TRATAMENDUA:
a.- Tratamendu medikoa s helburuak hauek dira:
. husgune bronkialen desinfezioa.
. kerrua botatzen laguntzea.
. berrerortzea oharteraztea.
Horretarako metodo hauek erabiliko dira : antibiotikoak, expektoranteak eta drenaje posturala.
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b.- Tratamendu kirurgikoa : husguneak lokalizatuak badira, tratamendu kirurgikoa froga daiteke. Hau 30 urte baino gutxiagoko
pertsonei aplika dakieke.

ASMA
DEFINIZIOA:

Asma definitzea oso zaila da. Ez da entitate nosolo-

giko bat, bide aereoaren butxadurari dagokion agerpen klinikoa
baizik.
Asma bronkiala diagnostikatuko da disnea sibilantea batez ere
expiratorioa agertzen denean berezitasun 116.1ekin :
A.- Kriterio edo erizpide nagusiak:
1.- Primarioa izatea, hau da, beste prozesu organikoen
laguntzaile ez izatea.
2.- Berez edo tratamenduaz lagunduta itzulgarri izatea.
3.- Bronkioetako butxadura difusoari atxekitua. Butxadura hau fisiopatologikoki edo anatomopatologikoki objetibagarria
izan behar da.
4.-

Egoera sintomatikoetan, eosinofilia jariatze bron-

kialetan agertzea, hots, 20% baino handiagokoa.
B.- Kriterio edo erizpide txikiak %
1.- Konstituzio berezia, aintzindari familiar asmatikoak
positiboak izanik.
2.- Mekanismo inmunologikoa ahalgarria izanez. Mekanismo inmunologikoa posible izan daiteke eta naharoa baina ez derrigorrezkoa.
FISIOPATOLOGIA
Asmaren fisiopatologia bronkioen butxadura hedatua, bilaterala eta intentsitate eta iraupen aldagarriari dagokiona dugu.
Bronkioen butxadura asmatikoaren kausak
Kausak hiru dira
1.- Espasmo edo bronkioetako giharren konstrizioa.
2.- Mukosaren ddema.
3.- Jariatze bronkialaren diskrinia.
1.- Espasmo edo bronkioetako giharren konstrizioa : tono bronko-
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motorraren gehitzearengatik sortzen da.
Normalean bronkioen giharrek bi indar menpean agertzen den
tonoa mnntentzen dute :
la.- Sistema sinpatikoa : sistema honek bi azkenburuak ditu :
eta f") . Alfaadrenergikoak bronkobutxadura sortzen dute. Beta adrenergikoak bronkodilatatzaileak eta mediadore kimikoen askatasuna
inhibitzen.
lb.- Sistema parasinpatikoa: bronkobutxadura sortzen du.

PARASINPATIKOA

SINPATIKOA

. bronkobutxadura

. bronkodil'azaileak

. mediadore kimikoen

. mediadore kimikoen

askatasuna.

inhibizioa.

ADENILZIKLASA
ZELULAREN MINTZA

AMP ----)Bronkodilatasioa

--)ATP

bronkobutxdura.
,Fosfodiesteras

5 AMP

Agente parasinpatiko eta alfaadrenergikoaren eragina mediadore kimikoen askatasunaren bidez egiten da. Mediadore kimikoen ba-rruan ezagunenak hauek dira . a histamina, hep-rina SRS, serotonina,
eta bradikinina. Nahiz eta mediadore ez izan, hormona izanez talde horren barruan prostaglandinak sartuko ditugu.
Pertsona asmatikoengan

aktillitate

neurobegetatibo minimo bat

- 125 -

betidanik izanen da. Pertsona osaduntsuengan alderantziz tono bronkomotorra estimulazioa kolinergikoaren menpean b-karrik.
hartzaileak zelulen mintzetan bilatzen diren adenilziklasa dela
pentsatzen da. Agente betaadrenergikoek eragintzen dituztenean ATP
AMP zikliko ( c AMP ) pausua katalizatzen dute eta bigarr3n mesulari honek mediadore kimikoen askatasuna inhibitzen du, alegia, giharre bronkialak lasaituz.
Teoria honez, asmatikoek p usu hau sortzeko ez dute nahiko adenilziklasarik eta horreng9tik agente betaadrenergikoek ez dute erantzunik izango. Teoria honetan, asma bronkialaren teoria betaadrenergikoa oinarritzen zaigu.
2.- Mukosa bronkialaren edema: Aire bidearen butxaduran bronkoespasmoa laguntzen du. Edemaren patogenian faktore batzu ditugu: alergiko, infezioso, narritatzaile eta agente fisiko eta kimikoak, etab.
3.- Jariatze bronkialaren diskrinia: asma krisiaren barruan jariatze bronkialak loditu egiten dira. Hau agrabatu egiten da tratamendu zuzena jartzen ez denean, adibidez antihistaminikoez eta gaixoen
giharrak oso nekatuta daudenean.
Frogatu da ere bronkioetako zilioen higidura nola inbertitu
egiten den, diametro gutxiko bide aereoetan mukiaren tapoiak sortuz eta inpaktatuz.
ASMA BRONKIALAREN MEKANISMO INMUNOLOGIKOAK
Hau aztertu baino lehen asma tipoak aipatuko ditugu. Ikuspuntu
klinikotik asma tipoak hiru taldeetan sailka ditzakegu:
1.- Asma sintomatikoa: eritasun sistemiko, jeneralki kolagenosis
baten sintoma moduan agertzen denean.
2.- Asma intrinsekoa: ez dago kanpoko Mugatzailerik sintomen lehertzean eta froga alergikoak negatiboak dira.
3.- Asma extrinsekoa: Talde honetan ere bi sail egin daitezke:
3a.- Alergikoak edo hipersensibilitate fenomenoek mugatutakoak:
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. Atopikoa eta berehalako agerpenekoa: agente kausalaz kontaktua iaan ondoren berehala agertzen dena,
Coombs sailkapeneko I. erreakaio tipoak mugatuta.
. Ezatopikoa edo beranduko agerpenekoa: agente kausalaz kontaktua izan-ondoren agertzen dena, Coombs

III. erreakzio tipoak mugaturik.
. Nahasitakoa I etn.

III. tipoak

elkartuak agertzen

direnean.( aspergilosia bronkopulmonar profezio-nala).
3b.- Asma ezalergikoa : mekanismo inmunologikoa ezin da
frogatu. Talde honetan asma profesionalak sartzen
dira.
Coombs delakoaren I. erreakzio tipoa edo anafilaktikoa

Erreakzio hau antigorputza antigenoaz elkartzean gertatzen
da, hots, antigorputz hori zelula zebatu eta basofiloetan finkatuta dagoenean. Erreakzio honetan mediadore kimikoak askatzen

dira hist nmina, erreakzio geldiko sustantzia A ( SRS-A) eosinofiloen faktore kimiotaktikoa eta prostaglandinak E 1 eta E 2 . Antigorputza erreagina edo Ig.E da.
Coombs delakoaren III erreakzio tipoa:

Erreakzio tipo hau antigorputza ( Ig G-IgM ) antigeno disolbagarriaz elkartaen denean, une histikoetan amildu edo mikroproprezipitadoak sortuz gertatzen da. Amildu hauek baso txikietan ( Arthus fenomenoa ) edo zirkulazioan, konplexu disolbagarri zirkulatzaile kaltegarriak sortzean ( sueroaren eritasuna).
Erreakzio honetan konplementuak hartzen du parte.
AGERPEN KLINIKOAK

Asma jeneralki krisisetan agertzen da. Krisisen iraupena
aldagarria da: minutuetatik egunetara. Intentsitatea ere aldagarria

da. Krisisen artean gaixoa asintomatikoa izaten da.

Maiztasun handiaz, gutxi gora behera 30% an asma hartzaroan
agertzen da, jeneralki ekzemaz elkartuta:
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Berezitasun klinikoak goian adierazi ditugu.
Kapazitate bitala eta Tiffenau gutxituta agertzen dira. Bolumen
erresiduala gehituta.
Lehen fasean pCO 2 gutxituta izaten da hiperaireztapenagatik,
baina krisia luzea bada pCO 2 gehitu egiten da, hiperkapnia sortuz.
Hematimetriak askotan eosinofilia erakusten du.
Esputo edo kerruaren ikerketa mikroskopikoak eosinofilia eta
Clircot-Leyden kristalak agertzen ditu.
Erradiologian, hiperinsuflazioa ikusiko dugu.
PRONOSTIKO ETA MAIZTASUNA
Haurtzaroan agertzen diren krisisak gero eta gutxiago egiten
dira eta nerabezaroan askotan desagertu ere. Haur asmatikoen kopurutik 50% gutxi gora behera sintoma gabe geldituko dira.
Baina 5% ean krisiak inbalidunteak izango dira.
Asmatiko helduak, intrinseko eratakoak 15 urtetan kontrolatuta,
Roskemanne -n estadistiketan emaitza hauek argitaratu ziren, hots,
22% ak asintomatikoak,44% lebeak,33%k ez zuten hobakuntzarik eta
3% bearien asmagatik hL1 egiten ziren.
Asma populazioaren 2% an agertzen da. Nazio eta herri desberdinetan portzentaia ere derberdina izango da.
TRATAKENDUA:
Tratamendua jartzeko, asmatikoak taldeetan sailkatuko ditugu:
Arau batzu jarriko dituga:
A araua:
Asma lebea dutenen gaixoengan erabiltzen da. Erreagudizazioak
esporadikoak dira, eta bitarteko epeak, oso luzeak.
Kasu honetan bronkodilatatzaile betaadrenergikoak erabiliko ditugu eta gomendatzen direnak h uek dira salbutamol, terbutalina,
fenoterol eta hexoprenalina.
Hartzeko edo administratzeko bidea aerosolen bidea da. Bide hau
posible ez denean ahozko bidea erabiliko dugu.
B araua:
Kasu honetan ere asma epeka agertzen da baina erreagudizazioak

Inhibidoreak:

Betaadrenergikoak
. salbutamol

fosfodiesterasa

. terbutalina

( teofilina )

. fenoterol

_

SINPATIKOA

PARASINPATIKOA

Betaãdrenergikoak
. salbutamola
. terbutalina
etab.
Inhibidoreak:
. fosfodiesterasa
( teofilina )
•

/2(

BRONKODILATAZIOA

BRONKOBUTXADURA-
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s=iro agertzen dira. Disnea eta sibilantziak epe luzeetan mantentzen dira eta guztiz osatzeko A tratamendua ez da nahiko.
Kasu honetan bronkodilatatzaileak, A arauen moduan eta kromoglikato disodikon, erabiliko da. Asmntiko extrinsekoetan hiposensibilizazioak ere egin d,itezke.
D araua:

Trat mendu moeta hau B trat menduari erantzuten ez dioten gaixoengan er , biliko da edo asm ren bilakaeran epe laburretan kortikoideak
derrigorrez erabili behar izan diren gaixoengan.
Gaixo hauek egunero bronkodilatatzielak behar izaten dituzte.
Kauu honetan bronkodilatatzaileak eta korkoideak aerosol moduan erabiliko ditugu.
E araua:
Tratamendu hau behar duten gaixoek asma kronikoa eta eten-gabeko
disnea jasaten dute. Erreagudizazioak grabeak eta naharoŠk izaten dira. Bizitza arrunta eramateko oztopo handiak izaten dituzte, bizitza
arriskutan datza.
Kasu honetan bronkodilatatzaileak, kortikoideak aerosoletan
eta oralak dosi minimoetan erabiliko dira.
Teofilina ahozko bidetik arau guztietan erabil daiteke betaadrenergikoei lagunduz edo beraien ordez jarriz.
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ENFISEMA

KONTZEPTUA:
Enfisema hitza grekotik dator eta putz egitea adierazi nahi
du. Hitz hau lehen erabili zuen medikua (1.818. urtean ) Laennec
izan zen.
Enfisema korrUtptua l oinarri morfologikoakontutan izanik definitzen da. Egun bi definizio erabiltzen dira.
Bata, 1.958. urtean, Ciba sinposioan emandakoat enfisema birika-ren kuadro patologiko bat da, berezitasun hauez: bronkio terminalaren on(kren dpuden airezko espazio distalaren eremu gehitzea,

normala baino gehiago, espazio hauen dilatazioarengatik edo haren
paretaren suntsidurarengatik.
American Thoraziz Society eta Osasunerako Erakunde Mundialak

beste

hau ematen dute, askoz ere mugatuagoa: enfisema

airezko espazio eremuaren gehitzea, pareten suntsidurarengatik

gertatzen denean.
Birika, albeoluen dilatazioarengatik edo haien paretaren
suntsidurarengatik distendiduta gelditzen da eta inspirazioaren amaieran ez da uzkurtzen behar den moduan. Ondorio legez,

indar espiratorioa edo arnasbotatze indarra gutxituta geldituko da.
Bi eratako enfisemak daude:
1.- Enfisema krunikoa,

_E,

iraunkorra, elementu elastikoen atrofia-

gatik sortzen dena eta ondorio moduan birikaren elastikotasunaren
galdu arazten duena. Hau ez da bihurgarria.
2.- Enfisema funtzionala, iragankorra, gehienetan bronkoestenosi
balbulatuari dap:okiona; hau da, bronkioaren butxadurak aireari
sartzeko ahalmena uzten dio, bnina irteerarako oztopoak. Enfisema moeta hau akudoa eta bihurgarria da.
Enfisemaren oinarrizko sintomak hauek dira: disnea, bolumen
erresidualaren eta birikako kapazitate totalren gehitzeaz, bolumen espiratorioaren gutxitzea eta erradiologikoki birikaren hiperargitasuna.
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Enfisemaren anatomop-tologia kontutan izanik, era honetan
sailka daiteke:
1.- enfisema panlobulilarra.
2.- Enfisema zentrolobulilarra.
1.- Enfisema pan1obulilarra

: Sinonimoak: enfisema panazinosoa,

hedatua edo difusoa, orokorra, atrofiko primarioa, idiopatikoa
eta konstituzionala.
Enfisema panlobulilarrari ez berezia deitzen zaio, zeren
azino eta lobulilo sekundarioaren eragina difusoa eta ez berezia
izaten baita.
Lehen etapan, albeoluak henditurik agertzen dira, beraien
paretak ana.elusitate berezia galduta eta mikroskopikoki, albeolu
eta konduktu albeolarraren arteko mugarik, ez da desberdintzen.
Normalean, kondaktu albeolarrak albeoluak baino handiagoak eta
borobilduagoak izaten dira.
Geroago, lobuliloaren ahuna guztiz desantolatuta agertzen
da. Bronkiolo terminalean inflamazio sintomarik ez da agertzen,
azken hau eritasun zentrolobulilarraren zeinu bat izanik.
Eritasun panlobularra birika guztitik nahi duen eran hedatzen da, baina gehien erasotzen diren lobulwk, behekoak ditugu.
Eritasun panlobulilarra, idiopatikoa da, eta alfa-antitripsina enzimaren hutsunearengntik sortzen dela, pentsatzen da.
Ezin da tabakoa ez beste narritatzaileez harrem netan jarri.
Eritasun hau jasatzen dutenen batez besteko adina, enfisema zentrolobalilarra jasaten dutenena baino handiagoa izaten da.
Enfisema panlobulilarra hedatuengan agertzen da. Gizonengan eta
emakumeengan maiztasun berdinez nabarmendutik.
2.- Enfisema zentrolobulilarra: Sinonimoak: zentroazinosoa.
Enfisema era honetan, parenkimaren ahunaren suntsidura lobulilo
sekundarioaren erdian gertatzen da ( lobulilo sekundarioa, ahun
konjuntiboaren trenkaden barruan dagoen ehun pulmoiarraren unitate txikiena da).
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Lehen fasean, bronkiolo errespiratorioaren dilatapena eta beraien paretaren suntsidura gertatzen da, ondorio legez, bronkio
terminal baten menepean dauden husgune aereo komunak eratuz. Alderantziz lobuliloaren periferia, normala mantentzen da. ( konduktu
albeolarra, saku albeolarra eta albeoluak).
Gaitza aurreratzen doanean, bronkiolo terminalek eta erres
piratorioek inflamazio sintomak agertzen dituzte eta mukizko tapoiengatik butxatuta egon daitezke. Alde honetan leukozitoak, zelula plasmatikoak eta makrofagoak ere nabarmentzen dira.
Bronkioen butxadurak, bai inflamazioagatik, bai mukiaren tapoiengatik aireztapenaren aldaketak mugatzen ditu. Kasu honetan
albeolu distalaren aireztapena, inguruko albeoluetatik egingo da,
poro albeolarraren bitartez.
Alde butxatuetara sartzen den airea odol benosoa izan duten
kapilareez kontaktoan egon danez, oxigenoz oso pobrea izango da
eta CO ean aberatsa.
2
Enfisema zentrolobulilarra lehen fasean, birikaren goiko 2/3
etan kokatzen da, batez ere goiko lobuluetako segmento apikaletan
eta atzeko segmentoan eta beheko lobuluko atzeko segmentoetan.
Enfisema aentrolobulilarra jasatzen duten pertsonengan, bronkioen inflamazioa askotan ematen denez, enfisema sentrolobulilarra
tabakoa erretzearen, toxikoen espirapenaren etab, ondorioak direla pentsatzen da. Asko eta asko bronkitiko kronikoak dira.
Gizonengan, emakumeengan baino gehiago ematen da.
ETIOLOGIA

Enfisema zentrolobulilarraren agerpenean, kausa hauek eragin
handia dute:
1.- Tabakismoak.
2.- Bronkioetako infekzio kronikoak.
3.- Produktu kimikoen inhalazioak.
4.- Bronkioetako asmaren ondorioak.
Enfisema panazinosoa

0(4antitripsina

enzimaren difizita dute-

nen artean agertzen da, pertsona homozigotoengan era goiztarrak
eta heterozigotoengan era berantiarrak.
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Enfisema zentrolobulilarraren maiztasuna enfisema panazinosoarena baino handiagoa

eta gehien bat gizonengan nabarmen-

tzen zaigu.
KLINIKA
1.- D i snea: lehen fasean, geldiunean eta geroago ariketa minimoetan agertzen dena.

Disnea moeta hau dekubitoan ez da

alderantziz, disnea

gehitzen;

kardiakoa dekubitoan gehitzen da.

2.- Espirazioa sibilantea eta luzeagoa da. Birikaren elastikotasuna gutxituta dagoeneg, airea botatzeko indar gehiago egin bek
harko da, eta espirazioa, luzeagoa bihurtuko. Gaixo enfisematoso
grabeak, putz eginda, ezin du 20 zentimetrotan dagoen kandeka bat
itzali.
3.- Eztul sikua ala emankorra agertuko da. Gehienetan goizetakoa
izaten da. Batzutan eztula, multzoka agertzen da eta ondorio legez, sinkope tusigenoa ager daiteke.
4.- Froga funtzionalak: bolumen erresiduala gehituta dago. Hau da
datu garrantzutsuena. Airea biriketan atrapatuta gelditzen da.
Birikaren kapazitate osoa, hau da, kapazitate bitala + bolumen
erresiduala . normala edo gehituta ager daiteke.
Azterketa fisikoan, datu hauek bilatuko ditugu:
- gaixo hauek, argalak izaten dira.
- toraxa globo antzerakoa edo kanpai antzerakoa da, betik inspirazioan, intersahiets espazioak zabalik eta sahietsak horizontalak. Diametro esterno-kostala gehitua dago.
- Arnasketaren gihar laguntzaileak ( esternokleidomastoideoa eta
eskalenoak) nabariak egiten dira eta hobi supraklabikularrak,
sabelduak.
- Inspirazioan eta espirazioan, toraxaren diametroa ia ez da aldatzen.
- Perkusiorren soinua tinpanikoa ,izango da eta bihotzaren metideza desagertuko.
- Aukultazioan, murmurio besikularra gutxituta dago, espirazioa
luzeagoa dn eta estertoreak, bai siku, bai hezeak entzungo ditugu.
Azken hau bronkitisaz elkarturik agertzen denean.
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- Gaixo hauen arnasketa abdominarra izaten da eta gihar laguntzaileek lagunduta. Horregatik, ezarrera berezia hartzen dute: jeza-rrita, besoak ohe edo jarleku gainean sostengatuta, gihar esternokleidomastoideoa eta lepo jasogailuak indartuz.
Enfisemaren ondorio moduan, cord pulmonalea agertzen denean,
bena zerbikalak distengatuta agertzen dira eta gibelean presioa
egiterakoan, ingurgitntu ( Pletschen maniobra ). Infekziorik ez
badago, ez da sukarrik agertuko.
Gaixo enfisematosoek, askotan, abdominako distensio meteorikoa jasaten dute. Haisntzat beharrezkoa da airea botatzea.
ERRADIOLOGIA

Bi patroi erradiologikoak daude:
1.- " Arterial deficiency"ari edo AD ari dagozkienak izango dira:
Toraxaren aldaketak: - upele itxurazko toraxa.
- saihetsen horozontalizapena.
- toraxaren atze-aurreko diametro gehituta
egonik.
Birikaren aldaketak: - Birikaren hiperargitasuna.
- Traiektu baskularraren gutxitasuna.
Diafragmaren aldaketak
- diafragmaren higidura gutxituta dago.
- diafragma lautua eta jaitsia agertuko da.
2.- Patroi honek " increased markings" edo IM edo trn,maren errefortzua du izena. Honen itxura erradiologikoa guztiz kontrakoa da.
Trama baskularra, gehituta egoten da. Kasu honetan, birikak garbi
itxura ismb_beharrean, birika zikinaren itxura du. Hau bronkitis
kroniko kasu grabeetan gertatzen da. Insuflazioa txikiagoa izaten
da. Birikaren hipertentsioa, birikaren hilioko arteriaren handitasun moduan agertzen da. Eskuineko bihotzaren itzala ere, askotan, zabalagoa da ( cord pulmonalea ).

Patroi bien arteko harremanak
Patroi bat edo bestea ez dira eritasun konkretu batetan bereziak, nahiz eta eritasun, batzutan, maiztasun handiagoa izan.
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Bronkitisa sortzen

Hotsa, narritagarri,

Antiflogistikoak,

dutenen germenen

eta atmosferan dauden

glukokortikoideak

kontra: antibioti-

hautsen aliminapena,

mukilitikoak

koak eta kimioter

erretzen uztea etab.

bronkodilatatzai-

rapikoak

leak.

BRONKITISA

ENFISEMA

hipoxemia

hiperkapnia

Cord pulmonalea

1\
oxigenoterapia,
lagundutako arnasketa

lagundutako
arnasketa

Sangriak poliglobulia
dagoenean, digitalikoak,

eta diuretikoak.
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Patroi IMa enfisema zentrolobulilarrean gehiago ematen da
eta patroi ADa enfisema panlobulilarrean. Birikaren hipertentsioa,
patroi IM an bestean baino gehiago ematen da.
Scarrow-ek, klinikoki, enfisema IM a eta gaixo urdin k edo
" blue bloater " ak harremanetan jartzen zituen eta enfisema ADa
gaixo sonrosatuetan edo " pihk puffer fl ak, berezitasun klinikoak
kontutan izanik.
Gaixo urdinen berezitasun batzu hauek dira: eskuinekolrntrikuloaren gutxitasuna izaten dute, hipoxemia eta CO 2 aren debekua.
Gaixo sonrosatuen berezitRsun batuk hauek dira: toraxen bolumen handia, disnea zurreragarria baina zianosi gabe.
PRONOSTIKOA

Pronostikoa aldagarria da. Aitzat zein den enfisemaren kausa kontutan izanik.
Hipoxemia, hiperkapnia edo bihotz pulmoiarraren bilakaerek
aurresan txarra dute eta gaixoa urte gutxitan hilko da.
TRATU/IENDUA

1.- Tintamendu etiologikoa: bonkitisarena etab.
2.- Tratamendu sintomatikoa:
- narritagarrien eliminapena: tabakoa, hautsak...
- infezioaren tratamendua.
- bronkodilatatzaileak: oralak edo lekuzkoak.
- mukilitikoak: azetilzisteina...
- bronkioen garbiketa fisioterapiaren bidez.
- oxigenoterapia aldizkakoa edo etengabekoa. Batzutan presio positibozko aldizkako -arnasketa beharrezkoa izango da.
- odol ateratzeak edo sangriak hematokritoa 55% baino handiagoa denean.
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BIRIKETAKO ERITASUN INFEZIDSDAK EDO ZOLDURAZKO ERITASUNAK
Birika parenkimaren infezioak neumonitis edo neumonia izena dute.
Patogeni kontutan izanik, hiru talde egin daitezke, bakoitza berezitasun morfologiko eta erradiologiko ezberdinez:
1.- Neumonia lobularra edo espazio aereoko neumonia edo neumonia albedarra: Germen batzu, batez ere Diplococcus pneumoniaek birikaren
espazio aereo periferikora heltzen dira, edema inflamatorioa sortuz.
Edema inflamatorio hau zentripetoki hedatzen da, Kohn en poro eta
Lanbert-en kanaleetatik Neumonia lobular terminoa ez da erabiltzen
gaur egun zeren infezioa gutxitan lobulu batetara mugatuta agertzen
baitzaigu.
2.- Bronkoneumonia edo neumonia lobulilarra. Beste germen batzuk, hots,
Stsphylococcus aureus, birikako bide aereotan eta inguruko parenkimetan er ntzun inflamatorioa sortzen dute.
3.- Mikrogorputz birikoek eta Mycoplasmek, batez ere ehun interstizialak era,--3otzen dituzte, neumonitis interstiziala sortuz.
Neumonii. guztiak, tolde hauetan sailkatzea ezta posible izaten.
B-ina orientapen etiologiko moduan erabiliko da, batez ere, pertsona
gaixotzen denean lehen bait lehen tratamendu zuzena ezartzeko. Geroago
odolaren eta kerruaren kultiboez finkatuko da diagnostikoa.
NEUMONIA TIPIKOA EDO NEUMOKOZIKOA
Neumonia neumokozikoa Streptococcus pneumoniek ekoizturiko biriketako infekzio bakteriano akudoa da. Berezitasun klinikoak hauek dira: hasiera subitoa, hotzikarak, sukarra, alboko mina, eztula eta
kerru herunbrosoa.
Bakteriologia:
Zelula neumokozikoa Gram positiboa da: Neumokokoak kanpoko kapsulan zama molekular handiko polisakaridozko polimero bat du, tipo
serologi bakoitzaren espezifikoa, Honez gain zelularen ormetan karbohidrato bat, espezie bakoitzarentzako berezia dena, hots, substantzia C agertzen zaigu.
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Neumokokoaren kapsulak zelula fagozitikoaren aurrean defenditzen ditu eta hor dago germenaren indar patogenoa. Kapsula ga-+
beko neumokokoak abirulentoak dira. 82 tipo serologiko desberdi--

nak aurkitu dira. Antigorputz kapsularra gaixoaren odolean 5-10
egunen tartean agertzen da.
EPIDEMIOLOGIA

Neumonia neumokozikoa edozein urtaroan ar r,er daiteke baina
maiztasun handiena neguan eta udaberriaren hasieran izaten da,hots,
arn s infezioak gehien ematen diren aroetan.
Helduenetan neumonia ekoizten dituzten neumokoko tipoak hauek
dira, alegia, 1,3,4,5,7,8,12,14 eta 19. Umeengan gehien agertzen
direnak 1,6,14 eta 19 dira.
Neumokokoak normalean pertsona osasuntsuen arnaspideetan aurkitzen ditugu. Neumokoko

3. tipoa ia faringe normak guztietan aur-

kitzen da. Alderantziz, neumokoko p n togenoetarikoenaren eramaleak
eskasak dira.

Eritasunaren hedapenean gaixoak baino eramaleek garrantzi ha#diago dute.
Epidemiak ospital, Kartzei eta kolektiboetan ematen dira. Neumonia neumokozikoa mieloma multiple eta hipogammaglobulinemia dutemEn gaixoen artean maiztasun hazdiaz agertzen da.
PATOGENIA:

Pertsona normalek, nahiz eta aire kutsatuaten aurrean izan, ez
dute neumoniarik hartzen zeren aire bideak defentsarako barrerak
baitituzte.
Defentsak hauek dira, hots;
1.- Erreflexu epiblotikoa: faringeko sekrezio, inflamatoriaaren
aspir n penak itzurtzen du.
2.- Zuhatz bronkiala estaltzen duen mukia, aireak eramandako germenek atxekitzen ditu.
3.- ARnas epitelioaren zilio iI, rdarakoiak. Hauek behetik gora eta
eten gabe . hegitzen dute mukia, 1-3 zentrimetrotan/ orduko.
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4.- Eztularen erreflexuak, beheko

arnaspidetik mukia iraizten

du.
5.- Azken mailako bronkioek eta bonkioloek drenatzen ditutten linfatikoak.
6.- Zelula fagozitarioak, batez ere, albeoluetako makrofagoak.
7.- Opsoninak eta antigorputz espezifikoak.
Egoera normal batetan albeoluak siku egoten dira eta horrengatik bakteriaren hazkuntza oso zaila izaten da.
Neumonia, bkteriano akudoak arnaspide normalean defentsarako dauden barrerek porrot egiten dutenean bakarrik agertzen dira.
Neumonia bakterianoek mugatzen dituzten egoera batzu hauek
dira, hots:
- goiko arnaspideko infezio biralak.
. mukia gehitu egiten dutenak.
. mikrogorputzak ere gehitzen.
• defentsak gutxitu.
- Gas kaltegarrien arnasketak, anestesiak, bihotzeko
gutxiegitasunek eta traumatismoek, zeren bronkioetako sekrezioak gehitu egiten baituzte.
- Neumonia bronkioetako kartzinomarenlaguntzailea iaan
daiteke.

jasatzen dituzten
- Drepatozitosia eta hemoglobinopatie umeengan maiztasun handiagoz agertzen zaizkigu.
ANATOMIA PATOLOGIKOA
Hasierako gaitza: germenak albeoluetara heldu direnen orduko biri-

kek exudado likidoa ekoizten dute eta era batetan albeoluak mur-giltzen. Germenak exudado gainean flotatzen gelditzen dira eta
Kohn-en poroetatik beste albeoluetara pasatu, hauek kutsatuz, hots,
infezioaren hed pen zentrifugoa gertatuz. Edema likido exudapenaren ondoren, leukozito polimorfonuklearrak pilatzen dira eta eritrozito batzu, inguruko albeolu guztiak guztiz betetz utziz.
Era honetan, nahaste hau solidifikatzen da.
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Gaitzaren eraketa: Erreakzio enflaw.torioaren epe hauek, neumoniaren berezitasun histologikoak argitaratzen dituzte. Kanpo T . aldean
edemaren zona agertzen da, hots, albeoluak likido seroso azelula-rra, bakteriaz aberatsa beteta.
Edema zoanaren barrua aldetik konsolidazio zeinu batzu agertzen dira. Albeolu gehienetan, leukozito ugari.
Barrurago

3. zon agertzen da: konsolidazio aurreratuaren zona.

Albeoluak kasu honetnn zelulaz beteta agertzen dira eta erresolu-zioaren lehen sintomak ager daitezke.
Neumonia neumokoziko gehienak lobarrak izaten dira, baina batzutan, gaitzaren ban'iketa fokuetan eman daiteke.
Sakabanazen edo diseminazio- lobularra
Prose rm neumonikoen sakabanapena pleurako adherentziagatik
geldi daiteke. Batzutan, alderantziz, infezioa lobulu batetatik beste batetara hidaltzen da, infektatua dagoen edema likidwtren bitartez, hau da, likido hau gaitza duen birikaren bronkiotik zuhaitz
bronkial osasuntsura iraganez.
Bakteriemia
Neumonia neumokozikoaren bilakaeran, askotan agertzen da, batez ere infezion. suntsigarri edo fulminantea denean. Hemokultiboak 20-40 % kasutan positiboak dira.
Pleura eta

rerikardioaren inbasioa

Neumokokoak pleura eta perikardioa erasotzeko erabiltzen duten mekPmismoa ezezaguna, da. Birikako azaleko linfatikoek pleuraren aldera drenatzen dutenez, inbasioa, linfatikoa dela pentsatzen
da.
Berreskurapenaren mekanismoa
a.- Superfizieko fagozitosia: neumokokoen kapsula ingurune likidoan eskekita agertzen denean, egonkorra da: Baina superfizie zelular mugiezinen aurrean, albeoluetan gertatzen den legez, leukozitoak germen enkapsul fltuak arrapf rtzeko eta ingeritzeko gai dira.
b.- Opsoninak termolabilak t exudado inflamatorio akudoetara joaten diren opsoninak inmunologikoki poliespezifikoak dira, hau da,
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bakteria guztien kontra egiteko aukek. a dute. Ekintza opsonizante
horretan beste faktore batuk hartzen dute parte, sistema osagarriaren

3. fp ktorea barne delatik.( konplementoa ).

c.- Opsonina antikapsularrak: neumonia neumokozikoa jasaten duten
gaixoek denbora geliago irauten badute, antigorputz antikapsular
monoespezifikoak ekoizten dituzte. Prozesu honek 5-10 egun behar ditu.
d.- Erreakzio makrofagikoa : zuzpertze prozesuan erreakzio makrofagikoaren papela ez d go argitaratuta. Makrofagoek exudaduko detri-

tusen partikulak iraitzi eta g-itzaren garbiketa bultzatu egiten dituztela pentsatzen da.
e.- Erabakikuntza edo erresoluzioa: neumonia neumokozikoaren berezitasun nabarmenena bere erresoluzio osoa da. Osaketak epe batetan,
birikaren parenkima osoa zuzpertzen du.
f.- Foko supuratu extrapulmoiarrak s pleura, perikardio, meninge,
artikulazio, mastoide eta senoetan ager daitezke. Hauen errdsoluzioa askoz ere gaitzagoa da.
AGERPEN KLINIKOAK
SINTOMAK: Eritasun hau jas p tzen dutenek grabe itxura hartzen dute.
G lderak egiterakoan ikus daiteke nola egun batzu lehPinago nasofaringitis edo beste goiko arn-spideko infezio baten bat jasa dutela.
Lehen sintoma hotzikara bat batekoa, minutu batetatik ordu erdirarte iraun daitekeena izaten da. Hotzikara honez, gaixoak ohea
ere mobi lezake eta, hortzak bata bestearen kontra jotzen agertzen
ditu. Batzutan hotzikarak bat baino gehiago izaten dira.
Min torazikoa edo alboko mina s 70% gaixok alboko min gogorra
jasaten dute, batzutan hotzikara baino lehenago agertzen da. Mina
zorrotza, punzantea izaten da eta eztulaz eta arnasketaz gehitu
egiten da. Minaren rrera, pleuraren inflamazioa da.
Pleura diafragmatikoa erasotzen denean, mina, dagokion abdomin
edo lepoko

referituko da. Mina, gorputza bere albora makur-

tu ezkero gutxitu egiten da.
Eztula: lehenengotan falta daiteke baina betik agertzen da.
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Eztula erreflexuaren biztea, beheko arnas zuhaitzaren narritatzeagatik eta muki eta exudadoaren pilatzeagatik sortzen da.
Sukarra eta toxemia: sukarra 39'5 2 -41 51 C takoa izaten da. Epe
honetan beste sintoma batzu ager daitezke : gorputz txarra, mialgiak, astenia etab.
Kerruak odolez tintatuta agertzen dira. Horregatik esputo herunbroso izena hartzen dute. Kerrus oso eranskorra denean, neumokoko 3.k edo krebsiellak sortzen duten infezioaz pentsatuko da.
ZEINU FISIKOAK
Gaixoen itxura grabeen itxura da. Disnea aldagarria da: moderatua edo grabea. Sudurraren zuloak zabaldu egiten dira inspirazioan. Gaixoaren postura tipikoa izango da: min torazikoa duen alderantza etzada orma torazikoa, ez mobilizatzeko.
Tenperr,,tura konprobatuko dugu. Pultsoa rina eta azala beroa
eta umela izango du. Kasu grabeetan zianosia agertuko da.
TORAXEN AZTERKETA
- Tthraxeko albo batetako arnas-mobimenduak laburtuta egongo dira.

- Ahots- bibrapenak gehitzen dira.
- Batzutan orma torazikoaren alderdi hipersensible Int agertuko da.
- Perkusioan, matidesa edo submatidesa agertuko da.
- Auskultazioan:. estertore krepitante finoak.
. soplo tubarikoa, hots, expiratorioa.
Batzutan pleura erasotzen denez, pantail pleural sindromea
agertuko da.
LABORATEGIKO DATUAK
- Hematimetrian : leukozitosia eta formula leukozitarioaren ezke-

rrerako desbideratzea. Leukopenia kasu grabeetan
agertzen da, batez ere bakteriemia agertzen denean eta etilikoetan.
- Globuluetako sedimentapenaren abiadura (VSG) gehituta egoten da.
- Kerruaren analisi bakteriologikoa, neumonia zein germenek ekoizten duen jakiteko.
- Elektrolitoak, urea etab. konplikazioak zeinetan diren jakiteko.
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- Hemokultiboak.
BAKTERIOLOGIA
Berezitasun garrantzitsuenak birikaren parenkimaren kondentsapen homogeneoa da, muga segmentarioak arrespetatu gabe eta lobulu
osoa osatzea arraroa izanez. Ez da bronkograma aereorik agertzen.
Gaitzaren erresoluzioan edo erabakikuntzan atelektasia gradu bat

ikus d iteke. Batzutan konplikazio pleurala agertzen denean isurpena nabaritzen dugu.
Tratamendu zuzenarekin irudi erradiologikoak gutxi gora behera 10 egunetan desagertzen dira, eta tratamendu gabe hiru astetan.
BILAKAERA KLINIKOA
Neumonia neumokoziko ren sukarra krisisean jaisten da, tratamenflu ren eraginez 24 orduta, batzutan eta oro hartuta, bi edo hiru
egunetan.
Estertore krepitanteak eta soploa desagertzen iharduntzean
estertoreak burbuila lodikoak agertzen dira.
Auskultzaio zinuel orokorki 7 egun irauten dute.
KONPLIKAZIOAK
1.- Pleurako isurpen: 10% an agertzen da. Birikako gaitza estaltzen duen pleura inflamazioaren ondorioak izanik.
2.- Enpiema: oro hartuta 5% etan agertzen da. Penizilina erabili ezkero 2% tan agertzen da. S intoma hauek dira, hots, etengabeko sukarra, linfozitosia, izertaldiak eta pantaila pleuralaren sindroem aztertzailea.
3.- Meningitis eta endokarditisa: neumokokoak balbula aortikoan finkatzen dira gutxiegitasun aortikoa sortuz. Gaur egun oso
arraroa da. Meningitis ere oso arraroa.
4.- Perikarditis neumokozikoa arraroa da.
5.- Konplikazio ezezpeifikaak : gastrektasia, ileo parali-

tikoa, shocka, gutxiegitamn kardioakoa, ikteiizia, ezpainetako
herpexa.
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DIAGNOSTIKO DIFERENTZIALA
Beste neumoniekin.
2.- Birikako infartoa.
3.- Atelektasia.
4.- Infezio subdiagragmatikoa.
TRATAMENDUA
1.- Terapeutika antimikrobianaa:
Penizilina 300.000 U / 12 orduka - 2.10 6 / 6 ordukararte.
Penizilinari alergikoak badira, zefalospthrinak erabiliko dira.
2.- Sostenguko tratamendua : antisusigenoak, antipiretikoak,
dieta eta abar.
3.- Konplikazioaren tratamendua.
PRONOSTIKOA
Factore mugatzaiel kaltegarriak hauek dira:

1.- Adina: zaharrek eta umeek arrisku handiago dute.
2.- Tratamendu berantiarra.
3.- Neumokoko tipo batzuren infezioa izatea: 2 eta 3 tipoak.
4.- Lobulu bat baino gehiago erasotzea.
5.- Leukopenia gertzen denean.
6.- Bakteriemia.
7.- Ikterizia.
8.- Konplikazioen agerpena.
9.- Haurdun aldian, batez ere, hirugarren trimestrean.
10.- Beste arrisku batzu: zirrosia, bihotzeko gutxiegitasuna.
11.- Etilismoa.

NEUMONIA ESTAFILOKOZIKOA
Neumonia guztien art&an, estafilokokoak ekoiztuak 5% baino gutxiago dira baina hilkortasun handia dutenez ( 50%) eritasun honek
garrantzi handia du.
Neumonia hauetan, mikrogorputzak birikietara zuhaitz trakeobron-
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kialetik heltzendira. Neumonia estafilokozikoa osasunt oneko pertsonengan agertzea oso arraroa da. Gehien erasotzen dituen taldeak
hauek dira:
. bularreko umeak.
. fibrosi kistikoa duten umeak,
. elgorriaren bilakaeran.

influenzae infezioa jasaten ari direnengan.
. defentsa gutxiko pertsonak: alkoholikoak etab.
. ospitalizatuak.
. tratamendu antibiotiko, esteroide edo inmunosupresoreak hartzen ari direnak.

Ew(:)
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Anatomia patologikoa
Eritasunaren bilakaeraren arintasunak berezitasun anatomopatologikoak mugatzen ditu:
1.- Kasua akudo suntsigarria denean birikaren edema hemorragiko grabea
sor daiteke. Prozesua bide aereotetan hasten da eta hemen bronkioaren
epitelioa suntsitzen. Beste batzutan, birika interstizioaren infil-trazio orokorra leukozito polimorfonuklearrengatik gertatzen da.
2.- Hasiera insidiosoa denean, bide

aereoek inguratzen dituzten uni-

tate azinosoak kondensatzen dira, abszeso peribronkialak sotuz.
Abszeso hauek bronkioaren argira zabaltzen dira, airea pasatuz eta
ondorioz neumatozeleak sortuko dira. P1eurako isurpen seroso edo serohematikoak maiztasun handikoak dira.
ERRADIOLOGIA

Zuhaitz bronkialaz dituen harremanengatik , kondentsapen parenkimatoso segmentarioa izaten da. Eritasunaren grabetasuna nolakoa
den, halakcy- , irudia moteadoa° edo homogeneoa izango da.
Azken honek, bronkoneumonia baterakidea aurkezten du. Hauda,
gehien agertzen dena.
Umeengan berezitasun heuez agertzen da:
-

kondentsapenaren agerpena arina da, lobulu guztiak erasotuz, mu1-

tilobularra iz-n daiteke.
- neumatozeleak 40% - 60% an agertzen dira.
- pleurako derrameak 90% an agertzen dira.
Heldueng n berezitasun hauez agertzen dira:
- eritasuna 60% an bilaterala.
- abszesoak eta geroago husguneak likidoz beteta 75% kasutan.
- pleurako derrameak eta enpiemak 50% kasutan.
Orokorki, berezitasunak hauek dira: kondentsapen multiple baterakidea bronkograma gabe eta geroago azaldu ditugun komplikazio
guztiez.
KLINIKA
Edoskitzaileengan hasiera latza da , hots, sukar handia, takipnea eta aianoziaz. Tratamendua lehen bait lehen jarri beharko da,
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zere, umea bizitza galtzeko arriskutan baitago.
Beste kasu guztietan hasiera ere latza da,'hots, min pleuritikoa, eztula eta expektorazio purulento horia edo mnrroia, batzutan estria hematikoez.
Zeinu fisikoak, aldagarriak dira: birikako kondentsapen soplo
bronkialez, estertoreak, erronkusak eta murmurio besikularraren
gutxitasuna. Jeneralean ez da pleura derramerik edo isurkirik.

DIAGNOSTIKOA
Diagnostikoa egiteko kontutan izango dira aurreko aldagaiak:
gripea edo ospitalizazioa, batez ere. Bularretako umeengan erradiologikoki neumoniaren kondentsapena eta neumatozele tipikoak
ikusiko dira.
Kerruaren kultiboa eginez finkatuko dugu diagnostikoa.
Laborategian hematimetria egiten badugu leukozitosis polimorfonuklearra agertuko zaigu. Grabetasuna handia denean, leukopenia izango dugu.
Hemokultiboak 50% kasutan positiboak izaten dira.
KONPLIKAZIOAK
. meningitisa.
. abszeso metastasikoak, batez ere zerebral eta renalak.
. endokarditis akudoa.
. neumotorax, pioneumotorax eta enpiema maiztasun hadiz ikusten dira baina eritasunaren konplikazio bat baino gehi-,go eritasunnren beraren sintoma moduan hartzen dira.
TRATAMENDUA
1.- Neurri orokorrak: hidratazioa, analgesikoak etab.
2.- Antibiotipoterapia: - klozaziklina
zefalosporinak.

NEUMONIA ESTREPTOKOZIKOA
Neumonia estreptokozikoek, Streptococo hemolitikoak Lancefielkd-en A taldekoak produzitzen ditu. Preantibiotiko aroan gehien
ematen zena moeta hau zen baina gaur egun oso arraroak dira.
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Kasu gehienak neguan ematen dira. Germena inhalazioz eta azpirazioaren bitatez sartzen da birikietaraino. Horregatik beheko lo-buluak kolonizatu egiten ditu.
Anatomopatologikoki hartuta neumonia estafilokozikoaren berezitasun berdinak ditu nahiz eta neumatozele eta pioneumotorax eratzeko maiztasuna txikiagoa izan.
Diagnostikoa, klinika eta erradiologiagatik susmatuko da eta
kerruaren kultiboz eta hemokultibostan finkaturik.
Konplikazioak hauek dira:
- pakipleuritisa.
- bronkiektasiak.
- nefritisa.
Tratamendua: penizilina: oso sensiblea da. Eritromizina eta zefalosporinak ere erabil daitezke.

PSEUDOMONA AERUGINOSA PRODUZIDUTAKO NEUMONIA
Pseudomona germen Gran negatiboa da. Prototipo moduan jartzen da.
Berezitasun epidemiologikoak hauek dira:
1.- Pseudomona aeruginosa oso erresistentea denez antibiotikoen aurrean ospitalaren ingurunean arrapatzen diren neumonia hauek ikaragarrizkoak dira.
2.- Germen hau, bazilo Gram negatiboa, tratamendu antibiotikoa hartzen dutenen pertsona osasuntsuarengan isolatu daiteke.
3.- Kasu gehieneak ume edo hedatuengan ematen dira, batez ere eritasun ahulgarri bat erditik badago.
4.- Infezio hau jeneralean, ingurune ospitalarioan hartzen da.
5.- Germen hau intubapen eta arnaspen lagundua egiten duten aparatuetan oso errez ugnitzen da. Hauek izaten dira kutsatzeko medio
garrantzitsuenak. Germena aspirazioz heltzen den moduan, jeneralki
beheko lobuluaren atzeko segmentoetan finkatzen da.
ANATOMIA PATOLOGIKOA

Eritasuna aspirazioaren bidez hartzen den moduan ehun peribronkialetan mikroabszesoak agertzen dira. Mikroabszeso hauek apur
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daitezke eta beren barrua leukozito polimorfonuklearrez beteta ager:3)
tzen da. Atelektasia eta enfisema zonak ere agertzendira eta nekropsia gehienetan pleurako isurki hemorragiko edo purulentoa.
Neumoniak, pseudomonak kateter intrabenoso batetatik sartzeagatik ekoizten direnean beste irudi bflt ematen du. Infarto nodularrak
pareta arterial eta benosoetan agertuko dira. Batzutan, gaitz kuta-

neoa ere ager daiteke, ektima gangrenoso moduan, hots, besikula t7ikia geroago nekrotikoa bihurtzen dena.
ERRADIOLOGIA

Pseudomona aeruginosak sortzen duen patroi erradiologikoa, neumonia estafilokozikoak sortzen duenaren antzerakoa da.
Gehien ersotzen dituen segmentoak beheko lobuluetako atzeko
segmentoak dira. Lobulu bat baino gehiago erasotzeko ahalmena du.
Odol bidetik kutsatzendiren gaixoen irudi erradiologikoa era bat
desberdina da, alegia, irudi hedatuagoa eta puntaztatuagoa.
KLINIKA

Eritasun hau jasaten duten pertsona gehienak ospitalean ingresatuak egoten dira eta infekzioa hartu baino lehen eritasun baten
bat jasatzen ari dira, hots, goiko arnaspideko eritasuna, gutxiegitasun errespiratorioa etab.
Hasiera bat batekoa da, hotzikara, sukarra disnea, eztul emankorra eta kerru ori edo berdea,-batzutan heldaska hematikoez.
Enpiema, askotan agertzen da baina ez min pleuritikoa. Sukarrak goizetan gailur handiena izaten da. Leukozitoak lehen momentuan normalak izaten dira, geroago, gehituz joanik.
Eritasunaren era bakteriemikoetan diagnostikoa, lehen momentuan egitea zaila da. Azaleko gaitza eta kolapso zirkulatorioa
izaten dira lehen sintomak.
Neumonia, inhalazioaren bidez hartu bada diagnostikoa kerru
bidez egiten da. Inokulazio bidez hartu bada, hemokultiboen bidez.
TRATkMENDUA

Karbenizilina gutxi gora behera 20 gr/ egunero.
Aurreko antibiotikoaz beste talde honetako bat erabiliko da: gentamizina 240mg/egunero, tobramizina 300mg/egunero, amikazina 500
mg/egunero.
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KREBSIELLA ETA AEROBACTERREK EKOIZTUTAKO NEUMONIAK
Krebsiella eta aerebakterrek ekoiztutako neumoniak batera deskribatzen dira zeren biek berezitasun berdinak baitituzte.
Mikrogorputz hauek ekoiztutako neumoniak bi eratakoak izan daitezke:
1.- Espazio aereoko neumonia, ekudo eta fulminantea, Priedlander
baziluak ekoiztuta. Hauek, neumonia albeolar akudoen kopuruko 1-5%
dira. Era akudo eta fulminante hauek 60-70 urteetako zaharrengan agertzen dira eta batez ere diabetiko edo alkeholikoak badira.
Hilkortasunaren tasa gutxi gora behera 50% da eta heriotzak lehen 48 ordutan izaten dita.
2.- Neumonia kronikoagoa eta insidiosoa, eritasun kroniko pulmoiar baten bat jasaten duten gaixoengan eta Aerobakter zepak ekoiztuta agertzen da.
ANATOMIA PATOLOGIKOA

Germen inhalazioz sartzen da eta horregatik gehien bat goiko
lobuluak erasotzen ditu eta jeneralki eskuinako birika. Uni1aterarala izat4n da.
Askotan pleura erasotzen du enpiema sortuz. Beste alde bateta-..
tik birikakonekrosi masiboak tamainu handiko husguneak sortzen ditu.
AGERPEN ERRADIOLOGIKOAK
Espazio aereoko neumoniaren antzera ( neumonia neumokozikoa) irudia honelakoa izango da: parenkimaren kondentsapen homogeneoa, bronkograma aereoz baina banapena segmentarioa izan gabe.
Beumonia honek hiru berezitasun ditu,
neumonia neumokozikoaz diagnostiko bereizgarria egiteko:
1.- Osagarri exudatiboa handia izanez, zisurak sabeltzeko joera du.
2.- Abszesoak eta husguneak eratzeko joera du.
3.-

Isurki plenrala eta enpiemak sortzeko joera, neumonia neumoko-

zikoak duena baino handiagoa da.
KLINIKA
Gaixo hadatuengan eta pertsona ahulengan agertzen da, gehienetan,
Hasiera, bat batekoa izaten da: alboko mina, zianosia, sukar modera-
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tua, disnea, expektorazio berde purulentoa eta hemoptoikoa. Batzutan,
shocka agertzen da.
Zeinu fisikoak kondentsapenarenak izaten dira soplo bronkiala
matideza, murmurio besikularraren gutxiegitasuna, pektorilokia afona,
estertoreak.
Laborategian hau ikusiko dugu: leukozitoak gehituta eta bakteriemia batzutan.
Diagnostikoa klinika eta err qdiologiaren bitartez egingo da.
TRATAMENDUA

Tratamendua arina izan beharko da. Tobramizina, zefalosporinak
eta gentamizina erabiliko dira.

HAEMOPHILUS INFLUENZAEK EKOIZTUTAKO NEUMONIA
Birikako gaitz keonikoa jasaten dutenen gaixoen kerruan isolatzen den germen maizena haemophilusa da. Horrengatik, haren patogeneitatez dudan jartzen da. Ikusi da nola b tipoko zepek antigeniko gai
handiena dutela ere.
Haur txikiengan, haemophilusek epiglotitia, bronkitis, bronkiolitia eta bronkoneumoni segmentatioak sortzen dituzte.
Hura germen bakar moduan agertzen denean, arnas bidearen inflamazio akudoa sortzen du. Gripe pasatu ondoren agertzen denean, germenek pareta bronkiala pasa dezakete, ehun peribronkialaren inflamazioa sortuz, bronkoneumonia tipikoa.
Bronkoneumonia akudoek batzutan beheko lobuluak bilateralki eraso ditzakete.
Helduengan eta batzutan bakarrik germen honek espazio aereoko
neumoniak sortzen ditu.
Edoskitzaileengan agertzen denean neumonia moeta hau, oso grabea isaten da, disnea handia, sukar handia, enpiema etab.
Leukozitoen kopurua normala edo handia izan daiteke.
Germenaren kultiboa kerru, odolean edo pleurako isurkian egin
daiteke.
Tratamendua anpizilina egingo da.
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NEUMONIA INTERSTIZIALA
Birus ezberdinek patologia errespiratorio aldagarria produzi dezakete baina garrantzi gehiena neumonia atipiko primarioak hartzen du.
NEUMONIAATIPIKO PRIMARIOA

KONTZEPTUA: Neunionia atipiko - pimarioaren berezitasunak hauek dira:
1.- Haren klinika beste neumoniaren baino insidiosoagoa da eta zeinu
fisikoak esakasak: sukarra ez hain handia, eztula sikua izaten da
eta formul- leukozitarioa normala.
2.- Err-diologia desberdina d ere: dentsitate homogeneotako zona
gunetxo multipleak agertzen dira, batez ere beheko lobuluetan.
3.- Penizilinaz egindako tratamenduaren aurrean ez du erantzunik.
4.- Eritasun hau jasaten duten gaixoengan krioaglutininak agertzen
dira, bereziki. Krioaglutininak hematiek 0 12 tan eta ez

37 4 tan aglu-

tinatzen dituzten inmunoglobulinak dira. Krioaglutininak eztira

eri-

tasuj honetan bakarrik nabarmentzen, eztira espezifikoak, Beste eritasun infezioso batzutan ere nabarmentzen dira. Krioaglutininak
eritasunaren bilakaeran bigarren astean nabarmentzen dira eta titulazio maximoa

3. edo 4. astean izaten da. 1:32 tituloa positibo

moduan hartzen da eta eritasunaren iharduera frogatzeko, gorabidea,
4 bider gehiagokoa izan behar da.
EATON eta. LIU ren ikerketek, 1.917 an frogatu zutenez neumonia
atipiko primarioaren arduradun nagusia Mycoplasma pneumoniae da.
Germen hau 43% gaixoengan agertzen zen. Baina germen honen ondoren
ba dadue beste batzu ere, NAP ekoizteko gai direnak. Haien artean
hauek ditugu:
- adenobirusak 7% an
- beste birus batzu: parainfluenzae, errespiratorio
sintizial, psitacosis, Q sukarra eta histoplasmosisa.
AGERPEN ERRADIOLOGIKOAK
Neumonia atipiko primarioak gehien erasotzen dituen lobuluak
behekoak dira, askotan ezkerrekoa eta 50% nn lobulu batera mugatzen
da. Goiko lobuluak erasotzen dituenean tuberkulosis antzeko irudi
erradiologikoa ematen du.
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Fraserrek, aurkikuntza erradiologikoak 3 faseetan sailkatzen didu:
1.- Hasierako fasean, banapen segmentarioko irudi erretikular meheak
agertzen dira eta gehienetan lobulu bat bakarrik erasotzen dituztenak.
Fase hau interstizioko inflamazio akudoari dagokio.
2.- Bigarren fase batetan, hots, neumonia finkatuta dagenean inflamazio akudoa birikietako espazio aereotara hedatzen da kondentsa.tio irudi nodularrak sortuz.
3.- Hirugarren fasean,hots, erabakikuntza fasean, kondentsatio irudiak desagertzen ari dira eta oirudi erretikularrak agertu.
Hauek interstizioko inflamzioa aurkezten dute.
Erradiologikoki, pleurako isurketarik gutxitan nabarmentzen da.
KLINIKA
Sintoma klinikoak oso gutxi izaten dira.
- sukarra ea handia nahiz eta batzutan 40 g takoa izan.
- eztula sikua edo expektorazio mukotsuaz edo purulentoaz agertzen
da.
- Hemoptisia eta pleurako mina sinma arraroak dira.
Azterketa fisikoan murmurio besikularraren gutxitasuna eta estertoreak nabarituko dira. Gutxitan, baina batzutan kondentsatio sindromea agertzen da.
Gehienetan ezta leukozitosisa agertzen, leukopenia baizik.
Kasu batzutan eosinofilia.

MYCOPLASMA PNEUMONIAEK EKOIZTUTAKO NEUMONIA

Nahiz eta mycoplasma pneumoniae birusa ez izan neumonia ezbakterianoaren kausa garrantzitsuena da. Neumonia guztiet-ko 10 - 33%
ekoizten ditu.
Mycoplasma, pleuroneumoniko tipoko germen bat da. Mycoplasma
taldearen barruan hainbat espezie serologikoak daude, baina gizoc-narentzako espezie patogenoa M. pneumoniae bakarrik da.
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EPIDEMIOLOGIA
Mycoplasma, pneumoniaek ekoiztutako neumonia kasuak urtearen zehar agertzen dira baina maiztasun handiena udazkenean eta neguaren
hasieran izaten du.
Gehien erasotzen dituenak 5-19 urte arteko pertsonak dira.
Infekzioa inhalazioz hartzen da. Inkubapen aldia 3 astetakoa
da.
AGERPENERRADIOLOGIKOAI
Gorago aztertu egin direnak.
KLINIKA
Mycoplasma neumoniaek ekoiztutako neumoniaren bilakaera birasak ekoistutakoa baino luzeagoa izaten da.
' Hasieran goiko arnaspideko inflamazioaren sintomak agertzen dira l 50% kasutas: koriza. heztarriko mina eta bereziki miringitis
anpolarra eta, batzutan, azaleko exantema.
Geroago eztula, jeneralean narritatzailea, sukarra eta egonezin hedatua.
Konplikazioak eztira haharoak. Batzutan meningoenzefalitisa,
hemolisisa, tronboflebitisa, purpura tronbozitopenikoa eta artritisa. Konpilikazio hauek krioaglutininaren tituloa handia dutenen
gaixoengan bakarrik gertatzen dira.
STEVENS-JOHNSON sindromea edo Hebraren eritema multiformea:
Eritasun hauen berezitasunak hauek dira: makula, papula, besikula
eta anpula gorri edo bioletak, gorputzeko azal guztian hedatuak
eta, batzutan, mukosetatik ere, sukarra, estomatitisa, oftalmia eta
noizik behin biriketako gaitza.
Stevens -Johnson sindromearen eta NAP aren elkartea askotan
gertatzen da. Kasu guztiak aztertu ondoren, Mycoplasma pneumoniae,
gaixo hauen nasofaringean eta eritema multiformea jasaten ari direnen gaixoen anpulen isurkian isolatu daitekeela ikusi zen.
Kasu guztietan hau ez da gertatzen baina, kontutan
LABORATEGIKO

FRIIGAK

izan

beharko da.

Gehienetan leukoziten kopurua normala da.

- 155 Kasu askotan eosinofilia agertzen da.
- Germenaren kultiboak ez dute balio diagnostikoa egiteko zeren 1-3
hilabete arteko epea behar baitute.
- Antigorputz espezifikoaren agerpena ere aztertuko da, inmunofluoreszentzia eta konplementoaren fijazioaren bitartez. Ez du diagnostiko arina egiteko bliorik zere 4 aste behar baitituzte adieraz-garriak izateko.
- Krioaglutininen azterketa: datu hau 50% an gertatzen da eta ez da
espezifikoa. Birusak ekoiztutako neumonietan ere ager daiteke.
- Mycoplasma pneumoniaek ekoiztutako neumonia kasu batzutan, estreptokoko MG aglutinatzen duten aglutinina batzu agertzen dira.
TRATAMENDUA

Neumonia hau askotan berez osatzen da. Baina eritromizina eta
tetraziklinak eritasunaren bilakaera laburtzen dute. Tratamendua
7-10 egunetan irauten du.
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BIRIKAKO ABSZESOA
DEFINIZIOA
Birikako abszesoak, bertako infezio supuratuek, parenkimareh
suntsiduragatik sortzen dituen husguneak, aire eta isurkiz beteta
agerturikoak dira.
ETIOLOGIA
1.- Maizen aortzen direnak, materiale infeziosoaren aspirapenag-tik dira. Orokorki, aspirapen hau konortearen galtzeaz lotuta
agertzen da:
- mozkorra arrapatu ondoren, Gehinetan alkoholiko
kronikoetan ematen dira.
- dardara krisietan, anestesia ondoren, koma diabetikoetan, gaitz neurologiko batzutan, etab.
2.- Staphylococcus aureus edo krebsiellak ekoiztutako neumoniak sarritan biriketako abszesoez konplikatzen dira.
3.- Gaixoaren gorputzeko defentsa normalak gutxitzen dituzten kimioterapikoek erabili ondoren ere ager daiteke: kortikoideak eta minbizia tratatzeko erabiltzen diren kimioterapikoak
dosi handian erabili ondoren.
4.- Bronkioaren butxadurak ere birikako abszesoak muga ditzakete. Gaitz butxatzailea gehienatan kartzinoma bronkogenoa izaten
da.
5.- Biriketako abszeso metastasikoak enbolia septikoen onforioak
izaten dira. Enbolia honen oinarriak eskuineko bihotzeko endokarditis bakterianoa, edo eta pelbiseko tronboflebitisa izaten dira.
Septisemia kasu bat'utan ere birikako abzsesoak ager daitezke.
PATOGENIA
KutsPtuta dauden materialeak aspiratzen direnean birikako behe - -parteko bronkio txikietan pilatzen dira. Aspirapena dekubito
supinoan gertatzen denez gehien erasotzen diren birikako parteak
goiko lobuluko atzeko segmentua eta beheko lobuluko goiko segmentuak dira.
Lehen gertakizuna inguruko ehunen neumonia da. Geroago, ehun
neumonikoaren nekrosia eta likuazioa gertatuko da, fenomeno hau
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garrantzizkoena izanez. Azkenez, alde horretako isurkia inguruko
bronkio batetara hustuko da, husgune bat sortuz.
KLINIKA
Birikako abszeso primarioa jasaten ari diren gaixoak historia
berezia izaten dute. Eritasunaren hasieraren berezitasunak hfluek
dira: sukarra, izertza, gorputz txarra, jateko gogo eta pisua galtzea. Egun batzu geroago eztul emankorra agertuko da. Kerru kantitatea handia izaten da eta beraren hatsa, ustelatsa.
Hemoptisia 40% an agertzen da. Gaixoek medikamendu antimikrobianoak hartu badituzte ustelats hori ez da nabarmentzen.
Kerruaren kultiboak germen bereziak emango ditu: birikako
abszeso primarioaren ahoko germen patogenoak.
Birikako abszesoak estafilokoko edo krebsiellak ekoiztutako
neumonia bat konplikatzen dutenean, agertzen diren sintomak neumonia grabe batenak izango dira. Kasu honetan abszesoaren eraketa erradiologikoki erindengoa da.
Gaixoaren itxura sukarraz dagoen gaixo akudo batena izaten
da.
Birikako azterketan estertore heze finoak eta erdi mailakoak
ernsota d . goen lekualdean entzungo dira. Batzutan matideza agertzen da. Gaixoen kopurutik 25% ek danborzotzaren itxurazko atzamarrak ditu.
Kerrunren azterketa germena isolatzeko egingo da.
Diagnostikoa erradiologikoki egingo da. Isurkiz guztiz edo
erdizka beteta agertzen den husgunea ikusiko dugu. Isurkiak eta
aireak hnsgunean nibel bat mugatuko dute, aldakorra dena posizio
ezberdinetan.
KONPLIKAZIOAK

Enpiemek birikako abszesoak konplika daitezke, fistula
bronkopleuralen bitartez ala berau gabe. T ratamendu antibiotikoa
jarri ondoren oso arraroak dira.
2.- Askotan osaketa ez da osoa izaten eta pareta lodiko husgune bat gelditzen da. Lekuko bronkiektasiak sortzen dira askotan,
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Srbainaren inguruan.
3.- Infekzio errekurrenteak naharoak dira. Askotan kuzaroko
ezintasuna sor arazten dituztenak.
DIAGNOSTIKOA
Behin behineko diagnostiko erradiologiaren bitartez egiten da,
batez ere husgune batek likidozko eta aireako nibela agertzen duenean. Di-gnostiko diferentziala historia, kerruaren azterketa eta
tomografien bitartez egingo da.

Errakuntza handiena hau izaten da: abszesoa eta kartzinoma
bronkogenoa nahastea. Sarritan biak batera ematen dira. Ka2u honetan beste diagnostiko bide batzu erabiliko dira: bronkoskopia, kerruaren zitologia eta torakotomia.
Birikako abszeso ren eta tuberkulosisaren diagnostiko diferentziala errP,zagoa da. Tuberkulosisaren hasiera insidiosoagoa da
eta sintoma jeneral gutxiagoz. Kerrua ez da ustelatsa eta husguneak
ez dute nibelik.
Birikako kiste infektatuaz diagnostiko diferentziala egitea
zailagoa da. Kisteak batzutan abszeso primarioaren itxura hartzen
du. Beraren bereiztea metodo hauez egiten da : historia klinikoa,
sintoma orokor grabeen eza eta kerru ustelatsaren eza,
Erradiologikoki, husgunearen paretak meheak izaten dira eta
ez daude neumonitis halo batez inguraturik.
Gure herrian, kiste hidatidikoaz edo txakurren kisteez
diagnostiko diferentziala egingo da.
TRATAMENDUA
1.- Tratamendu antibiotikoa: gaixoaren grabetatea handia denean kerru azterketa bakteriologikoa egin baino lehen antibiotiko
bat emango zaio. Azterketa egin ondoren antibiotiko berezia segun
nolakoa den germen pntogenoa kontutan izanik.
2.- Antibiotikoez gaitza ez bada desagertzen tratamendu kirurgikoa frogatuko da.
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BIRIKAKO ENBOLIA ETA INFARTOA
Birikako enbolia birikako arteriaren butxadura da, beste toki
batetRn eratu den tronbo bategandik edo gorputz extraino batengandik. Konplikazio nagusia birikako infartoa da baina hau ez da beti
gertat zen.
Birikaren infartoa odol arregaketaren aldaketagatik sortzen
den birikaren parenkimaren nekrosia da.
ETIOLOGIA

Birikako enbolia berez ez da eritasun bat, konplikazio bat
baizik. Horregatik, aztertu beh rko da nondik datorren eta nolakoa
den tronbo kaltegarri hori. Enboloak era askotakoak izan daitezke:
benosoak, airezkoak, gasezkoak etab.
Sailkapen hau enboloaren i •urria eta bere izaera kontutan
izanda, egin da:
1.- Enbolo benosoaren iturriak hauek izaten dira:
la.- 80-90% ko kasuetan, beheko gorputzadarreko tronbo
benoso periferikoetatik datozenak izaten dira.
lb.- Beste iturri garrantzizko bat, pelbiseko benek eta
prostatako plexoak osotzen dute. Azken hauek zirugia
prostatikoan ematen dira. Pelbiseko benetako tronboak erditzearen eta zirugiaren ondorioak izaten dira. Kasu batzutan aborto septikoaren ondorioak.
lc.- Bihotzeko eskuin aldetik sortzen dira, batzutan: aurikulako fibrilazioan, miokardioko infartoan, endokarditis bakterianoan etab.
2.- Batzutan, enboliak materiale tronbotikoa izan beharrean, beste
substantzi batzuk eratzen dute: likido amniotikoa, koipea, airea
baso handi bat apurtzen denean, tumore baten metastasiak etab.
Tronbo benosoaren askatasuna nola lortzen den ez da ezaguna.
Birikako enboliak, infartoz ala infarto gabe klinikan sarritan
ematen dira. Birikaren konplikasioen artean bigarren lekua osatzen
du; lehena neumoniek osatzen dute. Bihotzeko gaixoengan 30% ean ematen dira, 30% ean ere bihotzeko ez dutenengan, batez ere hedatuen-
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engan eta gelditzew:diren kasuak postoperatorio fasean.
Enbolia pulmoiarrak gehien produzitzen dituzten operazioak hauek
dira:
1.- Kartzinomagatik egiten erresekzio gastrikoak eta birik-ko erresekzioak:10-16%.
2.- Errektoko operazioak eta prostatektomiak: 8-12%.
3.- Kolezistetomiak: 6-7 %.
4.- Histerektomiak eta esplenektomiak : 4%
5.- Femurreko samaren eta tibia eta peronearen fraktura igeltsatuak:
Enboloek birikako arteria nagusia edo beraren adar nagusiak butxatzen dituenean bat bateko heriotza ekoiz lezakete.
Enboloek erdi mailako kalibreko hodiak butxatzen dituenean 25%
ean birikako infartoaz konplikatzen dira.
PATOGENIA

Birikako enboleek bakarrak edo multipleak izan daitezke eta beraien bolumena aldagarria izaten da! enbolo mikroskopikotik, zela
antzeko enbolor n ino. Azken hauek birikako arteria nagusia butxa lezakete.
Arteria pulmoiarra edo birikako arteria nagusia butxatzen de-

nean e-c) bere adar nagusiak birik , ren odol arregaketaren butxadura
mekaniko akudoa sortzen du. Birikaren arteria odolbatuaren presentziagatik distenditu egiten da; eskuineko bentrikuloa akudoki dilatatu bena periferikoak ingurgitatu eta gibela kongestionatu.
Kasu honetan, infartoa produzitzea oso arraroa da zeren ez du denborarik ematen hori gertatzeko eta. 90% ka3uetan, heritotza lehen
ordu bietan gertatzen da.
Gaixo ez bada hil, enboloek arteria nagusia eta bere adar naguziak igaro ondoren, beheko lobuluko arterietara joaten dira.
Beste lobuluetako enboliak arraroak dira.
Infartoa gertatzen bada, birika, pleuraren superfitzierarte
erasotzen da. Infartatuta d-, goen allea, aire gabe gelditzen da eta
interstizioa eta albeoluak odolez beterik. Pleuritis elkai,tua ere
ager daiteke.
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Erradiologikoki, infarto lehen egunean oso txarto ikusten da.
Geroago kuina antzeko itzala emRngo du; beste batzuetan itzak borobila.
Birikaren basetik hurbil ematen direnean, diafragmaren gorapena sortzen du eta beraren higidura gutxitzen da.
Infartoak 30-40%ean, pleurako derramearekin elkartzen dira.

Isurki edo derrame hau seroso

edo sero - odoltsua izan daiteke.

Batzutan hemorragikoa.
Infartoaren itzak batzu 2-3 egunetan desagertzen dira; h uek
infarto ezosoak deitzen dira. Beste batzuk, infarto osoaren itzalak 1-3 aste irauten dute, fibrosi lineala utziz.
ENBOLIA ETA INFARTOA EKOIZTEKO MEKANISMOAK

Birikako zuhaitz arteriala butxatzen duen enboloak, bera kokatzen den lekutik aurrerantza odolaren zirkulaziorako oztopoa
izaten dira. Ondorioak lau eratakoak izan daitezke:
1.- Zirkulazio txikitik ezkerreko bihotzera odol gutziago
pasatuko da eta ondorio lez zirkulazio osora.
2.- Butxadura mekanikoa gertatzen den lekutik aurrerantza
odola gelditu egingo da.
3.- Alde iskemikoan nekrosia produzi daiteke.
4.- Birikaren funtzioa aldatuta egongo da, hots, birikako kapilarren perfusioa eta birikako difusio edo barreiaketa aldatuta
daudelako. Geroago aireztapena ere aldatuko da.
Bfrikaren arterTa nagusia edo beraren adar nagusiak butxatzen di-

renean ondorioak akudoak eta mekanikoak dira:
- arteria pulmoiarraren presioa berehala altxatzen da.
- eskuineko bentrikuloaren ezintasuna sortzen da.
- zianozia.
- ingurgitasio benosoa.
- gibelaren kongestioa.
Birikaren odol-itzultzea gutxitzearen ondorioak hauek dira:
- ezkerreko bentrikuluaren odol-edukia gutxitzen da.
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- bihotzeko gastua gutxitzen da

koronarioetako, bur-

muineko eta gorputz guztiko odol-fluxua gutxituz.
- Ondorio lez, hipoxia, disnea, zurbildura, takikardia eta
hipotensioa agertzen dira. Sintoma guzti hauek gero eta handiagoak
egiten dira, shocka eta heriotzararte.
Erdi mailako kalibreko baso bat butxatzen denean era desberdinetako
koadroak ager d-,itezke:
1.- Batzutan ia igerri gabe pasatzen da. Sintoma kasu honetan

disnea iragankOrra izaten da.
2.- Koadroa kasu honetan birik ko infartoa izaten da: hemoptisia, pleurako mina, igutrspena eta aldakuntza erradiologikoak.
3.- Enboloak multipleak direnean, birikako arteria nagusiaren
butxadurak ematen duen koadro berdina agertuko da. Oso grabea da ere.
4.- Sindrome kroniko bat ager daiteke batzutan. Hau birikako
hipertentsio aurrerakoia sortzen denean, enbolismo koadroak errepikatzeagatik agertzen da.
Birikako infartoaren patogenia ez da oso ondo ezagutzen. Bormalean,
erdi mailako kalibreko hodi baten butxadura gertatu ondoren, iskemiko zonetara odola anastomosi bronkopulmoiarrengatik pasatzen da.

Kasu honetan ez da infartorik produzituko.Baina birik n ren kongestio edo beste birikako gaitz batzuren aurrean, birikaren barneko
zirkulazioa gelditzen dutenen aurrean aurkituko bagina, zikulazio
kolaterala desagerturik egongo litzateke eta hodi baten butxadura
produzitzen bada ez dago suplentziazko zirkulaziorik eta infartoa
sortuko da.
Birikaren infartoaren berezitasunak hauek dirat
- birikaren ehunen nekrosi homorragikoa eta,
- alde hau estaltzen duen pleuraren inflamazioa.
Nekrosi hemorragikoaren ondorioak hemoptisia, eztula eta sukarra dira. Pleuraren inflamazioaren ondorioak, igurzpena eta min
pleuritikoa. Infartoak pleura parietala ez badu erasotzen ez da
min pleuritikorik agertuko.
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KLINIKA
Birikaren enbolia masiboa denean sintoma hauek egertuko dira:
- bat bateko disnea.
- takipnea.
- zianosia.
- Prekordioko edo Sternun atzeko pena edo min handia, opresio begalakoa. Min hau sama eta lepora irradia daiteke.
- Eskuineko bihotzeko dilatazioaren zeinuak eta ondorio lez ezkerreko bihotzeko gutxitasuna.
- takikardia.
- urduritasuna.
- Sinkopea, konbultsioak eta hipotensioa
Enbolia masiboa denean heriotza lehen orduetan gerta daiteke.
Gaixoa fase honetan hiltzen ez bada, zeinu fisiko batzu agertuko dira:
- igurzpen pleuro-perikardikoa.
- soplo sistoliko edo diastolikoak, eskerreko bigarren espazio
interkostalean.
- harrapalada erritmoa S 3 eta S4.
- Bihotzaren m tideza eskuinetara hedatzen da.
- S qmako benak distenditu egiten dira.
- Presio benosoa gehitzen da, reflexu hepato-iugularra sortuz.
- Gibelaren bolumena gehitzen da ( hepatomegalia biguna ).
Elektrokardiogramaren aldkuntzak aldakorrak dira. Bihotz
pulmoiar akudoaren edo cord pulmonale akudoaren zeinu elektrokardiografikoak agertzen dira: S1Q3T 3 , Hissen eskuineko adarraren
blokeiva, bihotzaren ardatzaren desbiderapena eskuinetara eta P
puloiarrak.
Erritmo ren aldakuntzak 10% ean gertatzen dira, seudoinfartoaren irudiak emanez.
Erradiologikoki, enbolia masiboa ematen dnean zeinu hauek
ikusiko ditugu:
- Arteria pulmoiarraren itzala handituta eta bat batean amaitzen
dena.
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- Beste batzutan, birikaren eremuaren Étdo kanpoaren zati bat erradio-gardena agertuko da

Westermark-en zeinua.

Enbolia submasiboa denean, hau da hodiaren butxadurak dirikaren
zirkulazioa 50% baino gutxiago ergotzen duenean, agerpen klinikoak
aldagarriak dira: disnea minimo batetik, gorago azaldu den enbolia

masiboaren klinika izateraino. Azken hau, aurretik bihotzeko edo
birikako gaitza egon denean gertatzen da. Kasu honetan birikako infirtoa sor daiteke, bere sintomatologia guztiaz.
Laborategian LDH enzima gehituta egoten da, transaminasak eta
kreatinfosfokinasa normalak izanik. Baina LDH ez da espezifikoa.
Beste organu batzutan ere agertzen da. Horregatik diagnostiko dife-

rentziala egiteko beste enzimez parekatu beharko da.
Fibrinaren degradazio produktuak gehitu egiten dira baina ez lehen
fasean, aste bete pasatu ondoren baizik.
Birikaren - Infartoaren agerpenak hain ikusgarriak ez dira iza-

ten: toraxeko min pleuritikoa, hemoptisia, igurzpena, eztula, disnea moderatua, sukarra, takikardia, pleurako igurzpena, matideza,

arnas zarataren gutxitasuna eta batzutan, arnasketa soplantea eta
estertoreak.
Leukozitoak g4tuta egoten dira, globuluek sedimentatzeko duten abiadura gehituta.
Infartoak erradiologikoki, kuina antzeko itzala ematen du;
batzutan itzal k borobilak izaten dira eta infiltratu neumonikoez
diagnostiko diferentziala egitea oso zaila da. Noizean behin, irudi bakarra pleurako isurkia izaten da.
DIAGNOSTIKOA
Diagnostikoa puntu hauetan oinarritzen da:
1.- Flebotronbosi edo tronboflebitis produzitzeko gai diren
aurreko egoerak: zitugia, eskuineko bihotzeko gutxitasuna etab.
2.- Disnea eta alboko minaren bat bateko hasierakoa.
3.- Birikaren infartoa agertzea, hemoptisiaz ala bera gabe.
Triada klasikoa

ALBoko mina, disnea eta hemoptisia ) gu-
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txitan ikusten da; 3%an b karrik.
Laborategian LDH gehituta ikusiko dugu, tran-saminasak eta CPK
normalak izanik. Fibrinaren degradazio produktuak positiboak izango dira.
Birikr, ren gammagraiak, n lde hotsak, enboloak kokatuta dauden
lekuetan agertuko ditu.
Aldakuntza elektrokardiografiko bereziak.
Birikaren angiografiak, zuhaitz baskularraren irudia ematen
du eta bera butxatzen duten enboloak ere. Baina teknikoki zaila
da egitea, ez ditu desberdintzen oraingo eta lehenagoko enboloak
eta hodi txikienak ez dira ikusten.
Diagnostiko diferentziala eritasun hauekin egin beharko da:
- miokardioko infartoaz.
- birikaren atelektasiaz,
- neumop-tia akudoez.
- berezko neumotorasez.
TRATAMENDUA
1.- Osetzeko tratamendua:
- atsedena ohean, jezarrita edo erdi jezarrita.
- antiespasmodikoak: papaberina.
- Shocka tratatu.
- analgesikoak.
- bihotzeko Eutxitasuna tratatu.
- antikoagulanteak eta fibrinolitikoak.
- oxigenoterapia.
- antibiotikoak enboloa septikoa denean.
2.- Aurrez aurreko tratamendua edo prebentiboa:
- Flebotronbosisak eta tronboflebitisak prebenitu: gaixoen mobilizapen arina, zirugia aurreko tratamendua etab.
- Tronboak age tu egin direnean, enbolizazioa prebenitu: antikoagulatzaileak etab.
3.- Tratamendu kirurgikoa.
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BIRIKAKO HIPERTENTSIOA

Morfologikoki eta fisiologikoki, biriken zirkulazioa berezia
da. Nahiz eta bihotzeko gastu osoa biriketatik pasatu, birikaren
arteria nagusiaren presioa, aortaren presioa baino 8 bider gutxiagokoa da.
Birika arteriek, erregulatzeko duten gaitasuna handia da, baina bihotzeko ala birikako eritasun batzutan, handitu egiten da,
birikako hilSertentsioa sortuz. Hipertentsio hau, batzutan, iragankorra edo akudoa izaten da, bestetan, iraunkorra edo kronikoa.
PRESIO MEDIOAK edo ERDIAK

Birika

Birika kapi-

Birlka bene-

areterian

laretan

tan

11 mm Hg.

5-8 mm Hg.

3-5 mm Hg

Ezkerreko aurikuan

2-3 mm Hg

HEMODINAMIKA
Birikaren arteriaren presio erdi normala geldiunean 16/9 arteko mmHg takoa da, presio erdia 11 mm Hg izanik.( sistoliko/diastolikoa).
Geldiunean ,presiositolikoa ezta 25 mm tik igoten eta erdia
inoiz ezta 15 mmHg baino handiagokoa.
Bena pulmoiarraren presio erdia eta ezkerreko aurikulakoa ia
berdinak dira:3-5 mm Hg eta promedioa 5 mm Hg takoa.
Horregatik arteria pulmoiarraren eta bena pulmoiarraren
arteko gradientea 6 mm Hg takoa izango da geldiunean. Gradiente hau nahikoa da gutxi gora behera 6 litro/ minutuko fluxua mantentzeko.
Datu hauek, birikako hodiek zer nolako erresistentzia gutxi
jasatzen dioten odolaren fluxuari adierazten dute.
Ariketa egiterakoan, nahiz eta odolaren bolumena bikoiztu
edo hirukoiztu, arteria pulmoiarraren presio erdia 25% ean gehitzen da, bakarrik.
Zirkulazioko esker-eskuineko kortozirkuitoak, aurikulako
trenkadaren akats . batengatik sortzen direnean, zirkulazio txikiaren fluxua hirukoizten da, birika arteriaren edo arteria pulmoia-
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daiteke.
Presioaren ald g keta minimo hauek mekanismo batzuren bitartez
lortzen dira.
Frogatu da nola arteria pulmoiarraren presioaren gehitzeak,
birik'ren erresistentzia baskularraren gutximen handiaz lotuta
agertzen diren eta erresistentzia hori are gehiago gutxitzen dela
ezkerreko aurikulan presioa 2-3 mm tan gehituz gero.
Hodien paretak jasaten duen presio osoa presio transmurala
da, hots, presio intrabaskularraren eta peribaskularraren diferentzia. Presio peribaskularra albeoluko egituratik kanpo gelditzen diren hodientzako gutzi gora behera pleuraren presi negatiboa da. Albeolu barruan

hodientzeko, presio albeolarra

presio extrabaskularraren bezainakoa da.
Birikaren erresistentzi baskularra jasaten duten baso gehienak presio pleuralaren menpean agertzen direnez, eta hau betik
negptiboa iaanez, presio transmunlak presio hisdrostatikoak baino h ndiagoak izango dira.
Ariketa egiterakoan, pleurako presioek, arnasketaren bolumena gehitzeag tik, negatiboagoak egiten direlako, presio transmural p gehitzen

eta honek albeoluen kanpo dauden hodiak dis-

tenRitu egiten ditu, odolaren iraganbideari erresistentzia gutxituz. Horregatik, pleura eta birikaren presio aldaketek, birika
hoien funtzioa sakonki alda dezakete.
Grabetate legearen ondorioengatik birika toki guztiak ez
daude berdin arregatuta. Zutik gaudenean, birikaren erpinak txarto arregatuta deude nahiz eta ondo aireztaturik egon. Alderantziz, baseko basuak guztiz zabalik agertzen dira, eta beraien
fluxua, erpinetako hodiena baino 8 bider handiagoa izaten.
Birikako fluxua gehitzen denean, hodien barruko presioaren
ald-keta minimoek hertsita edo kolapsatuta egon diren hodiak
zabaldu egiten dituzte. Honekin, hodi-multxoen kalibrea gehitzen
du eta odolaren iraganbideari erresistentzia gutxitu. Hodi txikiak eta kapilarrak honela erabiltzeak, biriken difusioaren edo
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barreiaketan kapazitatearen gehitzea, ariketa egiterakoan maila
batetan gutxienez ulerarazten du.
Pertsona heldu batek bere biriketako hodietan 400-500 ml.
odol ditu eta haietariko 70-100 ml kapilaretan daude.
Hipoxiak sortzen duen birikaren basobutxadura, birikaren odolaren gutxitasunaz dator.
Birikako hodiek duten moldatzeko ahalmena mugitua da eta
odol bolumenaren , aldaketa kronikoak, hodien presioak aldatzen
ditu, hipertentsioa sortuz.

Nahiz eta gorputzeko beste baso edo ho3i guztiak nerbio
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tema autonomoaren menpean egon, birik-ren sare baskularra ia osoan
indar :risikoen menpean agertzen da. Hauengan oso eragin gutxi dute substantzi basobutxatzaileek, ez beste batzuk.
BIRIKAREN HIPBRTENTSIOAREN KAUSAK

1.- Birikaren hipertentsio prekapilarra:
1A.- Gaitz baskular primarioak:
lAa.- Fluxuaren gehitzeak: eskuin-eskerreko eratorpenak.

lAb.- Fluxuaren gutximenak: Fallot - en tetralogian.
lAd.- Birikaren hipertentsio primarioa.

lAe.- Birikaren gaitz trono-enbolikoa:
- tronbotikoak.
- neoplasia metastasikoak.
- parasitarioak, edo bizkarkoiak.
- gorputz extrainoak, gasezko enboliak etab.
lAf.- Birika hodien arteritisak.
1B.- Gaitz pleuro-pulmoiar primarioak:
1Ba.- Enfisema.
1Bb.- Biriken interstizioko eta airezko espazioen gaitz
hedatuak edo difusoak granulomak, neoplasiak etab.
1Bd.- Pleurako gaitzak.

ise.- Torasen itxuragabekeriak:
- torakoplastiak.
zifoeskoliosiak.
1Bf.- Albeoluen hipoaireztapenak:
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- obesitatea.

- iliopatikoak.
- umeengan, goiko arnaspideko butxadura kronikoak.

lBg.- Atmosferaren

goieran ibiltzen diren pertsonen birikaren

hipertentsioa.
2.- Hipertentsio postkapilarra:
2A: Bihotzekoa edo Kardiakoa:
2Aa.- Ezkerreko bentrikuluaren gutxitasuna.
2Ab.- Mitral balbularen gaitzak etab.
2B.- Birik-ren sare benosoan: oinarrituta daudenak:
2Ba.- Bena pulmoiarraren estenosi kongenitoa.
2Bb.- Mediastinoko granulomak eta neoplasiak.
2Bd.- Eritasun beno-butxatzaile idiopatikoa.
2Be.- Birikaren bena edo bena pulmoiarraren bena-ahoaren
anormala .
3.- Hipertentsio prekapilar . eta postkapilar nahastuak.

CORD PULMONALEA
Birikako hipertentsio kronikoak xord pulmonalea sortzen du,
hau da, eskuin aldeko bihotz gutxitasuna.
BRONKONEUMOPATIA KRONIKO BUTXATZAILEAK SORTZEN DUEN CORD PULMONALEA
Bronkoneumopatia kroniko butxatzailea cord pulmonalearen lehen
zergatia da.
Bronkoneumopatia moeta honek, eritasun batzu pilatzen ditu,
ondorio batez: albeoluetako hipoaireztapena. Eritasunak,hauek
dira:
- bronkitis kronikoa.
- etengabeko disnea sortzen duen asmak.
- enfisemak.
CORD PULMONALEAREN KLINIKA
Hasiera fink-tzea gaitza da, zeren ez baitago erizpide klinikorik birika arteriaren hipertentsioa finkatzeko.
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infezio

akudo baten bilakaeran , askotan gutxitasun kar-

diakoa agertu arte, ezezaguna gertatzen da. Historia klinikoa egin
ondoren, ikusten da nola gnixo hauek bronkitiko kronikoak izan diren edo enfisemag tik disnea aurreragarria jasaten ari diren.
Koadro klinikoa bronkoneumopatia kroniko butxatzailearena izaten da:
- disnea, ariketa egiterakoan, gero disnea iraunkorra
egingo dena. Disnea moeta honek dekubitoa permititzen du.
- eztula.
- ezpektorazio mukipurulentoa.
- gorputzadarreko zianosi beroa.
- batzutan gutxi gora behera 25%an, hipokratismo digitala.
Odoleko gasometriak, datu hauek emango ditu:
Pa0 2 gutxituta) oxigenoaren saturazioa gutxituta, Pa CO 2 gehituta
moderatsuki, azidosi errespiratorioa gehinetan konpens-tua.
Hematokritoa gehituta egoten da.
Bihotzaren aldaketak honela agertzen dira:
- 2. tonoa foku pulmoiarrean gehituta dago. Batzutan,
harrapalada presistoliko xifoideoa.
- Erradiologikoki: arteria pulmoiarra hilioan zabalduta egoten da, bihotza txikiagoa eta bertikala agertzen da atzezaurreko plakan.
- EKG:.enfisematosoen lekuzko anomaliak ( S 1S 2 S 3 edo S 1
S Q .
2 3
. P pulmoiarrak D 2 D 3 eta aVF en.
. 6iTh aren ardatza eskuinetara desbideratua egongo da.
. Uhin S a V 5 eta V 6 an.
Eskuineko bentrikuluaren hipertrofiaren datu zihurrak, hauek dira:
- AQRS >+ 1104
- AQRS eta ezkerreko AT aren arteko dibergentzia.
- Blokeiu ezosoa R arekin:›10 mm V 1 an.
- T uhina negatiboa eta asimetrikoa V ietik V4 raino.
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- R/S erlazioa L 1 V 5 ean eta

44.

2 V6an.

Eskuineko kateterismoa egin ezkero, arteria pulmoiarraren presio erdia, gehitua ikusiko dugu. ( 25-30 mm Hg).
CORD PULMONALEA ESKUINEKO BENTRIKULUAREN GUTXISUNAZ NAHASTUA
Koadro klinikoa arduratzekoa sa: bronkoneumopatia kroniko deskonpensatuari, eskuineko bentrikuluaren gutxitasuna gehitz4n

zaio•
- takikardia,

2. tonoa pulmoiarraren fokuan gehituta,

ha-

rrapalada eta soplo sistoliko xifoideoa, trikuspidearen
gutxitasunagatik.
- Estasizko gibela , iugularraren distensioa, reflexu hepato-iugularra, oliguria eta beheko gorputzadarreko
edemak.
Odoleko gasometriak: Pa 0 2 gutxituta, 0 2 aren saturazioa gutxituta ( 75% baino gutxiagokoa ), Pa CO 2 gehituta ( 80 mm
Hg edo gehiago, eta azidosi errespiratorioa ( pH 7'35).
Toraxeko erradiologia:
- arteria pulmoiarra handituta dago.
- eskuineko bentrikulua, oblikuetan, aurrerantza sabeltzen da.
EkG:

- lehen aipatu ditugun zeinu guztiak grabeagoak hartuko
dira.
- Erritmoaren ald-ketak batez ere suprabentrikularrak.

Kateteriskoak: Birikaren presioa 45 mm Hg baino handiagoa izango
da. Aurikulako presioa eta eskuineko bentrikuluaren
presio telediastolikoa ere gehituta egongo dira.

LODIEN CORD PULMONALEA- PICKWCK - en SINDROMEA

Sindrome honen berezitasunak hauek dira: logurea, disnea
zianosia eta lodiera edo obesitatea.
1.- Logurea: aldizkakoa da eta jatorduen ondoren eta gaixoaren
atsedenaldietan gehitzen da. Loak arnasketaren erritmoa astirotzen
du eta batzutan, arnasketaren geldiuneak sortzen ditu.
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2.- Disnea: lehen fasean ariketa egiterakoan agertzen

da eta batez

ere lotan dagoen epe horretatik iratzartzean.
3.- Zianosia: goiztarra, zogia edo diskretoa eta ariketa . egiterakoan agertzen dena. Geroago iraunkorra eta latza egingo da. Poliglobulia sortuko da.
EGOERA KARDIOPULMOIARRA

1.- Aparatu k-I rdiopulmoierra kaltegabe dago: bronkorrea urria da,
est-,:rtore batzu entzungo dira, askotan hauek ere ez eta erradiolodia, normala da. Dtttu bat bakarrik altatuta dago: birikaren baseak gaixo h-uengan oso gutxi mugitzen dira.
Aireztapenaren frogek hau ematen dute:
-

kapazitate bitala eta bolumen espiratorio„behartua

lehen segunduan gutxituta daude.
- Tifeneau indizea, normala izaten da.
- Erreserba espiratorioaren bolumena , gutxituta dago.
- Bolumen erresiduala normala edo gutxi aldatuta.
Gasometria: Pa 0 2 gutxituta, oxigen-oaren saturazioa gutxituta
eta Pa CO2 gehituta.

2.- Eskuineko bihotzeko kalteak, honela aurkezten dira:
- harrapalada edo galope xifoideoa.
- batzutan, eskuineko behitzeko zeinu klinikoak agertzen ditu.
- erradiologikoki bihotza handituta dago, triangelu
baten antzera.
- EKG : cord oulmonale kronikoaren berezitasunak aurkezten ditu.
BILAKAERA:,

Harreman hestua dago lodiera eta kuadro kliniko honen artean. Argaltzean sintomatologia funtzionala,'bihotzaren handitze
erradiologikoa eta zeinu EKG ak desagertzen dira.
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BIRIKAKO EDEMA AUDOA

Egoera normal batetan, birikaren barruan eragintzen duten mekanismo fisiopatologikoegatik, albeoluak siku mantentzen dira.
Bi f ktore fisiologikoak hartzen dute parte:
1.- Presio kapilarraren eta plasmaren presio osmotikoaren orekak.
Bigarren presio hau lehena baino handiagoa da.
2.- Kapilar paretareniragazkortasuna mantentzen da.
nata edo faktore bien asalduraren ondorioa hauxa izango da:
likido edo isurkiaren exudazioa kapilarretatik birikaren ehun

in-

terstizialetara eta espazio aereotara, birikaren edema sortuz.
Likido hau serosoa eta albuminetan aberatsa izaten da.
Presio bien arteko ezberdintasuna beste gorputzeko edozein
aldetakoa baino handiagoa da. Kapilarretako presioa 6-9 mm Hg takoa da, eta proteina plasmatikoen presio osmotikoa 26-30 mm Hg
takoa. Diferentzi honegatik, edema sortu baino lehen gertatzen
diren aldaketa hemodinamikoak handiak izaten dira.
ETIOLOGIA

1.- G-Utxitasun kardiakoaren ondorioa:
la.- Akudoa: miokardioaren infartoa, krisi hipertentsiboa,
likido larregi tantaka-tantaka gorputzera sartzeagatik etab.
lb.- Kronikoa : mitralaren estenosia, aortako estenosia
eta gutxitasuna, hipertentsio kronikoa.
2.- Birikaren kapilaritis infeziosoaren ondorioa: neumonia, gripe..
3.- Birikaren kapilaritis, albeolitis toxikoa eta alergikoaren
ondorioak: krisi anafilaktikoa, gasak inhalatzeagatik etab.
4.- Eritasun neurologiko batzuren ondorioa: meningeko hemorragietan, ictusetan, burutik operatuetan etab.
Mekanikaren ikispuntutik, birikako zirkulazioaren estasiak,
birikaren edema sortzen du, ezkerreko bentrikulua ahulduta dagoenean eta eskuinekoak oraindino birikarantza nahiko odol botatzeko gai denean. Mek-nismo honen bidez, balbula mitralaren gaitzak
eta gutxitasun aortikoak sortzen dute birikaren edema.
Nefritis, neumonia etab. eritasunetan, kapilarren eragazkor-
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KLINIKA
- disnea latza eta hazkorra ( asma kardiakoa ).
- oprezio edo zapalkuntza pretoraxiokoa.
- Zurbildura eta zianosia.
- estertoreak, urrundik entzun daitezkeenak, lapiko bat irakiten
egongo balitz bezala.
- eztul emankorra.
-Kerru ugaria, bisduna eta gorriska. Kerrua listuontzian ikusten
badugu, arraultza irabiratuaren itxura izango du eta albuminaren erreakzioa oso positiboa izango da.
- Perkusioa tinpanikoa izango da.
- Auskultazioan, estertore hezeak, handi eta erdi mailako burbuilakoak entzungo dira. Gaixoaren grabetasuna handiagotzen doanean
arnnsketa estertorosoagoa bronkoplejiaz egingo da, shocka
sortuz.
- Bihotzea, harrapaladaren erritmoa entzungo dugu, eta birikaren
e r, ema kausa izan den balbulopatiaren soploak.
- Gr3ixoa larri eta izerditan agertuko da.
- Erradiologian datu hauek izango ditugu:
- interstizioko isurkiaren fasean, itzal linealak, biriken
trenkadaren edema aurkezten dutenak ikusiko dira ( Kerleyren A eta B lerroak )
- Bronkioen eta hodien itzalen mugak lodituta eta galduta
egon daitezke.
- Alde perihiliarrean ere halo bat ikus daiteke.
Edema gehitzen badoa eta albeoluak likidoz betetzen badira ,
beste irudi erradiologiko batzu agertzen dira:
- dentsitate berdineko itzal bateragarrik, difusoak izan
daitezkeenak, birikako beheko lobuluetan.
- tximeleta itxurazko hilioak, Kasu honetan, hilioa eta bere
ondoko segmentoak kondentsaturik daude, birikaren azala
aske

utziz.

Birikaren edema gaixoa dekubitoan dagoenean ematen da eskuineko bihotzera eta biriketara odolaren itzultzea errezago delako.
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1.- Terapeutika espezifikoa:
- digitala, ezkerreko bihotzaren gutxitasuna tratatzeko.
- arritmiaren tratamendu zuzena.
hipertentsioa, berau kausa denean.
2.- Nenrri orokorrak:
oxigenoterapia.
- birikako odola gutxitzeko odol ateratzeak edo sangriak
eta beheko gorputzadarreko torniketeak.
- bolumen plasmatiko gutxitzeko ere diuretikoak.
- bronkodilatatzaileak: eufilina etab.
antibiotikoako kobertura moduan.
ADIERAZVENA EDO PRONOSTIKOA
Birika edemaren pronostikoa txarra da, nahiz eta tratamendua
lehen bait lehen jarrita egon. 25% gaixo fase akudoan hiltzen dira. Fase hau ig n ro ondoren, pronostikoa edema kausaren menpean dago.

BIRIKAKO ESTASIA. BIRIKA KARDIAKOA
KONTZEPTUA:
Estasizko birika edo birika kardiakoaren hitzaren barruan zera
ulertzen da: birikan eta pleuran sortzen diren ald-ketak, bihotzaren gutxitasun akudo, subakudo eta kronikoaren ondorio moduan:
Cord pulmonalea, birikaren hipertentsio arterialaren ondorioa
den modUan, , birika kardiakoa, birika hi;pertentsid benosoaren ondorioa da.
ETIOLOGIA
Birikako estasiarnn kausak, birikaren tentsio benosoa behitzen dutenak dira, hots, ezkerreko aurikularen presio gehitzen
dutenak.
1.- Estenosi mitrala: hau da lehen kausa.
2.- Balbulopatia aortikoak: estenosia edo gutxitasuna.
3.- Hipertentsio arteriala.
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4.- Kardioesklerosiak.
5.- Perikardioaren eritasunak.
6.- Aldaketa metabolikoek ( etilismoa batez ere ) eta abarrek sortzen dituzten ezkerreko bentrikuluaren gutxitasunak.
FISIOPA.TOLOGIA
Bena pulmoiarretatik datorren odolari oztopo bat jartzen zaionean,

odol hau

gelditu egingo

da

birikaren

alde

benosoan, ondorio

hau sortuz: - adar benosoaren diametroa gehituko da, batez ere
goiko lobuluetan eta hilio ondoan dauden bena pulmoiarraren enborretan.
- Bena bronkialen presioa ere gehituko da. Bena hauek
pleurako biszeraleko eta bronkioetako mukosaren odola batu ondoren, bena pulmoiarrera drenatzen dute. Honen ondorioa, mukosa
bronkialaren edema izango da, zeinu hauek emanez: bronkobutxadura
sibilanteez.
Trasudazio albeolarrak, biriken basean, estertore hezeak sortuko ditu eta pleurako trasudazioak hidrotoraxa.
KLINIKA
- Disnea eta zianosia.
- Eztul karAiakoa: gauez gehiago ematen dena, emankorra eta bere
gain antibiotikoek eta expektoranteeek eragin gutxi dutenak.
- Expektorazioa, estasiseko bronkitisagatik. Eskasa izaten da, mukitsua etn, horiska.
Azterketa fisikoan zeinu hnuek ikusiko ditugu,:
- Birikaren higidura gutxituta dago.
- Bronkitisaren sintomak.
- Toraxaren atze-aldean , estertoreak eta sibilantziak.
ERRADIOLOGIA
Birikaren erdiko eremuak arreturik eta hilioa zabalagoa eta
trinkoa agertzen dira.
Birikaren baseetan, 1-2 zmt. tako lineak edo lerroak ikusten
dira, Kerley-ren lerroak deitzen direnak. Azken hauek baso linfatikoen dilatapena adierazten dute.
Batzutan eskuineko pleuraren isurkia agertzen da.
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TRATAMENDUA
Oinarrizko eritasuna tratatuko da: estenosi mitrala, gutxitasun aortikoa etab.
- digitalikoak.
- diuretikoak.
- 0

2

eta abar.
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BIRIKAKO KISTE HIDATIDIKOA
Birikako kiste hidatidikoa Taenia Echinococcus-ak ekoizten du.
Ekinokokoa fase helduan, txakurren hesteetan bizi da. Hemendik,esku sikin eta janarien bitartez, gizonarengana pasatzen da. Gizonarengan, hesteetatik gibelera, eta hemendik, bigarren fase batetan,
birikatara.
Gehien erasotzen duen birika aldea, eskuin birikaren behe-lobulua da.
KLINIKA
Lehen shatoamk eztula eta expektorazio mukitsua, batzutan
odoltsua izanik. Beste batzutan, eritasun neumoniko moduan agertzen da: hotzikarak, disnea, alboko mina etab.
Zeinu fisikoak ez dira bereziak: matideza, soplo tubatikoa,
murmurio besikularraren gutxitasuna.
Ez da arraroa kistea infektatzea. Kasu honetan sukarra eta
hotzikarak agertuko dira.
Kistearen edukia bronkioaren argira zabaltzen da batzutan, bomika hidatidikoa sortuz. Kistea pleurara zabaltzen bada enpiema
sortuko da.
Diagnostikoa egiteko, erradiologia beharezko da: itzal iluna biribildua, muga garbiez agertuko da.
Casoni erreakzioa ( antigeno ekinokozikoarekin ) eta Weinberg
erreakzioa ( gaixoaren sueroa+ isurki ekinokozikoa+ konplementua)
positiboak izango dira.
Kistearen punzioa, arriskutsua da, ez da egin behar.
Gibeleko kistea batera ematen baldin bada, diagnostikoa errezago egingo da.
Batzutan, birikako kistea zah,.1du ondoren infektatu egiten da
eta abszeso itxur hartu. Kasu honetan kondentsatio sindromea ala
kabitazio sindromea nabarmenduz.
Laborategian, hematimetria egiten badugu, eosin4ilia nabaria izango da.
DIAGNOSTIKO DIFERENTZIALA: Birikako neoplasiaz eta beste husgune

batzuz egingo da.
TRATAMENDUA : kirurgikoa izango da.
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BIRIKAREN INTERSTIZIO ERITASUNA
Birikaren interstizio eritasunak eritasun batzu pilatzen ditu
bere barruan berezitasun hauek edukirik, hots:
1.- Albeoluen paretaren infiltrazio zelularra eta ehun fibrotsuaren gehitzea.
2.- Etiologia, kasu gehienetan, ezezaguna da.
3.- Irudi erradiologikoak, sintomak eta zeinu fisikoak, berdinak
dira denentzako.
ERRADIOLOGIA
Lehen fasean, aldaketa erradiologikoak minimoak izaten dira
eta askotan, konturatu gabe, pasatzen direnak.
Geroago, irudi baskular normala gehituta egoten da,irudi
erretikulo-nodular simetrikoaz horniturik. Noduluak miliarrak,
azinosoak etab. izan daitezke eta beraien mugal zirriborrotsuak.
Baina eritasun honen irudi berezia, eztiorraze irudia da.
Orrazea mugatzen duten kiste albeolarrak gutxi gora behera zentimetro batetakoak izaten dira eta gaixo konkretu batengan nahiko
bateratsuak edo uniformeak. Gehien ematen diren lekuak, erdi eta
beheko lobuluak, Seno kostodiafragmatikoak eta erpinak aske izaten dira.
AGERPEN KLINIKOAK
Gehinetan eritasuna 40-70 urtetako pertsonengan agertzen da,
bronkioetako marranta baten ondoren. Fase honetan lehen sintoma,
takipnea izaten da.
Geroago disnea agertuko da, disnea aurreragarria: ahaleginduko edo eskortzuko disnea, optopnea egin arte, azken fase batetan.
Eztula ere agertuko da. Eztul sikua, emankorra egingo dena,
bronkiti.sak eritasun hau konplikatzen duenean.
Lehen fasean zianosia ahaleginez agert.uko da, baina azken fasean iraunkorra bihurturik.
Akropakiak, kasu askotan agertzen dira.
Poliglobulia azken fasean agertuko da.
AZken konplikazio moduan eskuineko gutxitasun kardiakoa sortuko da.
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BEREZITASUN FISIOLOGIKOAK

Birikaren funtzioa aldatuta egoten da:
- arnasketa arina eta azalezkoa izanik.
- Birikaren aireztapen totala gehituta dago, geldiunetan eta ariketa egiterakoan.
- Kapazitate bitala eta kapazitate osoa gutxituta daude.
- kapazitate errespiratorio maximoa normala izaten da.
- Bolumen errespiratorio behartua, segundo batetan eta kapazitate
bitalaren arteko kozientea, normala da.
- karbono monoxidoaren difusio kapazitatea gutxituta dago eta eritasunaren grabetasuna handiagotzen doanean, gutxiegitasun hau handiagoa egingo da.
- eritasuna

grabea egiten denean, oxigenoaren saturazioa gutxi-

tzen da.
Birikaren aldakuntza funtzion ,laren kausak oso konplexuak
dira:
- kapilarrak obliteratuak egoten dira eta albeoluak suntsituak
fibrosiarengn:tik; albeolu batzuren paretak, lodituak egoten dira.
- albeoluen mintz kapilarra, ez da lodituta egoten, batzuk pentsatzen dutenez.
Birika egituraren aldaketak bere propietate mekaniko eta gasen trukatze aldaketak,sortzen ditu
BIRIKAREN INTERSTIZIOKO ERITASUNAREN KAUSAK
1.- INTERSTIZIOKO FIBROSI HEDATUA EDO DIFUSOA:
1.944. urtean, Hamman eta Rich-ek gaixo talde bat aurreko sintoma
bereziez deskribatu zuten: . disnea. zianosia. eskuineko gutxitasun kardiakoa.
Eritasunaren bilakaera arina

zen, gaixo batzu hilabete

batzu geroago hil egiten ziren.
Autppsian, birikek berezitasun hauek aurkezten dituzten:
- albeoluen paretak lodituta agertzen ziren edema eta fibrinaren
pilatzearengatik.
- ehun fibrotsuaren ugaltzea interstizioan.

—leo —
Prozesu hau deskribatzeko Hamman eta Rich-en sindromea erabili
zen.
Sindrome honen kausa espezifikoa ez da bil tu, baina faktore
erreumatoideoa eta faktore antinuklearra gaixo askor4ngan positiboa denez, eritasun autoinmune bat dela pentsatu da.
Artritis erreumatoideoa jasatzen dutenen gaixoen kopurutik
1-2% k interstizioko fibrosi hedatua agertzen dute.
Interstizioko fibrosi hedatua jasaten dutenen gaixoen kopurutik 20% k faktore erreumatoideoa positiboa dute, inolako aldakuntza artikularrik gabe.
Batzutan, interstizioko fibrosi hedatua, esklerodermiaz loturik agertzen da.
2.- Interstizioko neumonia linfoideoa
Datu patologikoa hau da: birikako ehuninterstizialaren infiltrazioa zelula mononuklearrengatik. Beste eritasun batzuz
elkartzen da batzutan: Sjogren sindromeaz, Waldenstrong makroglobulinemiaz etab.
3.- GranuMma eosinofiloa:
Interstizioko fibrosi hedatuaz, askotan zaila egiten da, diagnostiko diferentziala egitea.
4.- Birikako hemosiderosi idiopatikoa :
Birikako hemosiderosi idiopatiko kasu grabeetan sarritan interstizioko fibrosi hedatua bilakatzen da.
5.- Narritagarri fisiko eta kimikoak:
Silikosis, asbestosis etab, kasuetan interstizioko fibrosia,
bila daiteke.
6.- Albeolitis alergiko intrinsekoa
Bordarien eritasunean, usoak hazten dituztenen pertsonen birikietan etab. interstizioko erreakzio inflamatorioa sortzen da
eta ondorio legez, interstizioko fibrosia sor daiteke.
7.- Farmako batzuren aurrean sortzen den erreakzioa, batzutan, birikako fibrosia izaten da. Erreakzio hau sor arazteko ahalmena duten farmako batzuk hauek dira: nitrofurantoina, busulfana, metotre-
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xate etab.
8.- Sarkoidosisa: lehen fasean sarkoidosisak birikan granulomak
sortzen ditu eta bigarrenez fibrosia sor arazi.
9.- TuberkulosisA eta birikako mikosisak.
10.- Metastasi neoplasikoak : linfangitis kartzinomatosoarengatik
fibrosia sortzen dute.
TRATAMENDUA
Interstizioko fibrosi hedatu, idiopatikoan kortikoideak
arituko dira. Beste kasu guztietan oinarrizko eritasuna tratatu
behnrko da.
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ATELEKTASIA
DEFINIZIOA
Sindrome atelektasikoak, klinikan, aireazio normala, izan duen
birikaren edo birikaren lobulu baten airea baltzea eta ondorio bezala ehunaren bolumen gutxitzea adierazten du. Perfusioa normala
izaten da nahiz eta inoperantea izan.
ETIOLOGIA
Birikako atelektasiak, hiru eratara sor daitezke:
1.- Albeoluen substantzia tensoaktiboaren gutxitzearengatik edo
ez izateagatik, hots, surfaktantearen akats batengatik.
Lehen kasua birikako edema akudoaren ondoren gerta daiteke. Bigarrena jaioberri prem-turoetan ematen da. Hauek ez dute surfaktanterik biriketan.
2.- Bronkioen butxadurarengatik: butxadura era askotara gerta daiteke : - jariakinengatik.
- gorputz extraino batengatik.
- neoplasia batengatik.
3.- Parenkimaren konprimazioareng-tik:
- isurki pleuraletan.
- neumotoraxetan etab.
Albeoluetako airearen xurgapena odol benoso nahastuaren presio osoa albeoluetakoa baino gutxiagoa denean, gertatzen da. Airearen xurgapena, orduetan egiten da, zeren nitrogenoa solugaitza
baita.
Aintzat nolakoa den etiologia, bilakaera eta klinika, etelektasiak bi taldeetan sailka daitezke:
1.- Atelektasia kronil:oak.
2.- Atelektasia akudoak.
ATELEKTASIA KRONIKOAK
Etiologia: Atelktasia kronikoen kausak hauek dira:
- tuberkulosisa.
- bronkioetako neoplasiak.
- bronkioetako eta biriketako supurazioak.
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Atelektasia kronikoek ez dute sintoma berezirik. Biriketako
zati handi bat erasotzen badute, guticitasun-errespiratorioa agertzen da.
Sintoma fisikoak asko ala gutxi izango dira aintzat nolakoa
den birikaren gaitza.
Toraxeko ikerketetan albo atzerapena ikusiko dugu. Palparen
zioan, ahots bibraziod- gutxitzea ala eza eta arnas mugimenduen
gutxitasuna. Perkusioan, matideza agertuko da. Auskultazioan, murmurio besikularraren eza eta soplo bronkiala.
Atelektasiak, goiko lobulua erasotzen duenean, trakea beronen aldera desbideratzen du.
Erradiologikoki, itzal homogeneoa, albo atzerapena, mediastinoaran,atzerapena eta diafragmaren gorapena ikusiko dugu.
Erradioskopikoki, inspirazioan gaitza dagoen aldera mediastinoaren desbiderapena ikusiko dugu.
Atelektasia lobularretan, inguruko albeoluak argiagoak ikusiko ditugu, hots, enfisematosoak..
ATELEKTASIA AKUDOAK

Batzutan atelektasia arinki ekoizten da. Masiboa denean, birikako kolapso akudoa deitzen zaio.
Etiologia: - sindrome postoperatorioan.

- odolbatuek sortzen duen butxadura bronkialarengatik:
hemoptisiak, epixtasiak etab.
- Berezko neumotoraxetan.
- Gorputz extrainoaren aspirapenarenghtik.
- Bronkioen konprimapenak: ganglioengatik, tumoreenga34
tik.
- Jariakin eta supurazioak sortzen dituzten tapoiengatik.
Maizena, sindrome postoperatorioan ematen dena dugu.
Ithnika

Atelektasia akudo postoperatorioak operazio bat egin ondoren
gutxi gora behera hirugarren egunean agertzen dira.eta abdominaren goiko parteko óperazioak konplikatzen ditu gehinetan.
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Agertzen diren sintomak, hauek dira: toraxeko min akudoa
eta unilaterala, disnea, sukarra, takikardia eta zianosia.
k,,terketa fisikoan, zeinu hauek ikusiko ditugu: aurpegi disneikoa, eztula sikua ala emankorra, urduritasuna eta zianosia.
SemioIogi fisikoak berezitasun hauek ditu: birikaren basearen atzerapena edo retrazioa, mgas+ higiduraron gutxitasuna, matideza, ahots bibrazioen eta murmurio besikularraren eza, bihotzaren desbiderapena atelektasia dagoen alderantza.

Diagnostiko erradiologikoak frogatuko du dingnostikoa. Atelektasia kronikoak dituen berezitasun berdinak ditu eta horregatik ez dira errepikatuko.
Atelektasiak birika osoa eragintzen duenean, sintoma funtzionalak garrantzitsuak izaten dira.
Atelektsia postoperatorioetan, diagnostiko difermtziala, birikako enbolia postoperatorioaz egin beharko da. AZken hau denboran zehar geroago ematen da, 4. egunetik aurrera eta nahiz eta
klinika berdina izan, zeinu fisikoak desberdinak dira: sindrome
kondentsatiboa, estertoreak eta ez da agertaen atzerapenezko irudirik.
TRATAMENDUA
Tratamendua atelektasia kausaren menpean egongo da. Atelektasia postoperatorioetan aurreko tratamendua edo tratamendu
prebentiboak izango du egiazko garrantzia: arnasa sakonki hartu,
globoak puztu etab.
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CO
NEOPLASIK: BRONPULMOIARRAK
KONTZEPTU ETA

ETIOLOGIA

Biriken neoplasia primitiboak, kartzinoma bronkogenoa izan ezik
oso arraroak dira.
Birikaren neoplasia bat-u. nahiz eta histologikoki genignoak
izan, gaitz maligno baten moduan jokatzen dute. Agerpen morfologiko,
erradiologiko eta klinikoak aldagarriak dira eta neoplasiaren eta
airebidearen harremanen-menpean agertzen dira.
Birikarentumoreak trakean, bronkioetan, birikaren parenkiman
eta pleuran has daitezke.
Birikan kartzinoma metastasikoak ere koka daitezke Kartzinoma ren metastasiaren iturriak, hau da kartzinoma primarioak kasu honetan giltzurrunetan, tiroidean, bularrean, barrabiletan eta hesteetan

egon daitezke.
BIRIKAKO NEOPLASIA PRIMARIOAREN SAILKAPENA
1.- Lehen lekua kartzinomak osatzen dute:
EETJUan egindako inkesta batetatik datu hauek atara dira:

757 tumore

primarioetatik:

708 kartzinomak

ziren.

18 adenoma

10 hamartomak
8 pleurako mesoteliomak
3 trakeako tumore primarioak.
2.- Bronkioetako adenomak emakumeengan gehiago ematen dira, kokapena zentrala izaten da eta hazkuntza geldia.
3.- Hamartomak periferiokoak izaten dira; ez dute sintoffiarik ematen,
eta erradiologia sistematiko batetan agertzen da gehienetan.
4.- Mesoteliomak: pleuran dute sorrera. Klinika pleurako isurki
ten klinika izaten da. Asbestoekin lan egiten dutenengan maiztasun
handiagoa du.
Gehien ematen den neoplasia, birikako kartzinoma pirmarioa denez, hau bakarrik aztertuko dugu.
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BIRIKAREN KARTZINOMA PRIMARIOA
Birikaran kartzinoma primarioa kasu gehienetan bronkioetan hasten da, gutxi gora behera 95% ean.
45-55 urte arteko gizonengan gehien ematen den kantzerra da
eta 55-75 urte artekoengan bigarren lekua osatzen du, urdaileko kantzerraren ondoren. Gizonek emakumeek baino 10 bider gehiago jasaten
dute nahiz eta ,,zken 10 urteetan talde honetan ere gehituz joan.
ETIOLOGIA

Ez dira ezagutzen kausak baina egoera batzutan gehiago ematen
dela ba dakigu:
- Erretzea faktore garrantzizkoa da. Estadistika asko egin da honetaz eta egiazkoa deln pentsatzen da.
- Satsadurak eta atmosferako keak.
- Irradiazio aereogeneoak: uraniozko mehatzatiek gehiago jasatzen
dute.
- Asbesto zuntzkin lan egiten dutenak askotan mesoteliomak jasaten
dituzte.
KLINIKA
Birikako kantzerraren agerpenak bi eratakoak izan daitezke:
1.- Birikako bertako agerpenak:
- Bronkioetako mukosaren narritadurak, tumorengatik edo
tumorearen inguruko inflamazioagatik eztula sortzen du edo gaixoak
ordurarte izan duen eztul-kronikoa ladatu egiten da.
- Hemoptisia edo kerru odol hildaskarekin, hodien inbasioag tik edo tumorepean sortzen den neumoniagatik.
- Baztutan tumoreak bronkio handi bat ia bere diametro
osoan butxatzen du, sibilantziak sortuaz. Butxadura honegatik, jariakinak pilatu egiten dira eta ondorio legez infezioa sortu, hau
izanez askotan kantzerraren hasiera. Bronkioaren butxadura osoa bada, atelektasia sortuko da.
Adin batetan neumoniaren bilak-era txarra bada eta beste faktore mugatzailerik ez badago kantzerra susmatuko da.
- Disnea: bi knusagatik sortzen da :

parenkimaren in-
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fezioagatik.b.- Pleura inbasitzeagatik, isurki pleurala sortuz.
D isnearen kausa zeharkakoak ere ba daude: parenkimaren inflamazioa,

tumoreak trakea osoa butxatzeagatik eta abar.
- Pleuraren parte bat erasotzen duenean, alboko mina inspirazioan eta isurkiaren zienu fisikoak agertuko dira. Kasu honetan
isurkia ia gehienetan hematiko • izaten da eta bere barruan kantzerraren zelulak izaten ditu.
- Alboko mina. inspirazioan beste bide batetatik ere sor
daiteke: tumore periferiokoak toraxaren p retaraino hecl,tzen direnean, gehirrak eta, hezurrak eragintzen ditueleako.

2.- Birikaren kanpoko agerpenak edo agerpen extrapulmoiarrak:
2a.- Aldaketa orokorrak: anorexia, astenia, argaltzea, eta Osteoartropatia hipertrofikoa edo danbor zotzaren itxurazko hatzamarrak edo akropakiak. Askotan danbor-zotzaren itxurazko atzanarrak
lehen sintoma izaten da.
2b.- Agerpen metastasikoak:
- Ezkerreko nerbio laringeo rekurrentea konprimatzeagatik,
erlastasuna produzitzen da. Ezkerreko aho kordaren pasaralisia laringozkopioz ikusiko da.
- Kartzinoma ganglio metastasikoek goiko bena kabaren sindromea:produzi lezakete, ondoko agerpenak emanez: aurpegiko, samako
eta, goiko gorputzadarreko edema gogorra.
- Birikaren kartzinomak, mediastinoan, esofagoa konprimatzen bfldu, disfngia sortuko da.
- Biriknren erpinean sorrern duten tumoreak, hots, Pancoast tumoreak, inguruko hezurrak eta toraxen sarrera zeharkatzen
duten nerbioak inbaditu ahal dituzte, Kasu honetan sintoma hauek
agertuko dira: lekuko mina, plexo brakialaren aldakuntza sensitibo
edo motoreak. Kate nerbioso sinpatikoa eragintzen denean, Hornerren sindromea sortuko da, hots, miosi, enoftalmosa eta ptosis parpebrala.
2d.- Agerpen extratorazikoak: birikako kartzinomak gorputz oso-
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ra metastasiak bidal ditzake.
- Murmuineko metastasiak: askotan metastasi hauen aldaketa neurologikonk birikako kantzerraren lehn sintomak izaten dira.
- Metastasi oseoengatik,

hezurretako fraktura patologikoak

sortzen dira.
- Hepfltothegalia, gibeleko metastasiagatik.
- Aszitisa, peritoneoaren inbasioagatik.
- Agerpen neurologiko periferikoak:'polineuritisa.
DIAGNOSTIKOA

1.- Berezitasun klinikoak: eztularen aldaketak, hemoptisia, pisua
g ltzea eta danbor-zotzaren itxurazko hatzamarrak.
2.- E=diologikoki, itzal anormal batzu agertzea. Datu susmagarriak
hauek dira:
2a.- Hilio allaan jaiotzen den masa bat.
2b.- Tratamendu zuzenarekin desagertzen ez den infiltratu neumonikoa.
2d.- Bronkio bat butxatzen duen masa bat.
2e.- Txapon antzeko zauri kokatua, kaltzifikatu gabe agertzen dena.
3.- Tomografiak.
4.- Esputoaren PapanieolPou frotisa egingo da.
5,- Bronkoskopia eta biopsiaren hartzea.
6.- Daniels-sen biopsia edo biopsia preeskalenikoa: eskalemo ondooan
dagoen ganglio baten biopsia da. Birikako minbiziaren metastasiaren
gogokoa baita.
7.- Birikaren gammagrafia.
8.- Dudak daudenean aurreko froga guztiak egin ondoren torakotomia
eztertzaiela egingo da. Kasu honetan gaitza in situ

ondoren,

biopsia hartuko da. Proba hau askotan beharrezkoa izaten da.
TRATAMENDUA

1.- Posible denean tratamendu kirurgikoa egingo da. Adenopatia extratoraxikoak, frenikoaren inbasioak, urruneko metastasiak, birika
bertako ereintzak ezoperatzeko erispideak dira.
2.- Tratamendu erradioterapikoa: hiru modutan erabil dditeke: operatu
baino lehen, operatu ondoren eta opera ezinezkoetan.
3.- Zitostatikoak beste tratamenduak erabil ezin daitezkeenean,
4.- Tratamendu sintomatikoa: mina, eztula etab. kentzeko.
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BIRIKAKO TUBERKULOSISA
Gaixotasun hau ia herri guztietatik erradikaturik egon arrean,
ekonomikoki deprimiduta dauden herri eta baita asistentzia sanitario
akasduna duten lurraldeetan ere, era bat hedatua da. Bestalde, adinari dagokionez, eritasunRren intzidentzia ez dugu berdina:
Herri aurreratuetan

Herri atzeratuetan

‘iz-kQC.\<,

ke,

Dakusagunez, herri aurreratuen kasuan, eritasunaren intzidentziaren portzentaiarik handiena, hal= urte inuruko gazteengan
eta 70 urteko zaharrengan datza; ekonomikoki dauden hirietan aldiz
protzentaiarik handiena umeengan hasi eta biki.tza osoan berdinki jarraitzen du.
Gure inguru konkretaari buruzko zerbait esatekotan, zer esanik
ez, azken egoera honi egokitzen nciola aipatu beharra dago, gure
osasunaren plangintza egiteko baitago.
Epia'emiologiari gagozkiolarik, esan dezagun ezen, birikako tu' berkulosisaren epidemia izugarriak, Europan, iraultza industriala
gertatu ondorengo denboretan gertatu titzaizkigula ( Mende horietako pertsonen egoera sozio-ekonomikoak nolakoak ziren ikusita).
Profenioari buruz seinala dezagun ezen profesionari sanitarioak
eta pr-ktikak egiten dituzten ikasleak, eritasun hau jasateko arrisku handiena dutenetarikoak direla. Adibide gisa: Alemania bezalako
herri aurreratuetan, profesionari sanitarioek arreta profilaktikoak egin behar izaten dituzte.
Azkenik, tuberkulosisaren kontrako lehenagoko bi arreta aipatuko ditugu : . elikapen egoki eta ugaria.
. eguzkia eta haizea.
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KONTZEPTUA
Eritasun honek, " Mycobacteriun tuberkulosis" ak edo "Koch-en bazilu"-ak ekoitziriko infekzio edo zoldura orokorraren kokatze pulmoiarra eratzen du. Infekzio hau ez dagokio birikaren parenkinari soilik,
baizik eta ganglioei, bronkioei eta pleurari ere.
BAKTERIOLOGIA
Esa dezagun, tuberkulosisaren germen ekoizlea Koch-en bazilua
dela. Bazilu honek berezitasun hauek ditu:

11- Gramm positiboa eta aerobioa izatea.
2.- Azido-alkohol erresistentea da.
3.- Tamainua 1-3 m-tartekoa du eta puntak biribilak.
4.- Anilinaren koloragailuak erretenitzeko gauza da.
5.- Kapsularen eduki lipidikoari esker , kolorazioarekiko eta
suntsidurarekiko erresistenzia handia du.
6.- Oso ondo jasaten du leherpena eta oso gaizki eguzkia eta
bero hezea.
7.- Ziehl-Neelsen metodoa erabiliz, gorriz tindatzen da.
Dakigunez, Micobacterium tuberkulosis-a, herri atzeratuetan soilik
gertatzen da ekoizle, baina, herri aurreratuetan ( non, aurrerapen
sanitarioak direla medio, izugarrizko aurrerakada medikoak gertatu
baitira ) bestelako mycobakterium batzu ditugu ekoizle, hOts, Mycobakteria atipikoak konkretuki. Myco-bakteria atipiko hauei dagokionez, Runyon-ek urrengo sailk pen hau burutu zuen
1.- Fotokromogenoak : Hasiera eta hazkuntza arinezkoak. Argiaren
Rurrean jarriz gero, pigmentu horiska bat ekoizten dute.
Beste batzuten artean hauexek ditugu:
. M. Kansasii
. M. Marinun

eta abar.

2.- Eskotokromogenoak: hauek, pigmentazio laranjatua ematen dute
( iluntasunean ere bai ) eta tuberkulosis ganglionarra
ekoizten.
Beste batzuren artean:
. M. Flavescens.
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. M. Escrofulaceum.
3,— Ezpigmentatuak: Kanelu kolorezko koloniak eratzen

dituzte,

Myco bacterium tuberkulosis -arenak baino pixka bat bigunagoak eta hazkunde arinagozkoak•
Nauen artean:
. M. Intracellullare ( " Batey " bazilua).
. M. Bovis ( garrantzi handikoa, giza espeziearen tuberku-

losisaren kausuan ).

4.- Hazkunde prinezkoak: Kolonia ezpigmentatuak eta odo hasiera
arinezko qk sorterazten dituzte..

Iffluen artean : M. Fortitum.
ERITASUNAREN FAKTORE FABORAGARRIAK

- elikapen akasduna edo txarra.
- pertsonen pilatze edo hazinamendua.
- etxeko higiene desegokia.
- higiene pertsonal desegokia.
- germena bere egozten duen pertsonaren ingurumaria eta senideen
arteko kutdapenak oso naharoak dira.
Azaldu dugunagatik, ba dakigu gure inguruko germen ekoizlerik
garrantzitsuena " Mycobacterium tuberkulosis " delakoa dela, zeinengandiko infekzioa jeneralki, inhalazioaren bidezkoetarikoa gertatzen
da. Honela, gaitz primarioa, seguru asko, birikan kokatzen da.
Gaixoak ( eritasunaren gordegailu edo erreserborioetariko bat
eratzean ) " tuberkulosis pulmoiar kronikoa" sufritzen ari direneko
denbora, arriskutsua azaltzen zaigu, zere, aldi honek jarraitzen
duen bitartean, tanta infektatuak ( Pflugge-ren tantak ) exhalalizea eta kerruak egoztea direla medio, myco-bakteria lehorpenarekiko oso erresistentea denez gero, denbora luzean bizi dakiguke
hautsean eta, beraz, hauts honen inhalazioa da eritasuna harrapatzeko modurik arruntena.
HIPERSENSIBILITATEA ETA INMUNITATEA
Eritasun honek oso ondo adierazten dizkigu inf6kzio bakterianoaren berezitasun batzu eta, partikularzki, arrotzaren erreakzioa,
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alde batetik gaitzen izaera eta, beste aldetik, infezioaren difusioa
edo barreiapena determinatzeko orduan.
Bazilu tuberkulosoaren kontrako erantzun inflamatorioak, zelulen bidezko inmunitatearen adibide klasikoa proportzionatzen digu,

hots, myco-bakteriaren proteina antigenikoarekin erreakzionatzeko espezifikoki prestaturiko "T" linfozitoak sortze-ak eratzen duena.
Mekanismo hau zertan datzan azaltzen hasteak, luzarorako lana
eratuko liguke eta, gainera ez dateke lan honen helburuen barnekoa.

Beraz,

aurretik esango dugu gauza jakina bezala hartzen dugu-

la.
BIRIKAKO TUBERKULOSISAREN FISIOPATOLOGIA
Birikako tuberkulosisa bi parteetan bana dezakegu, hala nola:
1.- Tuberkulosis pulmoiar primarioa ( primoinfekzioa )
2.- Tuberkulosis pulmoiar postprimarioa ( reinfekzioa edo birzoldura).
BIRIKAKO TUBERKULOSIS PRIMARIOA
Inolako Tuberkulosis moetarik izan ez duten pertsonengan ematen da, Koch-en baziluak Pflugge-ren tantak direla medio, eta
arnas aparatuan zehar barreiatzean, periferikoki, subpleuralki eta
erdiko eta beheko lobuluetan ( jeneralki ) kokatzen den inflamazio
lokal bat sorterazten du.
Etapa hau, "Koch-en bazilua " fagozitatu arren berau digeritzeko gauza ez diren makrofagoen agerpenak bereizturik agertzen
zaigu.
Hau denau dela eta, linfatikoen bidez, birikako hilioraino heltzen direlarik germenak, non beren inbasioa= ondorioz, adenitis
delako inflamazio ganglionarra ondorioztatzen dute.
Lehen astebete honetan, zoldura edo infekzio guztietan gertatzen den bezala, infekzio konkretuaren kontrako arantzun inmunitario
inespezifikoa gertatzen da: G Ig. kasu honetan, infekzioa kontrolatzeko gauza ez dena.
Ondoren, germenak, birikao hilioan dauden ganglioetatik konduktu torazikorako traiektoria burutzen du, nondik aurrerantzean
( anatomiazko apunteetatik dakigunez ) kabara eta, noski, bihotze-
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ra abiatuko den. Zer esanik ez, bihotzaren bidez, eta odolak berak
garraiatzen duelarik, organu guztietara hedatuko da:
- biriketara berriro ( alderdi apikaletara )
- hezurretara ( ornoetara ).
- meningeetara.
- eta abar.
Orain arte aipaturiko guztia, inmunitate espezifikorik ezean
gertatzen da et9, horregatik, " inmunitate espezifikorik ezean gertatzen den barreiapen hematogenoa" delako izenez ezagutzen da.
Eritasunak bi astebete dituela ( gutxi gora behera ), gauzarik
garrantzitsuena gertatzen da : "T" linfozitoak agertzea, berau dela
medio myeo-bakteriaren kontrako klonu linfozitiko espezifikoak sortu egiten direlarik. Hauxe da gorputzak beraren defentsarako sorterazten duen'lehenengo metodo eraginkorra.
Makrofagoak linfozitoek askaturiko substantziek eraginik,
kopuru handietan hurbiltzn dira gaitz lokalera, aktibatuz eta ugalduz. Honen guztionen ondorioz, hots, "T" linfozitoen bidezko eran-

tzun inflamatorio,espezifikoaren ondorioz, birikako tuberkulosisaren gaitz anatomopatologiko klasikoa eratzen zaigu: tuberkulua,
alegia.
Infekzioa hasi zenetik " tuberkulua " delakoa guztiz eraturik
aurkitu arte, ( erantzun inmunitario espezifikoaren ondorioz ),
aldaketa estruktural izugarriak ikus daitezke eta nola aldaketa
horiek garrantzi handikoak dir4n, or-intxe goazkizue kontatzera.
ALDAKETA ESTRUKTURALAK

Lehen esan dugunez, lehenengo egunetako erantzun organikoa
makrofagoen agerpenenn data, zeintzu ( makrof-goek )" Koch-en bazilua" aurkitzen deneko gaitz lokalera joan ondoren, bakteria bera
barneratu arren_ ez diren gauza berori suntsitzeko.
Hnmar egunetatik aurrera , linfozitoak gaitzean agertzen has-

ten dira eta ondorioz, makrofagoak kopuru handiagotan pilatzen dira, nodulu txiki bat eratu arte:'granuloma makrofagikoa.'
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Gero, makrofagoak, apurka apurka, handitu egiten zizkigu " zelula epitelioideo u tan bihurtu arte. Segidan, noduluaren inguruetan

linfozitoak

pilatzen direlarik. Momentu honetan, gaitzak " tuberkulu " izena har-tzen du, zein, bere hasieratik hiru astebetera ikusketa arrunt batea,
zuzenki ikus daiteke.
Gaitzaren zona zentralean, eta zelul epitelioideoen fusioaren
bidez, Langhans-en zelul gigante edo erraldoi multinukleatuak aortZen

dira.
Tuberkuluaren tamainua handituz doan araueran, zelula epitelioideoek eta zelula erradoiek nekrosi fenomenua jasan behar izaten dute:
- zelulek, beren mugak eta kolor-zio nuklearra galtzen dituzte.
- funditu egiten dirz zelulak, materiale homogeneo bat eratuz.
Beraz, azkenik, tuberkulua honelakoa dugu:
a.- Zona zentralean

materiale nekrotikoa ( Caseum ).

Nekrosi kaseosoa
b.- Nekrosi fenomenuaren inguruan

kaseifikazioa.
zelula epitelioideoak

eta erraldoiak.
c.- Kanpo-aldetik

linfozitoak.

"T" linfozitoak makrofago-arekiko dituen berezitasunak h-uxek
dira: berezitasun hauek, linfozitoak askatzen dituen " linfozinak "
direlako substantzietan datza:
- kiMiotaktismo-fenomenuaren bidez, makrofago gehiago gaitzeratzea.
- makrogagoen migrapenaren faktore inhibitzaileari esker,
makroff,goen geldiketa faboratzea, bazilu tuberkulosoaren
inguruetan.
- "T" zelulen faktore zitotoxikoa, seguru asko, makrofagoak
zona zentralean sufritzen duten nekrosi-fenomenuaren arduraduna izango da. Baina ez da ahantzi behar, hala ere,

foik

likulo tuberkulosoa ezbaskularra izatean, nekrosiaren iturburua izan dgitekeela.
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Beste aldetik, esa beharra dago ezen, abereekin eginikh experimentuetan, gaitz tuberkulosoaren inguruetan diren linfozito guztiak ez
direla zelulen bidezko erantzun inmunitarioaren barnekoak, demostratu
dela: baliteke linfozina kimiotaktiko batek eraginik linfozito ezprestztu hauek gaitz aldean agertzea. Hala ere linfozito ezprestatu horien
zeregina ez d go klarki fragaturik.
Azal(9u ditugun tuberkulu hauek, noski, " inmunitate espezifikorik
ezean gertatzen den barreiapen hematogenoak " sorteraziko zona afektatu guztietan agertzen dira, zeren "T" linfozitoak, Koch-en bazilua
kokatzen deneko zona afektatu guztietara bait doaz, honela, tuberku-luak birikatan bakarrik baita biriketatik kanpoko estrukturetan
agertuko dira.
Beraa, orain Pxte zera ikusi dugu:
1.- Myco-bakttria, infekzioa edo zoldura eratu ondoren, gorputzean
inmunitate espezifikorik ez izatean eta " inmunitate espezifikorik
ezean gertatzen den barreiapen hematogenoa n -aren bidez, zona afektatu ugaritan kokatzen da ( biriketan batez ere ).
2.- Ondoren, eta "T" linfozitoen bidezko inmunitate espezifikoak eraginik, germena kokatzen (9eneko zona afektatu ugari horietan ( eta'
birikatan bereziki ) tuberkuluak eratzen zaizkigu.
Hemendik aurrera, infekzioaren bilakaera hiru f' , ktore hauen arau
eran-egingo da:
- germenaren pozoitasuna edo birulentzia.
- germenaren dosi infektatzailea.
- pertson-ren egoera inmunitarioa.
Germenaren pozoitsunari dagokionez esa beharra dago ezen, pozoitaun hori, ez d-goela deus ere argi zertan datzan: itxura denea's
myco-bakteriaren ugaltzea izatea posible litzateke, baina dena den, ez
elago deus ere seguru.

Honelatan ba, ugaltze bakterianoa kontrolatuz gero, infekzioak
ez du jarraituko, tuberkuluak ehun fibratsuz ordezkaten direlarik.
Alderantzizko kasuan, hots, ugaltze bakterianoa kontrolatu ezean
infekzioak jarraitu egingo du.
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1.— Ikus dezagun 1. kasua,

ugaltze bakterianoa kontrolatzen

del sipos , tuz: Sendapena, gaitzen inguruetan retikulina sortzean
hasten da, ondoren retikulina hori mintz fibratsu bihurtuz.
Kaseosia txikia iznnez gero, tuberkulu gaateetan gertatzen den
bezala, gaitz osoa mintz fibratsuz ordezka daiteke gradualki, orbain
arrunt bat soilik geratzen delarik seinale moduan.
Kaseosia h , ndi denean, aldiz, gaitzak iraun egiten du eta ehun
fibratsutan enkapsulaturik gera daiteke. Materiale kaseosoan, pixkanaka eta gradu-lki, kaltziozko gatzak pilatzen dira, zeintzuk, aurrerantzean, gaitz primitiboa harria bezaim gogorra eta erradioogikoki
ikuskorra izatea ondorioztatzen dute ( kalzifikazioa ).
Birikari dagokionez, kalzifikazioa bikoitza dela jakin beharra
dago, bi osagai bait ditu:
1.- Alde batetik, "osagai albeolarra".( gaitz primitiboaren kalzifikazioa).
2.- Beste aldetik, "osagai ganglionarra "( inmunitate espezifikorik ezean gertatzen den barreiapen linfatiko intrapulmidarra" delokoaren ondorioz sortu den gaitz ganglionarraren kalzifikazioa, hilioaren inguruan.
Birikaren k-lzitik zio bikoitz honek eratzen duen agerpen erradiologikoa, GHON-en konplexua edo irudi bipolarra izena hartzen du.
Oharra: kasu batzutan erradiologia egitean, ez da polu pulmoiarra
ikusten eta , noski, polu g nglionarra soilik ikus dezakegu.
Aztertu dugun kasu hau, hots, gaitz tuberkulosoaren sendapena
95% kasutan gertatzen da.

2.- Baina zititxarrez, 1% kasutan, eritasunak jarraitu egiten du.
Honelakoetan, bakteriak ugaltzen jarraitzean, inguruetako ehune-tara ihes egin dezakete, tuberkulu berriak sorterazi ahal dituztelarik. Honela, tuberkulu-taldeak sor dakizkiguke, zeintzu, ta-mainua h.anditzen duten araueran, baterakideak izatera hel daitezkeen,
beraz, nekrosi kaseosozko zona zentralak fusionatzeko posibilitatea gerta daitekeelarik, tuberkuluz inguraturiko masa kaseoso handiak etR izugarriak eratuz.
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Honelako gaitzek, zentimetro batzutako diametroz ere izan dezakete.
Biriketan kokatuz gero, zer esanik ez, oso arraru gertatzen da
horrelako tamäinarik lortzea bronkioren baten pareta ukitu eta erasotu gabe: honen ondorioz, materiale kaseosoa bronkioratu egiten zaigu, erasotutako bronkio honen inguruan " kabitate edo harpe tuberkulosoa" eratuz.
Kasu honetan, argi dagoenez, "bronkoneumonia tuberkulosoa "sortzen zaigu ( oso pronostiko edo aurresan grabea duena berau ).
Beste aldetik, kasu batzutan, infekzio edo zoldura pleuraino heda daiteke, pleuresia sorteraziztuberkulosis pleurala". Kasu honetan, tuberkuluak pleura biszeralean ikus ditzakegu eta isurketa
pleural handia gertatzen da erasotutako aldean.
Likido jeneralki argia izaten da eta zelulak ez dira ugariegi
agertzen, baizik eta, alderantziz, zelula kontuan, eskasak
Agertzen diren zelula eskas horiek linfozitoak dira.
Sarri ba, ez da bazilu tuberkulosorik aurkitzen, Jeneralean, liki4
doa birxurgatzen da eta,beraz, atxekidura batzu besterik ez da gelditzen isurketaren izatearm seinale moduan.
Gainera, tuberkulosisak ondorioztaturiko linfoadenopatia hiliarrek, handiak izanez gero, butxadura bronkiala ekoitzi ahal dute.
Klinikan, eztul narritagarria agertuz. Aipaturiko butxadura handiagoa eta garrantzitsuagoa izanez gero, atelektasia ere gerta daiteke.
Azkenik, bide linfatikotik eta bronkialetik aprte, ba du Kochen baziluak bestelako era bat bere barreiapenerako: bide hem,toge-

tuberkulosis miliarra, zeini esker, gailmak, gure gor-

noa.

putzeko ekonomiaren organu guztietara eta desberdinetara hedatzen
zaizkigu.
Odol-zirkulazioaren bidezko barreiapen hau dela kausa, gaitz
ugariak agertzen dira: biriketan ( batez ere ), gibelean, giltzurrunetan, barean eta abarrekoetan.
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Esaniko gaitz horiek, urrengo berezitasunak dituzten tuberkuluak
dira hots, tuberkulu miliarrak:
1.- tuberkulu miliar guztien t'ulainua berdintsua da.
2.- tuberkuluak griskak dira.
3.- 1. atalean esan duguna kontutan izan arren, esan beharra dago
handiagoak eta ugn riagoak direla goiko lobuluetan, behekoetan baino.
4.- Tuberkulosis miliarraren kasuan, ia ez da inoiz gertatzen gaitzen
kabitazioa eta oso arraru egiten da kerruan bazilu tuberkulosorik

aurkitzea.
5.- Ez dago esan beharrik, nekrosi zentrala ere izango dutela.
Terapeutika espezifikorik ezean, "TUBERKULOSIS MILIAR" delako
hau eratzen duen barreiapen hematogenoa jarraitzean, heriotza gertatzen da, fenomenua hasi zenetik hilabetera eritasun honek duen kon-plikaziorik handiena eta grabeena agertzean, zera, meningitis tuberkulosoa.
KLINIKA

Tuberkulosis prim'rioaren kasuRn, klinika aski latentea eta adierarik gabea izaten da.
Kasu batzuetan, pertsonak ez du inolako klinikarik agertuko eta,
besteetan, alderantziz, sindrome sukarti toxikoa adieraziko du.
Barreiapen hemRtogenoa agertzean, diagnostikatzeko oso zail gertatzen den sindrome suknrti biolentoa sortzen da: gaixoa ahitu, hil,
amaitu egiten da eta bere dinamika sensoriala aldatu. Honelako kasua,
sukar tifoideoaren klinikarekin bat etortzen da eta horregatik, LAN!
DOUZY ren tifo-tuberkulosisa delakoaz izendatzen zaio. Oso grabe gertatzen da zeren, tuberkulosisaren barreiapen hematogenoa tifusarekin
nahastean, kloranfenikola ematen bait zaio; honela, gaixo horren aktibitate inmunitarioa gehiago urritzen dugu oraindik, bere egoera
grabeagotu besterik egiten ez dugularik.
Hala ere, tuberkulosis pulmoiarraren klinikan ikus desakegun
sintomarik bereziena, " eztul narritagarria" eta iraunkorra da.
Oharra: noizbait, posible izaten da eritema, nodoso " eta " keratokonjuntibitis fliktenodularra" direlako fenomenu jeneralak ematea.
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DIAGNOSTIKOA
Klinikas ikusi dugunez, kasu honetan, ez dugu laguntzaile.
Erradiologia: espezifikoa izan daiteke, baina nola klinika adierarik

gabea izaten den, ez da erradiografiarik egitekorik eskatzen prozesu
banal arrunt bat delakoan.
Tuberkulina: adibide klasikoa dugu berau diagnoetikoa egiterakoan.

Proba honetan, tuberkuloproteina pixkr, bat azalaren gainean uzten da

(PATCH TEST ) edo intradermikoki injektatzen ( MANTOUX - EN PROBA ).
Esperimentu honek ez du inolako eraginik edo efekturik tuberkulosisaren kontrako inmunitaterik ez duten pertsonengan, hots, eritasuna
sufritu ez dutenengan, baina, tuberkulinaren kontrako inmunitatea
(zelulen bidezkoa edo espezifikoa ) bilakatu den pertsonen&i,

( jasan duten tuberkulosis baten ondorioz edo "BCG" txertoaz lorturiko inmunizazioaren ondorioz ) erreakzio inflamatorio tipikoa
sortzen da ( proba hasi zenetik 24,48 eta 72 ordutara irakurriko
da): azala gorri bihurtzen da nodulu zentral sendar edo solido bat
agertuz, zeinek, bere ikusketa anatomopatologikoa egiteko mikrosko-

pioz begiraturik,hurrengo berezitasun hauek erakusten dizkigut
1.- Kongestio mikrobaskularra.
2.- Linfozitoak, hodi txikien inguruetan ( eta barruan ere bai ) agertzea.
3.- Kolagenoaren tumefak-lioa ( itxuraz, edema inflamatorioaren ondorioz).
4.- Erreakzioaren punturik maximoan, linfozitoek eta makrofago batzu
eraturiko infiltrazio edo irag-zte bat agertzen da, kapilarren eta benulen barruan, zein inguruetan, izerdi-gurintxen eta gurintxa pilobilgortsuen inguruetan bereziki.
Laburpen gisa,esan dezagun erreakzio inflamatorialagertuz gero
( jeneralki, ez beti ) eritasun tuberkulosoa sufritzen ari den pertsona baten aurrean gaudela.
Herri aurreratuetan ,( Alemania, USA eta abarretan ), tuberkulinizazio indizea oso txikia da; gure inguruetan, ordea ,100% kasutan
positiboa izanik. lipaturiko azken bi lerro hauek haurrei dagozkie.
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Oharraks
a.- Tuberkulinaren proba positiboa izn,teak ez daman nahi derrigorrez, pertsona konkretu horrek tuberkulosisa sufritu izan duenik,
posible baita "BCG" txerto eman ondoren, esaniko inmunitate espezifikoa
izatea, tuberkulosisa inoiz ere jasan ez arren.
Hira edo lau aldiz, "BCG" txertoari buruz hitzegin dugu, baina
orain arte ez dugu azaldu zertan datzan. Tuberkulinaren aurkako zelulen bidezko inmunitatea induzitzea, berau myco-bakteria biziak injektataz posiblitzen dugularik. Tuberkulosisaren kasuan, helburu honetarako, CALKETTE-GUERIN"-en bazilua erabil daiteke. Injekzio-lekuan
eta inguruetako ganglio linfatikoetan ere, zelulen bidezko inmunitatea

bilakatzen da, inmunitate honi dagozkion hipersensibilitate berantiarrezko erreakzioak gertatuz.
Bazilo atenuatuak, sutsituak gertatzen dira eta gaitzak osatu
egiten zaizkigu, bRina zelulen bidezko inmunitateak, aldiz, jarraitu
egiten du.
b.- Bestalde, baliteke tuberkulosisa izan duen pertsonak tuberkulinaren probari neg-tibo ematerik. Hau, honelako kasuetan gertatzen
da:
- sistema linfozitarioa deprimitu edo urritu egiten duten medikamenduak hartzean. Adibidez: kortikoideak, kloranfenikola.
- Kasu batzutan, elgorria edo eta barizela sufritzen ari direnengan.
c.- Tuberkulinaren proba umeengan garrantzizkoa da baina helduei dagokioenz garrantzia nolabait mugatua da.
Koch-en bazilua bera aurkitzeari buruz, primoinfekzioaren kasuan
praktikoki ezina gertatzen dela jakin behar dugu. Salbuespenak: harpe
tuberkulosoaren kasuan eta hodietarako irekidura dutenean.
Azkenik, aipa daiteke tuberkulosisaren primoinfekzioa, jeneralki
eta ia beti oh , rkatu gabe jo ten zaigula, baina, hala ere, garrantzi
handikoa dugu, zeren, tuber ulosis postprimarioa, gertatzerakoan, primoinfekzioaren fokuetatik hasten baita.
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BIRIKAKO TUBERKULOSIS POSTPRIMARIOA
- ere hartzen ditu:
Tuberkulosis honek beste bi iz ón
- Birzoldura edo reinfekzioa.
- birikako tuberkulosis kronikoa.
Tuberkulosi moeta hau, eritasun primarioa gainditu duten edo "BCG"
txertoaz inmunizaturiko pertsonengan agertzen da. Hau dela eta, Koch-en
bazilua-ren kontrako defentsa organikoa, lehenego momentuetatik " es-pezifikoa" izango da, zereh lehenago sufrituko tuberkulosisaren ondo--

rioz, linfozito espezifikoak organismo osoan zehar banaturik izango
baitira.
Koch-en baziluaren etorkiari buruz, bi eratakoak dira ditugun teoriak:
a.- Teoria exogenoa:teoria honen arauera, bazilua kanpotikoa da.
b.- Teoria endogenoa: Kasu honetan, gaitz primitiboak gaixoaren
biriketan iraun ondoren eta kausa desberdin batzurengatik ( diabetisa, haurdunaldia etab) Koch-en bazilua berraktibatu egiten da.
Gaur egun, askoz ere naharoagoa da eritasuna endogenoki hastea.

BIRIKAKO TURPRKULOSIS POSTPRIMARIOAREN BEREZITASUN NAGUSIAK
Tuberkulosis postprimarioaren kokatze naharoena goiko lobuluaren atzeko segmentuan eta baita beheko lobuluaren segmentu apika-lean ere izaten da, hauetan, aureztapena/perfusioaren arteko kozi-entea baziloari komenigarriagoa baitzaio.
Tuberkulosis postprimarioaren ganglio linfatikoen afektazioa,
jeneralki oso eskasa izaten da, eta, batzutan agertu ere ez da egiten.
Reinfekzioaren gaitzak beste leku hauetan ere ager daitezke:
amigdaletan, faringean, digestio aparatuan, azalean eta abarretan.
Kokatze guzti hauek linfatikoen efektasiorik gabe agertzeak,
beste trasmisio edo bidaltze medu bat esistitzea ondorioztatzen
du: eztula egin ondoren kerrua irenstearen bidezkoa, alegia.
Reinfekzioaren gaitza, myco-bakteria tuberkulosoak bonkioluaren eta albeoluaren p-retan izaten duen ugaltzearen ondorioa da.
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Segidan, ohizko erreakzioa gertatzen da, hots, folikulu tuberkulosoak
eratzen hasten dira eta, beraz, inguruko ehun pulmoiarrarean'tuberku-

lu berriak agertzean, gn.itzaren handitzea gradualki gertatzen da.
Zoldura, linfatikoen bidez barreiatzen da, baina, nola oraingoan
lehenengo meomentuetatik " hipersensibilitate berantiarra " delako defentsa-modua izaten den, barreiapen linfatikoa ez da gertatzen; tuber-

kulosis primarioaren kasuan bezain hedatua eta ondorio gisa, linfatiko hikliarrak ez dira afektaturik agertzen.
Beraz, tuberkulosis postprimnrioaren gn.itza, folikuli tuberkulosozko akumulazio edo pilatze batetan datza: folikulu tuberkuloso hauek
kaseifikatzen eta handitzen diren arauera, baterakidek izatera jotzen
dute, gaitz handi-goak sorteraziz.
Puntu honetara heldu garel g rik, eritasuna bi bide desberdin ja-rrai dezake:
a.- Sendapena: "T" linfozitoen bidezko inmunitate zelularrari esker
gertatzen da eta tuberkulosis pulmoiar primarioaren gaitzen sendapena bezalakoa dugu.
b.- SEndapenik ez gertatzerakoan, eritasunak segitu egiten du gero
eta kabitate h-ndiagoak sortuz.
Honelako kabitate h ndiegiak sortzean, baliteko eta jeneralki
horrela izaten da, kabitateak bonkioren bat barneam hartzea harpe tuberkuloso bat eratuz eta beste lobulu batetar gko edo beste birikarako
barreiapen bronkiala ekoitziz, honelakoetan, eritasun kronikoa bilaterala izan daitekeelarik. Faktore honek ( harpeak ), tuberkulosis kronikoaren p-togeniaren elementurik dezisiboena izanik, ondorio batzu
ditu:
1.- Baziluaren bilak era eta ug giketa harpetan arinagoa izatea:
bazilua aerobio hertsia dugu eta foku nekrotikoan dagoen oxigenozko
presioa oso eskasa da, baina foku nekrotiko hori bronkiora irekitzean
noski, presioa handitu egiten da, baziluaren bilakaerarentzako kondizioak askoz ere faboragarriagoak egiten direlarik.
2.- Birika osoan zeharkako barreiapen bronkogenoa, foku neumonikoak eta bronkoneumonikoak agertuz ( birika bietan ).
3.- Gainerako populazioarekiko kutsapen-arriskuaren gehipena,
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beraz, gaixoa bakartaea gauza komenigarria izango litzatekeelarik.
Kasu grabeetan hain handi egin liteke kabitatea, goiko lobuluaren zonakontsideragarria bat bete arte.
Tuberkulosis kronikoa dela eta hil diren pertsonengan eginiko
nekropsietan ikusi r3 enez, arresistentziaren guttimena eta ondorioZ

espero zitekeen bronkoneumonia sufrituz gero, barreiapen hematogenoa
eta, beraz, tuberkulosis miliarra ere gerta daitezke, baina lehenago
ikusiriko

birikako tuberkulosis primarioaren baino maiztasun txikia-

goz.
Azkenik, aipa ditzagun bestelako lau konplikazioa:
1.- Kerru infektatua irenstean infekzioa sor daiteke hesteetan:

ultzera tuberkulosoak.
2.- Kerruaren bidez, beste aldetik, laringearen infekzioa ere ager

dákigdta.
3.- Amiloidosi sekundnrioa.
4.- Pleuresia tuberkulosoa: - pleuraren orrien loditze fibratsua gertatzen da.
eta bi geruza pleuralen arteko atxekidurak agertzen dira, zeintzuri esker
aipaturiko serosa pleuralaren zulapena oso zaila eta ia ezina egiten zaien.

BIRIKAKO TUBERKULOSIS POSTPRIMARIOAREN OINARRIZKO GAITZAK
1.- GAITZ EXUDATIBOAK: Historikoki, denetatik garrantzitsuena " Asmann"
ena da. Gaitz honek beste izen bat ere hartzen du:" iragazte edo infiltrazio goiztar infraklabikularra". Erradiologikoki, oso dentsoa k
diren itzal batzu agertzen dira infraklabikularki, batez ere eskuinako birikan. Tamainua ez da handiegia izaten eta kabitatzeko joera du.
Gaitz honek, jemeralki, sendapenera jotzen du, baina noiz behinka,

ul-

tzeratu egiten da oso klinika grabea sortzen duelarik.
2.- GAITZ EMANKOR-NODULARRAK:
Reinfekzio edo birzoldura endogenoaren gaitz tipikoak dira eta gaitz
exudatiboak baino naharoagoak.
Atal honen garrantzitsuenetarikoak hauexek ditugu:

I

,1
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- " Sinnon"en noduluak.
- "Nairrose fl eta"Hedwall"-en noduluak
- Tuberkulosis azino-nodularrak.
Jeneralki eta erradiologiarei dagokionez, gaitz nodu;lar asko agertzen da lehenengotan, baina baterakideak izatera joera izanik. Itxura
lobul-tua dute eta beraz, fibrosiaren bidezko sendapenera jotzen dute.
Nodulu bakoitzak ez du 2zm-tako tamainua gainditzen.
Amaiera bezala, esan dezagun ezen era emankor-nodularrezko gaitzak
pertsonal sanitarioarengan aurkituak ditugula.
3.- GAITZ FIBRATSUAK:
a.- Fibratsu difusoa: Barreiapen hematogenoa presentatzen duen
tuberkulosisaren ondorioa da. Honelako gaitza aurkitzen deneko per+sona argala da.kronikoki eztula egiten dutenak eta
zeintzurengan, toraxean fibrosizko eta enfisemazko alderdink aldizkntzen diren.
b.- Fibratsu dentsoa : Gaitz era hau birikako erpinetara mugatzen da. Suntsitu eta erretiratu egiten ditu bera kokatzen
deneko fibrak. Bere barruan gaitz kabitatuak aurkezten ditu.
Erradiologikoki, birika baten goiko lobuluaren kondentsazio
bat agertzen da birikaren hilioak oso gora aurkitzen direlarik.

4.- Gaitz kabitatuak: Kasu honetan bi forma ditugu: - goiztarra eta
berantiarra.
Bi kasuetan, sintoma berezi bat agertzen da:hemoptisia.

5.- GAITZ KASEOSOAK ( BRONKONEUMONIA KASEOSOA ): Tuberkulosisak ekoitzirik, birika parenkimaren sendarpenak dira.
6.- GAITZ PSEUDOTUMORALAK ( TUBERKULOMAK ): Gaitz kaseoso bakarrak dira, jemeralki inguruko fibrosiak eso ondo mugatuak, X izpiak erabiliz
zona dentsoak bezala ikusten direnak eta bronkio baten harpa tuberkulosoaren butxadura dela eta sort en zaizkigunak. Klinikari dagokionez,
tumore bronkopulmoiarrekiko diagnostiko diferentziala egiterakoan
arazoak egoten dira.
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7.- GAITZ MILIARRAK : Foku infekziosoen aldetik hodi pulmoiarretarako
irekidura gertatzean eta on , oreneko barreiapen hematogenoak ekoitzirik
Erradiologiâri,dagokionez, gaitz puntiformeak agertzen dira goiko eta
beheko lobuluetan bereziki. Saihetsen gainetik ikus ditzakegu eta, oro
har, puntuztatu bat eratzen dute. Oso gaitz grabea da era miliar hau,
beste leku askotan ere ondorioak bait dakartza.
8.- GAITZ BEREZIAK:
- Agurearen tuberkulosisa:klinika eskasa.
- Zirrotikoengan eta diabetikoengan gertatzen den tuberkulosisa: klinika eskasa eta oso grabea.
- kmakume haurdunengan gerta daitekeen tuberkulosisa.
Haurrari, jaiotzean, BCG txertoa eman behar zaio.

KLINIKA
Hiru faktore aurkezten ditu:
1.- Sindrome orokor toxiko-enfekziosoa :
- izertaldiak
- sukarra
- anoxia eta abar.
2.- Arnasiparatuaren sintomak: eztula, expektorazioa, hemoptisia, isurketa pleurala.
3.- Sintoma Eoespesifikoak :
- eritema nodosoa.
- keratokonjuntibitis fliktenonodularra.
TUBERKULOSISAREN TRATAMENDUA
Tuberlulosisa tratatzeko eritasuna sailkatu egiten da:
0 maila: Pertsonak ez du tuberkuloaz kontaktua izan eta ez du jasa infeziorik. Ea du tratamendurik behar.
I. maila : Tuberkulosiaz kont-, ktua izan du baina ez dago infezioaren
zeinurik. Tratamendu moeta hau egiteke, etxekoen baten batek
tuberkulosisa jasan du, besteek h-mekin kontaktuan jarriz.
Tuberkulina negatiboa izan d-iteke. Profilaxis primarioa deitzen 7,aio trntamendu honi. 5 urte baino gutxiago dutenen ume-
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engan g rrantzi handia du. Hiru hilabeteetan isoniazida emango da.
11. maila: infezio tuberkulosoa, eritasun gabe agertzen da. Tuberkulina positiboada. Txertoa jarri gabe positibatzen da epe batetan. Erradiologia torazikoa normala da eta bakteriologia
negatiboa. Trat mendu honen oinarria honetan datza: infekta.bi egin den pertsona baina tratatu ez dena, bere bizitzan
tuberkulosisa jasateko dituen posibilitateak insoniazida
urte batetan hartzeko duen arriskua, terapuetikoa baino
h.• ndiago delako. 35 urte baino gutxiago dituzten pertsonengan erabiltzen da. Isoniazida urte batetan hartuko da.
III. maila: infekzioa eta eritasun tuberkulosoa agertzen direnean.
Kasu honetan ere bi maila daude:
a.- Tuberkulosisa oraingoa denean: tuberkuloestatiko hauek
erabiliko dira: iso niazida, etambutol eta ripampizina
edo isoniazida, etambutol eta estreptomizina.
Tratamendua 18 hilabeteetan egingo da.
1. Hiruhilabetean 2.
Estreptomizina lgr/egunero

3.

4.

lgr/48orduka ---

5-10mg/kg.

bdrdin

berdin berdin

Etambutol

15-25mg/Kg.

berdin

berdin berdin

Ripampizina

10-20 mg/Kg.

Isoniazida

5. 6.

berdin

berdin

b.- Aurreko tratamendua egitea posible ez denean bi kausagatik: myco-baktária erresistentea izateagatik edo gaixoak
aurreko tratamendua hartu ezin dauenean, bigarrean mai-lako tuberkuloestatikoak erabiliko dira: viomizina, kanamizina etab. Lehen mailako tuberkuloestatikoak baino
toxikoagoak dira.
Kontrolan urtean egin beharko dira.

Ep,-une roko dosia

Tratamenduaren ondorioa ondorio kaltegaka1t egarriak

,
Isoniazida

5-10 mg/kg.
300 m g

/

egune an

Oharpenak

rriak kont rolat aeko
TOG , TPG

Neurit is periferikoa

Baktdri zida. Neuti-

hepatit is

tisaren profilaxia

hipersent sibilitatea

egiteko priridoxina
emango da.

Etambut ola

15-25 mg/Kg.

Neurit is optikoa

Gorri-berde ko-

Gilt zurreunetkko

A za1eko erupzioak

loreen arteko

gaixoetan kontuz

diskriminazio fal-

erabil

i.

ta
Ri_pampi zina--- 10-20 mg/Kg.
600 mg egun.e an

Hepat it is, sukarra,

TOG, TPG

Bakterizida. Ezin
da antikonzeptiboekir

Purpura

hartu bere efektua g
galt zen dutelako
Est rpt omizina

15-20mg/kg

VIII . nerbioaren gaitza Atidiografiak

Giltzurrunetakoa

lgr egunenn

sort zen. du, nefrotoxi-

dutenengan eta

koa .

Kreatinina

zaharrengan kontuz
erabili beh2r da.
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GISA:
Ikusi dugunagatik norbaitek pentsa dezake guk tuber-

Rulosis biriketara era bat eta soilki mugaturiko eritasun bat bezala azaltzean, muco-bakteriak kokatzen direneko beste organuetan
agertzen diren gaitz tuberkulosoak,

biriketako kerrua irenstean

edo barreiapen hematogenoak ekoitziak besterik ez direla.
G r,uza ez da giztiz horrela: hainbat eritasun tuberkuloso
extrapulmoiar ditugu, adibidez:
- tuberkulosis gastrointestinala.
- meningitis tuberkulosoa.
- perikarditis tuberkulosoa.
-peritonitis tuberkulosoa.
- hezurren tuberkulosisa eta abarrekoak.
Gehienak, zer esanik ez, tuberkulosis pulmoiarraren konplikazioak besterik ez dira, b7.j. , baina, esa dugunez, posible da aipaturiko tuberkulosis extrapulmoiarraren bat edo biriketako infekziorik gabe ematea: myco-bakteriak aurkitzen direneko kanpo-hautsa
zuzenki irenstean

tuberkulosis gastrointestinala.

Hala. eta guztiz ere, et- lan osoaren helburua arnas apararatuaren eritasunari soilik dagokionez gero, nahiago izan dut tuberkulois pulmoiarrari buruz hitzegitea, beste tuberkulosisei buruz
idaztea lan honetatik k• npoko gauza delakoan.
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PLEURAKO ERITASUNAK
SARRERA

Pleurak. birika,toraxaren pareta, diafragma eta mediastinoa
estaltzen dituen mintz serosoa da.
Poltsa itxi bat izanez, birika beste inguruko estrukturetatik
isolatua agertzen da.
Pleurak bi orri ditu: biszerala eta parietala. Pleura biszeralak birika estaltzen du, beste guztia parietala izanik.
Pleura parietalak zirkulazio orokorretik arregatzen da, biszerala birikaren zirkulazioag-tik.
Espazio pleuralak normalean ez du gasik edukitzen; bakarrik
isurki serosoaren kantitate minimo bat.
Pleuraren aldaketaren sintoma garrantzitsuena min pleuritikoa
da. Min moeta, h-u p1e ra parietalean hasten da, biszeralak es du
nerbio azkenbururik. Min pleuritikoa asnasketarekin gehitzen da
eta dagokion alboa geldirik edukirik gutxitzen da.Pleura diafragmatikoan mina hasten denean, lepoko atzeko aldera irradiatzen da.
Likido pleuralaren produzioa eta xurgapena indar batzuren menpean agertzen da:
1.- Likidoa ohantze kapilarretik barrurantza eta kanporantza truka
tzeko dauden indar orekatzaileak: Starling-en legea kontutan izanik,
trukatzba transkapilarra honela egingo da:
F= K ( Pc - OPp ) - ( Ppl - OPpl )
Pc = pleurako kapilarren presio hidrostatikoa.
Ppl = espazio pleuralaren presioa.
OP1 plasm ren presio osmotikoa.
OPpl = likido pleuralaren presio osmotikoa.
2.- Drenaje linfatikoa: Pleura biszerala, birikako sistema arterialeko arterioletatik irrigatzen da. Pleura parietalak arteria generaleetatik hartzen du odola. Egoera normalean, indar hauen arteko
orekak isurkiPren xurgapena pleura biszeralaren partetik produzitzen
den abiadura berdinean gertatzen da. Baina prozesu patologikoek
oreka ppurtzean pleurako isurketa sortzen du.
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PLEURAKO ERITASUNEN AZTERKETARAKO ERABILTZEN DIREN METODOAK
1.- Itaunketa eta, azterketa fisikoa:
Min pleuritikoa eta arnasketa gaitza dira sintoma garrantzitsuenak.
Batzutan eztul sikua ere.
Azterketa fisikoaren lehn fasean, igurzpen bat gaitza dagoen
aldean. Likido edo isurkia gehitzen doanean, matideza eta murmurio
besikularr-ren gutxitasuna agertuko dira, mina eta igurzpena desagertuz joanez. F2,se honetan ere, isurketaren goiko aldean, egofonia iz p ngo da.
G-lder-k egiterakoan, beste organo batzu ere aztertuko ditugu:
bihotza, gibela etab.
2.- Erradiologia: erradiologia normak batetan, hots, atze-aurreko
erradiografian, 300

isurki egon arte ez da inolako itzalik

ikusiko. Isurketa kronikoa edo errezidibantea denean fibrosiak
sortzen direnez itzalak aldakorrak izango dira.
Isurkia pleura parietalean, pleura diafragmatikoan eta zisuretako pleuratan pila daiteke.
3.- Isurki pleuralaren azterketa:
Likodoaren azterketa kimiko, bakteriano eta zitologikoak egin
beharko dira.
Azterketa kimikoan datu hauek bilatuko ditugu:
- isurkiaren dentsitatea aztertuko da, exuddo ala trasudado den jakiteko. Dentsitatea 1.016 baino gehiagokoa bada exudado da.
- Rivalta + ala - den jakin beharko dugu.
- Proteinaren kontzentrazioa:
Rivalta + eto, nroteina osoak 40 % baino badira, exudadoa da.
Rivalta negatiboa eta proteinak 3"5% baino gutxiago badira,
trasudadoa.
- Erreakzio fermentatiboak:
LDH gehitzen da:-isurki inflamatorioetan.
- isurkiaren sorrera tumore maligno bat
denean.
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Posfatasa alkalinoarekin berdin gertatzen da.
- glukosa: derrame tuberkulosoetan gutxituta egoten da eta gitz
malignoetan gehituta.
- Kolesterola.
- Lipidoak: derrame kilosoetan eta malignoetan gehituta egoten da.
- Errdakzio serologikoak: batzutan baknrrik egiten dira: salmonelosis, bruzelosis etab, susmatzen direnean.
Azterketa zitologikoa: Ondoko isurkian diagnostiko diferentziala egiteko balio du: isurketa mesoteliala, linfozitarioa, hemorragikoa etab diren jakiteko
Azterketa bakteriologikoa: germen patogenoak eta bazilo tuberkulosoa isolatzen lnguntzen du.
4.- Biopsia pleurala: biopsia pleurala batez ere pleuresia tuberlusoa eta pleurako neoplasien arteko diagnostiko diferentziala egiteko balio du.

HIDROTORAXA

Hidrotoraxa isurki inflamatorioaren pilatzea espazio pleuralean
da.
Isurki honen berezitasunak hauek dira:
- albumina 25 gr. baino gutxiago.
- Rivalta Glukosa gutxi gora behera odolaren bezainakoa.
Etiblogia
- eritasun kardiakoa, hau da lehen kausa.
- eritasun hepatikoa.
- giltzurruneko eritasunen ondorioa.
- anemia grabeak.
- mixedema.
- Meigs-en sindromea: obarioko tumorea+ hidrotoraxa.
Patogenia
Derrame hauek sortzeko mekanismoak hauek dira:
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- pleuraren kapilarren presio hidrostatikoa gehitzea.
- plasmaren presio osmotiko gutxitzea.
- mekanismo biak nahastuta.
K inika: Oinarrizko eritasunaren klinika gertuko du. Isurketa, azu.
terketa fisiko eta erradiologikoaren bidez egurtuko da.
Tratamendua: Oinarrizko eritasunaren tratamendua.

HEMOTORAXA

Hemotoraxa o(rlol hutsa edo diluituta d-.goen pilaketa

espazio

pleuralean da.
Etiolggia: - toraxaren paretaren zauri sarkorrak.

- toraxeko traumatismoak.
- birikako minbizia edo kantzerra.
- mesoteliomak.
- metastasi pleuro-pulmoiarrak.
- pankreatitis akudoa.
Zeinu fisikoak, isurketarenak dira: matidez, murmurioaren eza
eta abar.
Tratamendua: oinarrizko eritasunaren tratamendua.

KILOTORAXA.
Kiloaren pilatzea espazio pleuralean da.

Abdominako kiloa
Pecquet zisternan dagoen kiloa

Hodi torazikora
Husgune edo espazio
Bena subklabioa

pleurala.

Ezkerreko bena iugularra
ETiologia - mediastinoko neoplasiak.

- hodi torazikoaren apurketa traumatikoak.
- abdominako tumorearen metastasiak.
- gehienetan mediastinoko linfomak.
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PLEURITISA
1,› euritisa pleuraren inflamazioari deitzen zaio. Bi eratakoa
izan daiteke: - pleuritis sikua.
- pleurits exud • tiboa, derramea agertzen denean.
Pleuritisa ia gehienetan exudatiboa izaten da eta batez ere birikaren eritasunen ondorioa. Kopuru guztiko 50% tuberkulosisak ekoiztuak.

PLEURITIS SIKUA EDO FIBRINOTSUA
Agente inflamagarri baten eraginari esker, superfizie pleurala
zimurtsua eta latza egiten da, bere fibrinaz aberatsa den exudado kantitate txiki bat ezartzen baita.
Etiopatogenia : narritadura, gehienetan, egitura hurbilen prozesu
batek sortua izaten da. Neumoniak eta infartoa, esate baterako,
pleuritisaz lagundurik gertatzen dira ia-ia derrigorrez. Beste batzutan, ehun konjuntiboaren afekzio orokorretan ( sistematizatuetan ) pleuraren ehun konjuntiboaren parte hartzearen zeinua da.
Askoz ere gutxiagotan, agente narritatailea traumatismo bat izaten dn.
Fisiopatologia:
Mina gutxitzeko, gaitzari dagokion hemotoraxa partzialki gelditurik badago ere, arnas- funtzioaren aldakuntzak desestimagarriak
dira.
Sintomatologia
1.- Subjetiboa: eztul sikua eta eztulaz eta arnasketa sakonaz
h-ndiagotzen len min akudoa eta ondo kokatua. Sukar moderatsua eta
gorputz txarra ere agertzen dira.
2.- Objetiboa: mina, txikiagotzeko arnasketen anplitudearen
gutxitzea. Auskultazizo, igurzpen pleurala entzungo da. Hauek,
igurzpenak, pleuraren orri bien narritaduraren ondorioz ematen dira.
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3.- Azterketa err-diologikoak diafragmaren deshigikortasuna
erakusten du, giharre honen gaineko pleurak parte hartzen duenean.

PLEURITIS HEZEA EDO SEROFIBRINOTSUA
ETIOLOGIA:

- gehienetan tuberkulosoa izaten da.
- pleuritis postinfarto.
- pleuritis kolagenotikoakt. lupus eritematosoan.
. artrits erreumatoideoan.
- pleurits neoplasiko metastasikoak.
- pleuritis postneumonikoak.
- pleuritis birikoak.
- pleuritis pankreatikoak.
- gaitz subfrenikoei dagozkien pleuritsak.
KLINIKA:
Oinarrizko eritasunaren sintomak izango ditu.
Azterketa fisikoan datu hauek bilakatuko ditu:
- toraxaren higidura gutxituta.
- matideza.
- murmurio besikularraren eza.
-ahots bibrazioak gutxituta edo desagertuta.
- auskultazioan, soplo pleurala, espiratorioa.
- batzutan egofonia.
Erradiologia: toraxaren itzak opakua. Itzalaren tamainua
kidoaren kuantitatearen menpen dago.
Ziztadaettertzaile edo punzio exploratorioa: Ziztada aztertzailea, matideza maximoa den lekuan egiten da. Kontutan izango
da, gorago aztertu diren isurkiaren berezitasunak.
Pleuritis interlobarra denean, erradiologikoki bakarrik ikusiko
da, zisura isurkiz beteta agertuz.

EICIEMA
Kasu honetan isurki pleurala uherra da eta leukozito
klear neUtrofiloz beteta.
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Bi kausa nagusi daude:
- tuberkulosisa.
- eztuberkulosoak: estafilokokoak, neumokokoak eta estreptokokoak ekoiztutakoak.

PLEURAKO NEOPLASIAK

P;.eurako neoplasiak
I.-

bi

erat-, koak dira:

metastasikoak.

2.- Primarioak: mesoteliomak.
1.- Metastasikoak:

Hedatuengan, kartzinoma metastasikoak askotan isurketa pleurala sor arazten dute. Pleura gehien erasotzen duten tumoreak hauek
dira:
- birikako

kartzinomak

- bulerreko kartzinomak
-

obarioko

tumoreak.

2.- Primarioak:
Mesoteliomak lekuzko edo hedatuak izan daitezke, Mesotelioma
hedatua malignidade handiko tumore bat da. Azbestoz lan egiten dutenen langileen artean gehien agertzen da, eta 50 urte inguruan.
Askotan, erradiblogiaren bidez bakarrik diagnostikatzen da.
Tratamendua kirurgikoa da.
Pronostikoa edo itxaropena txarra.

NEUMOTORAX ESPONTANEOA EDO BEREZKOA
Neumotorax izena aire edo gasaren pilatzeak espazio pleuralean
hartzen du.
Etiologia: Neumotorax espontaneoa bi eratakoa izan daiteke:
1.- Primitibo eta,
2.- Sekundarioa.
Primitiboa: erpineko anpula orbaintsu bat edo burbuila subpleural
bat apurtzean sortzen da.
Sekundarioa: traumatismo baten edo bronkio eta pleurako eritasun
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baten ondorioak izaten dira, hots, tuberkulosisa, enfisema etab.
Klinika: Hemotoraxa edozein adinetan ager daiteke, Hasiera bat
batekoa da, batzutan indar gogor bat egin ondoren: pisu bat altxatu, igeriketan egin etab.
Hemotoraxaren sintomak hauek dira, hots: min pleuritikoa,
disnea eta eztul pleurala, hauek oinarrizkoenak izanik. Beste batzu hauek dira: sukarra,'izertaldia, botatzeko gogoz, goitikak
eta shocka.
Azterketa fisikoakt
- inspezioan: asimetria toraxikoa: gaitza dagoen aldeko hemitoraxa dilatatuta dago eta saihets arteko espazioak zabalagoak.
- Palpazioa: ahots-bibrapenaren abolizioa.
- Perkusioa tinpanikoa da.
- Auskultazioan, murmurio besikularra abolituta dago.
Erradiologia:
- Birik-ren alde bat hiperargia ikusiko da, trama gabe.
- Bihotza eta aorta alde onera desbideratuta egon daitezke.
- Neumotoraxa txikia denean, ia ez da ikusten.
TRATAMENDUA (Fisiopatologia, urrengo orrian agertzen da).
Arina izan beharko da eta erabiliko diren metodoak neumotoraxaren tamainuaren menpean egongo dira.
Neumotoraxak berezitasun hausk baditu: gazte batengan agertu,
txikia izan, sintoma gutxikoa eta lehen 12 ordutan ez bada tamainoz
handiagotzen, ez da tratamendurik jarri behar.
Neumotoraxa handiagoa bada eta arnas gutxitasuna nabaria,
pleurako airea atara egin beharko da, torazentesis baten bidez.
Batzutan tutu bat sartu beharko da eta jarrita utzi birika osoa
guztiz expanditu arte.
Azken metodo honekin emaitzak ez badira onak, torakotomia
egingo da eta airea sartzen den zuloa hitxi.
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Neumotoraxaren fisiopatologia
Desberdina da, neumotoraxaren ezaugarrien arauera:
1.- Neumotorax hitxia: komunikazioa, presio intrapleurala
positiboa izatera iritsi baino lehen hitxi da. Ondorio funtzionalak hauek dira:
a.- Arnas-funtzioa:

zaila da azpiko birikaren higidura.Restriktibo

moetako aireztapen gutxitasuna ). Aipatutako birika kolapsaturik
dagoenez gero, aireztapenaren gaineko perfusioaren nagusitasuna
ematen da, odol arterialaren eta benosoaren nahastea gertatuz.
b.- Birikao zirkulaziorako, mediastinoaren desbideratzeak ostopoak jartzen ditu.
2.- Neumotorax balbularra: Komunikazioak balbula izango
balitz jokatzen du, Pirearen sarrera utziz baina ez bere irteera.
Era honetan, aireak tentsio handia har dezake. Horregatik, neumotoraz hipertentsibo izena ematen zaio ere.
Ondorio funtzionalak neumotorax hitxian ematen direnak

dira

baina latzagoak.
3.- Neumotorax irekia: Moeta honetan, kanpoarekiko kumunikazioa zabala da eta iragazkor :-.mantentzen da. Aipatutako aurreko bietan ematen diran aldaketa berberak gertatzen dira honrtan.
Honetaz gain, arnas-funtzioa eta birikako zirkulazioa konprometatzen dituzten fenomenu bi nabarmentzen dira: zabun mediastinikoa eta aire pendulua.
Zabun edo banboleo mediastinikoa: mediastinoa, inspirazioan
zehar alde sanorantz eta espirazioan gaixorantz desplazatzen dira.
Aire pendulua: inspirazioan zehar sanorantz eta espirazioan
gaixorantz ignrotzen den aire-masa da.
Azken fenomenu bi hauek, birika sanoaren eta gaixoaren artean dagoen presio-diferentziari esker gertatzen dira.
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PAKIPLEURITISA
Orri pleurak biek erantzirik eta loditurik ( azken hau ehun
konjuntibo fibrotsuaren bilakaerari esker) agertzen dituAn kuadroa da.
Etiologia:
Iraunkorra izan den isurketa pleural baten ondorioa da.
PIhibpatologia:
Loditz'e pleural zabalek bakarrik erasotzen dute arnas funtzioa eta era honetan egiten dute:
1.- Arnas funtzioa: Pleurak azpiko birikari ematen dion zurruntasuna, honen erresistentzia elastikoen gehitzea erak-rtzen du.
Bestalde, aireztapenaren gutxitzea eta ez perfusioarena gertatzen
denez, aireztapena/perfusioa arlazioaren trastornua ematen da.
Azkenez, birika azpipleurnlaren interstizioranzko fibrosiaren
hedapenak bertako kapilarrak bildu eta suntsitzen ditu,difusiorako erabilgarri den superfiziearen gutxitzea dakarrelarik.
2.- Birikako zirkulazioa: ald.e gaixoranzko mediastino ren desbideratzeak mehatxatzen du bereziki.
Sint omat ologia
1.- Agerpen jeneralak: disnea, zianosia eta anoxia-sintomak.
2.- Lekuko agerpenak:
Ikerketa: erasotuta dagoen hemitoraxaren bolumen eta higik
kortasunaren gutxitzea gaitzaren karakter retraktilaren ondorioz.
Palpazioa: Ahots-bibrazioak ez dira nabarmentzen.
Perkusioa: matetasuna.
Auskultazioa: murmurio besikulara gutxituta edo abolitua.
3.- Azterketa erra-, iologikoa: pleuraren alde lodituak egitura edo
estruktura hurbilak erakartzen dituenez gero, erasotuta dagoen
hemitoraxaren bolumena gutxitu, diafragma igo eta mediastinoa desr
bideratzen du.
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ARNASKETAREN GUTXITASUNA
Birikak 0 eta CO aren gasen trukatzea behar den moduan egin
2
2
ezin duenean, geldiunetan eta ariketa egiterakoan, arnasketaren
gutxitasuna sortzen da.
Definizio honek hau esatea nahi du: Pa 0
odolean nahiz eta Pa Co

2

2

gutxituta dagoela

normala edo gehitua egon. Zifra batzu ja-

rriko dira, oxigenoaren eta karbonikoaren mugak zeintzuk diren jakiteko: P 0 2 geldiunean 60mm Hg baino gutxiagoa edo PaCO 2 49

1DM

Hg baino handiagoa.
Arnasketaren gutxitasuna lehen fasean ariketa egiterakoan bakarrik agertuko da, geroago geldiunean ere.
Arnasketaren gutxitasuna akudoa ala kronikoa izan daiteke.
Gutxitasun kronikoaren ezaera ez da gutxitasun hori geldiunean
bakarrik agertzen dela baizik eta arnasketaren funtzioaren eragozpen edo trastornu kronikoa odoleko gasen eragozpenekin eta bere
sintomaz agertzea.
Arnasket2,ren gutxitasunaren kausa primario bi daude:
1.- Arnasketa albeolarren gutxiegia.
2.- Aireztapen eta perfusioaren orekaren galtzea.
kausan, P0 2 gutxituta eta PCO 2 gehituta daude. Klinika mailan moeta hRu gehien ematen dena da.
Bigaren kasuan, P0 2 gutxituta dago eta PCO 2 gutxituta edo
normala da.
ARNASKETAREN GUTXITASUN HIPDXEMIKOA
Kasu honetan Pa0 2 gutxituta egongo da, PCO 2 normala edo gu-

txiagoa izanik.
Gutxitasun moeta hau albeoluen pareta eta birikako interstizioa eritasun batek aldatu egin duenean gertatzen da: sarkoidosi, birikaren interstizioko fibrosia, birikaren edeman, neumonietan eta birikako kolapsoetan.
Egoera guztietan, aireztapen eta perfusioaren arteko oreka
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apurtuta dago, ondorio legez, espazio hilaren gehitzea emanez
eta alferreko aireztapena.
Espazio hilarewgehitzea ez da inoiz, bakarrik gertatzen.
Alferreko aireztapenaren ondorioak hauek dira: birikako benei
itzaultzen zaien odolaren PCO 2 handia eta PO'2 arena txikia. Horregatik, P0 2 normala manteentzeko erabiltzen den mekanismo
homeostatikoa hiperaireztapenean datza. Hiperaireztapenagatik,
CO

2

gehiago eliminatzen da, bere kontzentrazialnormala eta batzu4

tan urriagoa mPntenduz.
Mekanismo honek, arnasketaren kontrol zentrala eta birikak
mekanikoki normalak direnean gertatzen da.
0 aren kontzentrazioa ezin da gehitu zeren jasatzen den odola
2
ondo oxigenatuta baitago eta ezin du oxigeno gehiagorik hartu.
Eritasun hau aurkezten duten gaixoen tratamenduan oxigenoterapiak garrantzi handia du.
ARNASKETAREN 'GUTXITASUN HIPDXEMIKOA ETA HIPERKAPNIKOA
Kasu honetan PCO 2 gehituta eta P0 2 gutxituta dago hipoaireztapen
albeoluarragatik.
Albeoluen hipoaireztapenean albeoluetara sartzen den airea
eta ondorioz, aire-trukatzean parte hartzen duena ez da nahikoa
gthrputzeko beharizan metabolikoak betetzeko.
Birikaren kapilarreetatik heltzen den CO 2 ezin da eliminatu eta PCO 2 arteriala eta albeoluetako PCO 2 orekatuta daudenez,
odoleko PCO 2 ge h itzen da. Gehitze honek, azidosu errespiratorioa sortzen du, Une honetan giltzurruneko konpensapen mekanismoak lanean hasiko dira eta hauek ere ez badira nahiko azidosi
metabolikoa sortuko da.
Albeoluen hipoaireztapenaren kausak hauek dira:
- arnasten den airearen banapena ezberdina denean gertatzen da,
hots, bronkitiko kronikoetan.
- Toraxeko giherre eta hezurretako eritasunetan: poliomielitisa, miastenia, zifoeskoliosia etab.
- Arnasketaren zentroaren jaistaldi edo insensibilitatea CO 2 aren
aurrean: bronkitikth kronikoetan, morfina eta barbituriko intoxika-

- 221-

penetan etab.
- Birikaren ehunen urritze funtzionaletan: pleurako isurketetan.
Arnasketaren gutxitasunaren ondorioak hipoxiari eta hiperkapniari dagozkienak dira.
HIPDXIAREN ONDORIOAK
Hipoxiaren ondorioak beraren gradu, iraupen eta jarri den
arintasunari dagozkienak dira.
Lehen aldatzen diren ehunak, burmuina,-, bihotza, birikako basoak eta gibela dira.
Burmuinak egoera, normal batetan 3ml.minutuko. ehunen 100gr.
ko kontsumatz

ditu. Burmuinak epe batetan oxigenorik ez badu

hartzen gaitz irrebertsiblea sortuko da. Hipoxia latza denean, aldakuntzak disartria, inkoordinaketa, koma eta heriotza izan daiteke.
Nahiz eta hipoxiaren epea laburra izan, buruko kapilarren
permealtasuna gehitu egiten da burmu=ineko edema sortuz.
Oro har, hipoxia moderatuak nerbio sistema zentralaren suminkortasuna gehitzen du, hiperkapniaren ondorioak alderantziz depresorak izanik.
Bihotzeko ehunek 10 ml/minutuko/100 gr ko kontsumatzen ditu.
Koronarioetnko odolztapena edo arregaketa 25% baino gutxiago denean, degenerazio koipetsua, nekrosia eta lekuko hemorragiak
sor daitezke.
AnoxiRren epea luzea denean, ga.itza itzdezina izango da,
nekrosia sortuz, Bihotz hipoxikoa suminkorra da, arritmiak
errez agertuz.Egoera honetan digitalikoak emanez, arritmiak grabeagoak egingo dira. Hipoxia kronik« denean, bihotzaren maiztasuna eta bihotzaren debitoa gehitzen dira eta periferiako odol
basoak dilatatu.
Birikako arteriak hipoxiaren aurrean butxatu egiten dira,
haien erresistentzia gehituz. Egoera konkreto batetan erresistentzia gehitze honek eskuineko bihotzeko gutxitasuna sor dezake.
Gibelak ere hipoxiaren kalteak jasaten ditu baina bere erre-
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serba funtzionalak eta eraberritzeko duen kapazitateak era batetara gordetzen du. Horregatik gaitza jasateko hipoxia latza izan
beharko da, Hipoxia kronikoan, zelulak hiltzen dira eta fibrosiaz
bete beraien hutsuneak.
Odolean hipoxinren ondorio bat polizitemia sekundarioa da. Arnasketaren gutxitasunean batik agertzen da. Hipoxian f eritropoietinaren produzioa gehitu egiten da eta ondorioz hematien kopurua.
Likido extrazelularra eta plasmaren bolumena ere gehitu egiten
dira, batzutan hematokritoa normala mantenduz.
Hipoxia, eta hiperkapniaren arteko ondorioak desberdintzea oso
zaila da.
HIPERKAPNIAREN ONDORIOAK
PaCO

2

gehitzearen ondorio batzu 4 organotan egertsen dira:
Nerbio sistema zentraleaffien ondorioak aldakorrak dira. Ga-

rrantzi handiagoa dute Pa CO 2 aldaketak bere zifrak baino. PCO2
aren gehitzeak, burmuineko basoak dilatatzen ditu eta arregaketa
eta likido zefalorakideoaren presioa gehitu. Gaixoak logale egoten dira, flapping tremor izaten dute, batzutan koman sartzen
dira, burmuineko edema, papilako edema eta EEG aren aldaketak.
Hiperkapnia kronikoan, itzartzean buruko mina izatea arrunta da
gauez CO

aren retentzioaren ondorioz izanik.
2
Giltzurrunak, odoleko pH aren aldaketak konpondu beharko di-

tu. PCO 2 en gehitzearen lehen ordainpide mekanismoa hiperaireztapena da. PaCO 2 gehiago gehitzen bada, giltzurrunek parte hartzen dute. Na + ioia berredukitzen da eta ioi H + iraitzi PO H Na
4 2
edo C1 NH eran eta CO H- birxurgatu.
4
3
+
+
c0 Na arelin elkartzen da eta Na kontzentrazioa plasman ez
3
da ldatzen, baina kloruroarena gutxitu egiten da.
PaCO

gehiago gehitzen denean, mekanismo honek ez du balio2
rik eta azidosia sortuko da.
Atteria pulmoiarra butxatzen da.
Zirkulazioperiferikoa hiperkapniarekin zirkulazio periferikoko basoak edo hodiak dilatatu egiten dira basoen giharren gain
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ekintza zuzen baten bidez baina butxatu ere eragingarri edo estimulo sinpatikoaren bidez. Bietariko bat nagusia izango da eta
ondorioa horren menpean.
Sinpatikoaren eraginkortasunak takikardia eta izdrtaldiak moldatzen ditu. Hiperkapnia handia denean, basodilatazio orokorra sortuko da eta ondorioz hipotentsioa.
Arnasketaren gutxitasunean beste zeinu batzu ere ager daitezke: urdaileko dilatazioa eta ileo paralitikoa.'
Arnasketaren gutxitasunaren diagnostikoa eta bere grabetasuna
odol arterialaren gawen aldaketak emango ditu.
TRATAMENDUA

Tratamenduaren helburuak hauek dira:
1.- bide aereoak aske uztea.
2.- Albeoluetako aireztapena mantentzea.
3.- Eritasun primarioa tratatzea ahal den neurrian.
Gutxitasun hipoxemikoa bakarrik denean, tratamendu etiologikoa
eta oxigenoterapia egingo dira.
ARnasketaren gutxitasunaen hiperkapniko akudoaren tratamendua:
1.- Faktore lehertzailea infekzio bat izaten da. Horregatik tratamendu antibiotikoa, jarriko da eta lehen bait lehen.
2.- Bide aereoak aske utziko dira, aireztapena nahikoa izateko eta
oxigenazioa egokia.
3.- Eztula kontrolatu eta kendu.
4.- Gaixoaren postura edo jarrera aldatu expektorazioa hobetzeko.
5.- Albokt1 mina dagoenean kendu.
6.- Bronkodilatatzaileak, bronkodubxadura dagoenean.
7.- Kerrua ezin bada bota, bronkoaspirapena egingo da.
8.- Oxigenoterapia: eritasun hiperkapnikoan oxigenoa erabiltzeak
arazo gogorrak sortzen ditu, zeren gaixoaren arnasketa karbonikoaren kontzetrazioaz kontrolatzen baita.
9.- Trakeotomia.
10.- Aireztapen mekaniko lagundua.

