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1 Erreferentziasistema eta adigai orokorrak
Enbriologiaren jakintzaarloak jaio aurreko bizialdia eta gorputzaren hastapeneko
garapena aztertzen ditu, arauzkoa zein arauz kanpokoa. Gizakiaren jaio aurreko bizialdian,
kronologia aldetik, bi epe hartzen dira aintzat; batetik, lehendabiziko zortzi asteetako
ernamuinaroa, eta bestetik, gainerako hileetako umekiaroa. Gorputz etorkizunak
egiturari eta morfologiari dagokienez izango dituen ezaugarri gehiengehienak ernamuin
aroan zehar xedatzen eta sortzen dira, eta bizialdi horretan gertatzen dira, gertatu ere,
jaiotorduan eragabetasun edo arauz kanpoko egitura gisa azalduko diren garapenakatsik
gehienak.
Eskuliburu honek buruaren eta aurpegiaren ernamuinaroko garapena du aztergai.
Lehenengo atal honetan, ernamuinaren gorputz osoaren egituratze orokorraren
lehendabiziko urrats nagusiak dira hizpide nagusiki. Bigarren atalean, berriz, gorputzaren
morfogenesiak bereziki buruaren eskualdean dituen ezaugarrien zertzeladak emango dira,
besteak beste, garezurraren, aurpegiaren eta ahoeztarrietako barrunbeen garapenari
dagozkion xehetasunak.
1.1. Izendegia eta erreferentzia sistema
Anatomisten Elkargoen Nazioarteko Federazioa (IFAA 1) anatomia arloko zientzien
inguruko teknologiarekin eta ezagutza zientifikoarekin lotutako ekimenak sustatzeaz
arduratzen ari da 1903az geroztik eta, lan horretan, erakunde nagusia da. Bere
eskumenean ditu, besteak beste, anatomia, zelulen biologia, histologia, ahoaren biologia,
garapenaren biologia, antropologia fisikoa eta albaitaritzazientziak. IFAAk bultzatutako
jardueren artean, anatomia arloko terminologiarako nazioarteko federazioprogramaren
(FIPAT2) lanak daude. Honako hau da programa horren betebehar nagusia: mundu
zabaleko zientzialarientzako terminologia estandarra lantzea eta proposatzea, eta nagusiki
anatomia, histologia eta enbriologia arloetako estandartzat hartzen diren Terminologia
Anatomica, Terminologia Histologica eta Terminologia Embryologica (TE) izendegiak,
hurrenez hurren. Giza enbriologiaren arloko termino espezializatuen bilduma estandarra
Nomina Embryologica izendegiak batu zuen lehenengo aldiz, 1955. urteko Nomina
Anatomica izendegiaren eranskin gisa. Geroztik, enbriologiaren arloko nomenklaturarako
nazioarteko Terminologia Embryologica batzordea arduratu da IFAAren aginduz jakitate
zientifiko berriena eguneratzeaz eta enbriologiaren arlorako nomenklatura estandarra
garatzeaz. TEk ernamuinaren gorputzatalak zein garapeneko gertakariak eta garapen
akatsak izendatzen ditu.
FIPATen gomendio nagusi bat terminoen informaziobalioari dagokio, eta
terminologia batzordeek ahalegin berezia egin dute eskualde jakin bereko egituren izenak
harmonizatzeko, anbiguotasunak baztertzeko eta estandarra unibertsala izan dadin. Ildo
horretatik, homonimoak eta tokian tokiko eponimoak baztertu egin dira. Eskuliburu
honetan, gorputzatalak, egiturak eta adigaiak izendatzean, FIPATren gomendioak eta
oharrak hartu dira aintzat. Salbuespen gisa, inoiz ere, eponimoren bat ere adierazi da,
arrazoi historikoengatik edo literaturan oso erabilera hedatua izategatik.
1
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Izaki baten garapenmaila adierazteko edo jazoera jakin bat garapeneko aldaketen
edo gertakarien segida orokorrean kokatzeko, zenbait erreferentziasistema erabili izan dira
historian zehar, baina, beharbada, kronologia izan da denbora askoan erreferentziaardatz
erabiliena. Giza enbriologian, garapenaren urratsak erabiltzen dira mugarri gisa, kronologia
baino, ernamuinaren morfogenesiaren ezaugarriak eta gertakariak garapenaren segida
orokorrean kokatzeko. Garapenurratsen kontzeptua XIX. mendearen amaieran hizpide
izaten hasia bazen ere, Washingtongo Carnegie Instituzioko enbriologiasailaren sortzaile
Franklin P. Mallek ekin zion urrats horiek sistematikoki definitzeari, lehenengoz, 1914.
urtean. Mallek proposatutako hurbilketa hori areago landu zuen geroago Streeterek ere 3,
eta, azkenik, 1987. urtean, O’Rahillyk eta Müllerek Carnegieren sailkapen integrala
argitaratu zuten. Carnegieren sailkapenean, 23 urrats definitzen dira ernamuinaren
garapenean, gorputzaren barruko zein kanpoko osagai jakinen morfologian oinarrituta.
Gaur indarrean den TEk Carnegieren garapenurratsak bereganatu ditu, eta, beraz,
eskuliburu honetan ere, sailkapen horixe erabiliko da ernamuinaren garapenadina
adierazteko erreferentziaardatz gisa. Bestelako sailkapenak edo irizpideak ere erabili izan
dira giza enbriologian, gehienbat gorputzaren handieraren araberakoak, edo unitatetzat
somiten kopurua edo adinaren egunkopurua hartu izan dituztenak. Ernamuinaren
handiera ez da irizpide unibertsala bilakatu, batetik, ernamuinaren gorputza neurri handi
batean okertuta eta bilduta baitago berez, eta, bestetik, gizabanakoen artean hazkuntza
aldakor samarra delako. Adibidez, 20 mmko espezimen bat Carnegieren 19., 20. edo 21.
urratsekotzat sailka liteke, eta, beraz, haren organoen morfogenesia aurreratuago edo
atzeratuago izan daiteke handiera bereko beste batzuetan baino. Garapen maila somiten
kopuruaren arabera adierazteak ere ibilbide laburra du, denboratarte jakin bateko
ernamuinak besterik ezingo dituelako bereizi: laugarren astera arte ez da oraindik
somitarik sortu, eta bosgarrena bukatutakoan, berriz, dendenak sortuak dira. Azkenik,
egunetan zenbatutako adina ere ez da garapena adierazteko irizpide egokiena izan. Batetik,
enbriologia arloko adituek obulazioaren edo ernalkuntzaren ondorengo egunkopurua
hartzen dute aintzat, eta obstetrizia arlokoek, berriz, nahiago dute unitatetzat azkeneko
hilekoaren hasieraren ondorengo egunak hartzea. Bestetik, espezimen batzuetan,
morfogenesiaren urrats jakin bat egun bat edo bi lehenago bete daiteke beste batean baino.
Garapenurratsetan oinarritutako sistemak badaude deskribatuta beste espezieetan
erabiltzeko ere. Ezagunenen artean, oilotxitetan erabiltzen den Hamburger eta Hamilton
sistema4, edo saguetako Theiler sistema5 daude. Hona, ondoren, Carnegieren
sailkapenerako irizpide eta ezaugarriak6. Sailkapena gorputzaren kanpoko ezaugarrietan
oinarritua da gehienbat, baina badira garapenaren alderdi bereziagoetarako proposatu izan
direnak, adibidez erdiko nerbiosistemaren garapenari egokitutakoa 7.
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Urratsa

Bataz besteko
handiera (mm)

Adina (egunak)

1

0.1–0.15

0

2

0.1–0.2

>13

3

0.1–0.2

4

4

0.1–0.2

56

Ezaugarriak
Ernalkuntza.
Bi eta hamasei arteko zelula kopurua.
Blastozistoa aske.
Blastozistoa lotuta.

Streeter, 1942.
Hamburger & Hamilton, 1951.
Theiler, 1989.
Ezaugarrien definizioen iturria O’Rahilly & Müller, 1987.
O’Rahilly & Müller, 2006.

2

5

0.10.2

712

 Blastozistoa txertatuta, mototsik gabe.
 Trofoblastoa oraindik solidoa (5a azpiurratsean).
 Trofoblastoko tarteak (5b azpiurratsean).
 Aintzirak inguru osoan (5c azpiurratsean).

6

0.3

13

Kareneko mototsak (6a azpiurratsean).
Hastapeneko lerroa (6b azpiurratsean).

7

0.6

16

Notokordaluzakina.

8

1.1

18

 Hastapeneko hobia.
 Notokordakanala.
 Nerbiotolesak ager daitezke.

9

1.4

20

Somitak lehenengoz agertzen dira (13 kopuruan).

10

2.1

22

 Nerbiotolesak erdiko planoan bat egiten hasten
dira.
 Bi eztarriuztai.
 Ikusmenildoa.
 412 somita.

11

3.2

24

 Garaaldeko neuroporoa ixten da.
 Ikusmenbesikula.
 1320 somita.

12

3.9

26

 Isatsaldeko neuroporoa ixten da.
 Hiruzpalau eztarriuztai.
 Goiko gorputzadarren kimuak agertzen.
 2129 somita.

13

4.9

28

 Lau gorputzadarren kimuak agerian .
 Dilistadiskoa.
 Entzumenbesikula.
 >30 somita.

14

6.5

32

 Dilistahobia eta ikusmenkopa.

15

7.8

33

 Dilistabesikula.
 Sudurhobia.
 Antitragusaren hastapena.
 Eskuplaka.
 Gorputzenborra zabalagoa bilakatu da.
 Garunhemisferio etorkizunak nabariak.

16

9.6

37

 Sudurhobia aurpegiaren sabelaldera lekualdatzen
da.
 Betsareko pigmentua nabaria.
 Belarrikolikuluak agertu berri.
 Oinplakak.

17

12.2

41

 Burua handiago.
 Gorputzenborra artezten.
 Sudurbekokietako ildoa nabaria.
 Belarrikolikuluak nabarmenak.
 Hatzerreinuak.

18

14.9

44

 Gorputza kuboitxurakoa.
 Ukondoa eta hatzerreinuak agerian.
 Betazalen tolesak agertzen has daitezke.
 Sudurpunta nabaria.
 Ugatzburuak agertu dira.
 Hezurtzeguneak ager daitezke.

19

18.2

47½

Gorputzenborra luzeago eta artezago.

20

20.7

50½

Goiko gorputzadarrak luzeago eta ukondoetan

3

tolestuta.
21

22.9

52

 Hatz luzeagoak.
 Eskuak elkarrengandik gertuago.
 Oinak ere elkarrengandik gertuago.

22

25.5

54

 Betazalak eta belarriak garatuago.

23

28.8

56½

 Burua biribilduagoa da.
 Gorputzadarrak luzeagoak eta garatuagoak.

11 taula. Carnegieren sailkapeneko irizpideak. Adina obulazio ondorengo egunetan
adierazi da.

Ernamuinaren gorputza bere garapenean zehar okertuta eta bilduta dagoenez gero,
gorputzaren ardatz nagusia, hau da, bizkarrezurrarekin batera isatsetik burualderaino
luzatzen den alegiazko ardatza, ez da arteza, baizik eta bihurgunetankerakoa. Beraz,
gorputzaren atal eta organoek espazioan duten kokapena deskribatzeko erreferentzia
sistema berezi bat erabiltzen da, gorputz helduari dagokionaz bestelakoa.

11 irudia. Erreferentziasistemaren laburpen grafikoa. A. Ernamuinaren gorputza
erdiko planoan moztuta (urdinez), alboko eta sabelaldeko ikuspegitik. B. Alboko
ikuspegia, luzetarako ardatz nagusiari dagozkion erreferentziak adieraziz.

Ardatz nagusi okertu horren bi muturrak espazioko erreferentziatzat hartzen dira
enbriologian: buruaren eskualdeko muturra garaaldea da, eta horren aurkako muturra
isatsaldea (11 irudia). Gorputza ebakitzen duen edozein plano eta alegiazko ardatz hori
elkarzutak direnean, esaten da plano hori ardatzeko plano8 bat dela. Gorputzaren
luzetarako ardatz bihurraren alderdi ahurreko eskualdeak sabelalde izena hartzen du.
Ardatzaz bestaldeko edo ardatzaren alderdi ganbilari dagokiona, berriz, bizkarraldea da9.
Bestalde, gorputza eskuineko eta ezkerreko bi zati berdintsu eta simetrikotan banatzen
duen alegiazko planoak erdiko plano10 izena hartzen du (11 irudia), gorputz heldua
aintzat hartzen denean bezala, eta plano horrek gorputzaren gainazala ebakitzen duen
perimetroari erdiko marra11 deritzo. Erdiko planoaren beste edozein plano paralelo gezi
8
9

Planum axiale. Helduaren gorputzeko zeharkako planoaren baliokide gisa ikus daiteke.
Sabelaldea eta bizkarraldea helduaren anatomia deskribatzeko erabiltzen diren aurrealde eta atzealde
erreferentzien baliokide dira.
10 Planum medianum. Terminologia Embryologicak ez ditu espazioko erreferentziak jasotzen, eta, hortaz,
Terminologia Anatomica (FIPAT, 1998) izendegiaren bideari jarraitu zaio hemen.
11 Linea mediana.
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planoak12 dira. Azkenik, gorputzadarrei bagagozkie, hurbileko eta urruneko
erreferentziak ere erabiltzen dira 13, gorputzenborraren gertutasuna edo urruntasuna
adierazteko, hurrenez hurren, helduaren anatomian erabiltzen diren era berean.
1.2. Adigai orokorren sinopsia
Ahalmena14 zelula batek bestelako edozein bilakatzeko duen gaitasuna da. Zelula
batzuek gaitasun handiagoa dute beste askotariko motako zelulak bilakatzeko, eta beste
batzuek, ostera, gaitasun askoz mugatuagoa dute. Beraz, ahalmenean, mailak bereiz
daitezke: (i) ahal guztia15: gorputzeko edozein organotako zelula bilakatzeko gaitasuna,
karenekoa barne; (ii) ahal handia16: gorputzeko edozein organotako zelula bilakatzeko
gaitasuna, karenekoa izan ezik; (iii) ahal anitza17: hainbat leinutako zelula bilakatzeko
gaitasuna.
Apoptosia edo zelularen heriotza arautua organismoetan berez abiatuta gertatzen
den baliabide bat da. Garapeneko zenbait egoeratan, beharrezkoa da han diren zeluletako
zenbait erauztea edo desagerraraztea; adibidez, osteogenesian zehar, hezur sortu berriari
leku emateko, beharrezkoa da lehendabizi kondrozitoak handik kentzea, edo, eskuaren
garapenean ere, hatzak elkarrengandik bereiz gara daitezen, beharrezkoa da hatzen arteko
ehun hondakinak erauztea.
Atxikimendua18 ahalmenaren murriztapena da, zelulak izan zitzakeen zorietako
bakar bati atxiki izanaren egoera, hortaz gainerako bilakabide guztiak baztertuz.
Atxikimenduan, ondorengo bi maila bereiz daitezke.
(i) Zehaztapena19 atxikimendu atzeragarria da. Zelula bere atxikimenduari eutsiz
bere kabuz ezberdinduko da, baina berezko ez zaion ingurumen batean eta bestelako
eragileen eraginpean ere ezberdin daiteke.
(ii) Xedapena20 atxikimendu atzeraezina da. Zelulak ezberdintzeko gaitasunari
eusten dio bere berezko ingurumenaz kanpo eta berezko ez dituen eragileen artean ere.
Zelula bat xedatua da molekula aldetik aldaketa aproposak eginda baditu, beregan zein
bere belauneko zelulengan bilakabide berezi batekiko atxikimendua bermatzeko, eta,
hortaz, bestelako edozein bilakabide baztertzeko.
Epiteliozelulak vs mesenkima. Epitelioak osatzen dituzten zelulek askotariko
egitekoak betetzen dituzte: gorputzeko gainazalak estaltzen dituzte, kanpokoak zein
barrunbeetakoak; babes emateko hesiak eratzen dituzte, eta substantziak xurgatzen eta
jariatzen dituzte. Zelula geldikorrak dira, elkarri itsatsiak eta oinaldeko mintz bati
kateatuak. Epitelioek ez dute odolhodirik. Gaitasuna dute beren burua konpontzeko eta
birsortzeko, zelulak ugalduz eta hildakoak ordeztuz. Epiteliozelulak mesenkima bihur
daitezke ernamuinaren morfogenesian zehar, eta bada, halaber, alderantzizko bidea ere.

12 Plana sagittalia. Alderdi horretan, gaurko terminologiak ezberdintasun txikiak ditu lehenagoaren aldean;
lehenagoko horretan, erdikoak Planum sagittale medianum izena hartzen zuen eta paralelo guztiak Plana
parasagittalia ziren.
13 Proximalis eta distalis, hurrenez hurren.
14 Potestas.
15 Potestas totalis.
16 Potestas pluralis.
17 Potestas multiplex.
18 Commitment, ingelesezko literaturan.
19 Specificatio.
20 Determinatio.
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Mesenkimazelulak batez ere mesodermatik eta neurri murritzagoan ektodermatik
ere eratorritako ahal anitzeko zelulak dira. Hainbat zelula motako izaeraz ezberdintzeko
gaitasuna dute, besteak beste lokarriehuna, kartilagoa, hezurra, koipeehuna edo linfa
ehuna sortzeko beharrezko diren zelulamota gisa. Zelula izaritxurakoak edo fusiformeak
dira, lokabeak eta itxuraz espazioko antolakuntza nabarmenik gabeak.
Epitelioak osatzen dituzten zelulek badute, baldintza jakin batzuetan, mesenkima
bilakatzeko gaitasuna. Horretarako, zelulen arteko loturak eteteko beharra dute
lehendabizi, besteak beste zelulamintzeko kaderina, lotura estuak eta adherens loturak (1
2 irudia). Gainazaleko molekulak endozitosi bidez barruratzen dira eta mikrotubulozko
zitoeskeletoaren egitura lokatu egiten da, zelulaz kanpoko gaian zehar migratzeko
gaitasuna hartzeko. Badago bide horretan atzera egiteko aukera ere, aipatutako pausoetan
atzerantz eginez, eta, hortaz, mesenkimazelulak epiteliozelulak bilakatu ere egin daitezke.
Gertakaria

Jatorrizko zelula mota

Eratorria

Gastrulazioa

Epiblasto

Mesoderma
Endoderma

Nerbiogangarraren
sorrera

Ektoderma

Ektomesenkima

Somiten desegitea

Somitaren bizkarraldeko zatia

Miotomoak

Somitaren sabelaldeko zatia

Esklerotomoak

Erraiorria

Angioblastoak, endokardiozelulen
aitzindariak...

Gorputzorria

Mesenkima

Alboko mesoderma

12 taula. Epitelioa mesenkima bilakatzemekanismoaren zenbait adibide.

12 irudia. Epitelioa mesenkima bilakatzemekanismoaren laburpena. Epitelio
arruntetan (A), zelulak proteinen bidez elkarri itsatsita daude, hala nola kaderinaren
(kad) bidez, eta integrina (int) proteinek, besteak beste, zelulaoinaldeko mintzari
lotuta eusten laguntzen dute. Bilakatzemekanismoa epitelioko zelulen arteko
lokarriak ahulduz hasten da (B) eta oinaldeko mintza eteteak jarraitzen dio (C).
Oinaldeko mintza gaindituta, mesenkima bilakatu behar duen zelula gai bihurtzen
da zelulaz kanpoko gaian zehar aldameneko ehunetara abiatzeko.

Ezberdintzea21 zelulak bere zoria egikaritzea da, hau da, zelularen berezitze nabaria
eta antzeman dakizkiokeen ezaugarri berriak nabarmen hartu izana.
21 Differentiatio.
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Hasikin22 bat organo baten edo gorputzatal baten garapenaren lehendabiziko
egitura edo zelulatalde ezberdindua da, hazten hasi gabea edo hazten hasi berri dela.
Organo hori hazten hasia delarik, kimu23 izango da morfologiari dagokionez heldutasunera
iritsi arte.
Indukzioa24 zelula baten edo zelulatalde baten zoria eta bilakabidea zelulen arteko
elkarreraginmekanismoen bidez aldatzea da 25. Batetik, beharrezkoa da indukziogile bat,
indukzioa eragiten duen zelula edo zelula taldea. Bestetik, edozein zelula edo zelula talde
ez da gai indukzioseinaleen eragina jasotzeko eta betetzeko, eta, hortaz, esaten da
indukzioseinale jakin bati erantzuten dien zelulak horretarako gaituta daudela. Ondorengo
hirurak dira seinaleak zelula batetik bestera iritsarazteko bide nagusiak.
(i) Zelula batek molekula bat askatzen du zelulaz kanpoko mediora eta difusioz
barreiatzen da, eta aldameneko beste zelula batek bere mintzeko hartzaile baten bidez
molekula hori jaso eta ezagutzen du, eta, hala, zelula barruan, bigarren mailako beste
seinale sorta bat abiarazi.
(ii) Zelula batek mintzeko proteinen bitartez eta bitartekaririk gabe ukitzen du bere
aldameneko beste zelula bat.
(iii) Bi zelulen mintzak elkarri gap motako loturen bitartez elkarlotuta daudelarik,
seinale kimikoa lotura horien bidez artez igarotzen da zelula batetik bestera.
Migrazioa zelulen higikera eta lekualdatze koordinatua da, ibilaldi motzak zein
laburrak eginez. Eboluzioan zehar iraun duen baliabide nagusietako bat da, ez
morfogenesian soilik, baizik eta immunitateerantzunean, zauriak sendatzean eta
angiogenesian ere. Enbriologian, nabarmenak dira, esate baterako, gastrulazioan
mesodermako zelula sortu berriek ernamuindiskoko hainbat tokitara egiten dituzten
migrazioak, edo nerbiogangarreko zelulek ere sortu berri diren tokitik gorputz zabalean
zehar urrutiko hainbat eskualdetara egiten dituzten bideak.
Morfogenesia ernamuinaren garapenean zehar zelula talde batek kokapen jakin bat
hartzea eta elkarrekin zein aldameneko edo inguruko beste zelula taldeekin ere kokapen
aldetik harreman egokian ezartzea da. Kokapen egokiak hartuz, zelulak gai dira organo
baten, eskualde baten edo gorputzatal baten egitura eta eredua sortzeko. Bi mekanismo
nagusi bereiz daitezke:
(i) Morfogenoen gradienteak. Seinale kimiko jakin bat difusioz barreiatzen
denean, kimikoaren kontzentrazioa orduan eta txikiagoa da askatu den zelulatik zenbat eta
gehiago aldendu. Seinale horren kontzentraziomaila jakin baten edo besteren eraginpean
diren zelulek hainbat atxikimendu har ditzakete. Morfogeno izena ematen zaio zelulen
zoria kontzentrazioaren arabera eta gradienteen bidez moldatzeko gaitasuna duen
molekulari.
(ii) Erreskadako indukzioa. Eredu horretan, zelula talde batek lehendabizi
askatutako seinale kimiko baten eraginpean dauden zelulek bigarren seinale bat jariatzen
dute, eta bigarren seinale horrek, berriz, hirugarren seinale bat ere jariaraziko die
hirugarren beste talde bateko zelulei. Gradientearen ereduan ez bezala, erreskadako
indukzioan, hainbat kimikok hartzen dute esku.
Zentzu zabalagoan ere, morfogenesia organo baten edo gorputzatal baten
oinarrizko berariazko egitura hartzea da.
22
23
24
25

Primordium. Literaturan, alemanezko Anlage terminoa ohiko sinonimoa da.
Rudimentum.
Inductio.
Gurdon, 1987.
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Zoria26 zelula batek zelula mota jakin bat bilakatzeko beharra da. Sarritan, zori
mapak erabiltzen dira zelula taldeek hartuko dituzten bilakabideak grafikoki adierazteko.

26 Fate, ingelesezko literaturan.
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2 Lehenengo bi asteak
2.1. Ernalkuntza eta blastomeroen bikoizketa
Gizakiaren garapena espermatozitoak oozitoa ernaltzen duen unean jartzen da
abian. Bi zelula horiek (gametoak27) elkartzen direnean, izaki berriaren lehenengo zelula
sortzen da: 46 kromosomadun zigoto izeneko zelula diploidea28. Ernalkuntzan finkatuta
geratzen da izaki sortu berria osatuko duten zelula guztien eduki genetikoa 29.
Ernalkuntzaren unean, ernamuinaren sexua ere finkatuta geratzen da kromosomei
dagokienez. Oozitoaren sexukromosoma30 beti X motakoa da, baina espermatozitoarena,
berriz, X motakoa edo Y motakoa izan daiteke, eta, hain zuzen, bata edo bestea izateak
erabakiko du zigotoak kromosomei dagokienez izango duen sexunortasuna:
espermatozitoaren sexukromosoma Y bada, orduan, zigotoarenak XY izango dira
ernalkuntza ondoren, eta izaki berria gizonezko izango da, beraz, kromosomei dagokienez;
espermatozitoaren ekarpena X kromosoma bada, ostera, orduan zigotoaren sexu
kromosomak XX izango dira eta, horri dagokionez, emakumezko izango da. Oozitoarekin
topo egiteko, espermatozitoak umetoki osoa behetik gora zeharkatu du eta umetokitutuan
barrena abiatu beharko du. Ernalkuntza biologikoan, oozitoak eta espermatozitoak
umetokitutuaren albo aldeko herenean topo egin ohi dute elkar, oozitoa obulutegitik jaulki
berri dela (21 irudia). Ernalkuntzaren ondoren, zigoto sortu berria alderantzizko
noranzkoan abiatuko da, hau da, berriro ere umetokira bidean, umetokiaren endometrioak
eskaintzen baitizkio ernamuinari hazteko baldintza egokiak.

21 irudia. Ernalkuntza eta zigotoaren lehendabiziko bikoizketak, blastozisto egitura
hartu eta endometrioari itsatsi arte.

27 Gametus.
28 Zygotum. Diploide dela esaten da aitarengandik jasotako 23 kromosomak eta amarengandiko beste 23ak
baditu, hau da, guztira 46 kromosomakoa bada.
29 Salbuespen dira, halere, gizaki berri horren gametoak, horiek haploide izan beharko baitute eta, beraz,
kromosoma kopuruaren erdia besterik ez dute.
30 Nukleoan diren hogeita hiru kromosometan, gainontzeko 22 kromosomak gorputzkromosomak dira eta ez
dute sexunortasunarekin zerikusi, kromosomei dagokienez behintzat.
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Zentimetro gutxiko ibilbide hori betetzeko egun gutxi batzuk beharko ditu, eta han
hasten da mitosi bidez bikoizten, bost bat aldiz bikoiztu ere, zelula bakarra izateari utzi eta
ernamuinaren lehendabiziko egitura ezberdinduak sortzeko.
Gizakiengan, lehenengo bikoizketa ernalkuntza hasi ondorengo 2430 orduen
buruan gertatzen da31. Bigarren bikoizketa 40. orduaren inguruan bukatzen da, eta izaki
berria blastomero32 izeneko lau zelulaz osatua da. Hirugarren egunera orduko, blastomero
kopurua 612koa da, eta 1632koa laugarrenerako. Hamasei bat blastomeroko ernamuina
umetokira iristeko zorian dago eta masusta33 izena ematen zaio (21 irudia). Hogeita
hamabi blastomerodun garaian, ernamuina umetokiaren barrunbera iritsi berria da eta,
egitura aldetik, abian ditu lehendabiziko eraldaketa aipagarriak. Batetik, zelulamultzo
homogeneo bat izateari utzi eta barrunbe nabarmen bat sortu zaio multzoaren
erdigunean34, zelulak periferiara bultzatuz. Bestetik, barrunbearen bazterretako batean,
zenbait zelula elkarretaratuta geratu dira, eta azpimultzo txiki bat eratu dute. Egitura horri
blastozisto35 izena ematen zaio oro har, eta hiru osagai ditu morfologiaren ikuspegitik: (i)
blastozistobarrunbea36, (ii) barrunbearen periferia osoa inguratzen geratzen den
trofoblasto37 izeneko zelulageruza, eta (iii) beztertutako enbrioblasto38 izeneko zelula
multzoa (21 irudia). Une horretatik aurrera, bi zelula talde horiek zori eta bilakabide
ezberdinak izango dituzte. Trofoblastoko zelulak karena bilakatuko dira laster, eta
enbrioblastoko zeluletatik, berriz, ernamuinaren gorputza garatuko da, haurdunaldian
zehar.

22 irudia. Ernamuinaren txertatu aurreko hiru urrats. A. Masusta. B. Askatu
gabeko blastozistoa. C. Askatutako blastozistoa. e: enbrioblastoa; t:
trofoblastoa; bb: blastozistobarrunbea; Zp: Zona pellucida.
Obulutegitik jaulkitzean oozitoak bere inguruan zekarren Zona pellucida izeneko
glukoproteinazko geruza, oraindik ere, blastozisto osoa inguratzen ari da (22 irudia).
Bosgarren egunaren inguruan, blastozistoak geruza hori ezabatzen du entzima egokien
bitartez39, eta, horren ondorioz, itsaskor bilakatzen da. Endometrioa oso gertu du,
handituta eta ernamuina bere baitan hartzeko prest. Blastozistoa endometrioari nahikoa
gerturatzen bazaio, bata besteari itsatsita geratuko zaio eta ernamuina endometrioan
txertatzeko40 bidean jarriko da (23 irudia).
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hertig, 1968.
Blastomerus.
Morula.
Badirudi zelula horiek gaitasuna dutela erdigunera sodioa jariatzeko, eta sodio horri eransten zaion urak sortzen
duela barrunbea.
Blastocystis. Beste espezieengan, arruntagoa da Blastula izena, baina TEk Blastocystus hobesten du gizakiaren
ernamuinerako.
Cavitas blastocystica.
Trophoblastus. Lehenago arrunta zen Massa cellularis externa izena ere.
Embryoblastus/ Pluriblastus serior/ Massa cellularis interna.
Blastozistoaren bi egoera bereizten dira, Zona pellucida urratu baino lehenagokoa (Blastocystis capsulata) eta
ondorengoa (Blastocystis libera).
Implantatio.
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23 irudia. Blastozistoaren egitura, txertatzea abiatzeko zorian dela. e:
enbrioblastoa; t: trofoblastoa; en: endometrioa; bb: blastozistobarrunbea.
2.2. Txertatzea eta hastapeneko barrunbeak sortzea
Endometrioa ukitzearen ondorioz, trofoblastoko zelulak azkar ugaltzen hasten dira
eta askok galdu egiten dituzte beren zelulamintzak. Sinzitio izena hartzen duen mintzik
gabeko zelulamasa itxurako egitura horrek gaitasun berezia du ostalariaren ehunak
urratzeko eta hara barruratzeko. Trofoblastoko zeluletan, sinzitioegitura hartzen dutenei
sinzitiotrofoblasto41 esaten zaie, eta gainerako guztiek zitotrofoblasto42 izena hartzen
dute (24 irudia). Ernamuina endometrioan txertatzen hasi berri dela, enbrioblastoan, bi
zelulageruza bereiz daitezke (24 irudia). Epiblasto43 izena hartzen dute trofoblastotik
gertuen kokatuta daudenek, eta hipoblasto44 deritzo barrunbeari begira
trofoblastoarengandik aldenduen kokatutako zelulek osatzen duten taldeari. Epiblastoko
zelula taldearen erdigunean ere, segituan, barrunbe berri bat sortzen da, amnion
barrunbe45 izenekoa; txikia izango da hasiera honetan, baina, ikusiko denez, hurrengo
asteetan, berebiziko garrantzia hartuko du. Amnionbarrunbe sortu berria epiblastoko bi
zelulageruzen artean geratzen da. Geruzetako bat hipoblastoa ukitzen ari da. Itxura lodia
duen geruza hori eratzen duten zelulak garai samarrak dira, eta zelula horien nukleoak
hainbat mailatan edo altueratan kokatuta daude 46. Epiblastoko zelulek eta aldameneko
hipoblastoko zelula txikiagoek bi geruzadun diskoa osatzen dute, lehenengoz.
Aurrerantzean, epiblastoa aipatzen den bakoitzean, disko horretako zelulez ariko gara.
Zitotrofoblastoa ukitzen duen amnion47 izeneko beste geruza, berriz, meheagoa da eta
amnioblasto48 izeneko zelula zapalagoek osatzen dute.
Bi geruzadun diskoari gagozkiola, lehendabiziko espazioko erreferentzia dugu orain:
epiblastoak diskoaren bizkarraldeko aurpegia osatzen du, eta hipoblastoak, berriz,
sabelaldeko aurpegia.
Hipoblastoko zelulak txikiagoak dira, oro har, epiblastokoak baino. Kuboitxurakoak
dira horietako zenbait, bereziki epiblastokoekin batera diskoa osatzen dutenak.
Hipoblastoko zenbait zelula zapalagok, berriz, diskoz kanpora migratzen dute eta
blastozisto barrunbea barrutik tapizatzen duen ernamuinez kanpoko endoblasto izeneko

41
42
43
44
45
46

Syncytiotrophoblastus. Berez mintza galdu ondoren zitotrofoblastotik sortutako zelulak dira.
Cytotrophoblastus.
Epiblastus.
Hypoblastus.
Cativas amniotica.
Nukleoen kokapen horiek direla medio, ematen du geruza bat baino gehiago dagoela, berez zelula bakarreko altuera
badu ere. Mota horietako epitelioei sasigeruzadun epitelio (Epithelium pseudostratificatum) izena ematen zaie.
47 Amnion.
48 Amnioblasti, Cellulae amniogenicae.
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mintz mehea osatzen dute49. Endoblasto hori gehitu zaionean, blastozistobarrunbea behin
behineko edo lehenengo mailako gorringozorroa50 bilakatu da.

24 irudia. Ernamuinaren egitura, txertatzen hasi berri dela. st:
sinzitiotrofoblastoa; zt: zitotrofoblastoa; am: amnioblastoak (oro har, amnion); ab:
amnionbarrunbea; gz: lehenengo mailako gorringozorroa; h: hipoblastoa; eke:
ernamuinez kanpoko endoblastoa; e: epiblastoa; d: bi garuzadun diskoa (gorriz).

Bederatzigarren egunaren inguruan, ernamuina endometrio barruan dago guztiz,
sartu den azkeneko muturra izan ezik. Azken hori ere itxieraorbainak51 laster estaltzen
duenean, ernamuina endometrioaren barruan erabat txertatuta geratu da (26 irudia).
Lehenengo mailako gorringozorroa sortu bezain laster, ernamuinez kanpoko
endoblastoaren eta zitotrofoblastoaren arteko tartean, ernamuinez kanpoko erretikulu52
izeneko saretankerako eta zelularik gabeko gai lasai bat sortzen da. Hasieran, hutsune
txikiak besterik ez badira ere, tartetxo horiek bat egin ahala, barrunbe bakun handiago bat
sortuz doaz (25 eta 26 irudiak): korionbarrunbea53.
Korionbarrunbea ernamuinez kanpoko erretikuluaren lekua hartuz doa gutxika,
zitotrofoblastoaren eta endoblastoaren artean.
Bigarren astea amaitzear dela, ernamuindiskoaren mutur bateko epiblastoko zelulak
azkar ugaltzen hasten dira. Toki horretan, hastapeneko lerroa sortuko da ordu gutxiren
buruan (ikus gastrulazioari dagokion atala). Orain, zelula sortu berriek ernamuinez
kanpoko mesoblasto54 izena hartzen dute (26 irudia). Sortu eta segituan, abiatu egiten
dira, bi norabidetan. Batetik, zitotrofoblastoari erantsita hedatzen dira, eta haren
barrualdeko aurpegi osoa tapizatuko dute laster. Amniona une horretara arte
zitotrofoblastoari erantsita bazegoen ere, mesoblastoa tartekatu da orain bien artean, eta,
beraz, une hortik aurrera, mesoblastoa izango da amnionari kanpotik eransten zaion
geruza. Bestetik, ernamuinez kanpoko mesoblastoko zelulek amniona eta lehenengo
mailako gorringozorroa ere kanpotik guztiz inguratzeko hedatzen dira, hau da,
ernamuinez kanpoko endoblastoaren kanpotik.

49 Endoblastus extraembryonicus. Baita zelomaz kanpoko mintza ere (Membrana exocoelomica). Lehenago,
Heuser-en mintz izena ere ematen zaitzaion (Heuser, 1932; Heuser & Streeter, 1941), gaurko TE izendegiak aintzat
hartzen ez badu ere. Ustez, hipoblastoko zelulak dira (Luckett, 1978); hala ere, badago mesoblastotik sortuak
direlako ustea adierazi duenik ere (Hertig & Rock, 1941).
50 Saccus vitellinus primarius, Vesicula umbilicalis primaria.
51 Obturamentum fibrosus in loco implantationis, Obturamentum occludens.
52 Reticulum extraembryonicum, Magma reticulare.
53 Cavitas chorionica.
54 Mesoblastus extraembryonicus.
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25 irudia. Ernamuinaren eta karenaren egitura, txertatzea aurreratua dela. zt:
zitotrofoblastoa; st: sinzitiotrofoblastoa; tt: trofoblastotarteak (batzuk amaren
odolez beteak); k: kapilarrak; am: amniona; ab: amnionbarrunbea; h: hipoblastoa;
e: epiblastoa; d: bi geruzadun diskoa; gz: lehenengo mailako gorringozorroa; eke:
ernamuinez kanpoko endoblastoa; ee: ernamuinez kanpoko erretikulua.

26 irudia. Ernamuinaren eta karenaren egitura, txertatzea bukatzear dela. Geziz
adierazi dira mesoblasto sortu berriaren migrazioaren norabidea eta ernamuinez
kanpoko endoblastoaren mutur lokabeen hurrengo higikeraren norabidea. st:
sinzitiotrofoblastoa; zt: zitotrofoblastoa; tt: trofoblastotarteak; gz: lehenengo
mailako gorringozorroa; k: korionbarrunbea; eke: ernamuinez kanpoko
endoblastoaren mutur lokabeak; aeke: askatutako ernamuinez kanpoko
endoblastoa.

Aldi berean, beste gertakari bat da abian. Gorringozorroko ernamuinez kanpoko
endoblastoaren zenbait puska (diskotik aldenduenak, hain zuzen) askatu egiten dira
endoblastoko gainerako zeluletatik, eta, ondorioz, gorringozorroa urratu eta, aldi labur
baterako, eten egiten da (26 irudia). Puska horiek hondakin gisa besterik ez dute iraungo
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korionbarrunbearen bazter batean, eta ez dute haurdunaldian zehar bestelako eskuhartze
aipagarririk izango (27 irudia). Diskoari oraindik ere lotuta geratzen zaizkio, berriz, askatu
ez diren gainerako endoblastozelulak. Puska horien ertz lokabeek elkarrekin bat egingo
dute segituan, gorringozorro txikiago bat eratzeko (26 eta 27 irudiak): behin betiko edo
bigarren mailako gorringozorroa55.
Laburbilduz, mesoblastoko zelulek bi geruza sortu berri dituzte; bat zitotrofoblastoa
barrutik tapizatzen ari da, eta besteak ernamuindiskoa, amniona eta behin betiko gorringo
zorroa inguratzen ditu. Bi geruzen arteko espazioa korionbarrunbeak hartzen du, eta
ernamuina barrunbe horretan bakartuta geratu da, loturatxortena56 deritzon zatiki labur
bati lotuta (27 irudia). Ernamuinak egitura horrekin bukatzen du bere garapenaren
bigarren astea, eta hortik abiatuko da segituan hasteko den gastrulazioa.

27 irudia. Ernamuinaren eta karenaren egitura, bigarren astearen amaieran. tt:
trofoblastotartean; st: sinzitiotrofoblastoa; zt: zitotrofoblastoa; k: korionbarrunbea;
h: ernamuinez kanpoko endoblastoaren hondakinak; ekm: ernamuinez kanpoko
mesoblastoa; gz: gorringozorroa; lt: loturatxortena; ab: amnionbarrunbea.

2.3. Karena
Lehenengo bi asteetan zehar, ernamuinak difusioz bereganatu izan ditu beharrezko
izan dituen elikagaiak, baita metabolismoaren hondakinak kanporatu ere. Bigarren
astearen amaiera aldera, ernamuinaren eta amaren odolen artean, elikagaien eta
hondakinen trukerako organo berezia garatzen hasten da, askoz ere eraginkorragoa:
karena57. Karena garatzeko lehenengo urratsa sinzitiotrofoblastoaren periferiako
eskualdean egiten da, bederatzigarren egunaren inguruan, trofoblastoko tarteak58 izeneko
hutsune txikiak sortzen hasten direnean (25 irudia). Sinzitioak bere aldameneko
endometrioko odolhodiak barruan hartu ahala, hodi horien barruko odola trofoblastoko
tarteetara isurtzen da. Hurrengo egunetan, zitotrofoblastoko zelulez osatutako luzakinak
55
56
57
58

Saccus vitellinus secundarius, Vesicula umbilicalis secundaria.
Pedunculus connectans.
Placenta.
Lacunae trofoblasticae.
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periferiarantz proiektatzen hasiak dira, amaren odolez betetzen hasiak diren trofoblastoko
tarteetarantz, hain zuzen, eta lekua hartuz doaz trofoblastoko tarte baten eta
aldamenekoaren arteko bitarteetan (25, 26 eta 27 irudiak). Luzakin horietatik korionaren
mototsak59 izeneko luzakinak garatuko dira laster, eta horiexek izango dira trofoblastoko
tarteetatik ernamuinarentzako elikagaiak bereganatzeko gaitasuna duten egiturak. Adin
horretan, motots bakoitza zitotrofolastoko zelulamultzo txikiz eta sinzitiotrofoblastoz
osatuta dago eta esaten da lehenengo mailako mototsa60 dela.
Bigarren astearen amaieran, ernamuinez kanpoko mesoblastoa sortu da,
zitotrofoblastoari erantsia, eta, hirugarren astearen hasieran, mesoblastoko zelulak
lehenengo mailako motots barruetara luzatzen hasiak dira, luzakin horien muin edo
erdiguneko ardatz gisa. Egitura horretako mototsak bigarren mailakoak61 dira.

28 irudia. Karenaren hastapeneko garapenaren sinopsia, Carnegieren 5. eta 7. urrats
bitartean. h: erorkizuneko odolhodiak; z: zitotrofoblastoa; s: sinzitiotrofoblastoa; tt:
trofoblastoko tarteak; ekm: ernamuinez kanpoko mesoblastoa; 1. m: lehenengo
mailako mototsa; 2. m: bigarren mailako mototsa.

Hirugarren astean zehar, lehendabiziko odolhodiak sortzen hasiak dira ernamuin
diskoko mesoderman zein ernamuinez kanpoko mesoblastoan, besteak beste, lotura
txorteneko eta trofoblastoko mesoblastoan. Mesoblasto horretan sortutako hodiak disko
barruan sortutako hodiekin harremanetan dira hasierahasieratik, hau da, karena, odol
hodi sortu berri horien bitartez, ernamuindiskoarekin dago harremanetan.

210 irudia. Karenaren behin betiko egitura, hirugarren mailako mototsak garatu
ondoren eta mototsen geruzetako gehienak desagertu ondoren. eo: oinaldeko
erorkizuna; eh: endometrioko odolhodiak; kt: korion trinkoa; tt: trofoblastoko
tarteak; m: hirugarren mailako mototsak; ze: zilborrestea; za: zilborarteria(k); zz:
zilborzaina.
59 Villi.
60 Villus primarius.
61 Villus secundarius.

15

Bigarren mailako motots barruko mesoblastoan odolhodi berriak sortu direnean,
motots horiek hirugarren mailakoak62 dira (29 irudia), eta gaitasuna dute kareneko eta
umetokiko odolen arteko trukea abian jartzeko.
Ernamuina endometriora guztiz sartu ondoren, mototsek ez dute karenaren
perimetro osoan irauten, soilik iraun ere loturatxortenetik gertuen den alderdian.
Karenean mototsez hornitua irauten duen eskualdeari korion trinko63 deritzo, eta zati
horrek eusten dio aurrerantzean ere endometrioarekiko harremanari (210 irudia).
Gainerako mototsik gabeko zatiak korion soil64 izena hartzen du. Endometrioan ere,
zenbait eskualde bereizten dira. Bada, korion trinkoa itsatsia duen eta harreman zuzena
duen zatia, aberatsa odolhodi eta guruinei dagokienez, oinaldeko erorkizuna65 da. Korion
soila inguratzen duen zatia, berriz, erorkizun kapsulatua66 da. Azkenik, karenarekin
harreman zuzenik ez duen gainerako endometrioari paretako erorkizuna67 esaten zaio.

210 irudia. Korionaren eta erorkizunaren zatiak eta eskualdeak. ab: amnionbarrunbea;
oe: oinaldeko erorkizuna; ep: paretako erorkizuna; ek: erorkizun kapsulatua; kb: korion
barrunbea; kt: korion trinkoa; ks: korion soila; b: umetokiaren barrunbea.

Trofoblastoko tarteek, odolez bete ondoren, elkarrekin komunikatutako 1038
gelatxo edo funtziounitate osatzen dituzte, motots arteko espazio68 izenekoak. Gelatxo
horietako bakoitza endometrioko arteriek eta zainek odolberritzen dute, eta, horrez gain,
odol horretan bustitzen dira mototsen adarkadurak ere. Horietako motots batek edo bik
osatutako gingiletako bakoitzak kotiledoi69 izena hartzen du. Haurdunaldian zehar ez ohi
da amaren eta umekiaren odolen artean inolako nahasketarik gertatzen. Haurdunaldiaren
hasieran, sinzitiotrofoblastoak, zitotrofoblastoak, ernamuinez kanpoko mesoblastoak eta
ernamuinaren odolhodien endotelioak banatzen dituzte biak, baina, laugarren hilerako,
zitotrofoblastoa eta mesoblastoa ia guztiz desagertu dira eta ernamuinaren odolhodien
endotelioa sinzitiotrofoblastoa ukitzen ari da. Haurdunaldiaren bukaerara orduko,
sinzitiotrofoblastoko zelulen nukleoak ere desagertu egin dira eta ernamuinaren odola
kareneko hodien endotelioak besterik ez du amaren odolarengandik banatzen, hau da,
ernamuinaren hodiak amaren odolarekin harreman zuzenean daude. Egitura horretako
karena, gizakiona besteak beste, hemokorionikoa70 da.
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Villus tertiarius.
Chorion frondosum. Trofoblastoak eta ernamuinez kanpoko mesoblastoak osatzen dute.
Chorion laeve.
Decidua basalis. Ernalziklo bakoitzean hilekoarekin batera edo haurdunaldiaren amaieran ere erditzearen
ondoren jalkitzen den ehunak mintz erorkizuna edo dezidua izena hartzen du (decidere: erori).
Decidua capsularis.
Decidua parietalis.
Spatium intervillosum.
Cotyledo, Lobulus.
Placenta haemochorialis.
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3 Hirugarren eta laugarren asteak
Espezien eboluzioan zehar, gorputzaren egiturari dagokionez, goimailako
organismoetan garatu izan diren zenbait ezaugarri nagusi giza ernamuinean ere agertzen
dira hirugarren eta laugarren asteetan. Ezaugarri horien artean, nerbiohodia eta somitak
daude, eta batez ere gorputzenborrak behin betiko hartzen duen zilindroegitura.
Eraldaketa nagusiotan, gastrulazioa abiatzen da lehendabizi, eta, ondoren, ia aldi berean
gertatzen dira neurulazioa, mesodermaren zatikatzea eta ernamuindiskoaren barnebiltzea,
laugarren astean zehar nagusiki. Gertakari ezin garrantzitsuago horiek hurrengo ataletan
izango dira hizpide. Azpimarratu beharrekoa da aldi berean jazotzen direla, hemen banaka
deskribatuko badira ere (31 irudia).

31 irudia. Morfogenesi orokorraren gertakari nagusien kronograma egun
kopuruaren, asteen (kolorekodez) eta Carnegieren sailkapeneko urratsen arabera71.

3.1. Gastrulazioa
Bigarren astearen bukaeran, ernamuina epiblasto eta hipoblastogeruzez osatutako
disko bat da. Gastrulazio72 izena hartzen dute, oro har, bi geruza horien bitartean
hirugarren zelulageruza bat gehitzeraino daramaten gertakariek. Morfologiari dagokionez,
gastrulazioaren lehendabiziko urrats nagusia hamahirugarren edo hamalaugarren egunean
egiten da, epiblastoko zelulak diskoaren muturretako batean azkar ugaltzen hasi eta
hastapeneko lerro73 izeneko ildo txiki bat sortzen dutenean (32 irudia)74.

32 irudia. Carnegieren 6. urratseko epiblastoaren bizkarraldea, amniona erauzi
delarik. Garaaldeko eta isatsaldeko erreferentzia berriak adierazi dira. epi:
epiblastoa; hl: hastapeneko lerroa; am: amniona, moztuta.
71 Gastrulazioa zehazki zein egunetan amaitzen den definitzeko irizpide garbirik ez da ezagutzera eman. Kronograma
horretan, aintzat hartu da gastrulazioak morfologiari dagokionez dituen lehendabiziko ezaugarriak Carnegieren 6.
urratsean antzematen direla, eta 9. urratsera orduko mesoderma sortu berria bere garapenari dagozkion hurrengo
eraldaketei ekiten ari zaiola, besteak beste ardatz alboko mesodermaren zatikatzeari.
72 Gastrulatio.
73 Linea primitiva, Linea gastrulationis.
74 Ugaltzegune hori denbora luzez ezagutu izan da primateengan zein gizakiengan, eta ustea da han sortzen dela
ernamuinez kanpoko mesoblastoa ere, besteak beste, lotura-txortenekoa eta beharbada kareneko mototsetakoa ere
(Hill, 1932; Florian, 1933; Luckett, 1978).
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Hastapeneko lerroa diskoaren bazterbazterretik erdigunerantz luzatzen da, baina ez
da erdiguneraino iristen. Asimetria horrek espazioko erreferentzia berri bat ematen dio
ernamuinari: lerroaren kokagunea den muturra gorputzenborraren isatsaldeko muturra
bilakatuko da geroago, eta, hori delaeta, diskoaren isatsaldetzat hartzen da. Lerroaz beste
aldeko muturrean, berriz, burua garatuko da, besteak beste, eta, beraz, garaaldeko
erreferentzia bihurtzen da. Hastapeneko lerroa egitura bakuna da eta erdiko planoan dago.
Hortaz, ernamuinak badu aurrerantzean eskuineko eta ezkerreko alderdi bat ere,
hastapeneko lerroaren bi alderdietako bakoitzean.
Hamabosgarren egunean, hastapeneko nodo75 izeneko goragune txiki bat sortu da
hastapeneko lerroaren garaaldeko muturrean, eta, nodoaren eta lerroaren artean,
hastapeneko hobi76 izeneko zulogune txiki bakun bat mugatzen dute (33 irudia).

33 irudia. Carnegieren 8. urratseko diskoaren bizkarraldeko ikuspegia, amniona
erauzitakoan. am: amniona, moztuta; kmes: ernamuinez kanpoko mesoblastoa,
moztuta; lt: loturatxortena; hl: hastapeneko lerroa; h: hastapeneko hobia; n:
hastapeneko nodoa.

Hastapeneko nodoan eta lerroan, epiblastoko zelulak oso azkar ugaltzen ari dira.
Ugaldu ahala, mesenkima bilakatzeko bidea hartzen dute eta epiblastoaren oinaldeko
mintza zeharkatzen dute, ondoren haren azpian kokatzeko. Kokapen horretatik,
mesenkimazelula sortu berriak, epiblasto eta hipoblasto geruzen bitartetik, diskoaren
periferiara bidean migratzen hasten dira, eta laster bi geruzen arteko bitartea ia osorik
betetzen dute, eta ernamuin barruko mesoderma77 izeneko geruza edo zelula talde
nagusia osatu (34 irudia). Gastrulazioak aurrera egin ahala, hastapeneko lerroa ere,
gutxika, diskoaren erdigunerantz areago luzatuz doa.
Epiblastoko zelulek hastapeneko lerroan ugaltzen eta mesodermara azpiratzen
jarraitzen dute astebete inguru78. Ezaguna da barruratzeko hartzen duten toki zehatzak
baldintzatu egiten duela zelula horien bilakabidea, hau da, mesodermazelula berrietatik
garatuko diren ehun eta zelulamotak halakoak ala bestelakoak izango direla epiblastoko
aitzindari horiek lerroan duten kokapena eta barruratzeko tokia hura ala beste izan den

75 Nodus primitivus.
76 Fovea primitiva.
77 Mesoderma embryonicum.
78 Gastrulazioaren hasiera hamahirugarren egunaren inguruan hastapeneko lerroa agertzearekin batera hasten dela
onartzen bada ere, ez dago garbi noiz eman daitekeen bukatutzat. Carnegieren 8. urratsean, garbi hauteman dakioke
epitelioari mesenkima bilakatzen, hemeretzigarren egunera arte gutxi gorabehera. Hurrengo urratsean hasita daude
bai neurulazioa eta somitak agertzea, eta, beraz, onar daiteke gastrulazioa garai honetara iritsi orduko bukatua dela.
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arabera (35 irudia)79. Adibidez, hastapeneko nodoan barruratzen diren zelulek notokorda
eta ardatz alboko mesoderma sortuko dituzte, eta lerroaren isatsaldeko zatikian
sartutakoak, berriz, ernamuinez kanpoko mesoblasto bilakatuko dira (ikus aurrerago ere).

34 irudia. Carnegieren 8. urratseko ernamuindiskoaren histologia, hastapeneko
lerro azpian gastrulazioa abian dela80. Hastapeneko lerroan, epiblastoko zelulak
ugaldu eta mesenkima bilakatzen ari dira, oinaldeko mintza eten ondoren epiblasto
eta hipoblasto bitarteko tokia hartuz (geziek migrazioaren norabideak adierazten
dituzte). hl: hastapeneko lerroa; m: epiblastoaren oinaldeko mintza; eb: epiblasto;
mes: mesoderma; hb: hipoblasto; gz: gorringozorroa; ab: amnionbarrunbea; am:
amniona; k: korionbarrunbea.

35 irudia. Gastrulazioan zehar mesoderma bihurtuko diren zelulen zorimapa 81,
hastapeneko hobira eta lerroaren zatikietara barruratzen diren zelulak
mesodermaren zein zatiren jatorri bilakatuko diren adieraziz. Korda aurreko
xaflaren (kx) eta estoldamintzaren (e) kokapenak adierazi dira, espazioko
erreferentzia gisa. n: hastapeneko nodoa; bm: buruaren mesenkima; aa: ardatz
alboko mesoderma; b: bitarteko mesenkima; a: alboko xaflaren mesoderma; k:
ernamuinez kanpoko mesoblastoa.
79 Hastapeneko lerroa agertu berri dela barruratzen diren zelulak ahal handikoak dira, barruratzen diren unean
behintzat (barruratu berritan, segituan zehaztatzekoak dira, beren kokapenaren arabera). Lerroa luzatu ahala, zelula
horien ahalmena murriztuz doa eta laster toki jakin bateko zelulak ahal anitzeko bilakatzen dira. Halaber,
hastapeneko nodoko zelulek gorputzaren egitasmo-maparen informazioa dute (Lemaire & Kodjabachian, 1996) eta,
beraz, antolatze-gunetzat har daitezke (ikus aurrerago antolatze-guneen kontzeptua). Nodoko zeluletatik,
notokordako mesoderma garatuko da, besteak beste.
80 http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
81 Saguetan lortutako datuetan oinarrituta (Smith et al., 1994; ikus halaber Tam & Behringer, 1997).
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Hastapeneko hobitik abiatuta zuzenean garaalderantz migratzen ari diren
mesodermazelulak trinko elkarretaratuta daude, diskoaren erdiko planoan buruaren
mesenkima82 izena duen ardatz antzeko egitura berezi bat osatuz. Segituan, mesenkima
zelula horietako batzuek notokordaluzakina83 osatuko dute erdiko planoan (36 irudia),
eta beste batzuek endoderma84 izeneko zelulageruza berri bat sortuko dute hipoblastoa
zen tokian. Lehendabizi, buruaren mesenkima zelulek ezabatu egiten dituzte hipoblastoko
zelulak erdiko planoan, eta, horren ondorioz, mesoderma berriko zelulak harreman
zuzenean geratzen dira gorringo zorroarekin, eta, hipoblastoan, hiato edo eten bat sortuko
dute85 (37 irudia). Mesodermako erdiko planoko zelula horiek notokordaluzakina osatzen
dute une horretan, eta, laster, notokorda bilakatuko dira (ikus aurrerago mesodermaren
antolakuntzari dagokion atala). Ondoren, notokordaluzakineko zenbait zelulak albo
aldeetarantz migratzen dute, eta hipoblastoko zelulak desagerrarazi eta ordezten dituzte.
Migrazio hori bukatutakoan, hipoblastoa ordeztu duten mesodermako zelula horiek
endoderma geruza berria sortu dute.

36 irudia. Endodermaren sorreraren urratsak, gastrulazioarekin batera. Ektoderma
ez da adierazi eta mesoderman notokordaluzakina besterik ez da adierazi. A.
Gastrulazioa hasi berria da, endoderma sortu aurretik. B. Hipoblastoko zelulak
erdiko planoan desagertzen hasten dira. C. Buruaren mesenkima gorringo
zorroarekin zuzenean harremanetan geratzen da erdiko planoan, eta mesenkima
zelula batzuk albo aldeetarantz migratzen hasten dira. D. Buruaren mesenkima
hipoblastoko zelulak ordeztuz doa, alboetarantz migratu ahala. E. Buruaren
mesenkimatik notokordaluzakina sortu da, batetik erdiko planoan, eta, bestetik,
hipoblastoa ordeztuz endoderma geruza berria sortu da. h: hipoblastoa; bm:
buruaren mesenkima; ep: erdiko planoa; gz: gorringozorroa; e: endoderma: n:
notokordaluzakina.

Azkenik, epiblasto geruzari ektoderma86 izena ematen zaio gastrulazioaz geroztik,
bere zelulen nolakotasuna nabarmen aldatu ez bada ere. Gastrulazioaren ondorioz, beraz,
ernamuindiskoa hiru geruzez osatuta geratzen da: bizkarraldean ektoderma, endoderma
sabelaldean, eta bien artean mesoderma (37 irudia).
Hirugarren astean zehar, mesodermak ektodermaren eta endodermaren arteko
bitartea betetzen du diskoaren azalera osoan, bi kokapenetan izan ezik (37 irudia).
82 Mesenchyma capitis. Literaturan, head-process izenez ere aipatzen da (Hill & Florian, 1931a,b). Egitura berezia da,
zentzu batean, bestelako mesenkima-zelulek berez ez baitute hain gertu elkarretaratzeko joerarik.
83 Processus notochordalis.
84 Endoderma embryonicum.
85 Müller & O’Rahilly, 2003; Poelmann, 1981.
86 Ectoderma embryonicum.
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37 irudia. Carnegieren 8. urratseko ernamuindiskoaren hiru geruzak, gastrulazioa
bukatzear dela. Banatuta adierazi dira, bakoitzaren egiturari errazago erreparatzeko.
Ektodermaren bizkarraldeko gainazalean, hastapeneko lerroa da agerian, eta korda
aurreko xaflak zein estoldamintzak ektoderman duten kokaguneak ere adierazi dira.
Mesoderman, notokordaluzakina kolore gorriagoz nabarmendu da erdiko planoan,
eta mesodermak korda aurreko xaflan zein estoldamintzean betetzen ez dituen
hutsuneak adierazi dira (kx* eta em*). Endoderman, nabarmena da erdiko planoan
desagertu berri diren hipoblastoko zelulek sortutako hiatoa, endodermako zelula
berriek geruza hori guztiz ordeztu aurretik. h: hastapeneko hobia; hl: hastapeneko
lerroa; kx: korda aurreko xafla; em: estoldamintza; n: notokordaluzakina; ekm:
ernamuinez kanpoko mesoblastoa; lot: loturatxortena; kx: korda aurreko xafla; hi:
hipoblastoko hiatoa; em: estoldamintza.

Diskoaren garaaldean, buruaren mesenkima baino are garaalderago, ektodermak
eta endodermak elkar ukitzen jarraitzen dute eta korda aurreko xafla87 izeneko gune
birbildu bat osatu dute. Aurrerago, toki horretan, ernamuinaren ahobarrunbearen sarrera
aldi baterako ixten duen mintza eta adenohipofisiaren hasikina garatuko dira. Diskoaren
isatsaldean, berriz, hastapeneko estoldamintza88 izeneko beste gune biribildu batean ere,
ektodermak eta endodermak elkar ukitzen jarraitzen dute, mesodermarik tartekatu gabe.
Estoldamintz horretatik, digestiohodiaren eta gernuernalkinetako sistemaren zenbait
osagai garatuko dira geroago.
3.2. Mesodermaren antolakuntza
Mesoderma geruza sortu berria osatzen duten zelulek erabat ezberdinak diren
hainbat osagai sor ditzakete, adibidez giharrak, larruazaleko dermisa edo giltzurrunak.
Gastrulazioa bukatu berri dela mesoderma mesenkimazko geruza homogeneo samarra bada
ere, haren zelulek badute izan eratorri bat ala beste bilakatzeko atxikimendua, hastapeneko
lerroan zer tokitan sortu diren arabera. Mesodermaren lehendabiziko antolamendua
hirugarren astean zehar hautematen da, hau da, gastrulazioa oraindik ere abian dela.
Hastapeneko nodoan barruratu diren zelulak erdiko planoan garaalderantz artez abiatzen
dira, lehenago aipatu den buruaren mesenkima eratzeko. Mesenkima horretatik laster
diskoaren alboetarantz migratzen duten zelulek endoderma osatzen dute, eta gainerakoek,
87 Lamina prechordalis. Literaturan, prochordal plate izenez ere aurkitzen da, batez ere XX. mendearen lehenengo
hamarkadetako argitalpenetan. Gune berezi horretako endodermatik ere, mesoderma-zelula berriak sortzen dira, eta
batzuek mesendoderma terminoa proposatu izan dute (Müller & O’Rahilly, 2003).
88 Membrana cloacalis primordialis.
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berriz, notokordaluzakin izeneko zelulasoka bakuna eratu dute diskoaren erdiko planoan.
Hirugarren eta laugarren asteetan zehar, luzakin horretan, zenbait aldaketa gauzatuko dira,
bere behin betiko egitura hartu arte.

38. Carnegieren 8. urratseko mesoderma, zutabekako antolamendua ilustratzeko
xedez. Mesodermaren zatiketa ez da 9. urratsera iritsi arte gauzatuko; beraz,
diagramak ez du egitasmoa edo etorkizuneko zatien kokapena besterik adierazten.
n: notokordaluzakina; a: ardatz alboko mesoderma; b: bitarteko mesenkima; p:
alboko xaflaren mesoderma; kx: korda aurreko xafla; e: estoldamintza.

Notokordaluzakina hastapeneko hobiaren garaalderanzko luzapen bat da hasieran,
eta, hortaz, hobia kanalegituraz garaalderantz sakontzen du (39 irudia). Kanal horren
zorua, segituan, hainbat tokitan hausten da, eta, horren ondorioz, kanalaren bitartez,
amnionbarrunbea eta gorringozorroa aldi baterako elkarrekin geratzen dira
harremanetan. Komunikabideari notokordakanal izena ematen zaio89. Notokorda
luzakinaren sabaiak, berriz, iraun egiten du, eta, aldi baterako, gorringozorroaren sabaian
kokatzen da, erdiko planoan zehazki, albo aldeetan endoderma itsatsita duela (39 irudia).
Irauten duen zati horri notokordaplaka90 izena ematen zaio.

39 irudia. Notokordaluzakinaren hastapeneko bilakabidea, Carnegieren 8.
urratseko ernamuindiskoaren zeharkako ebakietan. Alboko ikuspegiaren diagramak
ebakien kokapenak adierazten ditu (AC). hl: hastapeneko lerroa; h: hastapeneko
hobia; nk: notokordakanala; np: notokordaplaka; kx: korda aurreko xafla.
89 Canalis notochordalis, Canalis neurentericus.
90 Lamina notochordalis.
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Notokordaluzakinak, oraindik ere, azkeneko urrats bat egingo du laugarren astean
zehar, bere behin betiko egitura hartzeko. Notokordaplaka mesoderma barrurantz
ahurtzen hasten da laugarren astean, soka bete baten egituraz barrura guztiz murgilduta
geratu arte. Eraldaketa hori laugarren astearen amaierara aldera burutzen da, plakari
alboetan atxikitako endodermaren ertzek erdiko planoan bat egiten dutenean (310 irudia).

310 irudia. Notokordaluzakinaren garapena, plaka egitura izatetik notokorda
bilakatzeko. Gainerako mesoderma eta ektoderma ez dira adierazi.

Notokordaluzakina garatzen den bitartean, haren alboetako eskualdeetan
ere, mesenkimazelulak zutabeka elkarretaratuz doaz simetrikoki, beste hiru zutabe
bikote eratzeko: ardatz alboko mesoderma91, bitarteko mesenkima92 eta alboko
xaflaren mesoderma93, erdiko planotik albo alderantz hurrenez hurren (311
irudia). Alboko xaflaren mesodermako zelulek alboetatik gainditu egiten dute korda
aurreko xafla eta hura baino garaalderago ere lekua hartzen dute, eta, beraz,
diskoan, oro har, ferraitxurako eskualde bat osatu. Mesoderma horrek harreman
zuzena du diskoan laster agertzen den ernamuin barruko zeloma94 izeneko
barrunbe berri batekin (ikus barnebiltzeari dagokion atala), hain zuzen barrunbe
hori alboko xaflaren endoderma barruan sortzen baita. Areago, zelomak
mesoderma bera bi orri edo geruzatan banatzen du, eta orrietako batek zelomaren
sabaia eta besteak zorua tapizatzen dituzte. Bada, alboko xaflaren mesodermaren
gorputzorria95 edo somatopleura, zelomaren sabaian ektodermatik gertuen
kokatutako geruza da, eta erraiorriak96 edo splanknopleurak, berriz, zorua
osatzen du, endodermatik gertu, beraz (311 irudia). Alboko xaflaren mesoderma
diskoaren periferiako ertzetik gertuen kokatzen den zutabea da, eta, are albo
alderago, ernamuinez kanpoko mesoblastoak jarraitzen dio.
Hirugarren eta laugarren asteetan zehar, hastapeneko lerroak mesoderma
zelula kopuru izugarria sortzen du, geroago ugalketa hori baretu egiten bada ere.
Diskoa bera, baita notokorda ere, nabarmen hazten dira, ez, ordea, hastapeneko
lerroa, eta, beraz, laster, lerroak diskoaren isatsaldean duen lekua gero eta txikiago
geratuz doa: hirugarren astearen hasieran hastapeneko lerroa diskoaren luzeraren
erdiaren adinakoa bada ere, laugarren astea amaitzera orduko, ia erabat desagertua
da (312 irudia)97.
91 Mesoderma paraxiale.
92 Mesenchyma intermedium. Nomina Embryologica izendegian mesoderma izena ematen bazitzaion ere, TEk
mesenchyma hobesten du.
93 Mesoderma laminae lateralis.
94 Coeloma intraembryonicum.
95 Mesenchyma somatopleurale. TEk orri kontzeptua jasotzen ez badu ere, egitura hori zelula-geruza gisa irudikatzea
guztiz egokia da, behinik behin morfogenesiaren aldetik.
96 Mesenchyma splanchnopleurale.
97 Hastapeneko lerroa desagertu egiten da, baina teratoma izeneko tumorea bilaka daitezkeen hondakinak ere utz
ditzake.
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311. Carnegieren 9. urratseko ernamuindiskoaren zeharkako hiru ebakiren
histologia, mesodermaren zutabekako hasierako zatiketa erakusteko 98. A. Isatsaldeko
ebakian ez da ardatz alboko mesoderma oraindik ere zatitu eta bitarteko mesenkima
ere ez da ezberdindu. B. Garaalderago, ardatz alboko mesodermatik lehenengo
somita bikotea bereizi da, eta bitarteko mesenkima zein alboko xaflaren mesoderma
bereiz daitezke. Alderdi batean, agerian da ernamuin barruko zeloma eta, hura
tapizatuz, alboko xaflaren mesodermaren erraiorria eta gorputzorria. C. Lehenengo
somita bikotea baino are garaalderago, ardatz alboko mesoderma somitomero gisa
ageri da. am: amniona, moztuta; ek: ektoderma; ab: amnionbarrunbea; mes:
mesoderma, oraindik ere zutabeka antolatu gabe; en: endoderma; gz: gorringo
zorroa; alan: alantoidea; za: zilborarteriak; ekm: ernamuinez kanpoko mesoblastoa;
z: ernamuin barruko zeloma; n: notokordaluzakina; 1.s: lehenengo somita; b:
bitarteko mesenkima; a: alboko xaflaren mesoderma; ae: alboko xaflaren
mesodermaren erraiorria; ag: alboko xaflaren mesodermaren gorputzorria; sm:
somitomeroak.

312 irudia. Hastapeneko lerroak (gorriz) 3. eta 4. asteetan zehar duen bilakaera,
luzerari dagokionez. Laugarren astea bukatutakoan, erabat desagertu beharra du.

3.2.1. Ardatz alboko mesodermaren zatiketa
3.2.1.1. Somiten sorrera
Gastrulazioa bukatutakoan, mesodermako zelulak hasiak dira luzetarako zutabeka
98 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
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elkarretaratzen, eta Carnegieren 9. urratsean abian da ardatz alboko mesodermaren
zatiketa, hau da, bere lehendabiziko eraldaketa. Diskoaren garaaldeko eskualdean,
aurrerago garondoa bilakatuko den tokian, zehazki, mesodermari somita99 izeneko zelula
multzo trinko bat bereizi eta askatu egiten zaio alderdi bakoitzean. Hurrengo orduetan,
garondoko beste hiru somita bikote sortuz joango dira erreskadan, lehenengoa baino
isatsalderago: idunekoak eta toraxekoak ondoren, eta, gero eta isatsalderago, gerri
aldekoak, errainaldekoak eta, azkenik, uzkornokoak, guztira 4244 somita bikote sortu arte
(315 irudia)100. Somitek berebiziko garrantzia dute eboluzioan zehar, espezie ezberdinen
gorputzak egitura ezberdin eta propioz garatu ahal izateko homeosi izeneko oinarrizko
mekanismoaren baliabide nagusia baitira. Somitek espezie askotan egitura oso berdintsua
badute ere, gene aproposen agindupean hainbat bilakabide oso ezberdinak hartzeko
ahalmena dute, nagusiki hezur, gihar eta larruazalaren aitzindari gisa. Morfologiaren
ikuspegitik, beraz, somitak lehengaiunitatetzat har daitezke. Adibidez, somita talde jakin
bat hego gisa gara daiteke hegaztietan, eta, talde beretik, aurreko hankak gara daitezke
beste espezie batzuetan edo goiko gorputzadarrak gizakiongan. Homeosiak esangura
berezia du ornodunongan, ornoen garapenak, hain zuzen, somitetan baitu bere oinarria.
Molekulen mailan, ezaguna da estrategia horren oinarria Hox izeneko geneetan datzala.
Zenbait kromosomatan, lerroka kokatuta daude, burualdeko egiturei dagozkienak,
lehenengo, eta erreskadan, gero, isatsaldekoei dagozkienak. Hox geneek transkripzio
faktoreak sintetizatzeko kodea dute, eta faktore horiek, berriz, beste hainbat gene
aproposen transkripzioa arau dezakete. Gizakiongan ere ezagun dira, zenbait
kromosomatan, AD taldeetan sailkatutako hainbat Hox gene (313 irudia).

313 irudia. Homeosiaren oinarrian diren geneen sinopsi bat. Gizakiaren Hox
geneak espezien eboluzioan askoz lehenagotik ere Drosophila melanogaster eulietan
gorputzaren egituraren antolamendua arautzen duten geneen baliokidetzat har
daitezke.

Egiturari dagokionez, somita bakoitzean, bi osagai nagusi bereiz daitezke. Alde
batetik, somita bera epiteliozko poltsa itxia da, eta, hortaz, somita sortu ahal izateko,
beharrezkoa da mesodermako mesenkimazelula aproposak epitelio bilakatzea. Bestetik,
99 Somiti.
100 Lau dira garondoko somitak;, 8 dira idun-eskualdekoak; 12, torax-eskualdekoak; 5, gerri-eskualdekoak; 5, erraineskualdekoak, eta, 8-10 uzkornoen eskualdean; 42-44 somita, guztira, beraz.
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somitaren bigarren osagaia bere erdiguneko somitozeloma101 izeneko barrunbea da, eta,
han, mesenkimazelula multzo txiki bat du. Zelula mota horietako bakoitzetik, hainbat
osagai garatuko dira (ikus aurrerago). Somitak isatsalderantz erreskadan sortzeko lanetan
aritzen den mekanikerian, eskuhartze nabarmena du Notch seinaleen aldikako aktibazioak
(314 irudia). Zatitu gabeko ardatz alboko mesodermaren barruan, Notch seinaleak, uhin
antzera, zenbait ordutan behin102 transmititzen dira zelularik zelula, erreskadan,
isatsaldetik garaalderantz. Seinalea garaaldeko muturrera iristen denean, somita berri bat
askatzeko beharrezko urratsak jartzen ditu abian han, besteak beste, mutur horretako
mesenkima epitelio bilakatzea (314 irudia)103.

314 irudia. Somiten sorrerako Clock and wavefront ereduaren sinopsia,
Carnegieren 9. urratseko giza ernamuin bati egokituta. Eskuineko alderdian soilik
ilustratu da. Notch seinalea (gezi gorria) zikloka abiatzen da ardatz alboko
mesodermako zelulen artean isatsaldetik garaalderantz, ordu kopuru jakin
bakoitzeko. Seinalea garaaldeko muturrera iristean, abian jartzen da somita
berria (honakoan S5) bereizteko mekanikeria, besteak beste mesenkima epitelio
bilakatzeko mekanismoak. Aldi berean, mesoderma isatsalderantz haziz doa (gezi
urdina). Somita berriak gero eta isatsalderago sortuz doaz (gezi berdea). mes:
ardatz alboko mesoderma; S15: somitak; n: notokordaluzakina.

Lehendabiziko somitak baino garaalderago, eskualde txiki bateko ardatz alboko
mesoderma ere hasia da somita bilakatzeko lehendabiziko urratsak ematen, eta bereziki
kokapeninformazio berezia duten zelulamultzoak elkarretaratzen dira, zazpina
elkarretaratu ere alderdi bakoitzean. Mesenkimazelula horiek, ostera, ez dira epitelio
bilakatuko; ez zaie somitozelomarik garatuko, eta, hortaz, ez dute gainerako
mesodermarengandik askatzerik izango104. Erdibide horretan geratzen diren mesodermako
zelulamultzoen zazpi bikote horiei somitomero105 izena ematen zaie, eta, berez, badute,
somiten antzera, gutxienez giharzelulen aitzindariak sortzeko ahalmena 106.
101 Somitocoeloma.
102 Notch seinalearen aldizkakotasun horrek bere aktibazioak zelula barruan duen ezezko feedback-seinaleetan du
oinarria (ikus adibidez Kageyama et al., 2007). Oiloetan, seinale hori 90 minutuan behin abiatzen da, aldi
bakoitzean somita berri bat sortuz, eta, saguetan ere, bi ordurik behineko zikloak gertatzen dira gutxi gorabehera,
nahiz eta epe horrek baduen aldakortasun txiki bat ere ardatzeko kokapenaren arabera (Tam, 1981). Gizakion
ernamuinen inguruko datu zehatzik ez bada ere, Notch seinalea 4-5 ordurik behin jar liteke abian, kontuan hartuz
zortzi bat egunean (Carnegieren 9. urratsetik 13.era bitartean) 42-44 somita sortu behar direla.
103 Eredu teorikoari clock and wavefront deritzo (Dubrulle et al., 2001; Baker et al., 2006; Murray et al., 2011), Notch
seinaleen aldizkakotasunaren eta uhin antzeko transmisioaren metafora eginez.
104 Berez, somita guztiek somitomero izatetik igaro behar dute, bereizi baino lehen.
105 Somitomerum.
106 Adibidez, somitomero horietatik sortzen dira begia higitzeko garatuko diren gihar-zelulen aitzindariak.
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Sortu beharreko somita kopuruak ezberdinak dira espezie batean zein bestean.
Adibidez, oiloetan, 55 bat bikote sor daitezke; saguetan 65 bikote, edo 300 baino gehiago,
sugeetan107. Carnegieren 13. urratsa amaitu orduko sortuak dira, gizakiongan, sortu
beharreko 4244 bikoteak.

315 irudia. Somiten sorreraren segida giza ernamuinean, bizkarreko (C911) eta
alboko (C12) ikuspegietatik.

3.2.1.2. Somiten garapena
Ernamuinaren isatsaldeko somita guztiak oraindik ere sortzeko bidean direla, abian
jarri dira lehendabiziko eraldaketak garaaldeko somita zaharrenetan. Carnegieren 11.
urratsean, somitaren epitelioa eten egiten da sabelaldean, eta somitozelomako mesenkima
zelulak aske geratzen dira somitatik kanporatzeko (316 irudia). Somita bakoitzeko
mesenkimazelula horiek hartua dute harrezkero eskeletoko osagai bilakatzeko
atxikimendua eta esklerotomo108 taldeizena hartzen dute. Kanporatu berri direla, erdiko
planorantz migratzen dute, notokorda eta nerbiohodia (ikus aurrerago) jomuga dituztela.

316 irudia. Somiten garapenaren hiru urrats, zeharkako ebakietako
histologian109. e: esklerotomoa; dm: dermomiotomoa; d: dermatomo; m:
miotomo; n: nerbiohodia; no: notokorda (C12ean; luzakin gisa C10ean eta
C10ean); a: aorta; z: ernamuin barruko zeloma; g: nerbiogangarreko zelulak.

Esklerotomoko zeluletatik, ornoak garatuko dira hurrengo egunetan zehar; zehazki,
notokordaren eskualdera iritsitako zeluletatik, ornoaren gorputz izeneko osagai nagusia
garatuko da, eta nerbiohodiaren aldamenera migratutako zelulek, berriz, hodia bera

107 Gomez et al., 2008; Tam, 1981; Pourquié, 2001.
108 Sclerotomus.
109 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
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inguratu eta ornoaren uztaia eratuko dute110.
Somitaren epitelioko zelulek, berriz, dermomiotomo111 izeneko beste osagai bat
osatzen dute. Osagai horretatik, larruazaleko dermis izeneko geruza nagusia eta gihar
zelulak ere garatuko dira aurrerago (318 irudia) 112. Segituan, esklerotomoetako zelulek
migratzeari ekiten dioten bitartean, dermomiotomoa atxikimendu ezberdinetako bi zatitan
banatzen da: bizkarraldeko zatirik nagusiak dermatomo113 izeneko geruza osatzen du, eta
haren sabelaldeko beste zelula talde txikiago bat, berriz, miotomo114 izaeraz ezberdintzen
da (317 eta 317 irudiak).

317 irudia. Carnegieren 13. urratseko ernamuin baten zeharkako ebaki baten
histologia, somitaren zelula talde eratorriak erakutsiz115. A argazkiko kutxatxoak
mugatutako eskualdea B irudian handiago erakutsi da. Sindetomoaren kokapena
adierazi da, oiloetako esperimentuetatik eskuratutako datuak gizakiengan estrapolatuz.
d: dermatomoa; m: miotomoa; s: sindetomoa; e: esklerotomoa; n: nerbiohodia.

Azkenik, oraintsuagoko aurkikuntzen arabera, badirudi esklerotomotik laugarren
osagai bat ere garatzen dela, hain zuzen giharren tendoien aitzindari bilakatuko den
sindetomo116 izeneko zelula taldea (317 irudia). Sindetomoko zelulak esklerotomoen eta
miotomoen artean kokatuta daude eta, beraz, kokapen ezin hobean daude giharren eta
hezurraren arteko loturen aitzindari bilakatzeko.

110 Halere, eta ornoen lehengai nagusia berez somitak izan arren, orno bakoitza ez da somita batetik garatzen, baizik
eta bi somiten erdietatik: esklerotomo jakin bakoitza erdibitu egiten da eta haren gara-aldeko erdiak orno baten
eraikuntzan esku hartzen du bere gara-aldeko hurrengo somitaren isatsaldeko erdiarekin batera, eta somita jakin
horren isatsaldeko erdia, berriz, beste orno bat bilakatuko da isatsaldeko esklerotomoaren gara-aldeko erdiarekin
batera. Saihetsezurrak ere torax aldeko esklerotomoetatik garatzen dira.
111 Dermomyotomus, Dermatomyotomus.
112 Halere, dermisaren zati bat alboko xaflaren mesodermatik garatzen da. Miotomoek, ostera, gorputz zabaleko
hainbat gihar sortuko dituzte. Gorputz-enborrean, miotomo bakoitza erdibitu egiten da laster, eta bizkarraldeko
epimero (M. epaxialis) eta sabel aldeko hipomero (M. hypaxialis) bana sortzen du. Epimeroek bizkarreko sakoneko
gihar taldeak sortuko dituzte, besteak beste, bizkarraren gihar zutitzailea eta arantza-zeharkakoetako sistema, eta
hipomeroetatik, berriz, bularraldeko eta sabelaldeko hormetako giharrak garatuko dira, hau da, saihetsezur arteko
hiru gihar-geruzak eta sabeleko haren hiru homologoak (barruko lapraneko eta zeharkako giharrak) eta sabeleko
aurreko gihar zuzena. Idun aldean, hipomeroetatik, genioihioide giharrak, eskalenoak eta hioide azpiko giharreria
garatuko dira, eta gerrialdean, berriz, gerrialdeko gihar karratua. Miotomoetako zelulek gorputz-adarretako giharrak
ere sortzen dituzte, adarrotaraino migratu ondoren.
113 Dermatomus, lehenagoko Nomina Embryologica izendegian.
114 Myotomus.
115 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
116 Ingelesezko literaturan, syndetome terminoa esleitu zaio (Brent et al., 2003; Dubrulle & Pourquie, 2003), TEk
jasota ez badu ere.

28

318 irudia. Somitetatik garatutako osagaien bilakaeraren sinopsia, Carnegieren 15.
urratseko ernamuinaren goiko gorputzadar kimuaren mailako zeharkako ebaki
batean. Ez dira sindetomoak adierazi. n: nerbiohodia; m: miotomoa; g: nerbio
gangarra; d: dermatomoa; e: esklerotomotik garatutako ornoaren kokapena; not:
notokorda; a: bihotza (atrioak); be: bihotza (bentrikuluak); z: ernamuin barruko
zeloma; b: birikimuak; h: hestegorria; k: sistema kardinaleko zainak.

3.2.2. Bitarteko mesenkima eta alboko xaflaren mesoderma
Ernamuindiskoa barnebiltzen hasia da bitarteko mesenkima eta alboko xaflaren
mesoderma ezberdintzen hasten direnean; batak zein besteak gorputzean hartuko dituzten
kokapenak garbiago ulertzen dira barnebiltze horren ondorioz ernamuinaren gorputzak
hartzen duen egitura berria aztertzean. Aurrerago, berriro ere, hizpide izango dira
barnebiltzeari dagokion atalean, eta, hortaz, atal honetan, beren egiturari buruzko ohar
orokor batzuk besterik ez dira emango.

319 irudia. Bitarteko mesenkimaren eta alboko xaflaren mesodermaren kokapenak
eta egiturak, gorputzaren barnebiltzea Carnegieren 12. urratsean bukatzen ari dela.
A eta B irudietan, ernamuin barruko zeloma eta gorputzenborraren hormak
adierazten dira, gorputza bi tokitan zeharka moztu eta garaaldeko zatia erauzi
ondoren. b: bitarteko mesenkimatik garatutako hastapeneko iraiztesistema; e:
alboko xaflaren mesodermako erraiorria edo esplanknopleurako mesenkima
(berdez); g: alboko xaflaren mesodermako gorputzorria edo somatopleurako
mesenkima (gorriz); z: ernamuin barruko zeloma; gz: gorringozorroaren
hondakina; ze: zilborrestea.
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Bitarteko mesenkima ardatz alboko mesoderma baino albo alderago kokatzen da,
ernamuinak hiru geruzadun diskoaren egitura duen artean. Zelula gutxiagok osatzen dute,
ardatz albokoaren aldean. Barnebiltzearen ondorioz, ernamuin barruko zelomaren
atzealdeko horman kokatuta geratzen da (319 irudia), aortatik nahiko gertu. Haren
kokapen berri horretan, partehartze nabarmena izango du ernamuinaren hastapeneko
iraiztesistemaren garapenean, eta ezaguna da beste espezie batzuetan bitarteko
mesenkima horrek odoletik iraizten duen gernua zuzenean zelomara jariatzen duela.
Gizakiongan, bitarteko mesenkimaren garaaldeko zatiak117 iraiztefuntziorik betetzen ez
badu ere, aurrerago, gernuernalkinetako sistemaren garapenean hartuko du esku 118.
Alboko xaflaren mesoderma bitarteko mesenkimaren albo aldetik diskoaren
ertzeraino hedatzen da. Sortzen den garaian geruza bakuna bada ere, ernamuin barruko
zeloma haren barruan garatzen da, eta, barnebiltzea abian jartzen denerako, mesoderma
horretan, bi geruza bereiz daitezke. Batetik, zelomaren zorua edo sabelaldeko aurpegia
tapizatzen duen erraiorria edo esplanknopleurako mesenkima 119 bereiz daiteke, eta,
bestetik, zelomaren sabaia edo bizkarraldeko aurpegia tapizatzen duen gorputzorria edo
somatopleurako mesenkima120. Erraiorria endodermari itsatsita geratzen da eta, diskoa
barnebildu ondoren, endodermatik garatuko diren hesteak eta biriak tapizatuko ditu (319
irudia; ikus barnebiltzeari dagokion atala ere). Gorputzorria, berriz, ektodermatik gertu
geratzen da eta gorputzenborraren horma barrualdetik tapizatuko du 121. Somatopleurako
mesenkima iduneko eta gorputzenborreko dermisaren sorburua da, dermatomoekin
batera. Dermisaz gain, larruazal azpiko gantz eta lokarriehunezko zenbait osagai ere
mesenkima horretatik garatzen dira.
Azkenik, gorputzadarren kimuetako kartilagoek ere somatopleurako mesenkima
dute sorburu. Gorputzadarretako giharreria, ordea, somitetatik migratutako miotomoetatik
garatzen da.
3.3. Nerbiosistemaren hastapeneko garapena
Erdiko nerbiosistemaren aitzindari izango den nerbiohodiaren122 sorrera
neurulazioa123 deitzen da. Hodia sortze aldera Carnegieren 12. urratsera iritsi arte
gertatzen diren eraldaketek lehenengo mailako neurulazioa124 osatzen dute, eta, geroztik,
18. urratsera bitartean, bestelako bide bati jarraituz, hodiaren isatsaldeko zati txikiago bat
osatzeko ematen diren gainerako pausoek bigarren mailako neurulazioa125 izena hartzen
dute.
3.3.1. Lehenengo mailako neurulazioa
Carnegieren 8. urratsean, ektodermako epitelioan, bi populazio bereiz daitezke,
morfologiaren ikuspegitik; batek erdiko nerbiosistema sortzeko atxikimendua du, eta
bestea larruazaleko epidermis izeneko azaleko geruza bilakatuko da gehienbat. Erdiko
117 Pronehros deitzen da eta aldi baterako besterik ez da garatzen.
118 Iraizte-sistemaren beste bi bertsio ––filogenesiari dagokionez– berriagoei mesonephros eta metanephros deritze.
119 Mesenchyma splanchnopleurale.
120 Mesenchyma somatopleurale.
121 Alboko xaflaren mesodermak pleura izeneko mintza sortuko du torax barrunbean, eta peritoneo izenekoa, abdomen
barruan. Errai-orriak batu egiten ditu biriak eta hesteak, eta lotu ere egiten ditu gorputz-enborraren atzealdeko
hormari. Errai-orriaren eratorri horiei errai-pleura eta errai-peritoneoa deitzen zaie. Gorputz-orritik garatuta,
berriz, gorputz-enborraren hormei barrutik itsatsita geratzen diren zatiei gorputz-pleura eta gorputz-peritoneoa
esaten zaie.
122 Tubus neuralis.
123 Neurulatio.
124 Neurulatio primaria.
125 Neurulatio secundaria.
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nerbiosistema bilakatzeko zoria duen neuroepitelio126 edo neuroektoderma izeneko
zelula taldeak plaka itxurako eskualde biribildu lodiago bat eratzen du, hastapeneko
nodotik garaalderantz. Neuroepitelioaren lodiune hori ektodermako zelulek elkarretaratuz
eragiten dute, azpian azkar garatzen den mesodermaren bizkarraldean. Erdiko planoan,
ordea, neuroektoderma ez da garaieran hazten, bere azpiari itsatsitako notokorda
luzakineko mesoderma askoz ere xume eta meheagoa baita. Neuroektodermako zelulen
tokian tokiko garaieraezberdintasunen ondorioz, ildotankerako sakonune bat hautematen
da erdiko planoko eskualdean, diskoari bizkarraldetik begiratzen bazaio. Hortaz, adin
horretako neuropitelioan, bi osagai bereiz daitezke morfologiari dagokionez: batetik, erdiko
planoko nerbioildo127 izeneko sakonune luzexka bat, eta haren alboetako epitelio
lodiagoko plaka bikotea edo nerbioplaka (320 irudia)128. Nerbioehun bilakatzeko
atxikimendurik ez duen gainerako ektoderman, zelula kopurua nabarmen urriagoa eta,
beraz, epitelioa askoz apalagoa da. Nerbiohodia sortu ondoren eta, batez ere, diskoa
barnebildu ondoren, epitelioaren zati horrek gorputzaren epidermisa osatuko du gehienbat,
eta,
hortaz,
hemendik
aitzina,
gainazalektoderma
izena
emango
zaio,
neuroektodermarengandik bereizteko (320 irudia).

320 irudia. Neurulazioaren hasierako ezaugarriak, morfologiari dagokionez,
Carnegieren 8. urratseko ernamuindiskoaren bizkarraldeko ikuspegitik (A) eta
histologiari dagokionez (B)129. A irudian adierazten den zeharkako ebakiaren
histologia B irudian erakusten da. nx: nerbioplaka; i: nerbioildoa; am: amniona
(moztuta A irudian); ekm: ernamuinez kanpoko mesoblastoa; hl: hastapeneko
lerroa; ge: gainazalektoderma; mes: ernamuin barruko mesoderma; n:
notokordaluzakina; en: endoderma; gz: gorringozorroa.

Carnegieren 9. urratsean, diskoaren garaaldeko mesoderma azkarrago hazten eta
loditzen ari da, eta haren bizkarraldeko nerbioplaka areago altxatzen du. Nerbioildoko
ektoderma, oraindik ere bere, azpiko notokordaluzakinari itsatsita dago eta, garaiera
ezberdintasun horren ondorioz, ildoaren sakonera areagotu besterik ez da egiten (321
irudia). Segituan, ektoderma tolesten hasten da ildoaren alboetan, zehazki eta bereziki
neuroepitelioaren eta gainazalektodermaren arteko mugan. Garaiera handiena duten
gangartankerako aldi baterako tontor horiek nerbiotoles130 izena hartzen dute.

126 Neuroepithelium.
127 Sulcus neuralis.
128 Lamina neuralis.
129 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
130 Plica neuralis.
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321 irudia. Nerbiotolesak agertzea Carnegieren 9. urratsean, bizkarraldeko
ikuspegitik (A) eta zeharkako ebaki baten histologian (B)131. A irudian B letraz
adierazten den mailako zeharkako ebakiaren histologia B irudian erakusten da. t:
nerbiotolesak; i: nerbioildoa; x: nerbioplaka; ne: neuroepitelioa; n: notokorda
luzakina; ge: gainazalektoderma; mes: mesoderma; ekm: ernamuinez kanpoko
mesoblastoa; z: ernamuin barruko zeloma; en: endoderma; am: amniona, moztuta.

Eskuineko eta ezkerreko tolesak elkarrengandik gero eta gertuago kokatuz doaz
hurrengo orduetan, eta, Carnegieren 10. urratsean 132, elkar ukitzen hasiak dira 2.3. somita
bikotearen eskualdean (322 irudia) 133. Tolesek bat egiten duten toki horretan, nerbioildoa
bizkarraldean itxita geratzen da eta gainazalektodermatik askatu egiten da, azpiko
mesodermara murgilduz. Aldi berean, bi alderdietako gainazalektodermaren ertz lokabeek
erdiko planoan elkarrekin bat egiten dute, eta, ondorioz, nerbiohodi sortu berria
bizkarraldetik erabat estaltzen dute. Hodiegitura hartu berri duen neuroepitelioa,
lehenengoz, nerbiohodia134 bilakatu da.

322 irudia. Nerbiohodiaren lehendabiziko sorrera, Carnegieren 10. urratsean. A
irudiak diskoaren bizkarraldeko ikuspegia erakusten du, barnebiltzea ere abian
dela. Zeharkako ebakietan, tolesak bat egiteko zorian diren toki bat (B) eta
isatsalderago lehenengoz ildoa hodi bilakatzeko itxi berri den tokia (C) erakusten
dira135. h: nerbiohodia lehenengoz sortu berri den gunea; t: nerbiotolesak; ge:
gainazalektoderma; a: amnionbarrunbea; z: ernamuin barruko zeloma; s: somita;
n: notokordaluzakina; ao: aorta; en: endoderma.
131 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
132 Sei bat somita bikote sortu direnean, gutxi gorabehera (O'Rahilly & Gardner, 1979).
133 O'Rahilly & Müller, 2002.
134 Tubus neuralis.
135 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
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Tolesen bategite horrek garaalderago eta isatsalderago ere jarraitzen du,
ernamuinaren muturretaraino iritsi arte (323 irudia) 136. Aldi berean, ernamuinaren
gorputza barnebiltzen ari da. Hodiaren itxiera hori Carnegieren 11. urratsean garaaldeko
eta isatsaldeko muturretaraino iristeko zorian dela, ixtear geratzen diren muturretako
bakoitzak neuroporo137 izena hartzen du. Garaaldeko neuroporoa138 Carnegieren 11.
urratsa amaitzean ixten da behin betiko, eta isatsaldekoa egun gutxi geroago, 12.
urratsean139. Une horretatik aurrera, nerbiohodia guztiz itxitako hodi bat bihurtzen da,
barruan nerbiokanal edo hutsune bat duelarik.

323 irudia. Neuroporoak eta nerbiohodiaren itxiera, Carnegieren 11. (bizkarreko
ikuspegitik; espezimen batean gainazala gardendu egin da, hodiaren kokapena
nabarmentzeko) eta 12. urratsetan (alboko ikuspegitik). Garaaldeko neuroporoa
(gnp) 11. urratsaren bukaeran ixten da, eta isatsaldekoa (inp), 12. urratsa
betetzearekin batera.

Nerbiohodia erdiko nerbiosistema bilakatuko da. Haren garaaldeko muturrak
hazkunde nabarmena izango du segituan, eta, laster, tokian tokiko lodigune nabarmenak
hautemango zaizkio (ikus aurrerago). Zati hori garezur barruan babestuta geratuko da
hurrengo asteetan zehar, eta burmuina edo entzefaloa bilakatuko da. Hodiaren gainerako
zati nagusia, berriz, garezurretik kanpo geratuko da eta ornoez inguratuta, eta bizkar
muin gisa garatuko da.
Neurulazioa hasi aurretik ere, neuroepitelioaren periferian, zelulamota berezi bat
ezberdintzen da, gainazalektodermarekiko mugan (324 irudia). Nerbiohodia ixteko
zorian dela, muga horretako zelulak gangaritxurako nerbiotolesen tontorrean kokatzen
dira, eta, hortaz, nerbiogangarreko zelula izena hartzen dute140. Bi alderdietako tolesek
nerbiohodia eratzeko bat egiten dutenean, nerbiogangarreko zelulak ere gainazal
ektodermarengandik askatu egiten dira eta nerbiohodi sortu berriaren alboetan zelula
multzo txikiak sortuz kokatzen dira aldi baterako. Multzo horietako zenbait zelulek gorputz
zabalean zehar migratuko dute, eta hainbat jomugetara iritsi. Berriz, nerbiohodiaren
136 Ezagun da saguetan, halere, nerbio-hodiaren ixte hori toki bat baino gehiagotik abiatzen dela, eta gizakiongan ere
badirudi 2. eta 3. somita bikoteen aldameneko alpha puntuaz gain badela gara-aldeko muturrean beta izeneko
bigarren ixte-gune bat (O'Rahilly & Müller, 2002).
137 Neuroporus.
138 TEk Neuroporus rostralis eta neuroporus caudalis hobesten ditu, lehenagoko Neuroporus anterius eta neuroporus
posterius gabe.
139 O'Rahilly & Müller, 1987.
140 Crista neuralis.
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alboetan taldeka pilatuta geratzen diren zelulek periferiako nerbiosistema eraikitzen
lagunduko dute.

324 irudia. Nerbiogangarreko zelulen kokapena ernamuindiskoaren zeharkako
ebakietan, lehenengo mailako neurulazioan zehar. Nerbiogangarreko zelula
populazioa neuroepitelioaren eta gainazalektodermaren arteko mugan dago;
hasieran, nerbioplakaren periferian eta, ondoren, nerbiotolesen gangaritxurako
tontorretan. Nerbioildoa itxi eta hodi bilakatzen denean, nerbiogangarreko zelulak
gainazalektodermatik askatu eta hodialboetan kokatzen dira. ne: neuroepitelioa;
g: nerbiogangarra; i: nerbioildoa; h: nerbiohodia; t: nerbiotolesak; ge: gainazal
ektoderma; en: endoderma; n: notokordaluzakina; m: mesoderma.

3.3.2. Bigarren mailako neurulazioa
Isatsaldeko neuroporoa ixten denean, bukatutzat ematen da lehenengo mailako
neurulazioa. Une horretatik aurrera ere, ordea, bizkarmuinaren zati txiki gehigarri bat
garatzen da hastapeneko nodoa baino isatsalderago 141. Eskualde horretako mesenkimak
zelulasoka trinko bat eratzen du erdiko planoan, nerbiohodiari isatsaldetik jarraituz.
Hasieran zelulasoka hori betea bada ere, Carnegieren 13. urratsetik 18.era bitartean huts
bilakatzen da, eta bere hutsune berri hori nerbiohodi barruko kanalarekin harremanean
geratzen da142. Ez da ezagutzen bigarren mailako neurulazioak gizakion garapenean duen
eginkizuna.
3.3.3. Nerbiohodiaren hastapeneko hazkuntza
Nerbiohodia itxi berri dela, zelula bakarreko lodierako neuroepitelio geruza soil
batek osatzen du143. Neuroepitelio horretako zelula guztiak izugarri azkar ugaltzen hasten
dira144, areago hodiaren toki batzuetan besteetan baino. Ondorioz, hodian lodiune eta
estugune bereziak sortuz joango dira, eta erdiko nerbiosistemari eta, batez ere,
entzefaloari beren morfologia propioa emango diete (ikus aurrerago). Espazioko bi
erreferentzia nagusi aipa daitezke une honetan, nerbiohodi itxi berrian: hodi barruko kanal
edo bentrikuluari begira dagoen aurpegia edo apexa, eta hodiaren kanpoaldeko aurpegia
edo oinaldea (325 irudia). Halaber, apexa tapizatzen duen mintzak Membrana limitans
interna izena ere hartzen du, eta oinaldekoak, berriz, Membrana limitans externa145.
Carnegieren 13. urratsean, hodiaren neuroepitelio barruan, bi eskualde nagusi bereiz
daitezke. Apexetik gertu, bentrikulua guztiz inguratzen, bentrikuluko eskualdea146 dago.
Oinaldeko muturrean, berriz, bazterreko eskualdea dago. Bien artean, hirugarren
141 Eskualde txiki hori Eminentia caudalis deitzen da. Txikia da, berez, gastrulaziotik aurrera ernamuin-diskoa
hastapeneko nodoa baino gara-alderago garatu baita batez ere.
142 Müller & O'Rahilly, 1987.
143 Sasigeruzadun epitelioa da, hau da, berez zelula bakarreko lodierakoa izanik ere geruza bat baino gehiagoz osatuta
izatearen itxurakoa, zelula horien nukleoak hainbat maila ezberdinetan kokatuta izatearen eraginez.
144 Minutu bakoitzeko, 200.000 zelula berri baino gehiago sortzen dira.
145 Han kokatzen da epitelioaren oinaldeko mintza.
146 Stratum ependymale.
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eskualde txikiago bat sortzen hasia da: burusieskualdea147. Eskualde horiek harreman
zuzena dute neuroepitelioko zelulen ugalketarekin, segituan aipatuko den bezala.
Neuroepitelioko zelulen ugaltzezikloa DNAren sintesiarekin batera hasten da, zelularen
nukleoa oinaldetik gertu kokatuta dagoen bitartean. Ondoren, nukleoa apex alderantz
gerturatzen da, eta, iritsitakoan, bentrikuluko eskualdean, mitosi bidez, bi zelula berri
sortzeko erdibituko da. Zelula sortu berriak oinaldera bidean itzultzeko abiatzen dira.
Ugaldu berritako zelula batzuk oinalderaino itzuli eta ziklo berri bat abiarazten dute. Beste
batzuk, berriz, burusieskualde berrian pilatuz doaz, han neuroblasto ala glioblasto
bilakatzeko bidean ezberdintzen hasteko. Burusieskualdea neuroblastoen gorputzez
osatuta dago eta erdiko nerbio sistemaren gai gris gisa garatuko da aurrerago. Neuroblasto
horien luzakinak, berriz, bazterreko geruzan kokatuta geratzen dira eta gai zuria osatuko
dute laster.
Lehendabizi, neuroblasto belaunaldi nagusi bat ezberdintzen da, eta hurrengo
gliaren txanda ere iritsiko da148.

325 irudia. Neuroepitelioaren lehendabiziko ugalketa, nerbiohodia sortu berri
delarik. A irudian kutxaz markatutako eskualde barruko gertakariak B irudian
adierazten dira. k: kanala edo bentrikulua; be: bentrikuluko eskualdea; ba:
bazterreko eskualdea; bu: burusieskualdea, sortzeko bidean; mle: Membrana
limitans externa; mli: Membrana limitans interna.

Nerbiohodiaren garapenak aurrera egin ahala, burusieskualdeak gero eta toki
handiagoa beharko du, han neuroblasto sortu berrien gorputzak metatuz baitoaz.
Bosgarren astean zehar, bi zati bereizten zaizkio burusieskualdeari, funtzioari dagokionez
oso ezberdinak: sabelaldeko zelulek oinaldeko plaka149 osatzen dute, eskuinean zein
ezkerrean, eta bizkarraldekoek, berriz, hegaleko plaka150 izeneko zelulamultzoak osatzen
dituzte (326 irudia). Hodiak kanal barrura begira duen aurpegian, alboetako hormetan
sortzen den Sulcus limitans izeneko ildotxo bat bi plaka horien arteko mugan kokatzen da.

147 Stratum palliale.
148 Glia zelulak metabolismoari eta egiturari dagokienez ere neuronentzako euskarri-lanak egiten dituzten zelulak dira.
Adin horretan, oligodendrozitoak eta astrozitoak ezberdintzen dira. Sortu berritan, glioblastoak burusi- eta baztergeruzetaraino abiatzen dira, hango osagaiekin nahasteko. Astrozitoak burusi-eskualdean geratuko dira, eta
oligodendrozitoek, berriz, bazter-geruzako mielinazko zorroak eraikiko dizkiete luzakinei. Haurdunaldiaren
bigarren erdian, mikroglia izeneko bestelako glia-populazio bat sortuko da, hodi inguruko mesenkimatik.
149 Lamina basalis.
150 Lamina alaris.
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Oinaldeko plakak neurona eragilez151 osatuta daude, hau da, giharrei uzkurtzeko agindua
ematen dieten neuronez. Hegaleko plaketan, berriz, bitarteko neuronak daude152.
Hodian, erreferentzia garrantzitsuak dira, halaber, sabelplaka153 eta bizkar
plaka154. Bizkarplaka nerbiohodiaren bizkarraldeko muturra estaltzen duen epitelioa da,
eta sabelplaka, ostera, hodiaren sabelaldeko muturra ixten duena da.

326 irudia. Nerbiohodiaren laugarren eta zortzigarren asteen arteko garapena, zeharkako
ebakietako histologian. Diagramak helduaren bizkarmuinaren oinarrizko egitura adierazten
du. Nerbiogangarreko zeluletatik, hegaleko plakatik eta oinaldeko plakatik garatutako
neurona moten funtziounitateak eta beren arteko harremanak gorriz adierazi dira 155. k:
nerbiohodiaren kanala; g: nerbiogangarreko zelulak; be: bentrikuluko eskualdea; bu:
burusieskualdea; ba: bazterreko eskualdea; hp: hegaleko plaka; op: oinaldeko plaka; sl:
Sulcus limitans; ek: ependimokanala; b: gai grisaren bizkaradarra; s: gai grisaren sabel
adarra; be: bizkarerroa; se: sabelerroa; ne: nerbio eragileak; ns: nerbio sentikorrak; go:
bizkargongoila; gz: gaizuria;

Ardatz alboko mesoderma somitak sortzeko zatitzen den antzera, nerbiohodia ere
zatikika banatzen da funtzioari dagokionez. Halaber, gorputz osora migratu behar ez duten
nerbiogangarreko zelulak ere zatikika kokatzen dira nerbiohodiaren albo aldeetan,
multzoak sortuz, alegia, bizkargongoilak bilakatzeko (326 eta 327 irudiak). Nerbio
hodian funtzioari dagokionez sortzen diren zatikiak adina bizkargongoilen bikote sortuko
dira. Bizkarmuineko unitate horien zein gongoilen segidari garbi antzematen zaio
helduaren bizkarmuinean (327 irudia). Ez da hain begibistakoa, ostera, entzefaloaren
eskualdean, entzefaloan hainbat eraldaketa gertatuko baitira haren behin betiko
egituraraino iritsi arte, eta gongoilak berak ere tokiz aldatuko dira.
Bizkargongoiletako zelula bakoitzetik, bi motatako luzakinak sortzen dira: luzeena
periferiaraino hedatzen da eta, gehienbat, larruazalarekin geratzen da harremanetan, eta
beste laburrenak nerbiogangarreko zelulamultzoa nerbiohodiaren hegaleko plakarekin
151 Motoneurona izena ere ematen zaie.
152 Interneurona ere deitzen dira. Proiekzio laburrak dituzten diren neuronak dira, eta, gehienetan, eskualde txikien
barruko neuronen arteko komunikazioaz arduratzen dira.
153 Lamina ventralis.
154 Lamina dorsalis.
155 Iturria: http://virtualhumanembryo.lsuhsc.edu.
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konektatzen du. Konfigurazio horrekin, nerbiogangarreko zelulek gorputzaren periferiako
informazioa hegaleko plakara ekartzeko eginkizuna hartzen dute beren luzakinen bidez;
neurona sentikorrak direla esaten da156. Nerbiohodiko zelulek informazio hori integratu
egiten dute, hau da, seinalea landu eta beharrezkoa denean erantzun bat abiarazi.
Oinarrizko antolamendu sinpleenean, hegaleko plakako bitarteko neuronek jaso berri duten
seinalea oinaldeko plakako neurona eragileei iritsarazten diete, edota hodiaren beste maila
batera garraiatzen dute. Neurona eragileek abiaraziko dituzte hain zuzen, nerbiosistemak
zehaztutako erantzunak. Gehienetan, erantzun horren funtsa higikera bat izango da, eta,
horretarako, neurona eragileek ere luzakinak izan behar dituzte nerbiohodia eta giharrak
elkarrekin konektatzeko eta, hortaz, higitzeko agindua giharretaraino iritsarazteko 157.
Neurona sentikorren zein eragileen luzakin taldeak begibistaz ikusgai direnean, nerbio
izena ematen zaie. Periferiako informazioa nerbiosistemara ekartzeak, han integratzeak
eta motrizitateerantzun bat abiatzeak osatzen duten paradigma sinple horri erreflexu
arkua deritzo. Behemailako hainbat espezietako nerbiosistemek oinarrizko antolamendu
horri eusten diote, kasuan kasuko ezberdintasunekin. Ugaztunongan eta bereziki
gizakiongan ere, bizkarmuinaren egiturak eredu horri jarraitzen dio gehienbat.
Entzefaloaren garapenak, ordea, berezitasun eta konplexutasunmaila askoz handiagoa du,
eta nerbiohodiaren garaaldeko eskualdea oinarrizko antolamendu horretatik aldentzen
hasia da garapenaren urrats goiztiarrenetik ere. Eraldatze konplexu horretan, gune batzuk
bereziki azkar hazten dira eta, horren ondorioz, zelulamultzoak lekuz aldatu egiten
dituzte, eta beste talde batzuek, aldiz, migratu egiten dute. Entzefaloa guztiz garatua
denean, haren zati gehienetan ezingo zaie hasierako oinarrizko antolamendu horren
aztarnei edo ezaugarriei erraz antzeman. Bizkargongoilen bilakaera ere ezberdin samarra
da burualdean, hau da, entzefaloa garatzen ari den eskualde horretan. Batetik, buruaren
eskualdeko gongoiletan ez da bizkarmuineko zatikien segida edo metameria bera betetzen,
eta, bestetik, burualdeko gongoilak ektodermako plakodetatik ere garatzen dira, ez soilik,
hortaz, nerbiogangarreko zeluletatik.

327 irudia. Carnegieren 16. urratseko ernamuin baten burueskualdeko gongoilak
(gorriz) eta bizkargongoilen segida (berdez), Carnegieren 16. urratsean. Erdiko
nerbiosistema ere ilustratu da, entzefaloak eta bizkarmuinak topografiari
dagokionez gongoilekin duten harremana adierazteko. bg: bizkargongoilak; V:
trigemino nerbioaren gongoila; VIIVIII: aurpeginerbioaren eta bestibulukokleetako
nerbioaren gongoilak; IX: mihieztarrietako nerbioaren gongoila; X: vagus
nerbioaren gongoila.
156 Gorputz-sentikortasunaren nerbio-bideei gagozkienean, ibilbidearen zati horri lehenengo mailako sistema ekarlea
deitzen zaio. Segida horretan, bigarren mailako neuronak, berriz, nerbio-hodi barrukoak dira.
157 Nerbio-hodiz kanpoko luzakinek osatzen duten nerbio-sistemaren zatiari Periferiako nerbio-sistema esaten zaio.
Terminoak aintzat hartzen ditu nerbio-gangarreko zelula sentikorrak eta neurona eragileetatik giharretaraino
hedatzen diren luzakinak. Nerbio-sistema autonomikoko gongoil eta luzakin ugari ere kontzeptu horren barruan
dira.
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3.3.4. Entzefaloaren hastapeneko garapena
Erdiko nerbiosistema entzefaloak eta bizkarmuinak osatzen dute. Gorputzaren
periferiako informazioa integratu egiten dute eta hainbat motatako erantzunak antolatzen
eta abiatzen dituzte, besteak beste gorputzatalen higikera koordinatuak, zenbait errairen
jarduera bereziak, eta molekula mailako hainbat erantzun. Kontzientzia eta goimailako
kogniziofuntzioak ere erdiko nerbiosisteman gauzatzen dira.
Beste espezietako erdiko nerbiosistemen oinarrizko egituraren ezaugarriak gizakion
bizkarmuinan ere hauteman daitezke. Ugaztunon eta, batez ere, primateon entzefaloa,
berriz, espezien eboluzioan zehar oinarrizko nerbiosistema horretatik abiatuta moldatuz
eta garatuz joan den bertsio konplexu bat da. Entzefaloaren ernamuinaroko garapenean
zehar, agerian dira, zati batez behinikbehin, entzefaloak espezien eboluzioan zehar egin
izan dituen eraldaketak. Adibidez, garapenaren une jakinetan, gizakion burmuinari
narrastien burmuinak duen egitura antzekoa hauteman dakioke, eta ez zaizkio geroago arte
ugaztunon eta bereziki primateon burmuinaren ezaugarri berriak gehituko 158. Ondorengo
atalean, erdiko nerbiosistemaren oinarrizko egitura izango da hizpide lehendabizi, eta,
ondoren, entzefaloaren garapenean morfologiari dagokionez ernamuinaroan zehar
gertatzen diren aldaketa nagusiak aipatuko dira. Buruaren eta aurpegiaren garapena
burmuinaren hazkuntzarekin erabat lotuta dago. Irakurgai honetan nerbiosistemaren
garapena zehatzmehatz aztertuko ez den arren, burmuinaren zati nagusiek garapenaren
ikuspegitik dituzten zenbait ezaugarri nagusi aipatuko dira.
Carnegieren 12. urratsean, isatsaldeko neuroporoa itxi berri dela, bi zati nagusi
bereiz daitezke nerbiohodian. Bizkarmuin bilakatuko den isatsaldeko zati nagusia
uniformea da egiturari dagokionez, adin horretan zenbat eta isatsalderago orduan eta
estuagoa bada ere. Burmuina edo entzefaloa bilakatuko den garaaldeko zati irregular
samar eta zabalagoan, berriz, hiru eskualde bereiz daitezke (328 irudia). Eskualde
horietako batzuk zabalago haziko dira laster, eta, horrexegatik, hiruetako bakoitza
burmuin besikula159 deitzen da. Lehendabizi bereizten diren besikulak prosentzefaloa160,
mesentzefaloa161 eta erronboentzefaloa162 dira, garaaldetik isatsalderantz, hurrenez
hurren. Erronboentzefaloari bizkarmuinak jarraitzen dio isatsaldetik. Prosentzefaloaren
eskualdean, begiaren kimuak garbi hauteman daitezke nerbiohodia itxi aurretik ere.
Burmuina oso azkar hazten ari da, eta, hurrengo egunetan, hiru tokitan tolesten
hasten da, hazkuntza horri burualdeko bolumen mugatuan tokia emateko. Mesentzefaloak
hartzen duen okerruneegiturari mesentzefaloko toles163 izena ematen zaio. Isatsalderago,
erronboentzefaloaren luzera erdian ere, gutxi gorabehera, hodia sabel alderantz tolesten
hasten da. Zubiko toles164 izeneko okerrune horri Carnegieren 13. eta 14. urratsetan nekez
antzematen bazaio ere, hurrengo urratsetan erabat nabarmena bilakatuko da. Azkenik,
erronboentzefaloaren eta bizkarmuinaren arteko elkargunea ere iduneko toles165 izeneko
okerrune nabari batean kokatzen da.

158 Ernst Haeckelek 1866. urtean argitaratu zuen Biogenesi-legea eta han, “ontogeniak filogenesia laburbiltzen du”
esaldi ezaguna jaso zuen. Lege horren ardatz nagusia hau da: gorputzaren egiturak espezien eboluzioan zehar izan
dituen eraldaketa eta moldaketak banako baten ernamuin-aroko garapenean zehar islatzen dira (ikus halaber Smit,
1962; Olsson et al., 2017).
159 Vesicula encephalica.
160 Prosencephalon.
161 Mesencephalon.
162 Rhombencephalon.
163 Flexura mesencephalica.
164 Flexura pontina.
165 Flexura cervicalis.
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328 irudia. Nerbiohodiaren egitura orokorra (urdinez), isatsaldeko neuroporoa
itxi berritan. Gorputzaren silueta ere adierazi da, erreferentziatzat. Isatsaldeko
zatirik handiena bizkarmuin bilakatuko da, eta, berriz burmuin edo entzefalo
bilakatuko den garaaldeko zatian, bere hastapeneko hiru eskualde nagusiak bereiz
daitezke. bm: bizkarmuina; e: erronboentzefaloa; m: mesentzefaloa; p:
prosentzefaloa; b: begiaren kimua.

329 irudia. Burmuineko besikulen garapena, ernamuinaroko hiru urratsetan.
Telentzefaloa berdez nabarmendu da, bere berebiziko hazkuntza ilustratzeko. p:
prosentzefaloa; d: dientzefaloa; t: telentzefaloa; m: mesentzefaloa; e:
erronboentzefaoa; met: metentzefaloa; mi: mielentzefaloa; b: begikimua; h:
hipofisia; es: erronboentzefaloko estugunea; mt: mesentzefaloko tolesa; zt: zubiko
tolesa; it: iduneko tolesa; g: garuntxoa, garabidean.

Tolesen agerrerarekin batera, hastapeneko hiru besikula horietan, azpieskualdeak
bereiziko dira laster. Batetik, Carnegieren 14. urratsean, prosentzefaloari besikula berri
bana hazten zaizkio albo aldeetarantz, eta hasierako prosentzefaloa hiru zatik osatuko dute
une horrez geroztik: erdiko planoko dientzefalo166 izeneko besikula bakun bat, eta, albo
166 Diencephalon.

39

aldeetan, telentzefalo167 izeneko zabalgune berrien bikotea. Berriz, mesentzefaloak bere
horretan jarraituko du, eraldaketa aipagarririk gabe. Isatsalderago, azkenik, zubiko tolesa
erronboentzefaloaren bi azpieskualdeen arteko muga bihurtzen da: mesentzefaloaren
aldamenean kokatzen den metentzefaloa168 eta, isatsalderago, mielentzefaloa169. Era
horretara, hastapeneko hiru besikula mota horiek bost bilakatzen dira 170. Aipagarria da
besikula horietako zenbaiten eta zentzumen berezien arteko harremana. Bada, usaimen
informazioa telentzefalora iristen da bereziki, begikimuek dakartzaten ikusmenseinaleak
dientzefalora iristen dira nagusiki, eta azkenik erronboentzefaloak entzumenarekiko lotura
zuzena du.
Behin betiko bost zabalgune edo besikula motez gain, horietako bakoitzaren barruan
ere, morfologiari, funtzioari edo molekulanortasunari dagokienez ezberdinak diren
neuromero171 izeneko zatikiak bereizten dira. Bestalde, nerbiohodi barruko kanalak
jarraitutasuna mantentzen du prosentzefaloaren eskualdetik bizkarmuinaren isatsaldeko
muturreraino, eta, besikula bakoitzaren barruan ere, hazi egiten da, prosentzefaloan batez
ere. Nerbiosistemako zelulen kopurua izugarri hazten bada ere, nerbiosistemaren
hazkundean eragin nagusiena duen faktorea bentrikuluaren hazkuntza bera da, betetzen
duen isurkariak kanporantz egiten duen indarraz baliatuz hain zuzen 172.
3.3.5. Oinarrizko antolamenduaren eraldaketa nagusiak
Neuroepitelioaren hazkuntzaren ondorioz nerbiohodian sortzen diren oinaldeko eta
hegaleko plakak agerikoak dira bizkarmuin heldu osoan, eta burmuinbesikuletatik
garatuko diren egituretan ere hautematen dira, osagai eragilearen eta osagai sentikorraren
ordezkari, hurrenez hurren.
Oinarrizko antolamendua garbi identifikatzen da erronboentzefaloan, bi
berezitasunez. Batetik, bizkarplaka askoz zabalagoa da bizkarmuinean baino, eta,
ondorioz, oinaldeko plaka eta, batez ere, hegaleko plaka erdiko planotik nabarmen
aldentzen dira (330 irudia). Bestetik, erronboentzefaloak baditu eztarriuztaiekin batera
garatzen diren nerbioosagaiak ere173. Bizkarplakaren zabalera metentzefaloaren
eskualdean handia den bezala, bentrikulua ere zabalagoa da bizkarmuinean baino.
Erronboentzefaloko bentrikuluaren zabalgune horrek laugarren bentrikulu174 izena
hartzen du, helduaren entzefaloan ere. Bestalde, metentzefaloaren bizkarplakan,
garuntxoa175 garatuko da aurrerago. Azkenik, metentzefaloaren oinaldeko plakaren
gertuko baztergeruza ere nabarmen garatzen da, handik iragango baitira garunaren
kortexetik behera datozen axoiak. Zati horri zubia176 esango zaio helduaren entzefaloan.

167 Telencephalon.
168 Metencephalon.
169 Myelencephalon.
170 TEk bigarren mailako prosentzefaloa (Prosencephalon secundarium) eta lehenengo mailako prosentzefaloa
(Prosencephalon primarium) bereizten ditu, dientzefaloa eta telentzefaloak bereizi diren ala ez diren aintzat hartuta.
171 Neuromerus. Prosentzefaloan, sei prosomero bereizten dira; mesentzefaloan, bi mesomero (M1-2), eta,
erronboentzefaloan, hamabi erronbomero. Bizkar-muinean ere, bizkar-gongoilekin parekatuta geratuko diren
zatikiak bereizten dira.
172 Indar hori nabarmena da burmuinean, dirudienez ornomuinarekiko muga aldean kanala aldi baterako itxi egiten
baita (Desmond & Jacobson, 1977).
173 Adibidez, aurpegia sentikortasunez hornitzen duen trigemino nerbioa (V), edo aurpegiko mimikarako giharreria
uzkurrarazten duen aurpegi-nerbioa (VII).
174 Ventriculus quartus.
175 Cerebellum.
176 Pons.
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330 irudia. Oinaldeko eta hegaleko plaken eraldaketa ernamuinaroaren bukaeran
(Carnegieren 23. urratsean). III: hirugarren bentrikulua; IV: laugarren bentrikulua;
ab: albobentrikulua; u: mesentzefaloaren ubidea; g: garuntxoaren hazkuntzaren
gunea; z: zubia; ht: hipotalamoa; il: gorputz ildaskatua.

Mesentzefaloan, oinaldeko eta hegaleko plakek oinarrizko antolamenduko
kokapenei eusten die: hegaleko plakak bentrikulua baino bizkarralderago kokatuta
geratuko dira177, eta oinaldekoek ohiko sabelaldeko kokapena izaten jarraitzen dute (330
irudia)178. Mesentzefalo barruko bentrikulua, estu samarra ernamuinaroan eta are
estuagoa helduarengan, mesentzefaloaren ubide179 deitzen da.
Dientzefaloa hegaleko plakek eta bizkarplakak osatzen dute soilik (330 irudia).
Sabaiplakan, epifisi guruin180 bakuna garatzen da, erdiko planoan (331 irudia). Hegal
plaketatik, berriz, dientzefaloaren alboetako hormak garatzen dira, eta, laster, sabelaldeko
hipotalamo181 izeneko eskualde bat eta bizkarraldeko talamo182 izeneko beste bat
bereizten zaizkio. Hipotalamoaren infundibulu183 izeneko sabelalderanzko luzakin batek
hipofisi guruinaren eraikuntzan hartzen du esku (ikus aurrerago). Dientzefalo barruko
bentrikulu bakunak hirugarren bentrikulu184 izena hartzen du.
Telentzefalobesikuletatik, garunaren hemisferioak garatzen dira. Telentzefaloaren
zoruan, gorputz ildaskatu185 izeneko zelula multzo nagusi bat sortzen da, talamoaren
alboranzko luzapen gisa (330 irudia). Aldi berean, kanpoaldeko hormetako zelulak oso
azkar ugaltzen ari dira, burmuineko beste edozein osagai baino azkarrago ugaldu ere, eta
gainerako osagai gehienak albo aldetik estali egingo ditu laster, eta, horrela, garunazala
edo kortexa osatu186. Hasieran besikula soilak besterik ez diren telentzefaloek C itxurako

177 Geroago, ikusmenarekin eta entzumenarekin lotutako goiko eta beheko kolikuluak bilakatuko dira.
178 Batez ere begiaren gihar txikiekin lotuta.
179 Aqueductus mesencephali.
180 Corpus pineale. Argitasun / iluntasun zikloarekin lotutako funtzioetan hartzen du esku.
181 Hypothalamus.
182 Thalamus. Bien arteko muga hipotalamo-ildoak osatzen du (Sulcus hypothalamicus).
183 Infundibulus.
184 Ventriculus tertius.
185 Corpus striatum.
186 Garun-azala eskuineko eta ezkerreko bi erditan banatzen da, hemisferioetan, alegia.
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hazkuntza dute alderdi bakoitzean187, eta, alde bakoitzean, eremu edo eskualde
espezializatuak izango dituzte188.

331 irudia. Entzefaloaren egitura ernamuinaroaren akaberan (Carnegieren 23.
urratsean), erdiko planoan moztu eta ezkerreko erdia erauzi delarik. Lerro
etendunak hipotalamoildoa adierazten du. he: eskuineko garunhemisferioa; us:
usaimenerraboila; b: begia; h: infundibulua eta adenohipofisia; ht: hipotalamoa; t:
talamoa; M: albobentrikulurako sarbidea (Monroren zuloa); ep: epifisia; m:
mesentzefaloa; e: erronboentzefaloko estugunea; met: metentzefaloa; mi:
mielentzefaloa; bm: bizkarmuina; III: hirugarren bentrikulua; IV: laugarren
bentrikulua; u: mesentzefaloko ubidea; ga: garuntxoaren hazkuntzagunea.

Telentzefalo bakoitzak nerbiohodiaren bentrikulua du bere barruan, eta, besikula
osoa C itxura horrekin hazten ari delarik, bentrikulua bera ere C itxurako egitura hartuz
doa eta morfologia hori azaltzen du garun helduan ere (332 irudia). Telentzefaloaren
barruko bentrikuluari albobentrikulu deitzen zaio, helduarengan ere.

332 irudia. Bentrikulusistemaren alboko ikuspegia, ernamuinaroaren akaberan
(Carnegieren 23. urratsean). ab: albobentrikulua; M: albobentrikulurako sarbidea
(Monroren kanala); III: hirugarren bentrikulua; u: mesentzefaloaren ubidea: IV:
laugarren bentrikulua; e: ependimo kanala.

3.3.6. Hipofisia
Hipofisia189 gorputz zabaleko hainbat guruinen jarduera arautzen eta doitzen duen
guruin endokrino txiki bat da. Helduarengan, garunaren sabelaldean kokatzen da,
187 C egitura du burmuinari eskuinetik begiratzen bazaio, hau da, zati irekia aurrean duela.
188 Hiru gingil nagusi bereiziko zaizkio aurrerago: bekoki-lobulua, pareta-lobulua eta garondo-lobulua.
189 Hypophysis, Glandula Pituitaria.
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esfenoide hezurreko hipofisihobi izeneko zulogune baten barruan babestuta. Bi osagai
erabat ezberdin elkartu eta bat egitetik garatzen da (333 irudia). Batetik, hipotalamoaren
sabelalderanzko infundibulu190 izeneko luzakin batetik, hipofisiaren atzeko gingila,
neurohipofisia edo hipofisiaren nerbioosagaia191 garatzen da. Bestetik, hipofisiplakoda
garunerantz sakoneratzen ari da ahoeztarrietako sabaian; sakoneratzen ari den plakodari
adenohipofisipoltsa192 izena ematen zaio adin horretan. Poltsatik, hipofisi guruinaren
aurreko gingila edo adenohipofisia193 izeneko bigarren osagai bat garatzen da. Bi
osagaiek elkarrengana hurbildu egin beharko dute lehendabizi, garunaren eta aho
eztarrietako barrunbearen arteko tartean. Adenohipofisipoltsa bizkarralderantz sakontzen
hasia da Carnegieren 13. edo 14. urratsean, eta infundibulua geroxeago hasten da luzatzen,
16. urratsetik aurrera gutxi gorabehera. Bi osagaiak elkartzen ari direla, adenohipofisi
poltsa estutuz doa eta, azkenik, poltsak ahoeztarrietako barrunbearekin duen lotura eten
egiten da, garezuroinaldeko mesenkimaren barruan, eta entzefaloarekin batera garezur
barruan geratuko da (333 irudia).

333 irudia. Hipofisiaren garapenaren zenbait urrats, alboko ikuspegian. A.
Carnegieren 12. urratsean, adenohipofisipoltsa sortua da ahoeztarrietako
barrunbearen sabaian. B. Hamalaugarren urratsean, adenohipofisipoltsa
infundibuluraino sakondu da. C. B irudiko egoeraren eskema. D. Hamaseigarren
urratsean, infundibulutik, neurohipofisiaren kimua luzatzen hasi da, eta
adenohipofisipoltsaren ahoeztarrietako barrunbearekiko lotura ahultzen hasia da.
E. Adenohipofisiaren eta ahoeztarrietako barrunbearen arteko lotura garezurraren
oinaldeko mesenkima barruan eten da. F. Hipofisi helduaren egitura, esfenoide
hezur barruan babestuta. b: begiaren kimua; p: prosentzefaloa; m: mesentzefaloa;
e: erronboentzefaloa; d: dientzefaloa; t: telentzefaloa; aeb: ahoeztarrietako
barrunbea; s eta z: ahoeztarrietako barrunbearen sabaia eta zorua. i: infundibulua;
ap: adenohipofisipoltsa; e: esfenoide hezurreko hipofisihobia; a: adenohipofisia;
n: neurohipofisia; om: garezuroinaldeko mesenkima.

3.3.7. Nerbiogangarreko zelulen migrazioa
Nerbiogangarreko zeluletan ugari dira gorputz zabalean hainbat tokitara migratzen
dutenak. Buruaren eskualdera abiatzen direnek buruaurpegien garapenean esku hartzen
dutenez gero, hizpide izango dira atal honetan.
Ernamuinaren garaaldeko muturretik sudurbekokietako goragunera eta eztarriko
lehenengo eta bigarren uztaietara (ikus aurrerago bi osagai horien garapena) migratzen
dutenek abiarazi, antolatu eta koordinatu egiten dute aurpegiaren eta garezurraren
garapena. Kokapen horietaraino iristen diren zelulen jarduna hainbat seinale kimikok
gidatzen dute194, baina, seinale horiekin batera, nerbiosistemaren hazkuntza azkarrak ere
190 Infundibulum.
191 Pars neuralis hypophysis, Neurohypophysis.
192 Saccus adenohypophysialis.
193 Adenohypophysis.
194 FGF, SHH, WNT, BMP, PDGF eta azido erretinoikoak, besteak beste (Kurihara et al., 1995; Clouthier et al., 2003;
Macatee et al., 2003; Abzhanov and Tabin, 2004; Jiang et al., 2006; Abe et al., 2008).
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tokian tokiko bultza eta indar mekanikoen bidez eragin nabarmena du buruaren eta
aurpegiaren morfogenesian, bereziki, izan ere, nerbiohodiaren garaaldeko muturraren
egiturak eta handierak. Nerbiogangarreko zelulen migrazioa edo komunikazio kimikoak
galarazteak arauz kanpoko garapena eta itxuragabetasunak ekar ditzake ondoriotzat.
Nerbiogangarreko zelulak ahal anitzeko zelulak dira eta migratzeko gaitasun nabarmena
dute. Neuroepitelioarengadik askatu eta migratzen hasi aurretik, mesenkima bilakatzen
dira. Hainbat tokitara migratzen badute ere, hemen, garaaldekoez soilik arituko gara,
horiek duteeta eztarriuztaien eta aurpegiko eskeletoaren garapenean eskuhartze
garrantzitsua.
Buruaren eskualdeko nerbiogangarreko zelulen artean, bi azpitalde bereiz daitezke,
molekulei dagokionez ere ezberdinak: (i) aurpegiko eskeletoa eratorriko duen zelula
taldea, dientzefaloaren erditik 2. erronbomerora bitartekoa edo garaaldeko eskualdekoa,
eta (ii) gehienbat eztarriuztaien garapenean esku hartuko duten 4. eta 8. erronbomeroen
arteko isatsaldeko eskualdekoa. Molekulen mailan bi azpitaldeok duten ezberdintasun
nagusi bat Hox geneak azaltzean datza; izan ere, isatsaldeko eremukoak Hox (+) dira eta
garaaldekoek, aldiz, ez dute Hox generik azaltzen 195. Migrazioa berez hiru multzotan
gertatzen da (334 irudia). Garaaldeko zelulamultzo nagusia dientzefalotik,
mesentzefalotik eta erronboentzefaloko lehenengo bi neuromeroetatik abiatzen da (31
taula). Dientzefalotik eta mesentzefaloaren garaaldeko zatitik abiatzen diren zelulen
jomuga sudurbekokietako goragunea izango da. Mesentzefaloaren isatsaldeko zatitik
abiatzen direnek, berriz, lehenengo eztarriuztairaino migratzen dute, haren masail eta
barailairtenguneetaraino. Lehenengo bi erronbomeroetako nerbiogangarreko zelula
guztiak barailairtenguneraino iristen dira 196. Laugarren erronbomeroaren mailako nerbio
gangarreko zelulek bigarren eztarriuztairaino migratzen dute, eta migrazio multzo propio
txikiago bat eratu. Seigarren, zazpigarren eta zortzigarren erronbomeroen mailako nerbio
gangarreko zelulek isatsaldeko hirugarren migraziomultzoa osatzen dute. Talde horretako
zelulek 3., 4. eta 6. eztarriuztaiak dituzte jomuga. Bosgarren erronbomeroaren paretik ere,
hirugarrenaren antzera, ez da migraziorik abiatzen. Maila horretako zeluletako batzuk
laugarrenaren mailatik abiatzen den multzoari gehitzen zaizkio bigarren eztarriuztairaino
iristeko, eta beste batzuk hirugarren uztairaino doaz isatsaldeko hirugarren migrazio
multzoarekin batera.
Zelulen abiapuntua

Jomuga

Hox
geneen
azaltzea

Dientzefaloa

Sudurbekokietako goragunea



Mesentzefaloaren isatsaldeko
zatia

1. eztarriuztaiaren masail eta barailairtenguneak



1. erronbomeroa

1. eztarriuztaiaren barailairtengunea



2. erronbomeroa

1. eztarriuztaiaren barailairtengunea



3. erronbomeroa

1. eztarriuztaiaren barailairtengunea, aurreneko
migraziomultzoarekin batera, eta gutxiago 2. eztarri
uztaira erdiko migraziomultzoaren bidez

+/

195 Hunt et al., 1991; Prince and Lumsden, 1994; Köntges and Lumsden, 1996; Couly et al., 1996.
Hirugarren erronbomeroko nerbio-gangarreko zelulek estatus ezberdinak izan ditzakete Hox geneari dagokionez,
eta, hortaz, 1. eztarri-uztaira migratzen dutenek galdu egingo dute Hox azaltzeko gaitasuna, eta 2. uztairako bidea
hartzen dutenek, aldiz, eutsi egingo diote (Graham et al., 1993, 1994; Creuzet et al., 2002).
196 Hirugarren erronbomeroko nerbio-gangarretik ez da migraziorik abiatzen berez, baina hango zelulak erantsi egiten
zaizkie aldameneko bi multzoetako bati edo besteari.
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4. erronbomeroa

2. eztarriuztaia

+

5. erronbomeroa

2. eztarriuztaia, erdiko migrazio multzoaren bidez, eta
3. eztarriuztaia atzeko multzoaren bidez

+

6. erronbomeroa

3. eztarriuztaia

+

7. erronbomeroa

4. eztarriuztaia

+

8. erronbomeroa

4. eztarriuztaia

+

31 taula. Nerbiogangarreko zelulen migrazioaren antolakuntza eta jomugak197.

334 irudia. Neuromeroetako nerbiogangarreko zelulen migrazio multzoen
sinopsia, Hox azaltzearen eta migraziojomugen arabera. D: dientzefaloa; M:
mesentzefaloa; 18: erronboentzefaloko neuromeroak (erronbomeroak); IIV:
eztarriuztaiak.

3.3.8. Neurogenesiplakodak
Hamar eta 30 arteko somitakopuruko ernamuinetako gainazalektoderman
epitelioaren lodigune gisa aldi baterako sortzen diren gune bereziei 198 Plakoda199 deritze.
Atal honetan, hizpide dira, besteak beste, garaaldeko nerbioen garapenean esku hartzen
dutelako (ikus aurrerago).
Ernamuina barnebildu baino lehen, plakoda bilakatuko diren guneak nerbio
plakaren aldameneko toki jakinetan kokatzen dira, nerbiogangarretik gertu (335 irudia).
Garaaldetik isatsalderanzko hurrenkeran honako hauek daude: hipofisiplakoda, usaimen
plakoda, ikusmenplakoda, trigeminoplakoda, entzumenplakoda eta eztarriz goiko
plakodak200.
197 Gizakiengan (O’Rahilly & Müller, 2007) eta zati batez hegaztiengan (Creuzet et al., 2005) egindako behaketetan
oinarrituta.
198 Baker & Bronner-Fraser, 2001; Grocott et al., 2012; Schlosser, 2010.
199 Placoda.
200 Zakatzez goikoak dira, ordea, zakatzak dituzten espezieengan. Anfibioengan, zakatzez beheko (hypobranchiale)
plakodak aurkitu izan dira 2. eta 3. zakatz-ildoen behealdeko muturrean, baina horien funtzioa ez da ezaguna eta ez
dira hemen aztergai izango. Batzuen iritziz, bada bitarteko plakoda bat ere, entzumen-plakodaren eta eztarriz
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335 irudia. Garaaldeko plakoden kokapenak. A. Plakoda bilakatuko diren
eskualdeak, ebatzita, barnebildu aurreko diskoan. B. eta C. Plakoden kokapenak,
gorputza barnebildu berriaren gainazalean eta barrualdean. C irudian, nerbiohodia
ere adierazi da, espazioko erreferentziatzat.

Ikusmenplakoda begiaren osagaietako bat bilakatuko da geroago, begidilista, hain
zuzen. Plakoda guztiek, ostera, nerbiosistemaren osagai bilakatzeko atxikimendua dute.
Ernamuina barnebildua dela, plakodak hiru kokapen nagusitan daude eta sailkatu ere
ezaugarri horren arabera sailka daitezke (335 irudia).
(i) Garaaldeko plakodak: talde horretakoak buruaren eskualdeko garaaldeko
muturrean kokatutako hipofisiplakoda bakuna eta usaimen eta ikusmenplakoda bikoteak
dira.
(ii) Bizkaralboko plakodak: talde hori nerbiohodiaren alboetan kokatutako
plakodek osatzen dute, bereziki trigeminoplakoda 201 eta entzumenplakoda202 bikoteek.
(iii) Eztarriz goiko plakodak203: kokapen horretakoak dira bigarren, hirugarren eta
laugarren zakatzildoen bizkarraldeko muturreko hiru plakoda bikote, garaaldeko VII., IX.
eta X. nerbioak bilakatuko direnak.
Zentzumen berezien organoak burualdean daude, eta kokapen hori abantaila
besterik ez da, burmuinarengandiko gertutasun bereziagatik, dakarten informazioa
burmuineraino iritsi eta han landu beharko baita. Usaimen, ikusmen eta entzumen/oreka
organoak plakodetatik garatuko dira guztiz edo zati batez. Bereziki, entzumenplakodako
zelulak zentzumenneurona bilakatuko dira, entzumen/orekaorganoko labirintoko zelulak,
hain zuzen, eta usaimenplakoda usaimenepitelio bihurtuko da. Ikusmenplakoda, aldiz, ez
da inolako nerbioosagairik bilakatuko, baina begidilista gisa esku hartuko du begiaren
garapenean. Gainerako plakodetako zelulak garaaldeko V., VII., IX. and X. nerbioak
bilakatuko dira, nerbiogangarreko zelulekin batera 204.
Plakoda

Kokapena

Eratorria

goikoen bitartekoa; kokapen horretako bakarra begi-nerbioa bilakatuko den osagaia litzateke, trigemino-plakodan.
201 Halaber, trigemino nerbioaren hiru osagaietan, masail-nerbioa eta baraila-nerbioa bizkar-alboko plakoda bakar
batetik garatuko dira, eta begi-nerbioa, berriz, sabelalderago kokatutako beste aparteko plakoda batetik garatuko da.
Hor, hiru osagaiak bizkar-albokotzat hartuko dira, azalpena sinpleago izan dadin.
202 Beste espezie batzuetako albo-lerroaren aztarna bat, ustez.
203 Epibranchiale, epipharyngeale.
204 Parasinpatikoko neuronak, ordea, nerbio-gangarreko zeluletatik soilik garatzen bide dira.
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Hipofisiplakoda

Notokorda aurrean, nerbio
plaka aurrean

Adenohipofisia

Usaimenplakoda

Telentzefalo aurrean

Usaimenepitelioa

Ikusmenplakoda

Dientzefaloaren aldamenean

Begidilista

Trigeminoplakoda

Eztarriz goikoa

Garaaldeko V. nerbioa

Entzumenplakoda

Bizkaralbokoa

Entzumenbesikula eta ondoren mintzeko
labirintoa (entzumen/orekarako
zentzumenneuronak).

Geniculatum plakoda

Eztarriz goikoa

Garaaldeko VII. nerbioa

Petrosum plakoda

Eztarriz goikoa

Garaaldeko IX. nerbioa

Nodosum plakoda

Eztarriz goikoa

Garaaldeko X. nerbioa

32 taula. Ektodermako plakoden kokapenak eta eratorriak.

Hipofisiplakoda nerbioplaka aurreko ektoderman sortzen da, ahoaren eta nerbio
plakaren artean. Adenohipofisi gisa garatzeko barruratzen da, zenbait hormona eta
neurosekreziogai jariatzeko sei zelula mota tartean dituela (ACTH, PRL, TSH, LH eta FSH,
GH eta MSH).
Usaimenplakodatik, usaimenepitelioa eta sudurvomerretako epitelioa garatzen
dira, beren hartzaile kimikoak eta beren axoia barne. Axoiak usaimennerbioa eta sudur
vomerretako nerbioa bilakatzen dira, eta biak prosentzefaloraino luzatzen dira. Horiez
gain, usaimenplakoda dugu migratu ondoren hipotalamoaren ikusmenaurreko gunean
GnRH eta Y neuropetidoak ekoizten dituzten bestelako zelula moten jatorria ere.
Begiaren garapenean, bi gertakari nagusi ditugu: alde batetik, dientzefaloaren zati
zehatz bat kopa antzera kanporantz luzatzea, eta, bestetik, ikusmenplakoda gainazal
ektodermatik mesenkimara guztiz barruratzea (336 irudia).

336 irudia. Ikusmenplakodaren garapena, begidilista bilakatzeko bidean. A.
Plakoda gainazalektodermaren tokiko lodiune gisa agertzen da, nerbiohodian
dientzefalotik ikusmenkopa kanporantz luzatzen den bitartean. B. Ikusmenplakoda
mesenkimara barruratu ahala, ikusmenkopa bere barruan hartuz doa. C. Plakodak
begidilista bilakatzeko bidea hartzen du, guztiz barruratu eta gainazalektodermatik
askatu eta gero. de: dientzefaloa; ik: ikusmenkopa; ge: gainazalektoderma; ip:
ikusmenplakoda; d: hastapeneko begidilista.

Entzumenplakoda entzumenorganoaren zati nagusi bat bilakatuko da,
mesenkimara barruratu ondoren (337 irudia). Plakodako zeluletatik, ziliodun zelula
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sentikorrak garatuko dira, eta toki espezifikoetan kokatuko dira seinaleak entzuteko eta
grabitateari eta angeluar azelerazioari antzemateko 205. Zelula horiek ez dute axoirik, eta,
beren seinaleak bideratzeko, beharrezko izango dute berenganaino beste neurona baten
periferiako muturrak iristea, hain zuzen VIII. garanerbioarenak. Horiek ere entzumen
plakodatik garatuak dira.

337 irudia. Entzumenplakodaren hasierako garapena. A. Atzeko burmuinaren
aldamenean, gainazalektodermaren lodiune gisa azaltzen da lehenengoz. B. Plakoda
burmuinerantz mesenkimara barruratu ahala, plakodako zelula talde bat nerbio
sentikor izaeraz ezberdintzen da (berdez). C. Plakoda erabat barruratu eta gainazal
ektodermatik askatu delarik, entzumenbesikula bilakatu eta, laster, barruko
entzumeneta orekaorgano gisa garatuko da. Nerbio sentikorrek, gongoila eta bere
luzakinak garatzen dituenean, organo hori burmuinarekin lotuko dute. ab: atzeko
burmuina; ge: gainazalektoderma; ep: entzumenplakoda; eb: entzumenbesikula;
VIII: garaaldeko VIII. nerbioa (hastapeneko zelulak B irudian, eta gongoila bere
luzakinekin C irudian).

Eztarriuztaien bizkarraldeko muturraren aldamenean, plakodaerreskada bat
sortzen da, gorpuzbarrualdean eztarripoltsak ere oso gertu dituztela. Beren
kokapenagatik, eztarriz goiko plakoda izena hartzen dute. Hasierako plakoda horietatik,
erraisentikortasunez arduratuko diren zenbait neurona garatuko dira. Neurona horiek,
bereziki, dastamenpapiletako eta bestelako seinale kimiko eta mekanikoak hesteetatik eta
barruko organoetatik jaso eta nerbiosistemara bideratzen dituzte VII., IX. eta X. gara
aldeko nerbioen bidez (aurpeginerbioa, mihieztarrietako nerbioa eta vagus nerbioa,
hurrenez hurren). Garaalderago, trigemino nerbioaren (V. garaaldeko nerbioa) sistemako
neurona sentikorretako batzuk garatzen dira 206. Burualdeko larruazaleko eta aho barruko
ukimenarekin, minarekin eta tenperaturarekin lotutako seinaleak bideratzen dituzte.
3.3.9. Garaaldeko nerbioak
Erdiko nerbiosistema gorputzaren periferia guztiarekin dago harremanetan,
periferiako hainbat nerbiori esker. Erdiko nerbiosisteman burmuina eta bizkarmuina
bereizten diren antzera, periferiako nerbiosisteman ere, bi osagai bereizten dira. Batetik,
buruan ez ezik, gainerako gorputz osoan zehar banatutako nerbioak ditugu. Nerbio horiek
bizkarmuinarekin lotuta daude, eta, entzefaloarekin komunikatu behar badute, bizkar
muinaren bitartez aritu beharko dute207. Bestetik, buruaren eskualdean banatutako
205 Uretan bizi diren espezieengan, sentikortasun mekanikodun ziliodun zelulak eta horiek hornitzen dituzten neuronak
ere garatzen dira entzumen-plakoda aurrean eta atzean kokatzen diren albo-lerroko plakodetatik ere. Zelula horien
funtzioa uraren zirkinei antzematea da, eta, zenbait espezierengan, elektrizitateari antzemateko zelula gisa ere
berezitu daitezke.
206 Gainerakoak nerbio-gangarraren eratorriak dira.
207 Erreflexu sinpleak bideratzen dituzten nerbioek ez dute entzefaloarekin komunikatzeko beharrik.
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nerbioak burmuinarekin lotuta daude, bizkarmuinaren bitartekaritzarik gabe, beraz, eta
garezurra zulatzeko beharrean daude. Talde horretako hamabi nerbioei garaaldeko
nerbio izena ematen zaie, eta erromatar zenbakiz (IXII) izendatuz bereizten dira (338
irudia, 33 taula). Hamabi horietako zenbaitek, XII.ak adibidez, eragitefuntzio hutsa dute,
hau da, giharreria uzkurrarazteko betebeharra dute soilik. Beste zenbait sentikor hutsak
dira, esate baterako, VIII. nerbioa. Badira bietarikoak ere, hau da, sentikortasuna zein
uzkurtzeko aginduak bideratzen dituzten nerbio konplexuagoak, adibidez, V. nerbioa.
Bestetik, garaaldeko zenbait nerbiori erraien, hodien edo guruinen funtzioa gobernatzen
duen nerbiosistema autonomoko zuntzak eransten zaizkie, IX. nerbioari, adibidez.

338 irudia. Garaaldeko nerbio sentikorren kokapenak, Carnegieren 14. urratsean
(gongoilik gabeko nerbioak ez dira adierazi).

Buruaz besteko gorputz zabaleko nerbio sentikorrak nerbiogangarretik soilik
garatzen badira ere, garaaldekoak ekotodermako plakodetatik ere garatzen dira (ikus
plakodei dagokien atala ere), eta, hortaz, jatorri bikoitza dute.
Nerbioa

Zenbakitako
notazioa

Kokapena

Funtzioak

Periferiako osagai
sentikorraren
jatorria

Usaimennerbioa

I

Telentzefaloa

ESB

Usaimenplakoda

Ikusmennerbioa

II

Dientzefaloa

GSB

Ez du periferiako
osagai sentikorrik

Nerbio begieragilea

III

Mesentzefaloa

GEO, EEO208

Nerbiogangarra

Trokleanerbioa

IV

Metentzefaloa *

GEO

Trigemino nerbioa

V

Metentzefaloa *

GSO, EEB

Abducens nerbioa

VI

Metentzefaloa

GEO

Aurpeginerbioa

VII

Metentzefaloa

ESB209, GSO210
EEB211, EEO212, ESO213

Eztarriz goiko
plakodak

Bestibulukokleetako

VIII

Metentzefaloa

GSB

Bizkaralboko

Eztarriz goiko
plakodak + nerbio
gangarra
Ez du periferiako
osagai sentikorrik

208 Begiarentzako parasinpatikoa, begiaren esfinterrerako eta zilio-giharrerako.
209 Mihiaren aurrealdeko hereneko dastamena.
210 Ramsey-Hunten (1872–1937) eskualdeko sentikortasuna, hau da, kanpoko entzumen-meatua, tinpano-mintza eta
belarriaren maskorreko eskualde aldakor bat.
211 Mimikarako giharreriarako, besteak beste.
212 Baraila azpiko eta mihi azpiko guruinetarako, malko-guruinerako eta sudur-barrunbeko muki-mintzerako.
213 Ahosabai bigunerako eta sudur-barrunbeko eskualde aldakorren baterako.
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nerbioa

plakoda (entzumen
plakoda eta
besikula)

Mihieztarrietako
nerbioa

IX

Mielentzefaloa

ESB214, ESO215, GSO216, EEB217, Eztarriz goiko
EEO218
plakodak + nerbio
gangarra

Vagus nerbioa

X

Mielentzefaloa

ESB219, ESO220, GSO221, EEB222, Eztarriz goiko
EEO223
plakodak + nerbio
gangarra

Nerbio gehigarria

XI

Mielentzefaloa

GEO224, EEB225

Ez du periferiako
osagai sentikorrik

Hipogloso nerbioa

XII

Mielentzefaloa

GEO226

Ez du periferiako
osagai sentikorrik

33 taula. Garaaldeko nerbioen ezaugarriak, jatorriari eta betekizunei dagokienez.
ESB: erraisentikortasun berezia, digestiohodiarekin harremana duen sentikortasuna
(usaimena eta dastamena). GSB: gorputzsentikortasun berezia, hau da, zentzumen
bereziak (ikusmena, entzumena eta oreka). GSO: gorputzsentikortasun orokorra,
ukimenarekin, tenperaturarekin eta minarekin lotutako informazioa bideratzeko
funtzioa. ESO: erraisentikortasun orokorra, erraietan eta hodietan minarekin eta
bestelako sentsazioekin lotutako informazioa bideratzeko funtzioa. EEB: erraieragite
berezia, hau da, eztarriuztaietatik garatutako giharreria higiarazteko funtzioa. EEO:
erraieragite orokorra, hau da, errai, guruin eta hodietako gihar leunak higiarazteko
nerbiosistema autonomikoak betetzen duen funtzioa. GEO: gorputzeragite orokorra,
giharreria ildaskatua higiarazteko funtzioa. * Mesentzefaloan sortzen den arren,
geroago, metentzefalora lerratzen da.

3.3.10. Antolatzeguneak
Buruaren eta aurpegiaren garapena konplexua da eta, eginkizun horretan, hiru
ernetzegeruzetako eta hainbat jatorritako zelulek hartzen dute esku. Gaur, ezagun da
ektodermako zelulek berebiziko garrantzia dutela garabide konplexu horretan, ez soilik
buruko eta aurpegiko hainbat osagairen lehengai direlako, nerbiogangarreko zelulak
kasurako227, baizik eta eskualdekako antolamenduan eta kronologiaren koordinazioan ere
214 Mihiaren atzealdeko hereneko dastamena.
215 Parotida guruinerako eta karotidako glomuserako.
216 Belarriko larruazalaren zati aldakor baterako.
217 Parotida guruinerako parasinpatiko jariarazlea.
218 Estiloide-eztarrietako giharra uzkurrarazten du.
219 Epiglotisaren eskualdeko dastamena.
220 Mihiaren erro-alderako, eztarrirako, zintzurrerako eta gorputz zabaleko zenbait erraitarako, besteak beste
zintzurrestea, hestegorria, bihotza, biriak, urdaila eta hesteak.
221 Kanpoko entzumen-kanalaren zati baterako.
222 Eztarriaren gihar hertsatzaileak eta zintzurreko bertako giharreria uzkurrarazten ditu, baita hestegorriaren garaaldeko zati batekoa ere.
223 Parasinpatikokoa zintzurresterako, bronkioetarako, bihotzerako eta urdail-hesteetarako.
224 Esternokleidomastoide eta trapezio giharrak uzkurrarazten ditu.
225 Ahosabai biguneko eta eztarriko giharreriaren uzkurrarazte-lanetan esku har lezake, vagus nerbioari eransten
zaizkion erroen bitartez.
226 Mihiaren giharreria uzkurrarazten du, ahosabai-mihietako giharra izan ezik.
227 Kartilagoak, hezurrak, koipe-ehuna, tendoia eta fasziak, larruazaleko fibroblastoak, gihar leunak, pigmentazioa,
zentzumen-neuronak, glia, eta abar. Burualdeko mesenkima ia guztia nerbio-gangarretik sortua da; mesodermatik
eratorritako mesenkima, berez, osagai gutxi batzuek besterik ez dute jatorri, adibidez murtxikatze-giharreriak,
begiaren kanpotar giharreriak eta burualdeko odol-hodien endotelioak (Creuzet et al., 2005).
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eskuhartze erabakigarria dutelako. Antolamendu orokor hori goiz ebatzita dago, gorputza
barnebildu aurretik ere228.
Aspaldi da ezagun ernamuinaren ehun jakin batzuek aldameneko beste zelula
zenbaiten zorian izan dezaketela eragina, eta gaitasun horrek berebiziko garrantzia duela
gorputzegitasmoaren antolakuntzan. Burua kenduz beste berri bat sorrarazteko gaitasuna
duten Hydra generoko organismoetan egindako esperimentuetan, ikusi zen buruaren
aldamenetik hartutako ehunpuska bat229 beste gorputz batean txertatuz gero, bigarren
horretan, gorputz berri oso bat sortzea eragin dezakeela eta betiere ostalariaren gorputzetik
garatua dela, ez ordea txertatutako ataletik230. Aurrerago, anfibioetan231 ere baieztatu izan
da blastoporoezpainetik232 kendutako zelula multzoa beste organismo batean txertatu
ondoren ostalarian luzetarako ardatza sorrarazteko gaitasuna duela, batez ere notokorda
baina baita zenbait somita eta nerbiohodien zatiak ere 233. Oiloetan ere, ikusi izan da
hastapeneko nodoko zelulek antzeko ezaugarriak dituztela234. Horrelako ezaugarriak
dituzten gune edo zelula multzoei antolatzaile edo antolatzegune izena eman zaie235.
Antolatzegune bat gai da une zehatz jakin batean beste bigarren mailako antolatzegune
txikiagoak edo mugatuagoak sorrarazteko, eta bigarren mailako horiek ere hirugarren
mailako antolatzaile mugatuagoak sortzea eragin dezakete. Bada, gorputzaren atal
nagusien garapena hainbat mailatako antolatzaileek hurrenkera jakin batean bidean jartzen
eta zuzentzen dute, eta lehenengo mailako antolatzaileari bigarren mailako zenbait
antolatzailek txanda hartzen diote, eta haiei, aldiz, hirugarren mailako beste zenbaitek, eta
horrelaxe. Logika horretan, hastapeneko nodoko zelulak lehenengo mailako antolatzailetzat
har daitezke.
Nerbiosistemaren morfogenesia bigarren mailako zenbait antolatzegunek gidatzen
dute, eta eragin handia dute buruaurpegien garapenean, izan ere. Antolatzaile horien
eraginez, nerbioplakaren garaaldeko zatia, entzefaloa bilakatuko den zatia, alegia, hiru
eskualde nagusitan banatuko da: prosentzefaloa, mesentzefaloa eta erronboentzefaloa (ikus
3.3.4 eta 3.3.5 atalak)236. Halaber, geroago nerbiohodiak bizkarsabeleko ardatzean zein
garaisatseko ardatzean izango duen polaritatea eta kokapennortasuna antolatzaile horien
gidaritzapean gauzatuko da237. Hiru dira, orain arte ezagun diren datuen arabera, kokapen
antolamenduan eragin nagusia duten antolatzaileak: (i) prosentzefaloko antolatzegunea
edo ANR238, nerbioplakaren aurrealdeko muturrean, (ii) dientzefaloaren erdiko Zona
Limitans Interthalamica (ZLI) eta (iii) mesentzefaloaren eta erronboentzefaloaren
228 Gaur ezagun ditugun zori-mapak, batez ere, oilo-txitetan egindako esperimentuetatik lortu diren datuetan oinarrituta
daude. Datu horiek gizakietara bete-betean ezin zabal badaitezke ere, analogiak nabarmenak dira eta, gaur, nahikoa
onartuta dago giza ernamuinaren garapenak ere, kasuan kasuko zenbait ezberdintasun gorabehera, bide berak
jorratzen dituela.
229 Hypostoma.
230 Browne, 1909.
231 Triton taeniatus, T. Cristatus eta T. Alpestris espezieetan.
232 Gastrulazioan, zelulak ernamuin barrura sartzen diren tokia, nolabait gizakian Hensenen nodoaren baliokidea.
233 Spemann & Mangold, 1924. Spemannen hitzetan, anfibio-gastrulan, bizkarreko blastoporo-ezpainaren zatitxo
batek nolabaiteko antolatze-eragina du bere inguruko ehunetan, eta, beste enrnamuin baten ebatzi gabeko eskualde
batean txertatutakoan, bigarren ernamuin bat sorrarazteko gaitasuna du. Areago, horrelako antolatzaile batek
berezko gaitasuna du ebatzi gabeko gune batean eskualde horretako osagaien kokapenak finkatzeko, eta, hortaz,
eskualde hori espazioan antolatzeko, orientazioaren zein hedapenaren aldetik. Sarritan, antolatzaile-lanak egiteko
gaitasuna duten zelula multzo horiek Spemannen antolatzaile izenez aipatzen dira literaturan.
234 Waddington, 1934, 1937.
235 Spemann & Mangold, 1924; Mangold & Spemann, 1927.
236 Meinhardt, 1983; Figdor & Stern, 1993; Wassef & Joyner, 1997; Rubenstein et al., 1998; Joyner et al., 2000.
237 Ruiz i Altaba, 1998; Echevarria et al., 2003.
238 Anterior neural ridge. ANReko zelulak nerbio-plakaren (eta segituan nerbio-hodiaren) aurrealdeko muturrean
kokatuta daude, etorkizuneko aurreko komisuraren hasikinaren aldamenean. Prosentzefaloko antolatzegunea ere
deitzen zaio.
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bitarteko estuguneko antolatzegunea edo IsO (338 irudia)239. Antolatzegune horien
eragina nerbiosistemaren garapenean erabatekoa bada ere, aurpegiaren eta garezurraren
morfogenesia ere nerbiosistemaren garapenarekin ezin lotuago dago eta, hortaz, buru
aurpegien sorrera eta garapenean ere eragile nagusiak dira.

338 irudia. Carnegieren 14. urratseko giza ernamuinaren burualdea, erdiko planoan
moztuta eta entzefaloaren eskuin aldeko erdiaren barrua agerian dela. IsO:
estuguneko antolatzegunea (Isthmic organizer); ZLI: Zona limitans intrathalamica;
ANR: prosentzefaloko antolatzegunea (Anterior Neural Ridge); Rh1: lehenengo
erronbomeroa; M2 eta M1: mesentzefaloko neuromero edo mesomeroak; ThD eta
ThV: bizkarraldeko talamoa eta sabelaldeko talamoa (Prethalamus).

Prosentzefaloko antolatzailea nerbioplakaren aurrealdeko mugan bertan kokatzen
da , aurreko komisuraren hasikinaren eta gainazalektodermaren artean (338 irudia)241.
Gune horretako zelulek antolatzelanak egiten dituzte nerbioplakaren aurrealboko
eskualdean, telentzefaloaren eskualdekako antolakuntzarako beharrezko diren beste
zenbait generen funtzioak erregulatzearen bitartez242. Arautzelan horiek FGF8 eta SHH
seinaleen bitartez bideratzen dira, besteak beste 243. Bereziki, FGF8 genea oso goiz azaltzen
da antolatzeguneko zeluletan, eta erabakigarria da prosentzefaloaren aurrealdeko
eskualdeak zehazteko. Prosentzefaloko antolatzegunean, FGF8 azaltzea beharrezkoa da
FoxG1 (Bf1) azalarazteko, eta, halaber, beste hori ere nahitaezkoa da telentzefaloaren
zelula aitzindariak ugal daitezen244. FGF8 geneak egiten duen eskualdekako antolakuntza
lan hori Otx2 eta Emx2 seinaleak azaltzea eragotziz lortzen du, zati batez behintzat, Bmp4,
Wnt eta SHH seinaleekiko elkarlanaren bitartez 245. ANR antolatzaileak jariatzen duen beste
seinaleproteina nagusi bat SHH da. Badaude SHH nerbiosistema osoan sabelaldekotasuna
zehazteko beharrezkoa eta nahikoa dela adierazten duten frogak 246. Areago,
telentzefaloaren eskualdekako antolakuntzak beharrezko du nerbiohodiaren sabelaldean
SHHk Gli3 funtzioa eragoztea eta hodiaren bizkarraldean, berriz, Gli3 seinaleak SHH
zanpatzea247. Azkenik, SHH seinaleak hipotalamoaren eta sabelaldeko prosentzefaloaren
garapenerako beharrezkoa den Nkx2.1 genearen jarduna ere arautzen du 248.
240

239 Isthmic organizer. Literaturan sarritan, midbrain-hindbrain boundary (MHB) izenez ere ageri da.
240 Papalopulu, 1995.
241 Houart el al., 1998.
242 Shimamura & Rubenstein, 1997; Ermakova et al., 1999; Houart et al., 1998; Ye et al., 1998.
243 Shimamura and Rubenstein, 1997.
244 Xuan et al., 1995; Shimamura & Rubenstein, 1997.
245 Crossley et al., 2001; Garel et al., 1997; Storm et al., 2006.
246 Echelard et al., 1993; Chiang et al., 1996; Hammerschmidt et al., 1998; Wijgerde et al., 2002.
247 Ikus adibiez Rallu et al., 2002.
248 Ericson et al., 1996; Brand et al., 1996.
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Usaimenaren osagai nagusiak prosentzefaloko antolatzeguneko eskualdean daude,
etorkizuneko usaimenerraboila eta usaimenplakoda, hain zuzen, elkarrengandik oso
gertu, eta han kokatuta daude, halaber, hipofisi eta hipotalamo gisa garatuko diren guneak
ere249. Froga ugarik aditzera ematen dute ANR antolatzailea usaimenaren eta hipofisiaren
garapenaren aitzindari edo lehengai nagusia dela 250. Interesgarria da bi sistema horien
arteko gertutasuna, ornodunengan adenohipofisiak ekoitzitako GnRHren esku baitago
ugalketaren koordinazioa, neurri handi batean behintzat, eta, bestalde, ezaguna delako
usaimenak ugaltzearekin lotutako jokabidean duen garrantzia.
ZLI bigarren eta hirugarren prosomeroen arteko mugan kokatzen da (338 irudia)251.
Prosomero deitzen zaie prosentzefalo barruko neuromero edo zatikiei, eta horietan
hirugarrena garaaldekoena da, telentzefalotik gertukoena 252. Bigarren prosomerotik,
talamoa (bizkarraldeko talamoa) garatuko da besteak beste, eta hirugarrenetik,
prethalamus (sabelaldeko talamo) izeneko nukleotalde bat. Bada, ZLI sabelaldeko eta
bizkarraldeko talamoen tartean kokatzen da. Antolatzegune hori goiz agertzen da nerbio
hodiaren garapenean, eta molekulasorta berezi bat azaltzen du, eta onartzen da haren
eragina erabakigarria dela dientzefaloaren garapenean, dientzefalokotasuna ZLI
eskualdetik kontrolatzen diren zenbait generen eraginpean baitago 253. SHH seinaleak,
ostera, beharrezkoak dira ZLI eskualdearen garapenerako 254. Hasierako SHH seinaleek
garrantzia dute talamoko eskualdea bizkarsabeleko ardatzean antolatzeko, baina, geroago,
ZLI antolatzegunetik bidalitako SHH seinale berriek arautzen dute eskualde horren gara
isatseko ardatzeko antolakuntza, eta, hortaz, bi SHH seinale mota horien eraginak
beharrezko dira talamoko eskualdeari espazioko bere egitura konplexua emateko 255.
Azkenik, estuguneko antolatzegunea mesentzefaloaren eta erronboentzefaloaren
arteko mugan kokatuta dago, Otx2 eta Gbx2 seinaleak azaltzen dituzten bi eskualderen
arteko mugan bertan (338 irudia)256. Neuroepitelioaren garapenaren lehendabiziko
urratsetan, Otx2 eta Gbx2 azaltzen dituzten eskualdeen arteko mugan, bi domeinu horien
gainezartzea gertatzen da aldi labur baterako, eta, beraz, tarte estu horretan, bi seinaleak
aldi berean azaltzen dira. Laster gainezartze hori desagertu egiten da eta Otx2
mesentzefalora mugatuta geratzen da; Gbx2, berriz, estugunean eta erronboentzefaloan
soilik azaltzen da257, baina bi domeinuen gainezartze labur horrek garrantzia du IsO
antolatzailearen kokapena finkatzeko 258 eta, hortaz, ondoren ere mesentzefaloaren eta
erronboentzefaloaren garapenerako 259. Itxuran, FGF8 seinalea da antolatzailearen
jardueraren igargarri nagusia260, eta haren eskuhartzea kritikoa da aldameneko eskualdeen
249 Couly & Le Douarin, 1985, 1987; Eagleson et al., 1986; Whitlock & Westerfield, 2000.
250 Knouff, 1935; Carpenter, 1937; Jacobson, 1959; Klein & Graziadei, 1983; Couly & Le Douarin, 1985, 1987;
Eagleson et al., 1986, 1995; Eagleson and Harris, 1990; Kawamura & Kikuyama, 1992; Osumi-Yamashita et al.,
1994; Houart et al., 1998; Whitlock & Westerfield, 2000; Papalopulu, 1995; Rubenstein et al., 1998.
251 Martinez & Puelles, 2000.
252 Puelles & Rubenstein, 2003; Garcia-Lopez et al. 2004.
253 Kiecker & Lumsden, 2004; Echevarria et al., 2003.
254 SHH genean mutazioak dituzten saguetan, garapenaren hasieratik, akats nagusiak gertatzen dira, besteak beste,
dientzefaloaren handieran (Chiang et al., 1996; Ishibashi & McMahon, 2002).
255 Vieira et al., 2006.
256 Martinez & Alvarado-Mallart, 1990; Echevarria et al., 2003; Hidalgo-Sanchez et al., 2005; Aroca & Puelles 2005,
Partanen 2007; Broccoli et al., 1999; Millet et al., 1999; Katahira et al., 2000; Garda et al., 2001; Li &
Joyner, 2001; MartinezBarbera et al., 2001.
257 Millet et al., 1999; Garda et al., 2001.
258 Antolatzailea sortu aurretik ere, gune horretan beste zenbait seinale azaltzen dira gastrulazioaren bukaeratik aurrera,
besteak beste Pax2, Pax5, En1 eta Wnt1 (Davis & Joyner, 1988; Bally-Cuif et al., 1995; Joyner, 1996; Funashashi
et al., 1999; Hidalgo-Sanchez et al., 2000; Rowitch et al., 1999; Hidalgo-Sanchez & Alvarado-Mallart, 2002).
259 Wassarman et al., 1997; Broccoli et al., 1999; Acampora et al., 1997; Millet et al., 1999.
260 Crossley et al., 1996.
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garapenerako, alegia, mesentzefaloaren, estugunearen beraren eta garuntxoaren
garapenerako261.
3.4. Barnebiltzea
Laugarren astean zehar, ernamuindiskoa nabarmen hazten da, batez ere bere gara
aldeko muturrean, entzefaloaren hazkuntza dela medio. Notokordaluzakina eta nerbio
hodia hastapeneko nodotik korda aurreko xaflaraino hedatzen dira. Korda aurreko xafla
horren zati nagusi bat ahoeztarrietako mintza262 bilakatuko da laugarren astean zehar,
eta desagertu ere astea amaitu baino lehen desagertuko da, ernamuinaren barnebiltzea
bukatzen ari dela. Barnebiltzea aztergai dugun atal honetan, ahoeztarrietako mintza
erreferentzia garrantzitsuetako bat izango da; ahoaren eskualdean kokatua denez gero,
aurpegiaren kokapena adieraziko digu barnebiltzean zehar gertatzen den eraldaketa
horretan zehar. Ahoeztarrietako mintzaz garaalderago, mesoderman, bi eskualde txiki
bereiz daitezke. Batetik, hastapeneko bihotzaren garapena abiatzen den gunea dago,
mintzaren aldamenean; gune horren kokapena adierazteko, kardiogenesieremu terminoa
erabiliko da hemen, han bihotza garatzen ari dela adieraziz 263. Bestetik, diskoaren gara
aldeko muturreko Septum transversum izeneko beste zelula multzo batek diafragmaren
eta gibelaren garapenean esku hartzeko atxikimendua du. Bestalde, diskoaren isatsaldean,
estoldamintzak finkatzen du ernamuin barruko mesodermaren eta ernamuinez kanpoko
mesoblastoaren arteko muga, baita diskoaren isatsaldeko muturra ere (339 irudia).
Ahoeztarrietako mintzaren, kardiogenesieremuaren, Septum transversumaren eta
estoldamintzaren garapen bereziak hemen aztergai izango ez badira ere, mugarri
baliagarriak dira ernamuinaren barnebiltzean gorputzak hartuko duen egitura berriaz
jabetzeko.
Ernamuindiskoa azkar hazten ari da laugarren astean, neurulazioaren eta
mesodermaren ugalketaren ondorioz, gehienbat. Haziz doa, halaber, amnionbarrunbea
ere. Aldiz, endoderma eta gorringozorroa nekez besterik ez dira hazten, eta, Carnegieren
9. urratsean, diskoa ahur bihurtzen ari da endodermaz tapizatutako aurpegian. Aldi berean,
nerbiotolesak ere nabarmen hazten ari dira adin horretan, bereziki diskoaren garaaldeko
zatian, eta, hortaz, diskoak bere ordura arteko egitura zapala galtzen du eta
bizkarralderantz gero eta gehiago ganbiltzen hasia da, hau da, irtenago bilakatzen ari da
amnionbarrunberantz. Diskoaren forma aldaketa horren ondorioz, diskoaren garaaldeko
eta isatsaldeko muturretako osagaiak sabelalderago okertuz doaz, eta, 10. eta 12.
urratsetan, Septum transversuma eta estoldamintza elkarrengandik gero eta gertuago
kokatuz doaz, gorputzaren sabelaldean (339 irudia). Hamabigarren urratsera orduko,
Septum transversuma gorputzaren sabelaldean kokatu da betebetean, eta diskoaren gara
aldeko eskualdeko hiru mugarriak barnebiltze aurreko kokapenaren alderantziko
hurrenkeran daude orain: ahoeztarrietako mintza garaaldean, kardiogenesieremua
isatsalderago, eta, are isatsalderago, Septum transversuma.

261 Martinez & Alvarado-Mallart, 1990; Alvarado-Mallart, 1993; Marin & Puelles, 1994.
262 Membrana oropharyngea.
263 Kontuan izan, halere, atal honetan ez dela bihotzaren garapena aztergai izango eta kardiogenesi-eremua
topografiaren ikuspegitik besterik ez dela aintzat hartuko.
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339 irudia. Ernamuinaren barnebiltzearen laugarren astean zeharreko hiru urrats,
alboko ikuspegitik. A. Carnegieren 8. urratsean, Septum transversuma eta estolda
mintza diskoaren garaaldeko eta isatsaldeko muturretan kokatzen dira. Diskoa
erdiko planotik moztu da. B. Bederatzigarren urratsean, ahoeztarrietako mintza eta
estoldamintza diskoaren sabelalderantz lekualdatzen hasiak dira. Gorputza erdiko
planoan moztu da. C. Hamabigarren urratsean, gorputza barnebildu berri dago, eta
diskoaren garaaldeko eta isatsaldeko muturretako Septum transversum eta estolda
mintza elkarren artean gerturatu dira ernamuinaren sabelaldean. Gorputza erdiko
planoan moztu da, baina nerbiohodia osorik (moztu gabe) adierazi da. aem: aho
eztarrietako mintza (urratuta 12. urratsean); ekm: ernamuinez kanpoko
mesoblastoa; kx: korda aurreko xafla; b: kardiogenesieremua eta bihotzaren
hastapeneko egitura; gz: gorringozorroa (moztuta C8 eta C9 urratsetan); em:
estoldamintza; st: Septum transversum; n: notokordaluzakina (C8 eta C9) edo
notokorda (C12); ek: ektoderma; h: hastapeneko hobia; m: ernamuin barruko
mesoderma; am: amion, moztuta; t: nerbiotolesak; z: ernamuin barruko zeloma;
e: eztarri etorkizuna; ec: Eminenta caudalis; nh: nerbiohodia; h: hestea; ze:
zilborrestea; lt: loturatxortena.

Barnebiltzearekin batera garaaldeko eta isatsaldeko muturretako osagaiei gertatzen
zaien era berean, diskoaren albo aldeetako ertz bigunak ere sabelalderantz gero eta
gehiago okertuz doaz. Diskoa, berriz, zurrunagoa da erdiko planoan, sortzen ari den
nerbiohodia eta ardatz alboko mesodermatik banatutako somitak direla medio. Halaber,
barrunbe berri bat sortzeak eragin erabakigarria izango du gorputzak eta batez ere gorputz
enbor etorkizunak hartuko duen egituran. Carnegieren 8. urratsetik 9.era bitartean, alboko
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xaflaren mesoderma barruan, ferra baten tankerako ernamuin barruko zeloma264 izeneko
barrunbe berri bat sortzen da (340 irudia). Zeloma ahoeztarrietako mintzaren gara
aldetik isatsalderantz diskoaren albo aldeetara hedatzen da, gutxi gorabehera diskoaren
luzera erdia hartuz. Hanhorhemenkako hutsune txikiz osatua da lehendabizi, eta behin
betiko barrunbea hutsune horiek elkarrekin bat egitetik garatzen da. Berebiziko
garrantzizko egitura da, barnebiltzearen ondorioz gorputzenborraren barrunbea eta errai
nagusien gordelekua bilakatuko baita.

340 irudia. Hestearen itxiera eta ernamuin barruko zelomaren kokapena eta
lekualdaketa barnebiltzean zehar, zeharkako ebakietan. Somitak eta bitarteko
xaflaren mesoderma ez dira adierazi. Zelomaren kokapena A eta B irudietan
adierazten da, Carnegieren 9. urratseko espezimen batean. D. Zelomaren albo
aldeetako zatiak erdiko planorantz gerturatzen dira (geziak), 10. urratsean. E.
Hamaikagarren urratsean, endodermaren bi alderdietako muturrek erdiko planoan
bat egitean, hastapeneko hestea sortzen da. ab: annionbarrunbea; en: endoderma;
m: mesoderma; s: alboko xaflaren mesenkimako somatopleura; e: alboko xaflaren
mesenkimako esplanknopleura; ez: hastapeneko eztarria; ek: ektoderma; z: zeloma;
en: endoderma; h: hastapeneko hestea.

Diskoaren albo aldeko zatien barnebiltzearekin batera, zelomaren alboetako zatiak
sabelaldean erdiko planora gero eta gehiago gerturatzen hasten dira (340 irudia).
Ernamuinaren gorputzegituraren eraldaketa nagusia diskoaren albo aldeetako zati horiek
erdiko planoan elkarrekin bat egiten dutenean gertatzen da.
(i) Barnebiltzearen aurretik zapala izan den ernamuindiskoak zilindro baten egitura
hartu du orain. Zilindro hori gorputzaren enborra bilakatuko da, hau da, gorputzaren
erdiguneko barrunbedun zati nagusia; geroago, toraxak eta abdomenak osatuko dute, eta
errai nagusiak barruan edukiko ditu. Ernamuin barruko zeloma gorputzenborraren
barrunbea bilakatu da (341 irudia).
(ii) Gainazalektodermak ernamuin bildu berriaren kanpoko geruza osatzen du
orain. Geruza hori larruazalaren epidermis izeneko geruza azalekoena bilakatuko da.
264 Coeloma intraembryonicum.
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Ektodermaren kanpoaldeko aurpegia amnionbarrunbeko isurkariak bustitzen du (342
irudia).
(ii) Zortzigarren urratsean zapal samarra izan den endoderma geruzak tutu baten
egitura hartu du ia bere luzera osoan eta hastapeneko hestea bilakatu da, ahoeztarrietako
mintzetik estoldamintzerainokoa, aho eta uzki etorkizunen bitartekoa, alegia. Aho
eztarrietako mintza, hurrengo egunetan, urratu egiten da eta, barnebiltzea bukatzearekin
batera, desagertu egiten da; hala, hestea eta amnion barrunbea zuzenean jartzen dira
elkarrekin harremanetan 265. Mintzaz kanpoko eremuak estomatodeo266 izena hartzen du
eta, gereoago, ernamuinaren ahoa bihurtuko da. Estoldamintzak ere geroago desagertu
behar du. Hastapeneko hestea gorringo zorroarekin harremanetan dago oraindik ere,
tutuaren luzera erdian gutxi gorabehera. Ostera, gorringozorroa ez da areago garatuko,
eta geroago bere hondakin batek besterik ez du iraungo, zilborreste barruan.
(iii) Alboko xaflaren mesoblastoko esplanknopleura endodermarengadik oso gertu
egon da barnebiltzean osoan zehar, eta, barnebiltzea bukatutakoan, heste sortu berriari
kanpotik erantsia dago, eta heste sortu berria bera ukitu eta inguratzen du (341 irudia).
Somatopleura, berriz, ektodermatik gertu mantendu da eta gorputzenborraren barrunbea
barrualdetik tapizatzen geratzen da. Esplanknopleura eta somatopleura zenbait errai
nagusirekin harreman zuzena duten perikardio, pleura eta peritoneo izeneko mintzak
bilakatuko dira.
(iv) Bitarteko mesenkima gorputzenborraren atzealdeko horman kokatuta geratzen
da. Han, gernuernalkinetako sistemaren zati nagusi bat bilakatuko da geroago.

341 irudia. Gorputzaren egitura, barnebiltzearen bukaera aldera (A eta B) eta
bukatutakoan (C). nh: nerbiohodia; n: notokorda; a: aorta; h: hestea; s:
somatopleura; e: esplanknopleura; ge: gainazalektoderma; gz: gorringozorroa
(hondakina); lt: loturatxortena: z: ernamuin barruko zeloma; bga: beheko
gorputzadarraren kimua.

Laugarren astea amaitzean, amnionbarrunbeak ernamuin barnebildu berria guztiz
inguratzen du, korionbarrunbe barruan, gorringozorroaren hondakinean eta lotura
txortenean izan ezik. Amnionbarrunbea nabarmen hazten da hurrengo asteetan zehar, eta,
hazkuntza horren ondorioz, korionbarrunbe osoa bete eta alegiazko espazio txiki bat
besterik ez da izango (342 irudia). Loturatxortena izango da, hortik aitzina, ernamuinaren
gorputzaren eta karenaren arteko lotura bakarra. Gorringozorroaren hondakina ere
265 Ernamuinak amnion-barrunbeko isurkaria irentsi egingo du geroago.
266 Stomatodeum primordiale.
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erantsita geratu zaio. Zilborreste izeneko lotura berri horrek jaiotordura arte iraungo du,
umekia elikatzeko baliabide nagusi gisa.

342 irudia. Amnion eta korionbarrunbeen eraldaketa, barnebiltzearen ondoren.
a: amnionbarrunbea; kar: karena; lt: loturatxortena; g: gorringozorroa; k:
korionbarrunbea; ze: zilborrestea.
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4 Eztarriko uztaien garapena
4.1. Egitura orokorra
Giza garapenaren laugarren astean zehar etorkizuneko ahoeztarrietako
barrunbearen albo aldeetan hauteman daitezkeen zutabeitxurako goragune paraleloek
eztarriuztaiak267 izena hartzen dute (41 irudia). Sudurbekokietako goragune
bakunarekin betera (ikus aurpegiaren garapenari dagokion atala), uztai horiek giza
aurpegiaren eta idunaren zatirik handiena eratuko dute laster. Ahoak eta eztarriak
betebehar garrantzitsua dute arnasa hartzean eta elikatzean, eta, hortaz, gorputzaren atal
horiek behar bezala garatzea ezinbestekoa da sortuko den izakiak bizi behar badu 268.
Zentzu zabalagoan, beste ornodunen ernamuinetan ere, erraiuztaiak sortzen dira,
gizakiaren eztarriuztaion baliokide. Uztaiotatik ere, buruko eta iduneko hainbat osagai
garatuko dira animalia horietan, bereziak espezie bakoitzean. Arrainetan, adibidez,
zakatzak bihurtuko dira eta hegaztietan, berriz, mokoaren garapenean hartzen dute esku.
Anatomiaren ikuspegitk, erraiuztaien egiturak eta beren eratorrien antolakuntzak nahiko
berdintsu eutsi diote ornodunen eboluzioan zehar, espezieetan erraiuztai kopuru
ezberdinak aurki badaitezke ere. Lau eta bederatzi arteko kopuruan aurki daitezke espezie
gehienetan269, baina, ugaztunongan, bost besterik ez dira sortzen. Giza ernamuinean,
eztarriuztaiek ahoeztarrietako barrunbearen alboetako hormetan aldi baterako zakatz
aparatu antzeko bat eratzen badute ere, haren osagaiak laster desagertu edo eraldatu
egiten dira eboluzioko bestelako betebehar berrietara egokitzeko, eta, segituan, oinarrizko
osagai bihurtuko dira aurpegiaren eta idunaren eraikuntzan. Eztarriko eskualdearen tokian
tokiko zatikatze hori ahoeztarrietako barrunbeko endodermaren eraginez gertatzen da,
ustez270, nerbiogangarreko zelulen seinaleak ere beharrezko diren arren271.

41 irudia. Carnegieren 12. urratseko ernamuinaren garaaldeko eskualdea, albotik
begiratuta, eztarriko lehendabiziko hiru uztaiak bertan direla. IIII: eztarriuztaiak;
i: eztarriildoak; e: estomatodeoa; be: buru etorkizunaren eskualdea; bg:
bihotzaren goragunea.

Bi alderdietako eztarriuztai bikoteak garaaldetik isatsalderantz izendatzen dira.
Gizakiarengan sortzen direnak 1., 2., 3., 4. eta 6. uztaiak dira, onartzen baita bosgarrena
nekez edo batere ez dela garatzen. Lehenengo eztarriuztaia 272 agertzen den lehendabizikoa
267 Arcus pharyngei.
268 Jaiotzetiko gaixotasunen heren batek eragina dute buruaren eta idunaren morfogenesian.
269 Zebra-arrainetan, adibidez, zazpi eztarri-uztai daude. Badirudi espezieen eboluzioan zehar eztarri-uztai kopurua
gutxitzeko joera orokorra dagoela, arrain-fosil askotan zakatz ugari aurkitu izan baitira, batzuetan baita 30 ere
(Janvier et al., 2006).
270 Graham, 2008; Couly et al., 2002.
271 Tucker & Lumsden, 2004; Schneider & Helms, 2003.
Nerbio-gangarra erauzteak ez du eztarri-poltsen hasierako eskualdekako antolakuntza eragozten (Veitch et al.,
1999), nahiz eta geroago hara migratzen duten nerbio-gangarreko zeluletatik eztarri-uztaien osagai nagusiak
garatuko diren.
272 Arcus pharyngeus primus. Baraila-uztai ere esaten zaio. Barailarik ez duten gainontzeko ornodunetan, ahoa
lehenengo uztaiaren eta hura baino gara-alderagoko nerbio-gangarretik garatzen da (Shigetani et al., 2002); hortaz,
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da. Carnegieren 10. urratsetik aurrera, etorkizuneko eztarrieskualdearen albo aldeetan
hauteman daitezke, ernamuina oraindik ere barnebildu gabe dela hortaz. Lehenengo hiru
eztarriuztaiak agerian dira ernamuinaren gainazalean Carnegieren 12. urratsean, eta
laugarren uztai txikia ere hauteman dakioke 14. urratsera orduko. Hirugarren eta laugarren
uztai bikoteek, ordea, gutxi irauten dute kanpoaldean agerian, 17. urratsera iritsi orduko
bigarren uztaiak erabat estali izango baititu (ikus aurrerago eztarriildoen garapena).
Eztarriko uztaien eraikuntzan, ernamuinaren hiru ernetzegeruzetako zelulek
hartzen dute esku, eta, uztai denetan, oinarrizko egitura bera hauteman daiteke. Uztaietako
bakoitza gainazalektoderma geruza batez estalita dago kanpoaldetik, eta endodermaz,
barrualdean, eta haren mamia mesodermako eta nerbiogangarreko mesenkimaz osatuta
dago (42 irudia). Gainazalektoderman, uztai arteko bitarte bakoitzean, eztarriildo273
izeneko sakonune luzexka bat hautematen da (41 eta 42 irudiak). Ildo horietako
bakoitzak, hortaz, bere aldameneko bi eztarriuztairen arteko muga osatzen du. Buruaren
eta idunaren garapenean zehar, ildo horietako bi mesenkimazko mamirantz areago
barruratuko dira (ikus aurrerago eztarriildoei dagokien atala). Bestalde, bi alderdietako
eztarriuztaien artean, hastapeneko ahoeztarrietako barrunbea dugu, eta, eztarriuztaietan,
barrunbera begira dagoen aurpegia endodermazko geruza batez tapizatuta dago. Barruko
geruza horretan ere, uztai baten aldamenekoarekin elkartzen den tokietan, eztarri
poltsa274 izena hartzen duten zokogune txikiak daude (42 irudia; ikus aurrerago eztarri
poltsei dagokien atala ere).
Eztarriuztaien mamia mesenkimaz osatuta dago. Mesenkima terminoak
ernamuinetan garatzen den zelula mota berezi ezberdindu gabe bat adierazten du, berezia,
hain zuzen, egiturari eta antolakuntzari dagokienez, leinu jakin batekoa izateagatik baino.
Eztarriuztaietako mesenkimako zelulek hiru jatorri dituzte, izan ere. Batzuk mesodermako
zelulak dira, zehazki, ardatz alboko mesodermatik eta somitomeroetatik etorriak. Beste
batzuk nerbiogangarretik migratutako zelulak dira. Jatorri horretako mesenkimari
ektomesenkima edo mesektoderma esaten zaio, batez ere mesodermako mesenkimatik
bereizteko. Nerbiogangarreko zelulak ahal handiko eta migratzeko gaitasun nabarmeneko
zelulak dira. Nerbioplakaren periferian sortu, harengandik mesenkima bihurtuz askatu, eta
multzoka migratzen dute hainbat tokitara, eztarriuztaietara, besteak beste. Azkenik,
eztarriuztaietako mami barruko mesenkimaren hirugarren azpitalde bat plakodetatik
barruratutakoa da, eta, hortaz, gainazalektodermaren eratorria.

42 irudia. Eztarriko uztaien oinarrizko osagaiak, hastapeneko ahoeztarrietako
barrunbea zeharka ebaki eta buruaren eskualdearen bizkarraldeko zatia erauzi
ondoren. i: eztarriildoak; ge: gainazalektoderma; e: estomatodeoa; p: eztarri
poltsak; z: ahoeztarrietako barrunbearen zorua; en: endoderma; mes: mesenkima.
animalia horien goiko eta beheko ezpainak ez dira barailadun ornodunen masail eta barailaren baliokide.
273 Sulcus pharyngei.
274 Saccus pharyngei.
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Nerbiogangarreko zeluletatik, eskeletoa, lokarriehunak eta zenbait gongoil sentikor
garatzen dira275; mesodermatik, buruko eta iduneko giharreriak garatzen dira, baita
garezuroinaldeko eskeletoosagaiak eta odolhodiak ere 276; gainazalektodermatik, aho
eztarrietako barrunbearen zati bateko epitelioa eta aurpegiko epidermisa garatuko dira,
baita eztarriz goiko plakodetako neurona sentikorrak ere 277, eta, azkenik, endodermatik
eztarriko epitelioa eta guruina garatzen dira 278.
Eztarriuztaien oinarrizko egiturara itzuliz, uztai bakoitzaren mesenkimatik, bost
motatako oinarrizko lehengai garatzen dira.
1. Kartilagozelulak. Uztai bakoitzaren barruan, kartilagopuska bat sortuko da, eta
horietako bakoitzak zori eta bilakabide propioak izango ditu. Adibidez, lehenengo uztaiko
kartilagoak ia erabat desagertzeko atxikimendua du, eta bigarrenekoa, berriz, hezur
bihurtuko da, zati batez behintzat. Laugarren eta seigarren uztaietako kartilagoek, ostera,
kartilago gisa iraun behar dute gehienbat. Azpimarratzekoa da ernamuingaraiko
kartilagoek berebiziko garrantzia dutela hezurrezko eskeletoaren garapenean, batzuetan
etorkizuneko hezurrezko osagaien aitzindari direlako, eta, besteetan, lagundu egiten
dutelako, hezurra garatzen edo antolatzen, nahiz eta berez hezur bihurtzen ez diren.
2. Lokarriehun bilakatuko diren zelulak, hau da, besteak beste, mintzak, lotailuak
eta fasziak bilakatuko direnak.
3. Giharzelula bilakatuko diren mioblastoak. Eztarriuztai bakoitzetik, gihartalde
berezi bat garatzen da.
4. Periferiako nerbiosistemako nerbio sentikor bihurtuko diren zelulak.
5. Odolhodiak sortzeko gaitasuna duten endoteliozelulak. Eztarriuztai bakoitzaren
barruan, aortauztai izeneko arteria bat dago, horietako batzuk aldi baterako egiturak
besterik ez badira ere. Sistema berezi horretako arterietako batzuk, laster, ia guztiz
desagertuko dira, baina beste zenbaitek iraun egiten dute eta helduaren odolbide
sistemaren zati garrantzitsu bilakatuko dira.
Eztarriko uztaien oinarrizko lehengaiek uztai bakoitzean duten garapenak
ondorengo ataletan izango dira hizpide.
4.2. Eskeletoko osagaiak eta lokarriehunak
Eztarriko lehenengo uztaitik, murtxikatzeaparatua garatzen da, eta lehenengoak eta
bigarrenak berebiziko ekarpena egiten dute kanpoko eta barruko entzumenorganoaren
garapenean ere279.
Baraila duten ornodunetan, lehenengo eztarriuztaiak bi osagai ditu, bat masailekoa
eta bestea barailakoa, eta biak ahoaren eskualderantz luzatzen dira masaileko zenbait
hezur eta baraila eratzeko280. Kanpoaldeko gainazalean, lehenengo eztarriuztaiaren
hastapeneko bi osagai horiek masailirtengune eta barailairtengune gisa hautematen dira
(ikus aurrerago aurpegiaren garapenari dagokion atala). Masailirtengunea masailezurraren
eta ahosabaiaren sorburua da, eta barailairtengunetik, berriz, baraila garatuko da laster.
275 D’Amico-Martel & Noden, 1983; Köntges & Lumsden, 1996.
276 Yoshida et al., 2008; McBratney-Owen et al., 2008.
277 D’Amico-Martel & Noden, 1983; Couly & Le Douarin, 1990.
278 Sudler, 1902; Cordier & Haumont, 1980; Kingsbury, 1915.
279 Mallo, 2001.
280 Barailarik ez duten gainerako ornodunetan, ahoa lehenengo uztaitik eta hura baino gara-alderagoko nerbiogangarretik garatzen da (Shigetani et al., 2002); hortaz, animalia horien goiko eta beheko ezpainak ez dira
barailadun ornodunen masail eta barailaren baliokide.
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Lehenengo eztarriuztaitik garatzen diren hezurrak uztai horretara migratutako nerbio
gangarreko zeluletatik sortzen dira. Mintz bidez hezurtzen direnetan, nerbiogangarreko
zelulak osteoblasto izaeraz ezberdintzen dira zuzenean eta baldintza kimiko egokiak
ezartzen dituzte hezurtzeguneak sor daitezen. Bide horretatik jotzen dute masailezurraren
eta barailaren garapenek. Kartilago bidez hezurtzen diren hezurrek, ostera, bestelako bidea
egiten dute; nerbiogangarreko zelulek kartilagozko aldi baterako eredu bat sortzen dute,
lehendabizi, eta eredu hori ordeztuko da geroago osteblastoz, eta hezur bilakatu.
Lehenengo eztarriuztaian, mota horretako bi kartilago sortzen dira, beren bilakabideak
nahiko ezberdinak izango badira ere. Bat masailirtengune barruan sortzen da eta bestea,
barailairtengunean. Masailirtenguneko kartilagotik, Alisphenoidalis kartilagoa garatzen
da281, besteak beste (ikus garezurraren oinaldearen garapenari dagokion atala ere). Baraila
irtengunean garatzen denari Meckelen kartilago deritzo (43 irudia)282. Hagatankerako
egitura luze samarra hartzen du, uztaiaren barruan erdiko planoraino luzatzen delako.
Beste alderdiko homologoarekin elkartuz, barailaren sinfisia eratzen dute elkargune
horretan283. Meckelen kartilagoa aldi baterako besterik ez da garatzen 284, baina garrantzi
handikoa da edonola ere barailaren garapenerako. Baraila, berez, ez da kartilago bidez
hezurtzen, mintz bidez baino, baina Meckelen kartilagoak barailaren morfogenesia eta
hezurtzea antolatzen eta gidatzen laguntzen du285. Barailaren lehendabiziko
hezurtzeguneak 6. astean zehar agertzen dira 286.
Meckelen kartilagoaren bizkarraldeko muturrak entzumenhezurtxoen
morfogenesian ere hartzen du esku, hain zuzen, mailu eta ingude hezurtxoak sortuz 287. Bi
hezurtxo horien sorburu izango den mesenkimazelulak hasita daude elkarretaratzen
Carnegieren 19. urratserako, eta kartilagoaren sorrerari ere 21. urratsetik aitzina antzeman
dakioke288.
Geroago, 16. eta 30. asteen artean –umeki garaian hortaz–, Meckelen kartilagoaren
garapena eten egingo da, eta, jaio aurretik, ia guztiz desagertuko da. Aipatutako hezur eta
kartilagoez gain, lehenengo eztarriuztaitik mailuaren aurreko lotailua eta esfenoide
barailetako lotailua ere garatzen dira 289.
Bigarren eztarriuztaiko kartilagoak Reicherten kartilago izena hartu ohi du290.
Ernamuinaroaren bukaerara orduko, kartilago horren bi zatiak uztaiaren bizkarraldeko eta
sabelaldeko muturretan kokatuta daude, eta, elkarrekin, mesenkimazko soka batez daude
lotuta (43 irudia)291. Bizkarraldeko zatia entzumenkapsulari lotuta dago (ikus
garezurraren oinalderen garapenari dagokion atala), eta muturra kapsularen barruan
281 Cartilago alisphenoidalis. Etorkizuneko esfenoide hezurraren hegal nagusi bihurtuko da.
282 TEk Cartilago mandibularis izena hobesten badu ere, literaturan, sarriago ageri da Meckelen kartilago izenez.
283 Ustez barailaren aurrealdeko zati bat ernamuin-aroaren bukaeran, kartilagoa zuzenean hezurtzetik gara liteke,
zehazki albo ebakortzaren eta lehenengo haginaren bitarteko eskualdetxoan (Wyganowska-Świątkowska &
Przystańska, 2011).
284 Carnegieren 13. urratsean agerian daude kartilagoa sortuko duten zelulak, elkarretaratuta, baraila-irtengune barruan,
adin horretan kartilagoa bera sortu ez bada ere (Wyganowska-Świątkowska & Przystańska, 2011).
285 Frommer & Margolies 1971; Carda et al. 2005; Melnick et al. 2005; Ramaesh & Bard 2003.
286 Radlanski et al. 2003; O’Rahilly & Gardner 1972.
287 Sperber 1992; Amano et al., 2010; Bhaskar et al., 1953; Radlanski et al., 2003; Goret-Nicaise & Pilet, 1983;
Frommer & Margolies, 1971. Edonola ere, mekanismo horren bidez ez omen dira mailu-hezurraren burua eta iduna
besterik hezurtzen, hezur horren aurreko irtengune delakoa mintz bidez hezurtzen baita. Ingudeari dagokionez,
Meckel-en kartilagotik, gorputza eta oin txikiak garatzen dira. Halaber, askoren iritziz mailuaren eta ingudearen zati
txiki batzuk bigarren eztarri-uztaitik edo 1. eta 2. uztaien bizkarraldeko muturren bitartean kokatutako
mesenkimatik gara litezke (Hanson et al., 1962; Strickland et al., 1962).
288 Ozeki-Satoh et al., 2016.
289 Rodríguez-Vázquez et al., 1992.
290 TEk Cartilago arcus pharyngei secundi izena hobesten duen arren, Reichert-en kartilago izena guztiz hedatuta
dago literaturan.
291 Rodríguez-Vázquez et al., 2006.
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geratuko zaio kapsula bera hezurtzen denean. Mutur hori hezurtzetik, entzumen
organoaren hirugarren hezurtxoa sortuko da, estribua alegia. Estribu bilakatuko den
mesenkima Carnegieren 18. urratsera orduko hauteman daiteke, eta kartilago zelulak ere
ezberdinduta daude 21. urratserako 292. Reicherten kartilagoaren bizkarraldeko gainerako
zatia lokihezurraren estiloide irtengunea bilakatuko da. Sabelaldeko zatia, berriz, hioide
hezurraren adar txikia bilakatuko da (43 irudia). Azkenik, kartilagozko bi zatiok elkartzen
dituen mesenkimazko sokatik estiloidehidoideetako lotailua garatzen da, eta, hortaz,
lotailu horren bitartez, hioide hezurra lokihezurrari geratuko zaio lotuta. Hioide hezurra
txikia bada ere, erraieskeletoaren osagai nagusietakoa da eta garrantzi nabarmena du
murtxikatzean, irenstean eta mihia mugitzean. Egiturari dagokionez, hioide hezurra
gorputz bakun batek eta adar txiki eta nagusi bikote banak osatzen dute. Adar txikiak eta
gorputzaren goiko zatia Reicherten kartilagoa hezurtzetik garatzen dira, eta gorputzaren
beheko zatia eta adar nagusiak, berriz, hirugarren eztarriuztaiaren kartilagotik sortzen
dira293.

43 irudia. Eztarriuztaietatik garatutako eskeletoosagaiak, ernamuinaroaren
bukaeran (Carnegieren 23. urratsean). Garatzen ari diren baraila (b) zein
masailezurra eta masailalbo hezurra (m) erdi gardenduta gehitu dira, gainerako
osagaiekiko harremana erakusteko. Eztarriaren uztai bakoitzetik garatutako osagaiak
kolorekodez ezberdindu dira. M: Meckelen kartilagoa; m: mailuaren kartilagoa; i:
ingudearen kartilagoa; e: estribuaren kartilagoa; s: estiloide irtengunea; sh: estiloide
hioideetako lotailua; ht: hioide hezur etorkizunaren adar txikia; h: hioide
etorkizunaren gorputza eta adar nagusia; t: tiroide kartilagoa; k: krikoide kartilagoa;
a: aritenoide kartilagoa.

Erraieskeletoaren beste zenbait osagai ere eztarriuztaietatik garatzen dira (43
irudia). Tiroidekartilago bakunak babesa ematen die ahotssokei eta glotisari, eta
zintzurraren bertako zenbait gihar txiki ere kartilagoari berari lotzen zaizkio. Laugarren
eztarriuztaiko nerbiogangarreko zeluletatik garatzen da. Krikoide kartilago bakuna
zintzurrestearen goiko muturreko eraztunitxurako kartilago bakuna da, eta haren goiko
aurpegian erantsita ditu bi aritenoide kartilago txikiak. Tiroide kartilagoarekin batera,
krikoide eta aritenoide kartilagoak glotisa irekitzeko ardura dute eta, ahotsa sortzean ere,
funtzio garrantzitsua dute, ahotssoken tentsioa egokitzean bereziki. Bada, krikoide eta

292 Ozeki-Satoh et al., 2016.
293 Oro har, nahiko onartuta dago bigarren uztaitik garatzen den hioide hezurraren zatia gorputzaren goiko zatia dela
(Larsen, 1993), baina oraintsuagoko esperimentuek pentsarazten dute garapenari dagokionez hioide hezurrean
bereiz daitezkeen zatiak ez direla goiko eta beheko erdiak, baizik eta bigarren uztaitik hiru zati garatzen direla,
zehazki erdiguneko zerrenda bertikal bakun bat eta albo aldetako beste bi zerrenda bertikal bikun, adar nagusiak
gorputzari lotzen zaizkion tokian (Minoux et al., 2009).
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aritenoide kartilagoak ere nerbiogangarreko zeluletatik garatuak dira, horiek, ordea,
seigarren eztarriuztaikotik294.
4.3. Eztarriuztaietatik eratorritako giharrak
Eztarriko lehenengo uztaiko mesenkimatik, murtxikatzelanetan aritzen den
giharreria garatzen da (44 irudia). Giharrok laugarren somitomeroko mesoderman dute
jatorria. Seigarren astetik aurrera, barailaren garapenak aurrera egin ahala, murtxikatzeko
giharreria ere egituratuz doa Meckelen kartilagotik gertu 295. Carnegieren 16. urratsean,
milohioide giharraren hasikinak agertzen dira, baita ahoaren zorua osatuko duten beste
zenbaitenak ere296. Beren zuntzak luzatuz doaz Meckelen kartilagoraino eta, 18. urratsaren
inguruan, lotuta geratuko zaizkio. Zazpigarren astean, alboko pterigoide giharraren
zuntzak ere agertzen dira lehenengoz297. Lehenengo uztaitik garatuak dira, halaber,
digastriko giharraren aurrealdeko zatia, ahosabai bigunaren gihar tinkatzailea, tinpanoaren
gihar tinkatzailea, lokigiharra eta erdialdeko pterigoidegiharra. Garatzen azkenekoa
masseter giharra da, Carnegieren 19. edo 20. urratsean garatu ere. Hamargarren astea
bukatu orduko, murtxikatzegiharreria osoa barailari lotuta dago. Giharreria horren
guztiaren funtzioa trigemino nerbioaren (V) barailanerbio izeneko hirugarren adarrak
gobernatzen du.

44 irudia. Lehenengo eztarriuztaitik garatzen ari den giharreriaren kokapena,
ernamuin aroaren bukaeran (Carnegieren 23. urratsean)298. Barailaren (b) zein
masailezurraren eta masailalbo hezurraren (m) kokapenak erdi gardenduta gehitu
dira, murtxikatzegiharreriarekin duten harremana agerian uzteko. lo: lokigiharra;
pt: pterigoide giharrak (erdialdekoa eta albokoa batuak, oraindik ere banatu gabe);
m: masseter giharra; mh: milohioide giharra; d: digastriko giharra (1. uztaitik
aurreko zatia garatzen da, eta atzekoa, ordea, 2. uztaitik).

Gizakiongan, bigarren eztarriuztatik garatuko diren giharren betekizun nagusia
aurpegiko mimika eta keinuak egitea da (45 irudia). Adibidez, barregiharrak eta
masailalbogiharrek irribarrekeinua eragiten dute; ahoaren orbitaitxurako giharrak
ezpainak higitzeko gaitasuna du, eta begiaren orbitaitxurako giharrak begiak ixten eta
keinuka egiten laguntzen du. Aldiz, eta murtxikatzeko gihartzat aintzat hartzen ez bada
ere, masailean kokatzen den buccinator giharra ere funtsezkoa da edoskitzean, eta,
murtxikatzean ere, jakiak haginen artera bultzatzeko eginkizun garrantzitsua betetzen du.
Buccinator giharra bigarren eztarriuztaiko mesodermako mesenkimatik garatzen da. Talde
horren barruan dira, halaber, digastriko giharraren atzealdeko zatia, estiloidehioideetako
294 Cartilago corniculatum izeneko kartilago bikote txikiagoa ere jatorri berekoa da.
295 Ogütcen-Toller & Juniper 1993, 1994; Wyganowska-Świątkowska & Przystańska, 2011.
296 Geniogloso eta geni-hioideetako giharrak 1. eztarri-uztatik garatuak ez badira ere.
297 Ogütcen-Toller & Juniper, 1994.
298 Ahosabai bigunaren eta tinpano-mintzaren gihar tinkatzaileak ez dira adierazi.
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giharra eta estribuaren giharra. Denak seigarren somitomerotik migratutako mesenkimatik
garatuak dira eta aurpeginerbioak uzkurrarazten ditu (VII). Bigarren uztaian, gihar
bilakatu behar duten mioblastoak elkarretaratzen hasiak dira 6. eta 7. astera orduko,
kanpoko entzumenmeatutik gertu. Gune horretatik, burura eta idunera hedatzen hasten
dira, eta, zortzigarren astera orduko, beren behin betiko kokapenetaraino iritsi dira 299.

45 irudia. Bigarren eztarriuztatik garatutako giharreria, zortzigarren astearen
hasieran (A) eta bukaeran (B). Carnegieren 21. urratsean, kanpoko entzumen
meatuaren eskualdetik (gorriz) erradio antzera buruaren eta idunaren zenbait
tokitara migratutako mioblastoz osatutako geruzak hauteman daitezke (laranjaz).
Mimikarako giharrak geruza horietan garatuko dira laster. Carnegieren 23. urratsean,
bigarren uztatik garatutako zenbait gihar badaude identifikatzeko moduan. b: belarri
giharrak (goikoa eta atzekoa); pl: platysma; ao: ahoaren orbita itxurako giharra; bo:
begiaren orbita itxurako giharra; m: masailalbogiharrak (nagusia eta txikia, oraindik
ere banatu gabe). Garatzen ari diren masailezurraren eta barailaren kokapenak ere
erdi gardenduta gehitu dira, giharrekiko harremana agerian uzteko.

Lokihezurraren estiloide irtenguneari lotutako estiloideeztarrietako giharrak 300
lagundu egiten du irentsaldi bakoitzean eztarria goratzen. Gihar hori da hirugarren eztarri
uztaiko mesodermatik garatzen den bakarra, eta mihieztarrietako nerbioaren (IX)
agindupean dagoen bakarra. Laugarren eztarriuztaitik garatutako (goiko, erdiko eta
beheko) gihar hertsatzaileek eztarria estutzen laguntzen dute, irentsaldi bakoitzean.
Laugarrenetik garatzen dira, halaber, krikotiroide giharra eta ahosabai bigunaren gihar
jasotzailea. Azkenik, seigarren uztaitik garatuak dira arnasketan eta ahotsa sortzen
laguntzen duten zintzur barruko gihar txikiak. Laugarren eta seigarren uztaietan garatzen
diren giharrak vagus nerbioak hornitzen ditu denak.
4.4. Buruko eskualdeko periferiako nerbiosistema
Periferiako nerbiosistemak gorputz zabaleko hartzaileetatik jasotako informazioa
(hotzberoa, baldintza mekanikoak, eta abar) nerbio talde konplexu baten bitartez erdiko
nerbiosistemara garraiatzeko eginkizun garrantzitsua betetzen du.
Periferiako nerbiosistema ektodermatik sortutako oinarrizko hiru motatako
zeluletatik garatzen da: (i) neuroektodermako zeluletatik, (ii) nerbiogangarreko
zeluletatik eta (iii) garaaldeko plakodetatik.
Buruaren eskualdeko periferiako nerbiosistema garaaldeko nerbioez eta gongoilez
osatuta dago, batetik (46 irudia), eta, bestetik, nerbiosistema autonomikoko nerbioez eta
299 Gasser, 1967; De la Cuadra-Blanco et al., 2013.
300 Stylopharyngeus.
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gongoilez. Hemen garaaldeko nerbioen garapenaz arduratuko gara soilik. Gizakiongan,
garaaldeko nerbioek jatorri bikoitza dute, batetik, nerbiogangar zeluletatik eta, bestetik,
plakodetatik ere garatzen baitira. Sostenguzelulak (Schwann zelulak) denak dira nerbio
gangarreko zeluletatik eratorriak. Garaaldeko nerbio horietako lauk osagai eragilea dute,
hau da, giharrei uzkurtzeko agindua emateko eginkizuna. Betebehar horretarako, gara
aldeko nerbio eragile horietako bakoitza lotuta dago dagozkion giharrekin, eta, bereziki,
bere eztarriuztai beretik garatutako giharrekin. Hortaz, lehenengo, bigarren, hirugarren,
laugarren/ seigarren eztarriuztaietatik garatu diren giharretaraino, trigemino nerbioaren
(V), aurpeginerbioaren (VII), mihieztarrietako nerbioaren (IX) eta vagus nerbioaren (X)
luzakinak iristen dira, hurrenez hurren (46 irudia).
Trigemino nerbioa (V) erronboentzefaloko nerbiogangarreko zelulek eta eztarriz
goiko plakodetako zelulek osatzen dute batera. Aurpeginerbioa (VII) ere
erronboentzefaloko isatsalderagoko nerbiogangarreko zeluletatik garatzen da, eztarriaz
goiko plakodetako zelulekin batera. Mihieztarrietako nerbioak (IX) erronboentzefaloko
isatsaldeko nerbiogangarreko zeluletan eta eztarriz goiko plakodetako zeluletan du
jatorria. Azkenik, vagus nerbioa (X) bizkarmuineko nerbiogangarreko zeluletatik eta
hirugarren eztarriz goiko plakodetako zeluletatik garatzen da.

46 irudia. Periferiako nerbiosistema, eztarriuztaietan. Carnegieren 12. urratsean
(A) sortzen hasi berria da atzeburmuinean trigemino nerbioa (V) bilakatuko den
zelulamultzoa; isatsalderago, elkarrekin batera azaldu dira bai aurpeginerbioa (VII)
eta bai bestibulukokleetako (entzumen eta oreka) nerbioa (VIII) bilakatuko den
zelulataldea ere; VII. eta VIII. garaaldeko nerbioak elkarrengandik bereiziko dira
geroago. Hamalaugarren urratsean, trigemino nerbioa eta aurpeginerbioa hasiak dira
beren luzakinak lehenengo eta bigarren eztarriuztaietara iritsarazten, hurrenez
hurren, eta azaldu berriak dira mihieztarrietako nerbioa (IX) eta vagus nerbioa (X)
bilakatuko diren zelulak ere, hirugarren eta laugarren/ seigarren eztarriuztaiekin
harremanetan.

4.5. Eztarriko poltsen eta ildoen garapena
Hirugarren eta laugarren asteetan, eztarriildoak mesenkimazko mamirantz areago
barruratzen dira301. Aldi berean, hastapeneko ahoeztarrietako barrunbean, eztarri
poltsetako endoderma ere mesenkimazko mamirantz barruratzen hazten da. Kanpoaldeko
eta barrualdeko barruratze horien ondorioz, endoderma eta gainazalektoderma elkar
ukitzeraino iristen dira302.

301 Batez ere, lehenengoa eta bigarrena, eta gutxiago, hirugarrena ere.
302 Elkar ukitzen duten tokietan, aldi baterako mintzak eratzen dituzte (Membrana pharyngea), gutxienez lehenengo
hiruretan (Sudler, 1902; Graham, 2001; Cordier & Haumont, 1980).
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47 irudia. Carnegieren 12. urratseko ernamuinaren hastapeneko ahoeztarrietako
barrunbea, bizkarraldeko ikuspegitik, eztarriuztaiak marra etendunak adierazitako
tokitik zeharka ebaki ondoren. Eztarripoltsen kokapenak adierazi dira, poltsak berak
oraindik ere garatzen hasi gabe baitira. I, II eta III: lehenengo, bigarren eta
hirugarren eztarriuztaiak; 1. ei, 2. ei eta 3. ei: lehenengo, bigarren eta hirugarren
eztarriildoak; 1.p, 2.p eta 3.p: lehenengo, bigarren eta hirugarren eztarripoltsak;
ah: aurreko hestea303.

Lehenengo eztarriildoa kanpoko entzumenkanala bilakatuko da, hau da, belarritik
barrura entzumenorganorantz hotsak eramango dituen kanala. Goiz hasten da eraldatzen,
mesoderma barrura areago sakonduz eta lehenengo eztarripoltsaren sakoneko muturrari
gerturatuz (47 irudia; ikus aurrerago poltsei dagokien atala ere). Gertuaren gertuz,
ildoaren eta poltsaren muturrak elkarrengandik oso hurbil daude, mesenkimageruza mehe
batez soilik banatuta. Ildoko eta poltsako epitelioek, elkarri erantsita daudelarik eta
mesodermazko geruza mehe hori tartean dutela, tinpanomintza osatzen dute304.
Carnegieren 12. urratsetik 14.era bitartean, hirugarren eztarriuztaia nabarmena da eta
bigarren uztaia bezain irtena, ernamuinaren kanpoko gainazalean. Narrastiengan,
hegaztiengan eta ugaztunengan –gizakiok barne garela–, bigarren eztarriuztaiaren
kanpoaldeko zatia isatsalderantz hazten eta hedatzen da, eta hirugarren eta laugarren
uztaiak estali eta kanpoaldeko gainazaletik desagerrarazi egiten ditu (49 eta 410 irudiak).
Bigarren uztaitik hazten den estalki moduko luzakin horri operculum305 esaten zaio.
Hamalaugarren urratsetik aitzina, operculuma isatsalderantz hedatzen hasia da, eta, aldi
berean, hirugarren eta laugarren uztaiak idunsinu306 izena hartzen duen sakonune bat
bihurtuz doaz. Hamaseigarren urratsera orduko, laugarren uztaia kanpoaldeko gainazaletik
desagertua da eta hirugarrena ere guztiz ezkutuan geratzeko zorian da, idunsinu barruan,
operculumak estalita.

303 Ernamuina barnebiltzearen ondorioz sortu berri den hestearen gara-aldeko muturra eztarria bilakatuko da geroago,
baina, adin horretan, eztarriko heste deitzen zaio. Eztarriko hesteari isatsalderantz jarraitzen dion zatiari aurreko
heste izena ematen zaio.
304 Mallo, 2001.
Mintzaren parte-hartzea ezinbestekoa da entzumenean, kanpotik iristen diren soinuak bibrazio gisa erdiko
entzumen-organoko hezurtxoei transmititzeko.
305 Operculum hitzak estalki txiki baten forma adierazten du. Hor, bigarren eztarri-uztaiari idun-sinua estaltzeko
isatsalderantz hazten zaion luzakina izendatzen du.
306 Sinus cervicalis.
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4-8 irudia. Hastapeneko ahoaren eta eztarriaren egitura, Carnegieren 14. urratsean. A.
Bizkarraldeko ikuspegia adierazten da, eztarri-uztaiak marra etendunak adierazitako tokitik
zeharka ebaki ondoren. Gorriz nabarmendu da idun-sinuak hartzen hasita duen kokapena.
B. Aho-eztarrietako barrunbearen bolumena, perspektiban, eztarri-poltsen egitura eta
bizkar- eta sabelaldeko zatikien kokapenak adieraziz. I, II, III eta IV: lehenengo, bigarren,
hirugarren eta laugarren eztarri-uztaiak; 1. ei eta 2. ei: lehenengo eta bigarren eztarri-ildoak;
1.p, 2.p, 3.p eta 4.p: lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren eztarri-poltsak; ah:
aurreko hestea; Ga: gara-aldea; Is: isatsaldea; Rp: Adenohipofisi-poltsa307; Rtt: recessus
tubotympanicus; 2.p-s: bigarren eztarri-poltsaren sabelaldeko zatikia; 3.p-s eta 4.p-s:
hirugarren eta laugarren eztarri-poltsen sabelaldeko zatikiak, hurrenez hurren; 3.p-b eta
4.p-b: hirugarren eta laugarren eztarri-poltsen bizkarraldeko zatikiak, hurrenez hurren.

49 irudia. Eztarriildoen eta poltsen egitura, Carnegieren 16. urratsean. Bigarren uztaitik
hazitako opeculuma (op) idunsinua estaltzeko zorian da, sinu barruan hirugarren eztarri
uztaia (III) eta laugarrena (IV) ezkutatuz. A. Eztarriuztaien kanpoaldeko ikuspegia. Goiko
irudiko kutxak mugatzen duen eskualdea behean handiago erakutsi da. B. Ahoeztarrietako
barrunbearen bizkarraldeko ikuspegia, burua A irudiko marra etendunak adierazitako tokitik
ebaki eta buruaren bizkarraldeko zatia erauzi ondoren. Gorriz nabarmendu da idunsinuaren
kokapena. I, II, III eta IV: lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren eztarriuztaiak; 1.
ei: lehenengo eztarriildoa; 1.p, 2.p, 3.p eta 4.p: lehenengo, bigarren, hirugarren eta
laugarren eztarripoltsak; op: operculum; is: idunsinua; b: bihotzaren goragunea.
307 Rathke-ren poltsa izenez ere ezagutzen da.
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Hamazazpigarren urratsean, operculumak idunsinua kanpotik guztiz itxia du. Idun
sinua mesoderma barrura aldi baterako hutsune gisa murgilduta geratu da, 3. eta 4. eztarri
uztaiak ez dira agerian ernamuinaren gainazalean, eta erabateko jarraitutasuna dago
operculumaren eta laugarren uztaiaz isatsaldera zegoen ektodermaren artean. Idunsinu
barruko hutsuneak desagertu egin beharko du geroago308. Bigarren eta gainerako eztarri
ildoetako ektodermak ez du eratorri ezagunik ugaztunengan.

410 irudia. Eztarriildoen eta poltsen egitura, Carnegieren 17. urratsean. Bigarren
eztarriuztaitik hazitako opeculumak (op) idunsinua (gorriz) guztiz estali eta barruratu
egin du. A. Eztarriuztaien kanpoaldeko ikuspegia. Goiko irudian, kutxa baten bidez
adierazten da behean handitutako eremua, hala nola B irudiko ahoeztarriak agerian
uzteko egin den ebakia. B. Ahoeztarrietako barrunbearen bizkarraldeko ikuspegia.
Gorriz nabarmendu da idunsinua, mesenkimara barruratua. I, II, III eta IV: lehenengo,
bigarren, hirugarren eta laugarren eztarriuztaiak; 1. ei: lehenengo eztarriildoa; 2.p,
3.p eta 4.p: bigarren, hirugarren eta laugarren eztarripoltsak; Rtt: recessus
tubotympanicus; op: operculum; b: bihotzgoragunea.

Lehenengo eta bigarren eztarriuztaiak gainerako uztaiak baino askoz handiago
garatzen dira ugaztunengan, hegaztiengan eta narrastiengan. Baraila duten ornodun
guztiengan, lehenengo eztarriuztatik, baraila bera garatzen da eta, bigarrenetik, berriz,
hioideaparatua309.
Lehenengo eztarripoltsaren zokogune tankerako hastapeneko egiturak Recessus
tubotympanicus izena hartzen du (410 eta 411 irudiak). Laster zokogune hori mesenkima
barrura luzatzen da eta, handik, bi osagai garatuko dira: haren sakoneko muturrean,
tinpanobarrunbearen epitelioa garatuko da, eta gainerako zatia, berriz, entzumentutua
bilakatuko da310, hau da, eztarria eta tinpanobarrunbea elkarrekin harremanetan ipintzen
dituen pasabide estua.
308 Tamarin & Boyde, 1977.
Bategite horrek huts egingo balu, sinuaren hondakinek kiste edo fistula gisa iraungo lukete jaiotordutik aurrera ere
(Meyer, 1937).
309 Hioide aparatua esaten zaio mihiari eta zintzurrari eusteko betekizuna duen hezurrezko eta lokarri-ehunezko
zenbait elementuk osatutako sistemari; besteak beste, loki-hezurraren estiloide irtenguneak, estiloide-hioideetako
lotailuak eta hioide hezurrak berak osatua da.
310 Eustaquiar tutu ere esaten zaio, gaurko Terminologia Anatomica izendegiak eponimorik ez erabiltzea hobesten
badu ere. Entzumen-tutuak elkarrekin harremanetan ipintzen ditu tinpano-barrunbea eta eztarriko barrunbea.
Tinpano-barrunbeko jariakinen hondakinak eztarrira husten ditu, eta, bestetik, tinpano-barrunbeko presioa kanpoko
presioarekin eztarriaren bitartez berdintzen du.
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Bigarren, hirugarren eta laugarren eztarripoltsetako bakoitzak bizkarraldeko eta
sabelaldeko luzakin edo zatiki bat du, poltsaren sakoneko muturrean 311. Bizkarraldeko eta
sabelaldeko zatikien eratorriak edo bilakaerak ezberdinak izango dira (411 irudia).
Bigarren eztarripoltsaren sabelaldeko zatikiko endodermazelulak ugaldu egiten
dira eta aldameneko mesodermara barneratzen hasten dira, han elkarrekin ahosabai
tontsila eraikitzeko (411 irudia)312. Bereziki, poltsako zelula horietatik, tontsilaren
epitelioa garatuko da. Tontsilen garapena geroago osatuko da, zazpigarren hilaren
inguruan, linfoide zelulak bertaratzearekin batera 313.
Hirugarren eta laugarren eztarripoltsetatik, timo guruina eta paratiroide 314 guruinak
garatzen dira nagusiki. Hirugarren eztarripoltsaren sabelaldeko zatikian, timo guruinaren
epitelioa ezberdintzen da315. Guruinaren garapena hango endodermazelulak ugalduaz eta
guruinkimu bat sortuz poltsa barruan hasten bada ere, kimu sortu berria Carnegieren 17.
edo 18. urratsean, poltsatik askatu egiten da eta isatsalderantz migratzen du; azkenik,
toraxbarrunberaino iritsi, eta, han, zehazki, bihotzaren garaaldeko eskualdean bularrezur
sortu berriaren bizkarraldean kokatu egiten da. Ugaztunengan, hirugarren eztarripoltsaren
bizkarraldeko zatikitik, beheko paratiroide guruinak garatzen dira (411 irudia).
Lehendabizi, paratiroideehuna poltsa barruko endodermatik ezberdintzen hasten da,
Carnegieren 15. edo 16. urratsean. Ehun sortu berria poltsatik askatu egiten da egun gutxi
geroago, timoaren garaaldeko muturrari itsatsita tiroide guruinerantz migratzen
hasteko316. Tiroide guruinaren aldamenera iritsitakoan, paratiroide guruinak itsatsi egiten
zaizkio tiroide guruinari. Timo guruina toraxbarunbera iritsi baino lehen, paratiroide
guruinak askatu egiten zaizkio eta, beraz, bere ibilbidearen azkeneko zatia soilik egingo du.
Bidea timoarekin batera egitea da, ustez, beheko paratiroide guruinak tiroide guruinaren
beheko zatiraino iristeko modua (goiko paratiroide guruinak ez bezala; ikus aurrerago).
Laugarren eztarripoltsaren bizkarraldeko zatikitik ere, paratiroide guruinak sortzen
dira, goiko paratiroide guruinak, hain zuzen317. Beheko homologoak bezalaxe, kimu gisa
poltsa barruan sortu eta ondoren tiroide guruinaren atzealdeko aurpegiraino migratzen
dute (411 irudia).
Laugarren eztarripoltsaren sabelaldeko zatikitik, Corpus ultimopharyngeum318
izeneko zelula multzoa sortzen da319. Zelula horiek kaltzitonina ekoizteko gaitasuna duten
311 Lehenengoan ere beharbada horrelako zatiketarik baden arren, ez ohi da aintzat hartzen, poltsa osoak eratorri
bakarra duelako.
312 Grünwald, 1910.
313 Ugaztun ez diren izakiek ez dute ahosabai-tontsilarik; batzuen iritziz, ugaztunen eboluzioan zehar, tontsilak listuguruinetatik bilakatu ahal izango ziren (Effat & Milad, 2007; Slipka & Slipka, 1996). Hegaztiengan, bigarren
eztarri-poltsatik, listu-guruinak garatzen dira, eta, zenbait ugaztunengan, listu-guruinak aurkitu izan dira ahosabaitontsiletan (Effat & Milad, 2007).
314 Paratiroide guruinik ez da arraietan garatzen, eta uste da lur gaineko bizitzarako egokitu izan den guruina dela,
gorputz barruko kaltzioa kudeatzeko gai bihurtuz kaltzioa uretatik hartu beharra gainditzeko.
315 Kingsbury, 1915; Gordon et al., 2001; Manley & Blackburn, 2003; Hilfer & Brown, 1984.
316 Boyd, 1950. Tiroide guruinaren garapenaren inguruan egindako ikerketak pentsarazten du odol-hodiek parte har
dezaketela eztarri-poltsetatik garatutako guruinen migrazioan, bereziki karotida arterietatik bidalitako seinale
kimikoen bitartez (Alt et al., 2006; Kameda, 2002).
317 Cordier & Haumont, 1980; Kingsbury, 1915; Hammond, 1954.
Zenbait espezietan, bizkarraldeko zatikian, timo guruinaren bigarren kimu txikiago bat ezberdintzen da eta,
azkenik, horrek ere 3. poltsatik garatutakoarekin bat egingo du; horrelaxe gertatzen da oilo-txitetan, behintzat
(Hammond, 1954). Zenbait ugaztun-espezierengan ere bilakaera hori bera ikusi izan bada ere, txahalengan,
txakurrengan eta gizakiengan ere besteak beste (Kingsbury, 1936; van Dyke, 1941; Stewart, 1918), badirudi zenbait
karraskarirengan (saguengan, arratoiengan eta hamsterrengan behintzat) ez dela horrela gertatzen (Cordier &
Haumont, 1980; Shoumura & Isono, 1993) eta uste hedatuena da gizakiongan ere laugarren poltsatik ez dela timo
guruinaren ehunik garatzen (Cordier & Haumont, 1980).
318 Lehenago, Corpus ultimobranchiale esaten zitzaion.
319 Hegaztiengan, seigarren poltsatzat hartu izan dira (Hilfer & Brown, 1984; Hammond, 1954; Dudley, 1942);
bosgarrentzat, gizakiarengan (Kingsbury, 1935), eta laugarren poltsaren zatikitzat, saguengan (Cordier & Haumont,
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C zelulak bilakatuko dira320 eta, ugaztun gehienengan, guruinaren zati bilakatuko dira
tiroide guruineko zelulekin nahasita 321. Gizakiongan, Carnegieren 1718. urratsean
geratzen dira behin betiko tiroide guruinarekin bat eginda (411 irudia) 322.
Hegaztiengan eta ugaztunengan ez da bosgarren ezta seigarren eztarripoltsarik
garatzen323.

411 irudia. Eztarripoltsen zatikiak, bizkarreko ikuspegitik (A), eta haien eratorrien
kokapenen laburpena (B). Poltsen eta beren eratorrien arteko harremanak kolore
kodez adierazi dira. Rp: adenohipofisipoltsa; Rtt: recessus tubotympanicus; 2. ps4.
ps: eztarripoltsetako sabalaldeko zatikiak; 3. pb eta 4. pb: 3. eta 4. poltsetako
bizkarraldeko zatikiak; gPt: goiko paratiroide guruinak; bPt: beheko paratiroide
guruinak; Tir: tiroide guruina; C: C zelulak; T: timo guruina.

4.6. Eztarriuztaien arteriak
Aurpegiaren eta idunaren morfogenesian, eztarriuztaien hazkuntza eta eraldaketa
nabarmena da benetan, eta denboraepe nahiko laburrean gertatzen da, gertatu ere. Beren
garapenean zehar, uztai horiek behar bezala odoleztatzeko eginkizuna eztarriuztaien
arteriak324 izeneko aldi baterako odolhodi bereziek betetzen dute.
Aipagarria da seigarren eztarriuztaia ez dela inoiz ere gainerakoak adina garatzen,
eta haren arteriak lotura handiagoa duela biriarterien garapenarekin seigarren eztarri
uztaitik garatzen diren gihar eta eskeletoosagaiekin baino. Halaber, arteria bakoitzak
dagokion eztarriuztaiarekin lotura handia badu ere, zenbait arteriak askoz harago irauten
dute eztarriuztaiek berek baino, eta bereziki garrantzitsuak dira bihotzetik irteten diren
arteria nagusien garapenean esku hartzen dutelako. Hemen, arteria horiek batez ere
eztarriuztaien garapenaren testuinguruan aztergai izango badira ere, zenbait zertzelada
emango dira arteria nagusien konfigurazioan duten partehartzearen inguruan ere.
Gizakiongan, eztarriuztaiek analogia handia dute arraien zakatzaparatuarekin.
Zakatzaparatuaren osagai nagusiak zakatz arteko zulo edo pasabideak dira, alde batetik,
eta, bestetik, zakatzen barruko arteriak. Ura aho barrura sartu eta zakatz arteko zuloetatik
1980). Batzuen iritziz, bosgarren poltsaren hondakina izan liteke (ikus adibidez Boyd, 1950), ondoren laugarrenera
lekuz aldatua. Hemen, FIPAT-IFAAk TEn onartutakoari jarraituz, ontzat eman dugu Corpus ultimopharyngeale
laugarren eztarri-poltsaren sabelaldeko zatikitik garatua dela.
320 Kingsbury, 1935.
321 Hegaztiengan, adibidez, bereiz irauten dute.
322 Boyd, 1950.
323 Kasu batzuetan hastapenak identifikatu izan badira ere, inoiz ere ez dira gainerakoak adina garatzen.
324 Arteriae arcuum pharyngeorum.
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berriro kanpora irtetean, zakatz barruko arteriek ur horretatik oxigenoa bereganatzen dute.
Bihotzak sarrarazten du etengabe uztaihorietara odola, eta arteriek, berriz, gorputz
zabalera banatzen dute eskuratutako oxigenoa aortaren bitartez. Gizakiaren eztarriuztaiak
arraietako zakatzen analogotzat har daitezkeen bezala, eztarriuztaietako arteriak ere
zakatz barruko arterien baliokide dira, ezberdintasunak gorabehera, gizakiongan geroago
erabat eraldatu eta aurpegiidunetako morfogenesian laguntzeko bestelako garapen bide
bat hartzen badute ere.
4.6.1. Hastapeneko odolhodien sistema
Ernamuinak erabat beharrezko du elikagaiak eta metabolismoaren hondakinak
gorputzean zehar batera eta bestera eramango dituen garraiosistema bat. Hirugarren
astean, lehendabiziko somitak azaltzen ari direla, gorringozorroa estaltzen duen
mesoblastoan, ernamuinaren hastapeneko odolhodi sarea sortzen hasten da,
baskulogenesi325 izeneko mekanismoaren bidez (412 irudia). Odoluharte326 izeneko
zelulamultzoetan, odolzelulen zein odolhodien endoteliozelulen aitzindari diren
hemangioblastoak mesenkimazeluletatik ezberdintzen dira. Multzo bakoitzean,
erdigunean odolzelulen aitzindari bilakatuko diren hemoblastoak ezberdintzen ari dira,
hastapeneko odolhodien endotelioa osatuko duten angioblastoz inguratuta.
Lehendabiziko odolzelulak gorringozorroko odoluharteetako hemoblastoetatik sortzen
badira ere327, odolzelulek beste toki batzuetan sortzen jarraitzen dute bosgarren astetik
aurrera, bereziki gibelean, barean eta timo guruinean, eta, geroago, azkenik baita hezur
muinean ere.

12 irudia. Hastapeneko odolhodien garapenaren mekanismo nagusiak. A.
Baskulogenesi bidez, mesenkimazelula aitzindarietatik, hemangioblastoak
ezberdintzen dira, eta, horietatik, hodi berrien endoteliozelulak garatzen dira (ez
dira adierazi). Gorringozorroaren eskualdean, odolzelula berriak ere sortzen dira. B.
Angiogenesi bidez, odolhodi sare sortu berria hedatzen eta eraldatzen hasten da, bai
kimu berriak ateraz eta bai endotelioa barrura hartzearen bitartez (intussusceptio)
hodiak banatuz.

Hastapeneko odoluharteak luzatuz eta aldamenekoekin bat eginez doaz, eta odol
hodi saretxoak sortu egiten dira, eta, segituan, odolaren ibiliaren indarra bera doa
saretxoaren egitura moldatuz328, odol asko jasotzen duten hodiak sendotuz eta areago
haziz, eta odol gutxi hartzen dutenak, berriz, txikituz edo azkenik desagerraraziz. Eraldatze
325 Mesenkima-zelula aitzindarietatik abiatuta hodiak de novo sortzea; bereziki ernamuinean gertatzen da.
326 Insulae sanguineae.
327 Hemopoiesia.
328 Hastapeneko bihotz-tutuak taupadaka hasita daude hirugarren astea amaitu orduko, eta gai dira odol-hodi barruetan
zelulak higiarazteko, norabide jakinik izan arren.
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hori angiogenesi izeneko mekanismoaren bidez gauzatzen da, hau da, aurrez sortuak diren
hodietatik kimu berriak kanpora ateraz, edota endotelioa hodi barrura hartuz ere (412
irudia)329 hodiak banatuz eta ugalduz (kimu berriak sortu beharrik gabe alegia).
Ornodunengan, odolhodiak lokarriehuna dagoen tokietan besterik ez dira garatzen.
4.7.2. Eztarriuztaien arterien garapena
Lehendabiziko hodiak gorringozorroan agertu berri direla, ernamuindisko barruko
mesodermako gune jakin batzuetan ere ebatzita daude hastapeneko odolhodiak eta
bihotza bilakatzeko atxikimendua duten zelulen kokapenak, hurrenez hurren diskoaren
alboetan eta garaaldeko muturrean (413 irudia). Laugarren astearen hasieran, ernamuina
oraindik ere barnebiltzen hasteko dela, ezberdintzen eta sortzen hasiak dira hastapeneko
odolhodiak diskoaren albo aldeetan, nagusiki bizkaraortak330 eta zilborzainak331, baita
bihotztutuak ere diskoaren garaaldeko muturrean. Denak baskulogenesi bidez sortzen
dira. Gorringozorroan bezala, odolhodi sortu berriak angiogenesi bidez hedatuz eta
eraldatuz doaz, mardulenak segituan leku gero eta handiagoa hartuz eta txikienek, ordea,
desagertzeko bidea hartuz. Disko barruko mesoderman, ostera, ez da odolzelularik
sortzen.

413 irudia. Carnegieren 8. urratseko ernamuindiskoa. Ebatzita daude arteria, zain
eta bihotz bilakatu behar duten zelulen kokapenak (gorriz, urdinez et laranjaz,
hurrenezhurren). Bihotztutu bilakatuko diren hodiek garaaldeko muturreko
kardiogenesieremuan hartzen dute lekua, eta arteria edo zain bilakatuko direnak
nerbioplakaren aldamenean kokatzen dira; arteriak, nerbioplakatik gertuen, eta
zainak, diskoaren periferian.

Diskoa barnebiltzen hasi berri delarik, garaaldeko muturrean, hastapeneko bihotz
tutu biak kokatzen dira, bat eskuin eta ezker alderdi bakoitzean. Hautemateko moduan
dira, halaber, hastapeneko hodixkasaretik garatutako arteria eta zain berriak,
ezberdinduak eta elkarrengandik bereiziak. Hasierako kokapenegitasmoari jarraituz,
zainek diskoaren periferian hartzen dute lekua, eta arteriak, berriz, erdialderago kokatzen
dira, lehendabiziko somita sortu berrietatik gertu (414 irudia). Arteriak eta zainak ez
daude zuzenean elkarrekin harremanetan, baina biak daude diskoaren garaaldeko
muturrean bihotztutuei lotuta.
Adin horretan, hastapeneko arteriasistema aorta izeneko hodi nagusiak eta haren
adartxoek osatzen dute. Halere, bi eskualde bereiz daitezke. Garaaldeko muturra, bihotz
tutuari lotzen zaiona, alegia, arkuitxurako hodi mehe samar bat da. Zati horri lehenengo
eztarriuztaiaren arteria332 deitzen zaio (414 irudia), eta kokatu ere eztarriko lehenengo
329 Intussusceptio.
330 Aortae dorsales.
331 Vena umbilicalis.
332 Arteria arcus primi pharyngei.
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uztaiaren barruan kokatuta geratuko da, ernamuina barnebildu ondoren. Aortaren
gainerako zati nagusia bizkaraorta333 da.

414 irudia. Hastapeneko bihotzhodien antolakuntza, Carnegieren 9. urratseko giza
ernamuinean, bizkarraldeko (A), alboko (B) eta garaaldeko (C) ikuspegietatik
(ezkerreko disko erdia soilik adierazi da). A irudiko kutxak mugatutako eremua
handiago erakusten da aldamenean. 1. eua: lehenengo eztarriuztaiaren arteria; ba:
bizkaraorta; b eta a: bihotzaren atrio (a) eta bentrikulu (b) etorkizunei dagozkien
kokapenak, hastapeneko bihotztutuan; z: hastapeneko zainak; ss: lehenengo lau
somitak.

Ernamuinaren barnebiltzearen ondorioz, bihotzaren kimua diskoaren garaaldeko
muturretik sabelalderantz lekuz aldatzen da. Horrekin batera, lehenengo eztarriuztaien
arteria bikoteak ere, mutur bat bihotzari lotuta dutenez gero, torax aldera abiatzen dira,
halabeharrez bihotzari berari lotuta (415 irudia). Carnegieren 9. urratsean, arkuak
bizkarralderantz uztaituak baziren ere, hiru egun geroago (11. urratsean), aurrerantz
orientatzen dira, bihotzkimuaren sabelalderanzko errotazioaren ondorioz.

415 irudia. A. Carnegieren 11. urratseko ernamuinaren garaaldeko muturra,
lehenengo bi eztarriuztaien arteriak eta eskualde horretako bestelako zenbait
elementu adieraziz. Nerbiohodia (nh) eta lehenengo eztarripoltsa edo Recessus
tubotympanicus (1. ep) adierazi dira, kokapenari dagokionez arteriekin duten
harremana agerian uzteko. gnp: garaaldeko neuroporoa; 1. eua: lehenengo eztarri
uztaiaren arteria; 2. eua: bigarren eztarriuztaiaren arteria; ba: bizkaraorta; a eta b:
bihotztutuan atrioak eta bentrikuluak bilakatuko diren zatiak (endokardioa besterik
ez da adierazi). B. Lehenengo eztarriuztaiaren arteriak Carnegieren 9. urratsetik
11.era bitartean egiten duen sabelalderanzko errotazioa. e: bihotztutuaren irteeraren
eta lehenengo eztarriuztaiaren arteriaren arteko elkargunea.
333 Aortae dorsales pares. Geroago, bi alderdietakoek bat egiten dute, zati batez, erdiko planoan (Pars impar aortae
dorsalis).
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Adin horretan, bi alderdietako bihotztutuek erdiko planoan elkarrekin bat egin
berriak dira, bihotztutu bakun bat osatzeko. Tutu bakun horri bi alderdietako eztarri
uztaien arteriak lotzen zaizkion gunea zabalago bihurtzen hasiko da segituan, eta
nabarmena izango da 12. urratsera orduko. Zabalgune horri aortazorro334 izena ematen
zaio, eta bihotzetik irtendako odola eztarriuztaien arteria sortu berrietara banatzeko
betekizuna du (416 irudia).

416 irudia. Eztarriuztaietako arterien egitura Carnegieren 12. urratseko
ernamuinean. A. Sabelaldeko ikuspegia. Bizkaraorta toraxsegmentuen mailan moztu
da, garaaldeko arteria bikuna eta isatsalderagoko bakuna agerian uzteko. B.
Ernamuinaren alboko ikuspegia, hiru eztarriuztaiak (IIII) agerian direla, eta
bihotzaren eta arteriasistemaren kokapenak erdi gardenduta adierazi direlarik. C.
Hastapeneko ahoeztarrietako barrunbearen zoruaren eta eztarriuztaien bizkar
alboko ikuspegia, ernamuinari B irudian adierazitako marratik ebaki eta
bizkarraldeko puska erauzi ondoren. Nerbiosistemaren kokapena ere adierazi da,
erreferentzia gisa. Agerian dira bi alderdietako bizkaraortak eta hiru eztarriuztaien
arteria bikoteak, dagozkien eztarriuztaien barruan. 1. eua: lehenengo eztarri
uztaiaren arteria; 2. eua: bigarren eztarriuztaiaren arteria. 3. eua: hirugarren
eztarriuztaiaren arteria; az: aortazorroa; ba: bizkaraorta; s: estomatodeoa; b:
bihotza; sbg: sudurbekokietako goragunea; gz: gorringozorroaren hondakina; nh:
nerbiohodia; d: dientzefaloa; bk: begikimuak; IIII: lehenengo hiru eztarriuztaiak;
B: bihotzaren irtenbidea.

Hamaikagarren urratsean, aortazorroa ernamuinaren sabelaldera etorria da
bihotzarekin batera, baina ez, ordea, bizkaraorta. Biak elkarrengandik oso gertu daude,
halere, aortazorroa bizkaraortaren parean, sabelaldean bereziki. Gertutasun horri esker,
334 Saccus aorticus.
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komunikazio labur berri bat sortzen hasten da aortazorroaren eta bizkaraortaren artean:
bigarren eztarriuztaiaren arteria bikotea (415 eta 416 irudiak)335.
Hamabigarren urratsera orduko, ernamuina guztiz barnebildua da. Bigarren
uztaiaren arteria guztiz garatu da bigarren eztarriuztai barruan, eta, isatsalderaxeago
agerian da hirugarren eztarriuztaiaren arteria336 bikote bat (416 irudia), eztarriko
hirugarren uztaiaren barruan. Adin horretara orduko, halaber, bi alderdietako bizkaraortek
elkarrekin bat egin dute erdiko planoan, gorputz sortu berriaren bizkarraldean 337, eta aorta
bakuna da, orain, laugarren toraxsegmentuaz isatsaldera (416 irudia).

417 irudia. Eztarriuztaien arterien garapena Carnegieren 14. urratsean. A. Buru
idunen alboko gainazaleko ikuspegian agerian dira eztarriaren lehenengo lau
uztaiak, laugarrena nekez garatua bada ere; gainazalean ez da seigarren eztarri
uztairik batere azaltzen. B. Eztarriuztaien arterien egitura A irudiaren alboikuspegi
beretik, gainazala erdi gardendu ondoren. Nerbiohodia eta birikimuak ere adierazi
dira, uztaiekiko kokapenharremana nabarmentzeko, eta bihotza ez da adierazi. C.
Arteriasistemaren garaaldeko zatirik handiena, sabelaldeko ikuspegitik. Birikimuak
ere adierazi dira, biriarteriekin duten harremana agerian uzteko. ba: bizkaraorta;
bk: birikimuak; ba: biriarteria; 2. eua: bigarren eztarriuztaiaren arteria; 3 eua:
hirugarren eztarriuztaiaren arteria; 4 eua: laugarren eztarriuztaiaren arteria; 6
eua: seigarren eztarriuztaiaren arteria.

Carnegieren 14. urratsean, bostgarren astearen amaiera aldera, beraz, lehenengo
eztarriuztaiaren arteria desagertua da eta entzefaloak bizkaraortaren garaalderanzko
335 Arteria arcus secundi pharyngei. Congdon-en iritziz (1922), bihotzak aorta-zorroaren bidez bizkar-aortarantz
bidaltzen duen odola hodi-sare baten bitartez iristen da hasieran bizkar-aortaraino, baina, laster, lehenengo eztarripoltsaren kanporanzko hazkuntzak eten egiten du sare hori eta, hondakin edo arrasto gisa, bigarren aorta-uztaia
bakartzen du. Haren iritziz, hurrengo aorta-uztaiak ere eztarri-poltsen hazkuntzaren eraginez bakartzen dira.
336 Arteria arcus tertii pharyngei.
337 Pars impar aortae dorsalis.
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luzakinetatik jasotzen du odola gehienbat, ez, ostera, aortauztaietatik. Bigarren uztaiaren
arteria ere desagertzeko bidean da eta hondakin aldakor bat besterik ez da, bizkar
aortarekin eta aortazorroarekin loturarik gabea 338. Hirugarren eztarriuztaiaren arteria,
berriz, handiago garatu da eta, adin horretan, uztai denetan, odolik gehien daramana da.
Horiez gain, laugarren eztarriuztaiaren arteria339 eta seigarren eztarriuztaiaren
arteria340 bikoteak garatu dira (417 irudia). Laugarren uztaia bera nekez da agerian
ernamuinaren gainazalean txikiaren txikiz, eta seigarrenari ezingo zaio inoiz ere kanpotik
antzeman. Bostgarren eztarriuztaiaren arteriarik ez da inoiz ere osorik garatzen, ez baita
bosgarren eztarriuztairik garatzen341. Adin horretako ernamuinetan, seigarren eztarri
uztaien arteria bakoitzaren erdigunetik isatsalderantz, luzakin bat hazten hasia da, birien
kimuak lagun hartuta. Birikimuak aurreko hestearen sabelaldetik sortu berri diren
luzakinak dira, motzmotzak oraindik Carnegieren 12. urratsean, baina tutu luze samarrak
bilakatu dira adin horretara orduko. Bihotzaren eskuineko eta ezkerreko bentrikuluetako
irteerak ez daude banatuta oraindik ere, eta biek odola aortazorrora husten dute
zuzenean, elkarrekin.
Carnegieren 17. urratsera iristean, hau da, seigarren astea amaitzean, bizkaraortan
eten egin da hirugarren eta laugarren eztarriuztaien arterien arteko zubi edo zatikia (418
irudia)342, eta, horren ondorioz, bihotzetik bizkaraortarantz abiatzen den odoljarioak bi
bide nagusi besterik ezingo ditu hartu. Batetik, burmuinera bidean den odola gara
alderantz abiatzen da hirugarren eztarriuztaiaren arteriaren bidez, bereziki burmuinera
bidean. Bestetik, gainerako odolak gorputzaren isatsalderanzko bidea hartu behar du,
laugarren eta seigarren eztarriuztaien arterietatik. Isatsalderantz abiatzen den odol horrek
ere, ostera, bi bide har ditzake, adin horretara iritsi orduko banatu egin baitira eskuin
bentrikuluaren eta ezker bentrikuluaren irteeratutuak, eta ez dute biek aortazorrora odola
elkarrekin batera jariatzen, baizik eta bi hodi banaturen bitartez. Hodi horietako batetik,
ezker bentrikulutik irtendako odolak laugarren eztarriuztaiaren arteriako bidea hartzen
du, eta ondoren sabelalderantz abiatu, eta beste hodiaren bidez eskuin bentrikulutik
irtendako odola, berriz, seigarren eztarriuztaiaren arterietara bideratzen da. Adin
horretan, halere, seigarren uztaiaren arteriak ezberdin garatzen hasita daude eskuineko eta
ezkerreko alderdietan, eta hauxe da asimetria horren adierazgarri nagusia: eskuin aldeko
arterian eten egin da biriarterien sorburutik bizkaraortaraino bitarteko zubia edo hodi
zatikia, eta, ondorioz, eskuinbentrikuluak eskuineko seigarren uztaiaren arteriara jariatu
behar duen odolak ez du eskuineko alderdi horretan bizkaraortarako biderik izango eta
ezkerralderako bidea hartu beharra izango duela. Halaber, biriarteria sortu berriak
txikiegiak dira eta ez dute oraindik ere eskuinbentrikulutik irteten den odola bere barrura
hartzeko gaitasunik, eta, hortaz, odol horrek ezker aldeko uztairako bidea hartu behar du
halabeharrez, alderdi horretan osorik iraun baitu seigarren uztaiaren arteriak. Eskuin
338 Espezimen batzuengan, handiagoa da; beste batzuengan, guztiz desagertua, eta bizkar-aortarekiko eta aortazorroarekiko dituen loturak ere osorik edo etenda bietara aurki daitezke adin horretako espezimenengan. Edonola
ere, guztiz desagertuko da; beste espezie batzuengan, entzumen-organoko estribu-arteriaren garapenean esku
hartuko badu ere, onartzen da gizakiongan guztiz desagertzeko beharra duela.
339 Arteria quarti arcus pharyngei.
340 Arteria sexti arcus pharyngei / Arcus pulmonalis. Zenbait espezierengan, aorta-uztaien garapena oso berdintsua da,
eta klasikoa da Rathkeren diagrama delakoa erabiltzea espezie denetako garapena azaltzeko asmoz. Diagrama
horretan, sei uztai adierazten dira alderdi bakoitzean, hortaz bosgarrenak barne, uneren batean den-denak han
izango balira bezala, nahiz eta horrelakorik inoiz ere gertatzen ez den. Bada, diagrama orokor horren eraginez,
ohitura bihurtu da 6. uztaiari seigarren arteria izena ematea, eta ez bosgarrena. His-ek (1880) 5. aorta-uztai izena
eman zion hasieran, baina, geroago, Congdon-ek (1922) biri-uztai izena erabili zuen. TE izendegian biri-uztai izena
ere jasotzen da.
341 Espezimen batzuengan kimu gisa inoiz antzeman izan bazaio ere, gehienengan, sortu ere ez da batere sortzen eta
orain arte ez du inork ere osorik aurkitu eta deskribatu, eta, hortaz, aho batez onartzen da ez duela inolako
esangurarik eztarri-uztaiak odolez hornitzean.
342 Padget-ek (1948) carotid duct izena eman zion, hau da, ez zuen bizkar-aortaren zati arruntzat hartu.
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bentrikulutik irtendako odola bizkaraortaraino eramaten duen hodizatiki horren
garrantzia erabat kritikoa da, ernamuinaren eta geroago ere umekiaren odolitzulian bide
bakarra baita eskuinbentrikuluak jariatutako odolari aortarako bidea emateko. Zatiki
garrantzitsu horrek Ductus arteriosus edo arteriaitxurako hodi izena hartzen du.
Jaiotorduan, odolaren zirkulazioak erabat eraldatu beharko du, umekiak karenetik
elikatzeari eta oxigenoa ere jasotzeari utzi eta arnasa birien bidez hartu beharko baitu. Une
horretan, eskuinbentrikulutik irtendako odolak birietarako bidea hartuko du, eta arteria
itxurako hodiaren betekizuna bertan behera geratuko da. Jaiotordutik denbora gutxian,
hodia itxi eta arteriaitxurako lotailu343 bilakatuko da.

418 irudia. Eztarriuztaien arterien garapena, seigarren astearen amaieran
(Carnegieren 17. urratsean). A. Buruidunen alboko gainazalikuspegian, agerian
dira lehenengo eztarriuztaia eta bigarren isatsalderanzko luzakina (operculum). B.
Aortauztaien egitura A irudiko alboikuspegi beretik, gainazala erdi gardendu
ondoren. Birikimuak ere adierazi dira (berdez), uztaiekiko harremana adierazteko.
Segmentu arteko arterien hastapeneko garapena ere adierazi da. C. Eztarriuztaien
arterien egitura, sabelaldeko ikuspegitik. Segmentu arteko arterietan, zazpigarrenak
besterik ez dira adierazi. I, II: 1. eta 2. eztarriuztaiak; b: bihotza; op: operculuma; 3.
eua: hirugarren eztarriuztaiaren arteria; 4. eua: laugarren eztarriuztaiaren arteria;
6. eua: seigarren eztarriuztaiaren arteria; esk: eskuinbentrikuluaren irteeratutua;
ezk: ezkerbentrikuluaren irteeratutua; ba: bizkaraorta; ba: biriarteria; oa: orno
arteriaren hastapena; 7. sa: segmentu arteko zazpigarren arteria; 34 *: hirugarren
eta laugarren uztaien arterien arteko lotura etena; 6 *: eskuineko seigarren
uztaiaren arteriaren eta bizkaraortaren arteko lotura etena.

Bestalde, bizkaraortatik, alboadar ugari hozitzen hasiak dira, bizkarrezurrera eta
gorputzhormara odola bideratzeko gehienbat. Homeosiari dagokion bezala, bizkarrezur
eta horma horiek zatikien antzeko elementuz osatuta daude: ornoez osatua da
bizkarrezurra, eta saihetsezurrak dira, besteak beste, hormaren zatikiak. Aortaren
aipatutako alboadar horiek zatiki horien arabera garatzen dira eta segmentu arteko
343 Lig. arteriosum.
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arteriak344 izena hartzen dute. Segmentu arteko arterietan, garapen nabarmena du
zazpigarren bikoteak, guztiz azkar hazten ari diren goiko gorputzadarrak odolez
hornitzeko betebeharra baitute (418 eta 419 irudiak). Alboadar horiek izango dute,
geroago ere, goiko gorputzadarretaraino odola eramateko ardura, lepauztai azpiko arteria
gisa.
Jaioaurreko garaiko arteriasistemaren egitura orokorrera iristeko, beharrezkoa
izango den azkeneko eraldaketa nagusia zazpigarren astearen hasieran gertatzen da (419
irudia). Eskuineko bizkaraortan, eten egin da zazpigarren segmentu arteko arteriaren eta
bizkaraorta bakunaren arteko zatikia, eta, aurrerantzean, eskuineko laugarren eztarri
uztaiaren arteriatik doan odola zazpigarren segmentu arteko arteriara bideratuko da
gehienbat345. Beraz, ezkerbentrikulutik irtendako odola ezkerreko laugarren uztaitik soilik
iritsi ahal izango da toraxera eta abdomenera. Alderdi horretan, mardulago bilakatzen da.
Eraldaketa horrekin osatua da arteriasistemaren egitura orokorra, eta, ordutik aitzina,
arteria nagusien egitura oso gutxi aldatuko da ernamuinaroaren amaiera arte eta
jaiotordura arte ere. Hirugarren hiletik aurrera, arteria nagusiak luzatu egiten badira ere,
kokapenez eta egiturari dagokionez, gutxi aldatuko dira helduaroko egitura anatomikoa
hartu arte ere (419 irudia).

419 irudia. Eztarriuztaien arterien eraldaketak zazpigarren astetik aitzina.
Eskuineko zazpigarren segmentu arteko arteriaren eta bizkaraorta bakunaren
bitarteko zatikia eten ondoren (C19), ezker bentrikulutik toraxera eta abdomenera
abiatu behar duen odolak ezkerreko laugarren uztaiko bidea hartu beharko du.
Geroztik, zortzigarren astean zehar (C19, C23) ez da aldaketa aipagarririk gertatzen
helduaroko egiturara iritsi arte. ao: aorta; oa: ornoarteria; 7. sa: segmentu arteko
zazpigarren arteria; esk: eskuinbentrikuluaren irteera; ba: bizkaraorta; bka: biri
arteria; da: arteriaitxurako hodia (Ductus arteriosus); karb: karotida arteria batua;
bka: barruko karotida arteria; kar: kanpoko karotida arteria; lua: lepauztai azpiko
arteria; bc: brachicephalicus enborra; amg: aortaren makoa (goranzko aorta); amb:
aortaren makoa (beheranzko aorta); la: arteriaitxurako lotailua (Ligamentum
arteriosum).

344 Arteriae intersegmentales dorsolaterales.
345 Eskuineko orno-arterietara ere, besteak beste.
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Eztarriuztaien arterien transformazioaren ondorioz, hirugarren eztarriuztaiaren
arteriatik, karotida arteria batua eta barruko karotida arteria garatzen dira alderdi
bakoitzean346. Bizkaraortaren garaaldeko muturrak garuna odoleztatzeko ardura hartzen
du bere gain, oso goizetik, eta, aurrerantzean, betebehar horri eusten dio, helduarengan
ere, barruko karotida arteria gisa. Kanpoko karotida arteria, berriz, karotidaren zati batutik
sortzen da, kimu gisa hasieran, eta, handik, aurpegiko hainbat osagaitarako adarrak
garatuko dira347.
Eskuineko laugarren eztarriuztaiaren arteriak eskuineko lepauztai azpiko arteria
eraikitzen hartzen du esku, gorago aipatu den bezala, aortazorroaren zati txiki batekin,
bizkaraortaren zatiki batekin eta zazpigarren segmentu arteko arteriarekin batera (420
irudia). Ezker aldean, ostera, laugarren eztarriuztaiaren arteriaren esku dago odola ezker
bentrikulutik toraxera eta abdomenera eramatea, eta, horretarako, mardulago bilakatu
beharko du. Aortazorroaren zati batekin batera, aortaren makoa348 izeneko okerrunea
sortzen du behin betiko konfigurazioan. Aortak bihurguneegitura hori hartzen du ezker
bentrikulutik irten berritan, lehendabizi gora eta, ondoren, bizkaralderantz eta, azkenik,
abdomenerantz isatsaldera egiteko. Makotik isatsalderanzko gainerako zatia bizkaraorta
bakunetik garatzen da. Ezkerraldean ere, segmentu arteko zazpigarren arteria ezkerreko
bizkaraortatik sortzen da, eta, alderdi horretan, hura soilik izango da lepauztai azpiko
arteriaren jatorria (420 irudia).

420 irudia. Ezkerbentrikuluak jariatutako odola banatzen duten arteria nagusien
bilakaera, ernamuinaroaren seigarren astetik abiatu eta helduaroko bere behin betiko
egiturara bitartean349.

346 Hurbileko zatiak batez ere; urruneko muturrak bizkar-arteriaren gara-aldeko muturretatik garatzen dira.
347 Batzuen iritziz, masail-arteriaren zati bat lehenengo eztarri-uztaiaren arteriaren hondakin batetik garatzen da.
348 Arcus aortae.
349 Berez goranzko aortaren zati bat Ductus arteriosus delakotik garatzen bada ere, hemen, goranzko aorta aortazorroaren eratorri gisa adierazi da osorik, irudia ulerterrazago azaltzeko asmoz.
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5 Aurpegiko eskualdearen garapena
Ernamuinaren garaaldeko muturrean, entzefaloa abiada bizian hazten da laugarren
astetik aitzina, eta aldameneko bestelako hainbat osagaimotaren garapenak ere eraldaketa
azkar horrekin hertsiki koordinatu beharko du, gehienbat periferiako nerbiosistemarenak,
hezurtzarenak, giharreriarenak eta zentzumenorganoenak. Garezurraren eginkizun
nagusia entzefaloa barruan gordetzea da; aurpegiak, berriz, sostengatu eta babes ematen
die zentzumen bereziei. Bada, eta espezien eboluzioan zehar ere izan duen era berean,
nerbiosistemaren eta zentzumenen garapenak eragin nabarmena du garezuraurpegien
morfogenesian.
5.1. Aurpegiaren garapena
Ernamuina barnebildu berri dela, buruko eskualdea bilakatuko den garaaldeko
mutur biribildua bihotzetik oso gertu kokatuta geratu da. Mutur biribildu horrek sudur
bekokietako goragune350 izena hartzen du, handik laster garatuko baitira bekokiko eta
sudurreko eskualdearen zati bana (51 irudia). Sudurbekokietako goragunearen eta haren
aldamenean bihotzak kanporantz eragiten duen goragunearen arteko hobi edo zuloguneari
estomatodeo351 izena ematen zaio. Estomatodeoaren sakonean, heste sortu berrirako
sarrera kokatzen da, eta, hurrengo asteetan, ahoeztarrietako barrunbea, eta, azkenik, aho
bilakatuko da hura. Ahoeztarrietako mintza estomatodeoan kokatuta geratzen da
barnebiltzea bukatutakoan; ahoeztarrietako barrunbe berria eta amnionbarrunbea
elkarrengandik banatzean, baina, Carnegieren 12. urratsean, urratu eta desagertu egiten da
eta, hortaz, bi barrunbeak harreman zuzenean geratzen dira.
Erreferentzia gisa, onar daiteke hastapeneko aurpegiaren erdigunea estomatodeoa
dela adin horretan. Haren inguruan dira, bada, aurpegiaren garapenean esku hartzen duten
eta segituan aipatuko diren lehendabiziko bost osagaiak. Sudurbekokietako goragune
bakunaz gain, estomatodeoak bi alderdietako 1. eztarriuztaiak ditu mugarri, albo aldeetan.
Carnegieren 12. urratsean, eskuineko eta ezkerreko 1. uztai homologo horiek bat egin dute
erdiko planoan, estomatodeoaren isatsaldean, eta barailairtenguneak352 deritze (51
irudia). Hamahirugarren urratsean, 1. eztarriuztaiaren barruko mesenkimaren
hazkuntzaren eraginez, uztaiaren bizkarraldeko zatia loditu egiten da eta masail
irtengune353 izeneko goragune biribildu samar bat hauteman daiteke alderdi bakoitzean,
estomatodeoaren albo aldeetan. Baraila eta masailirtenguneak, hortaz, laurak dira
lehenengo eztarriuztaietatik sortuak.
Adin horretan, beraz, hastapeneko aurpegiaren egitura estomatodeoak eta hura
inguratzen ari diren bost osagaiek eratzen dute, hau da: sudurbekokietako goragune
bakunak garaaldean; barailairtengune bikoteak, isatsaldean, eta masailirtenguneak, albo
aldeetan.
Aurpegia eraikitzen esku hartzen duten hezur nagusiak lehenengo eztarriuztaietatik
garatuko dira. Zentzu zabalagoan, sudurbarrunbea eta ahobarrunbea ere aurpegiaren
osagai dira, eta horiek ere eztarriko lehenengo uztaitik garatuko dira (ikus aurrerago).

350Prominentia frontonasalis, Processus frontonasalis.
351Stomatodeum.
352Processus mandibularis.
353Processus maxillaris.
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51 irudia. Hastapeneko aurpegiaren egitura, Carnegieren 13. urratsean, sabelaldeko
(A) eta alboko (B) ikuspegietatik. st: estomatodeoa (urdinez); sbg: sudur
bekokietako goragunea; m: masailirtengunea; b: barailairtengunea; bg: bihotzak
eragindako goragunearen kokapena (moztuta); IIIV: eztarriuztaiak.

Carnegieren 14. urratsean, sudurbekokietako goraguneko gainazalektoderman, bi
lodiune bikote bereiz daitezke (52 irudia). Albo aldeetan, ikusmenplakoda354 bikotea
azpiko mesenkimara barruratzen hasia da eta sakonune txiki gisara antzeman dakikoke 355.
Sabelalderago, berriz, usaimenplakoda356 bikotea kokatzen da, krateritxurako hobi
azalagoa eta zabalagoa. Periferian lodiago delarik, plakodaren erdiguneko ektoderma
sakontzen hasiko da adin horretatik aurrera eta erdigune hori sudurhobi357 izenez
aipatuko da aurrerantzean.

52 irudia. Aurpegiaren egitura Carnegieren 14. urratsean, sabelaldeko (A) eta
alboko (B) ikuspegietatik. st: estomatodeoa; sbg: sudurbekokietako
goragunea; m: masailirtengunea; b: barailairtengunea; bg: bihotzak
eragindako goragunearen kokapena (moztuta); ip: ikusmenplakoda,
barruratzen; sh: sudurhobia (periferia berdez nabarmendu da); IIIII: eztarri
uztaiak.
Sudurhobiaren periferia ez da hobiaren perimetro osoan loditzen, ez, alegia, behe
aldean, eta, beraz, periferiako lodigune horrek ferra baten tankerako egitura du
hamalaugarren urratsean. Carnegieren 17. urratsean, hobiaren periferiako lodigune
horretan, bi zatiki bereiz daitezke: erdialdeko sudurirtengune358 esaten zaio erdiko
354Placoda lentis.
355Aldi labur baterako besterik ez da gertatzen, plakoda guztiz barruratu ondoren hurrengo urratsera orduko
gainazalektoderma berriro ere itxi egingo baita.
356 Placoda nasalis. Azpiko mesenkimara barruratu ondoren, usaimenepitelio gisa garatuko da.
357Fovea nasalis.
358Prominentia nasalis medialis.
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planotik gertuen dagoen oin edo zati zutari, eta alboko sudurirtengunea359 da bestea (53
irudia). Alderdi bakoitzean, erdialdeko irtengunea estomatodeoraino luzatzen da eta,
hortaz, luzeagoa da albokoa baino. Alboko sudurirtenguneak, laburragoak esan bezala,
masailirtenguneraino besterik ez dira luzatzen eta ez dira inoiz ere ez estomatodeoraino
iristen.

53 irudia. Aurpegiaren garapena Carnegieren 17. urratsean, sabelaldeko (A) eta
albo aldeko (B) ikuspegietatik. sbg: sudurbekokietako goragunea; m: masail
irtengunea; b: barailairtengunea; bg: bihotzgoragunea, moztuta; sh: sudurhobia;
esi: erdialdeko sudurirtengunea (berdez); asi: alboko sudurirtengunea (berdez); be:
begia; mi: mihia; II: bigarren eztarriuztaia.

Carnegieren 19. urratsera iritsi orduko, erdialdeko sudurirtenguneak erdiko
planorantz loditu dira eta alderdi bietakoek elkarrekin egin dute bat erdiko planoan (54
irudia). Masailirtenguneak ere erdiko planorantz hazi dira eta bat egin dute, azkenik,
goian alboko sudurirtengunearekin eta, erdialdean, erdialdeko sudurirtengunearekin 360.
Orain arte, sudurhobiak eta estomatodeoa elkar ukitzen izan dira, hau da, bata bestearen
jarraipen zuzena izan da. Biak banatuta geratzen dira, ostera, masailirtenguneek
erdialdeko sudurirtenguneekin bat egiten dutenean. Estomatodeoaren alboetako ertzetan,
masailirtenguneak eta barailairtenguneak ere zati batez bat egiten hasita daude, eta,
ondorioz, estomatodeoa oro har itxiago dago aurreko urratsetan baino.

54 irudia. Aurpegiaren morfogenesiaren azkeneko urratsak, Carnegieren 19. (A) eta
23. (B) urratsetan. sbg: sudurbekokietako goragunea; be: begia; bel: belarria; sh:
sudurhobia; sh: sudurhobia; esi: erdialdeko sudurirtengunea (berdez); asi: alboko
sudurirtengunea (berdez).
359Prominentia nasalis letaralis.
360 Bategite horiek egokiak izan daitezen, ezinbesteko da irtenguneak estaltzen dituzten epitelioak
desagertzea edo mesenkima bihurtzea, eta, hain zuzen, urrats horrexek egiten du huts sarri aurpegiaren
garapenakatsetan.
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Une horretan, etorkizuneko ahoa hiru elementuk mugatzen dute: (i) goialdean, bi
alderdietako erdialdeko sudurirtenguneak elkarrekin bat eginda; (ii) albo alderago, masail
irtenguneak, eta (iii) behean, barailairtenguneak, horiek ere erdiko planoan bat eginda.
Adin horretatik aitzina, aldaketa txikiak gertatuko dira aurpegia osatuko duten
zatien hazkuntzari dagokionez; proportzioak apur bat aldatuko dira, baina, berez,
aurpegiaren egitura finkatua da eta ez da osagai berririk garatuko, aurpegiaren
kanpoaldean behintzat (54 irudia). Sudurbekokietako goragunetik, bekokia eta sudur
zubiaren goiko muturra garatzen dira, eta, erdialdeko sudurirtenguneen bat egitetik,
sudurzubiaren gainerako zatia, sudurpunta eta goiezpainaren philtruma (55 irudia) 361.
Alboko sudurirtenguneak garatuz, sudurraren hegoak sortuko dira. Masailirtenguneetatik,
masailak eta goiezpainaren albo aldeko zatiak garatzen dira, hau da, philtrumaz besteko
gainerako zatia. Azkenik, barailairtenguneak dira, erdiko planoan bat eginda, barailaren
beraren (ikus aurrerago) eta beheezpainaren jatorria.

55 irudia. Aurpegiaren ernamuinaroko morfogenesiaren sinopsia.

5.2. Belarriaren morfogenesia
Belarria lehenengo eztarriuztaiko barailairtengunetik eta bigarren eztarriuztaitik
garatzen da, kanpoko entzumenmeatu etorkizunaren inguruan, eta, hortaz, lehenengo
eztarriildoaren eskualdetxoan362. Belarria eratuko duten osagaiak Carnegieren 16.
urratsean363 agertzen dira lehenengoz, gainazalektodermako belarrikolikulu364 izeneko
sei goragune biribildu gisa (56 irudia). Barailairtengunean dira sei horietako hiru, eta
beste hiruak, bigarren eztarriuztaian.
Lehenengo eta bigarren eztarriuztaien eskualdean belarria sortzen hasten den tokia
idunaren isatsaldeko zatia bilakatuko da. Beraz, begien altueran izango duen behin betiko
kokapenera iristeko, belarriak garaalderantz lekuz aldatu beharko du, aurpegiaren eta
buruaren hazkuntzarekin batera365.
Barailairtengunetik garatutako zatiak tragusa eta helixa dira nagusiki, eta kanpoko
entzumen meatuaren inguruko antitragusa, antihelixa, scapha eta gingila dira366 jatorria,
bigarren eztarriuztaian duten zatiak (57 irudia).

361 Philtruma goi-ezpainaren erdialdeko goitik beherako sakonunea da, sudur-puntaren eskualdetik goi-ezpainaren
erdialdeko tuberkuluraino hedatzen dena.
362Lehendabiziko deskribapen nagusia Hisek 1885. urtean ezagutzera emandakoa izan zen.
363O’Rahilly & Müller, 1987.
364Colliculus auricularis.
365Streeter, 1922; Kagurasho et al., 2002.
366WoodJones & IChuan, 1934; Streeter, 1922; Wright, 1997; His, 1885.
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56 irudia. Belarrikolikuluak, Carnegieren 17. urratsean. A irudiko kutxaren edukia
B irudian handituta adierazi da. Ib: barailairtengunea, 1. eztarriuztaian; Im: masail
irtengunean, 1. eztarriuztaian; II: bigarren eztarriuztaia; 16: belarrikolikuluak;
1ei: lehenengo eztarriildoa.

57 irudia. Belarria, Carnegieren 19. (A) eta 23. urratsetan (B), eta
helduarengan (C), kolikuluen (16) berrantolaketa eta dagozkien behinbetiko
jomugaegiturak adieraziz. D. Helduaren belarriaren osagaiak, anatomiari
dagokionez. t: tragusa; at: antitragusa; h: helixa; ah: antihelixa; sc: scapha; g:
gingila.
Bestalde, entzumenorganoaren gainerako zatiak bestelako osagaietatik garatuko
dira. Entzumenplakoda, azpiko mesenkimara barruratu eta gero, labirinto gisa garatuko
da367 eta, garaaldeko VIII nerbioarekin batera, barruko entzukina bilakatuko da. Erdiko
entzukinak, berriz, garapen konplexuagoa du. Batetik, lehenengo eztarripoltsa eta
lehenengo eztarriildoa biak mesenkima barrurantz elkarrenganantz hazi dira eta beren
muturrak ia elkar ukitzen geratu dira, tartean mesenkimazko geruzatxo bat besterik ez
dutelarik (ikus ildoen eta poltsen garapenari dagokion atala). Ildoko ektodermak, poltsako
endodermak eta bitarteko mesenkimak tinpanomintza osatzen dute368, kanpotik iritsitako
hotsak barruko entzumenorganoari bibrazio gisa helaraziko dion mintza, alegia. Halaber,
lehenengo poltsaren muturrean, tinpanomintz horren aldameneko eskualdea zabal hazten
da, tinpanobarrunbe izeneko hutsune bat eratzeko. Hazkuntza horren ondorioz, hiru
entzumenhezurtxoak (mailua, ingudea eta estribua) bilakatzeko aldameneko mesenkiman
ezberdindu berri diren kartilagotxoek ere hutsune horren barruan bukatuko dute.
5.3. Ahosabaia eta sudurbarrunbea
Ernamuina barnebildu berri dela, etorkizuneko ahoa eta eztarria, biak dira
hastapeneko ahoeztarrietako barrunbe bakar barruan, eta ez da oraindik ere sudur
367 Labirintoa hezur barruko barrunbe konplexu bat da. Bi zatiz osatzen da, batetik, koklea edo berariazko
entzumenorganoa, eta, bestetik, zirkuluerdi itxurako hiru hodiez osatutako bestibulu edo orekaorganoa.
368Wright, 1997.
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barrunberik sortu (58 irudia). Garapenaren bigarren hilabetean zehar, ahosabaiaren
garapenarekin batera, hastapeneko barrunbe bakun hori beste bi barrunbe berri sortzeko
erdibituko da: sudurbarrunbea goian eta ahobarrunbea behean.
Behin betiko ahosabaia hiru osagaik bat egiten dutenean sortzen da. Batetik, bi
alderdietako masailirtenguneetatik, apal baten tankerako ahosabaiirtengune369 bikotea
hazten da ahoeztarrietako barrunbean erdiko planorantz, eta, bestetik, erdialdeko sudur
irtenguneetan, premaxilla bakuna garatzen da, barrunbearen aurrealdeko muturrean.

58 irudia. Ahoeztarrietako barrunbearen sabaiaren egitura, Carnegieren 17.
urratsean. Erdialdeko sudurirtenguneen behealdeko muturrak barrunbearen
aurrealdeko eskualdean daude, baina oraindik ere ez dute erdiko planoan
elkarrekin bat egin. Masailirtenguneetako mesenkima ugaltzen ari da eta
irtenguneak berak barrunberantz ere hazten hasiak dira. sbg: sudurbekokietako
goragunea; m: masailirtengunea; esi: erdialdeko sudurirtenguneak; asi: alboko
sudurirtenguneak; s: barrunbearen sabaia; b; barailairtenguneak.

Ahosabaiirtenguneak Carnegieren 17. urratsaren inguruan agertzen dira lehenengoz
ahoeztarrietako barrunbearen albo aldeetan, masailirtengune barruko mesenkimaren
ugaltzearen ondorioz (59 irudia)370. Hemezortzigarren urratsera orduko, goragune horiek
gangaritxura hartu dute eta erdiko planorantz luzatzen hasiak dira.

59 irudia. Ahosabaiaren garapenaren hasiera, Carnegieren 17. urratsean. B irudiak
ahoeztarrietako barrunbea erakusten du, burua A irudian adierazitako planoan
moztu eta buruaren garaaldeko muturra erauzi ondoren. II: bigarren eztarriuztaia;
m: masailirtengunea (gorriz nabarmenduta B irudian); a: ahosabaiirtenguneen
kimuen kokapena; t: sudurtrenkadaren etorkizuneko hazkuntzaren tokia; mi: mihia,
garatzeko bidean; b: barailairtengunea.

Bestalde, bi alderdietako erdialdeko sudurirtenguneen beheko muturra philtrum
gisa garatzen da, baina beheko mutur hori ez da aurpegian soilik garatzen baizik eta aho
369Processus palatinus.
370 Piotrowski et al, 2011.
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barrurantz ere; premaxilla371 izeneko goragune bat eratzeko hazten da, ahoeztarrietako
aurrealdeko muturrean (510 eta 511 irudiak). Premaxillaren aurrealdeak eta ahosabai
irtengune bikoteak osatuko dute, albo aldeetan, behin betiko ahosabaia, hirurek elkarrekin
bat egindakoan. Hiru osagaiak elkartzen diren gunean, ebakortzkanal372izeneko
pasabidea kokatuko da, sudurbarrunbetik ahokora iristen diren zenbait hodi eta nerbioren
pasabide gisa. Kanala ebakortzzulo373 gisa ageri da ahosabaian, premaxillaren atzeatzean
(512 irudia).

510 irudia. Ahosabaiaren garapenaren hastapena, Carnegieren 18. urratsean. A.
Musuaren aurreko ikuspegia, erdialdeko sudurirtenuneen eta masailirtenguneen
kokapena agerian uzteko. Begia urdinez nabarmendu da, mugarri gisa. B.
Ahosabaiaren –eta zati batez aurpegiaren– beheko ikuspegia, erdialdeko sudur
irtenuneen behealdeko muturrean premaxillaren kokapena agerian dela. Marratxoz
adierazi dira premaxilla eta ahosabaiirtenguneak, eta geziz adierazi da beren
hazkuntzaren norabidea. Ahoeztarrietako barrunbearen sabaia laranja kolorez
nabarmendu da. esi: erdialdeko sudurirtenguneak; m: masailirtengunea; b: begia;
p: premaxilla; as: ahosabaiirtenguneak.

Premaxillari lehenengo mailako ahosabai izena ere ematen zaio374. Ahosabai
irtenguneek hazkuntza nabarmena dute zortzigarren astean zehar, eta, aste amaieran edo
bederatzigarrenaren hasieran, bat egiten dute erdiko planoan 375, ahosabaiari bere behin
betiko hiru osagaitan oinarritutako egitura emateko: premaxilla aurrealdean, eta ahosabai
irtenguneak albo aldeetatik erdiko planoan bat eginda. Bat egindakoan, bigarren mailako
edo behin betiko ahosabaia osatu da (512 irudia). Jaioberrietan, arteka mehe batek
aldameneko betortzaren eskualdetik banatzen du premaxilla 376. Ahoeztarrietako
barrunbea bi espazio edo zatitan bana daiteke orain. Ahosabai sortu berriaren azpian
kokatutako barrunbezatiari ahobarrunbe377 esango zaio eta ahosabaiaz atzeragoko
gainerako zatia, berriz, eztarria378 da.
Behin betiko ahosabaiaren aurrealdeko zatirik handienari ahosabai gogor379 izena
ematen zaio, batez ere masailezurrak eta ahosabaihezurrak osatzen baitute. Atzealdeko
muturrak ez du hezurrezko osagairik eta ahosabai bigun380 izena hartzen du.

371 Os incisivum edo Os Goethei ere.
372 Canales incisivi.
373 Foramen incisivum.
374 Palatum primarium. Halere, adin horretan ez da oraindik ere sudur-barrunberik sortu, eta, beraz, premaxillak ez
ditu, berez, aho- eta sudur-barrunbeak elkarrengandik banatzen.
375 Fulton, 1957.
376 Banatze-lerro hori jaio osteko lehenengo urtean zehar desagertuko da.
377 Cavitas oris.
378 Pharynx.
379 Palatum durum.
380 Palatum molle.
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511 irudia. Ahosabaiaren garapena zortzigarren astean. A. Ahoeztarrietako
barrunbearen beheko ikuspegia, burua goiko irudi txikian berdez adierazitako
planoan moztu eta baraila erauzi ondoren. Ahosabaiirtenguneak erdiko planorantz
hazten ari dira, geziek adierazitako norabidean. Premaxillako eremua marratxoz
mugatuta adierazi da, barrunbearen aurrealdeko muturrean. B. Ahoeztarrietako
barrunbea, A irudiko espezimenari goiko iruditxoan urdinez adierazitako planoan
ebaki eta musua erauzi ondoren. Ahosabaiirtenguneen eta sudurtrenkada bihurtuko
den gangarraren hazkuntza gezitxoz adierazi dira.

512 irudia. Ahosabaiaren itxiera, Carnegieren 22. urratsetik aitzina. p: premaxilla;
as: ahosabaiirtenguneak; t: sudurtrenkada etorkizuna; sb: sudurbarrunbe
etorkizuna (hastapeneko koanak); ag: ahosabai gogorra; ab: ahosabai biguna; e:
ebakortzzuloa; h: hortzhezur etorkizunaren kokapena.

Sudurbarrunbearen garapena usaimenplakodekin batera abiatzen da. Plakodaren
periferiako ertza sudurirtengune gisa loditu eta ferraitxurako egituraz hazten da, eta
erdiguneko sudurhobia gero eta sakonago bihurtzen da (ikus aurpegiaren garapenari
dagokion atala)381. Carnegieren 17. urratsean, erdialdeko sudurirtenguneak
estomatodeoraino luzatu dira eta sudurhobia ere estomatodeoarekin zuzenean dago
harremanetan. Masailirtenguneak alboko sudurirtengunearen isatsaldeko aldamenean
dira, eta, bi osagai horien bitartean, sudurmalkoetako ildoa382 mugatzen dute (513
irudia). Hemeretzigarren urratsera iritsi orduko, masailirtenguneak sudurirtengunearekin
ere egin du bat, eta, bategite horren ondorioz, bi aldaketa gertatzen dira sudur
barrunbearen garapenari dagokionez. Batetik, sudurmalkoetako ildoa mesenkiman
barruratuta geratzen da, eta, hala sudurmalkoetako kanal383 bilakatu, eta, hortaz,
aurpegiaren gainazaletik desagertu egiten da (513 irudia). Bestetik, sudurhobi zabal
samar horren sarrera estutu egiten da eta hobiaren erdigunea mesenkima barrura
381 Ez dago guztiz garbi zein den plakodaren erdigune hori hobi bilakatzeko bidea. Batzuen iritziz, plakodako
epitelioaren hazkuntzaren ondorioz gertatzen da (Peter, 1913), eta, beste ikertzaile batzuen aburuz,
epitelioak ez bide du horrenbesteko eraginik, baina, batez ere, azpiko mesodermak aldarazten du egitura,
batez ere hobiaren beheko zatian (Keibel & Mall, 1912). Badago bilakabidea bietarikoa dela proposatzen
duenik ere (Warbrick, 1960).
382Sulcus nasolacrimalis.
383 Ductus nasolacrimalis. Malkoak betzulotik sudurbarrunbera bideratzeko eginkizuna du.
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sakontzen da. Adin horretan, hortaz, sudurhobia sudurzulo384 bilakatu da, eta hortxe
abiatzen da sudurbarrunbearen hastapeneko egituraren sorrera.

513 irudia. Sudurbarrunbearen garapenaren hasierako urratsak. A. Carnegieren 17.
urratseko giza ernamuin baten aurrealboko ikuspegia. Sudurhobi zabal samarra
harreman zuzenean dago estomatodeoarekin (biak gorriz nabarmenduta). Masail
irtengunearen (berdez) eta haren aldameneko alboko sudurirtengunearen artean,
sudurmalkoetako ildoa dago (urdinez). B. Carnegieren 19. urratsera orduko, sudur
malkoetako ildoa barruratuta geratu da, eta sudurhobia estutu egin da, eta, hala,
sudurzulo bilakatu. sh: sudurhobia; esi: erdialdeko sudurirtengunea; asi: alboko
sudurirtengunea; sm: sudurmalkoetako ildoa; m: masailirtengunea.

Hastapeneko sudurbarrunbea bikuna da, sudurzuloekin harremanetan diren
hutsune txiki bikote batez osatua baita. Hutsune horiek mesenkima barruan murgilduta
daude, baina itsuak dira, hau da, ez dute, Carnegieren 18. edo 19. urratseraino behintzat,
ahoeztarrietako barrunbearekiko loturarik385.

514 irudia. Ahosabaiaren garapenaren sinopsia. Urdinez hastapeneko aho
eztarrietako barrunbea adierazi da, ahosabaia garatu aurretik. Bigarren mailako
ahosabaiak banatu egiten ditu elkarrengandik sudurbarrunbea (goian, berdez
nabarmenduta) eta ahobarrunbea (behean, laranjakolorez). aeb: ahoeztarrietako
barrunbea; ai: ahosabaiirtenguneak; m: mihia; t: sudurtrenkada; sb: sudur
barrunbea; as: ahosabaia; ab: ahobarrunbea.

Hemezortzigarren urratsean, hastapeneko sudurbarrunbe bikotearen sakoneko
zokoguneak oso gertu daude ahoeztarrietako barrunbetik, eta biak sudurahoetako
mintz386 mehe batez besterik ez daude elkarrengandik bereizita. Carnegieren 18. urratsean,
mintza urratu egiten da eta hastapeneko sudurbarrunbe horiek ahoeztarrietako
384Fovea nasalis.
385 O’Rahilly & Müller, 1987.
386 Membrana oronasalis.
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barrunbera zuzenean irekiko dira. Pasabide berri horiei hastapeneko koanak387 esaten zaie
(515 irudia). Koana bikoteak aurretik atzeranzko zulogune estu paraleloak dira, gero eta
luzeagoak, ordea, ahosabaiari behetik begiratzen bazaio 388. Zortzigarren astean, bi
alderdietako hastapeneko sudurbarrunbeen bitartean, sudurtrenkada389 bilakatuko den
mesenkima kokatzen da (512 eta 514 irudiak).
Ahosabaiirtenguneek elkarrekin eta hastapeneko sudurtrenkadaren beheko
muturrarekin bat egiten dutenean, sudurbarrunbea ere eskuineko eta ezkerreko bi zatitan
edo bi barrunbetan banatuta geratzen da (514 irudia). Orain, sudurbarrunbearen
atzealdeko zatian kokatuta geratu diren koanek behin betiko komunikazioa ezartzen dute
barrunbe horren eta eztarriaren artean.

515 irudia. Sudurbarrunbearen garapeneko bi urrats. A. Carnegieren 18.
urratsean, sudurbarrunbea (berdez) eta ahobarrunbea (urdinez) ez daude
elkarrekin harremanetan, tartean baitute ahosudurretako mintza (gorriz).
Usaimennerbioaren zuntzak hasiak dira telentzefalotik sudurbarrunbearen
sabairantz luzatzen. B. Zortzigarren astean, ahosudurretako mintza urratzearen
ondorioz, hastapeneko koanak sortu dira. t: telentzefaloa; uz: usaimennerbioaren
zuntzak; as: ahosudurretako mintza; sz: sudurzuloak; p: premaxilla; m: mihia; b:
barailairtengunea; k: hastapeneko koanak.

Sinu pneumatikoen garapena jaio osteko hirugarren hilearen bukaera aldera jartzen
da abian, sudurbarrunbeko mukosa bere inguruetako kartilagoetara barruratu eta
pneumatizazioa gertatzen denean, hau da, hutsune berriak sortzen eta handitzen hasten
direnean.

387 Choanae.
388 Enbriologian espazioko erreferentzia gisa egokiagoak dira sabelaldeko eta bizkarraldeko terminoak. Halere,
helduaren ahosabaia deskribatzean aurreko eta atzeko erreferentziak erabiltzen dira, eta, beraz, hemen ere,
salbuespen bezala horiexek erabiliko dira, ernamuinaren eta helduaren ahosabaien arteko analogia nabarmentzeko.
389 Septum nasi.
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6 Garezurraren garapena
Gizakiaren garezurra espezien eboluzioaren une jakinetan agertu izan diren hezur
taldeez osatuta dago; esan daiteke hiru motatako lehengaiek osatzen dutela nagusiki.
Jatorri hirukoitz hori garbi bereiz daiteke beste zenbait espezierengan ere. Adibidez, arrai
sinple askoren buruan, (i) kartilagozko plataforma batek azpitik eusten dio garunari eta
zentzumen bereziei ere babesa ematen die390; bestetik (ii) garuna bera mintzezko estalki
batek batzen du kanpoaldetik, eta, azkenik, (iii) ahoaren eskualdeari barailak eta zakatzek
ematen die egitura. Analogia horri eutsiz, burmuinari eusten dion plataformari garezur
oinaldea deritzo (61 irudia)391. Giza ernamuinean ere, kartilago gisa garatzen da
lehendabizi, eta ez da geroago arte umekiaroan eta jaio osteko bizitzan zehar hezur
bilakatuko. Zentzumen bereziei babes emateko kartilagozko kapsulak ere bereiz sortzen
dira hasieran, baina, laster, oinaldeari eransten zaizkio eta oinaldearekin batera hezurtuko
dira azkenik392. Entzefaloa oinaldean izan ezik, gainontzean estaltzen duen osagaia
garezurganga393 da. Azkenik, aurpegia eta idunaren zati bat, erraigarezurra394 alegia,
eztarriuztaien sistematik garatzen da.
Aurpegiko hezurrek nerbiogangarreko zeluletan soilik dute jatorri 395. Garezur
gangako hezurrak, berriz, nerbiogangarretik migratutako zeluletatik eta mesodermako
zeluletatik ere garatzen dira, ikerketa gehienen arabera 396, eta garezuroinaldea eratuko
duten kartilagoek ere jatorri bikoitz hori bera dute397.

61 irudia. Garezurraren hiru osagai nagusiak, bai egitura aldetik eta bai garapen
aldetik: garezuroinaldeak (urdinez) burmuinari azpitik eusten dio; gangak (laranjaz)
kanpotik estaltzen du, eta aurpegiak (berdez) egitura ematen dio arnasbideen eta
irenspideen sarrerari.

Garezurraren garapenean, berebiziko garrantzia dute prosentzefaloko eta
estuguneko antolatzeguneek. Prosentzefalokoak aurpegiaren goiko herenaren eraikuntza
gidatzen du eta, berriz, estuguneko zentroak antolatzelanak egiten ditu aurpegiaren
390 Bereziki, usaimenari, ikusmenari eta entzumenari.
391 Kondrogarezurra edo kartilagozko garezurra ere, oinaldea ia osorik kartilagoz osatua delako.
392 Zentzumenkapsula izena emango zaie aurrerago, eta, bereziki, usaimenarekin (Capsula nasi),
ikusmenarekin (Capsula optica) eta entzumenarekin (Capsula otica) daude lotuta.
393Calvaria.
394 Hor kokatzen baita arnasbiderako eta digestiohodirako sarrera.
395Jiang et al., 2002.
396Le Lièvre, 1978; Noden, 1978, 1984, 1988; Jiang et al., 2002; Evans & Noden, 2006. Hala ere, badago
gangaren jatorria ektomesenkiman soilik dela aldarrikatzen duenik ere (Couly et al., 1993).
397 Notokordaren inguruan eratzen diren kartilagoak migratutako nerbiogangarreko zeluletatik garatzen
dira, eta berriz garondoko esklerotomoak mesodermaren eratorri dira, saguengan behintzat (McBratney
Owen et al., 2008).
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beheko bi herenetan, hortaz gehienbat erraigarezurra eraikitzean. Burualdeko osagaien
garapena erabat lotuta dago prosentzefaloaren bikoizketarekin, hau da, prosentzefalotik
abiatuta dientzefaloa eta telentzefalo bikotea garatzeko gertatzen diren eraldaketekin 398.
6.1. Garezuroinaldea
Laugarren astean, notokordaren garaaldeko muturra ahoeztarrietako barrunbearen
sabairaino luzatzen da399, eta, Carnegieren 14. urratsean, adenohipofisipoltsaren
bizkarraldeko hormari lotuta dago (62 irudia)400.

62 irudia. Carnegieren 14. urratseko ernamuin baten buruaren erdiko planoko
ebakia, agerian utziz notokordak adenohipofisipoltsarekin, burmuinarekin eta aho
eztarrietako barrunbearekin duen harremana. ee: erronboentzefaloa; me:
mesentzefaloa; pe: prosentzefaloa; h: adenohipofisipoltsa; n: notokorda; m:
mesenkimazelula elkarretaratuak; ae: ahoeztarrietako barrunbea.

Notokordaren garaaldeko mutur horren aldamenera mesenkimazelula ugari
elkarretaratzen hasten dira, eta 40. egunaren inguruan, Carnegieren 16. urratsaren
amaieran, zelula horietatik garezurraren oinaldea osatuko duten lehendabiziko kartilagoak
notokordaren indukzioz ezberdintzen hasten dira 401. Hemezortzigarren urratsera orduko,
garezurraren hastapeneko oinaldea osatzen duten kartilagoak garbi hauteman daitezke 402.
Lau kartilago taldek ematen diote oinaldeari bere lehendabiziko egitura (63 irudia, 61
taula).
(i) Notokordaren muturraren aurrean, hipofisikartilago403 bikotea dago,
hastapeneko hipofisiguruinaren alboetan. Jatorriz bi badira ere, laster bi alderdietakoek
guruinaren inguruan egiten dute bat.

398 Bikoizketa horrek huts eginez gero, burualdea holopresentzefalia izeneko akats larriaz garatzen da eta,
horrelakoetan, nabarmenak dira aurpegiko itxuragabetasunak.
399Ahoeztarrietako mintzeraino, hain zuzen.
400 O'Rahilly, 1983.
401 Sortzen den lehenengoak korda albokoak dira, saguengan behintzat, Theilerren 18. urratsean.
(McBratneyOwen et al., 2008).
402 Müller &, O'Rahilly, 1980.
Garezurraren garapena hortxe hasten dela esan daiteke, baldin eta kartilagoen sorrera hartzen bada
abiapuntutzat. Zentzu zabalagoan, kartilago bilakatuko diren mesenkimazelula aitzindariei zenbait
autorek desmocranium izena ematen diete (Müller & O'Rahilly, 1980). Edonola ere, TEk bereziki gangaren
garapenarekin lotuta ematen du desmocranium terminoa.
403 Cartilago hypophysialis. TE izendegiak Cartilago polaris ere sinonimotzat jasotzen du. Kartilago horiei
postsphenoidalis edo basisphenoidalis izena ere ematen zaie, bat eginda direnean.
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(ii) Are garaalderago korda aurreko kartilago404 bikotea kokatzen da. Biek laster
egiten dute bat erdigunean. Carnegieren 20. urratsean, kartilago horren mesethmoidalis405
izeneko puska bat banatu egiten da garaaldeko muturrerantz, eta, erdiko planoan, xafla
zut bat osatu.
(iii) Notokordaren alboetan, korda alboko kartilagoak406 daude, bat alderdi
bakoitzean. Sortzetik laster, elkarrekin egiten dute bat, eta kartilagozko plaka bakun bat
eratu eta notokorda bere barruan erdiko planoan harrapatu 407. Hipofisikartilagoekiko
lotura ez da jaio osteko bizitzan nerabezaroa igaro arte hezurtuko 408.
(iv) Korda alboko kartilagoak baino isatsalderago lehendabiziko garondoko lau
esklerotomoetatik sortutako beste horrenbeste kartilago bikote kokatzen dira 409. Zortziek
kartilagozko eraztun bat eratuko dute, laster, nerbiohodiaren inguruan.

63 irudia. Garezuroinaldea eraikitzen duten kartilagoen garapenaren bi une,
zazpigarren astearen hasieran (A) eta amaieran (B eta C). Bizkarraldeko (A eta B)
eta alboaldeko (C) ikuspegiak adierazi dira. h: hipofisikartilagoak; au: korda
aurreko kartilagoak; al: korda alboko kartilagoak; ge: garondoko esklerotomoak (I
IV); mes: mesethmoidalis kartilagoa; orb: orbitosphenoidalis kartilagoak; alis:
alisphenoidalis kartilagoak; bas: basioccipitalis kartilagoa; u: usaimenkapsula; n:
notokorda; e: entzumenkapsula.

Lau taldeak notokordarekin daude harremanetan eta, hortaz, erdiko planotik oso
gertu garatzen dira. Hastapeneko eskema horri bestelako zenbait jatorritako beste
kartilagoak gehituko zaizkio zazpigarren astea bukatu orduko 410.

404 Cartilago prechordalis. Sinonimo dira Cartilago trabecularis eta Trabecula cranii, elkarrekin bat egin aurretik, eta
presphenoidalis ere, bat eginda daudenean.
405 Ez da TEn jaso.
406 Cartilago parachordalis. Basioccipitalis ere, sinonimo bezala.
407 Beste ugaztunengan, badirudi bategite hori oso goiz gertatzen dela, beharbada oraindik ere mesenkimatik bi
kartilago puska horiek ezberdindu baino lehen (McBratney-Owen et al., 2008).
408 Esfenoide-garondoetako sinkondrosi gisa irauten du 16-18 urteko adinera arte, eta funtsezko baliabidea da
garezurrak adin horretara arte aurretik atzerako ardatzean hazten jarraitzeko (Madeline & Elster, 1995; Ricciardelli,
1995).
409 Garondoko lau somiten esklerotomoak Carnegieren 13. urratsean hauteman daitezke lehenengoz, laurak alderdi
bakoitzean masa bat eginda. Hurrengo urratsean, masa horietako bakoitzetik laugarren somitaren esklerotomoa
bereizi egiten da exooccipitalis kartilagoak bilakatzeko (O'Rahilly & Mûller, 1984).
410 Lewis, 1920.
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(i) Korda aurreko kartilagoak baino garaalderago, usaimenkapsula411 sortzen da
usaimennerbioarekin harremanetan. Isatsalderago, ikusmenkapsula412 direlakoak begi
etorkizunarekin eta ikusmennerbioekin harremanetan garatzen dira. Halere, ikusmen
kapsulak ez dira gizakiongan kartilago bilakatzen, baizik eta begiaren esklera izeneko
geruza. Are isatsalderago, entzumenorganoa ere entzumenkapsularen413 babesean
garatzen da alderdi bakoitzean, korda alboko kartilagoen alboetan.
(ii) Orbitosphenoidalis eta alisphenoidalis kartilago bikoteak. Alisphenoidalis
kartilagoak lehenengo eztarriuztaiko mesenkimatik sortzen dira, eta, izan ere, eztarri
uztaien ekarpen bakarra dira garezuroinaldearen eraikuntza osoan.
Aipatutako kartilago horiek guztiak elkarrekin bat eginez doaz, hazi ahala, eta,
zazpigarren astearen amaiera aldera, kartilagozko xafla handi bat osatu dute burmuinaren
eta ahoeztarrietako barrunbearen artean (64 irudia) 414.

64 irudia. Carnegieren 23. urratseko espezimen baten garezuroinaldeko kartilagoak
3Dtan berreraikita, ernamuinaroaren bukaeran oinaldeak duen egitura orokorra
ilustratuz. zn: zulo nagusia; sup: supraoccipitalis; exo: exooccipitalis; bas:
basioccipitalis; hnk: hipogloso nerbioaren kanala; jz: jugularzuloa; e: entzumen
kapsula; h: hipofisihobia; alis: alisphenoidalis; gba: goiko betzuloarteka; ik:
ikusmenkanala; ect: ectethmoidalis; mes: mesethmoidalis; orb: orbitosphenoidalis.

6.1.1. Kartilagozko oinaldearen garapena eta garaaldeko nerbioekiko
harremanak
Burmuinetik abiatuta, aurpegiko eskualderaino eta ahoeztarrietako barrunberaino
iritsi behar duten nerbioek garezurraren oinaldea zeharkatu behar dute halabeharrez, eta
egoera bertsuan dira burmuina odoleztatu behar duten arteriak eta zainak. Halabeharrez
ere, beraz, oinaldeak nerbioetarako eta odolhodietarako kanal eta pasabide aproposak
behar ditu. Bai nerbioak eta bai odolhodiak goizago sortuak dira oinaldeko kartilagoak
baino, eta, hortaz, ez dago beharrik hastapeneko kartilagozko plataforma sortu berria
nerbio eta hodietarako geroago beren beregi zulatzeko, plataforma hori hastapeneko
411 Capsula olfactoria edo Capsula nasalis. Ectethmoidalis deitzen zaio, etmoide hezurraren egituraren barruan
dagoenean.
412 Capsula optica. Orbitosphenoidalis esaten zaio.
413 Capsula otica.
414 Plakaren erdigunean, zulotxo batek lekua ematen dio hipofisi guruinari, baina, geroago, zulogunetxo hori ere
zoruan itxita geratuko da.

94

kartilagoek bat egitetik sortu ahala berez eta ezinbestez libratu beharko baititu bertako
nerbio eta hodien pasabideak (65 irudia).
Usaimenkapsulek kartilagozko kutxa bat osatzen dute sudurbarrunbe
etorkizunaren tokian. Mesethmoidalis kartilagoa erdiko planoan zutik kokatuta dago
harrezkero, eta kapsula bi zatitan erdibitu du. Mesethmoidalis zati horretatik, etmoide
hezurraren xafla zuta eta oilargangarra garatuko dira. Kapsularen alboetako hormetan,
berriz, etmoide hezurraren labirintoak garatuko dira, goiko eta erdiko sudurmaskorrak
barne, azkenik baita behemaskorra ere. Usaimennerbioaren adar txikiek usaimen
kapsularen sabaia zeharkatu beharko dute, hainbat zulo txikiren bitartez, sudur
barrunberaino iristeko; garezurra sortua denean, adartxo horien pasabidek etmoide
hezurraren baheitxurako xafla415 osatzen dute.
Hipofisikartilagoa esfenoidehezurraren hipofisihobia bilakatuko da, izen bereko
guruinari barruan gordez babesa emateko. Korda aurreko kartilagoen zati batek ere
esfenoide hezurraren gorputza eraikitzen laguntzen du. Horien alboetan,
orbitosphenoidalis eta alisphenoidalis kartilagoak hezurraren hegal txikiak eta nagusiak
bilakatuko dira416.
Garatzen ari den esfenoide hezurraren gorputzaren, hegal nagusien eta hegal txikien
artean, nerbioetarako zenbait pasabide garrantzitsu geratzen dira tartekatuta. Batetik,
orbitosphenoidalisaren eta korda aurreko kartilagoen artean, begiarteria eta ikusmen
nerbioa geratzen dira. Bestetik, alisphenoidalis eta orbitosphenoidalis kartilagoen arteko
tartetik ere, trigemino nerbioaren begiadar sentikorra eta begiarentzako nerbio eragileak
igarotzen dira. Tarte horrek goiko betzuloarteka 417 izena hartuko du garezurrean. Azkenik,
alisphenoidalis kartilago barruan bertan ere, trigemino nerbioaren masaileta baraila
adarraren pasabideak geratzen dira, foramen biribila eta arrautzaitxurako foramena,
alegia418.
Isatsalderago, korda alboko kartilagoek garezurraren oinaldeko xafla 419 sortuko dute
IIII esklerotomoekin batera, hau da, garezurrean hipofisihobiaren eskualdetik zulo
nagusiraino hedatzen den hezurrezko plataforma leuna. Albo alderago entzumenkapsula
bat eransten zaio alderdi bakoitzean. Elkargune horietan, ordea, bitarte nabarmen batek
zabalik irauten du, nerbioei eta hodiei pasabidea emateko. Jugularzulo 420 izeneko tarte
horretatik, barruko jugular zainak eta mihieztarrietako nerbioak (IX), vagus nerbioak (X)
eta nerbio gehigarriak (XI) zeharkatzen dute garezuroinaldea.
Entzumenkapsulak entzumen eta orekaorganoari ematen dio barruan babesa.
Pasabidea eman beharko dio organo horretatik informazioa burmuinera jasotzen duen
bestibulukokleetako nerbioari421. Bestetik, aurpeginerbioak entzumenkapsula erabat
zeharkatzen du garezur oinaldearen azpiraino azaltzeko. Nahiz eta aurpeginerbioak
entzumenarekin zerikusi ez izan, haren hastapeneko kimua bestibulukokleetako
nerbioarenarekin batera sortzen da, eta, ondorioz, bi nerbioen nondiknorakoek badituzte
antzekotasunak, adibidez, anatomiari dagokionez entzumenkapsularekin biek duten
harreman hori. Entzumenkapsula aldi baterako basioccipitalis kartilagoarekin etenik gabe
bat eginda badago ere, elkargune hori ez da geroago guztiz hezurtuko, baizik eta
415Os ethmoidalis, Lamina cribrosa.
416 Azkenik, esfenoide hezurraren pterigoide irtenguneak bietariko hezurtzemekanismoa du; erdialdeko
xafla kartilago bitartez hezurtzen da eta alboko xafla, berriz, mintz bidez (Nemzek et al., 2000;
SantaolallaMontoya et al., 2012).
417Fissura orbitalis superior.
418 Foramen rotundum eta Foramen ovale, hurrenez hurren.
419Lamina basilaris.
420Foramen jugulare.
421 Nervus vestibulocochlearis.

95

nerbioetarako bi pasabidek iraungo dute han, hain zuzen, geroko zulo urratua eta jugular
zuloa.

65 irudia. Garezuroinaldeko kartilagoak ernamuinaroan (A) eta haren
antolamendu nagusia garezur helduan (B). Kartilagoen kokapenak eta zenbait odol
hodirekin zein nerbiorekin dituzten harremanak adierazi dira. I: usaimennerbioa; II:
ikusmennerbioa; V1: trigemino nerbioaren begiadarra; jz: jugular zaina; III, IV, VI:
begiaren nerbio eragileak; V2: trigemino nerbioaren masailadarra; V3: trigemino
nerbioaren barailaadarra; VII: aurpeginerbioa; VIII: bestibulukokleetako nerbioa;
IXXI: mihieztarrietako nerbioa, vagus nerbioa eta nerbio gehigarria; XII: hipogloso
nerbioa; mes: mesethmoidalisa; u: usaimenkapsula; orb: orbitosphenoidalisa; alis:
alisphenoidalisa; au: korda aurreko kartilagoa; h: hipofisikartilagoa; al: korda
alboko kartilagoa; e: entzumenkapsula; 14: garondoko esklerotomoak; bx: bahe
itxurako xafla; ik: ikusmenkanala; gba: goiko betzuloarteka; cl: clivusa; hh:
hipofisihobia; jz: jugularzuloa; bek: barruko entzumenkanala; zn: zulo nagusia;
hnk: hipogloso nerbioaren kanala.

Garondoko esklerotomoetatik garatutako kartilagoek eraztuntankerako egitura bat
eratzen dute, nerbiohodia garunaren eta bizkarmuinaren arteko mugan inguratuz.
Eraztun antzeko horrek garondohezur etorkizunaren foramen nagusi izeneko zuloa eratuko
du geroago. Lehenengo hiru esklerotomoek foramen horren aurreko zatia sortzen laguntzen
dute422. Laugarrenak, ostera, bereizi egiten dira gainerakoetatik eta foramen alboko
kokapenak hartzen dituzte, hau da, nerbiohodiaren albo aldeetan hazten dira 423. Laster,
bizkarralderanzko proiekzioak luzatzen zaizkie, nerbiohodiaren alboetatik, eta, azkenik,
proiekzio horiek nerbiohodia inguratuko duen kartilagozko eraztun hori eraikitzen
bukatzen dute424. Garondoko lau miotomoetako zelulek mihiaren giharreria sortzeko aho
422 Pars basioccipitalis cartilaginis occipitalis.
423 O'Rahilly & Mûller, 1984.
424 Mekonen et al., 2017.
Esan daiteke laugarren esklerotomo hori orno gisa garatzen dela; gainontzeko ornoetan, luzakin horiek
bizkarralderaino inguratu eta barruan itxi egiten dute bizkarmuina, eta, hala, bizkarrezurkanala eratz.
Alboetako zatiek Pars exooccipitalis cartilaginis occipitalis izena hatzen dute, eta kartilagozko eraztunaren
zuloaren atzeko zatia Pars supraoccipitalis cartilaginis occipitalis deitzen da. Badago, ordea, esklerotomoen
eskuhartzea bestelakoa dela proposatu duenik, adibidez lehenengo biek basioccipitalis eratzen dutela eta
hirugarrenak, berriz, exoocipitalisa (Muhleman et al., 2012).
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eztarrietako barrunbearen zoruraino migratzen dute, eta, zelula horiei lagunduz, mihiari
dagokion hipogloso nerbio eragilearen erroak ere esklerotomoen artetik igaroz mihiraino
luzatzen dira. Esklerotomoekin duten harreman hori hipogloso nerbioaren kanal425 gisa
islatzen da garezurrean, zulo nagusiaren albo aldeetan. Garondohezurraren garapena
mintzezko bosgarren beste elementu batekin batera osatzen da (ikus aurrerago) 426.
Kartilagoak
ernamuinean
Korda aurreko
kartilagoa

Kartilagoak
umekian

Eratorria garezur helduan

Presphenoidalis
kartilagoa

 Esfenoide hezurraren gorputza, jarlekuaren tuberkulu
aurrekoa.
 Kiasmaren ildoa.

Mesethmoidalis
kartilagoa

 Etmoide hezurraren xafla zuta.
 Etmoide hezurraren oilargangarra.

Hipofisikartilagoa

Postphenoidalis
kartilagoa/
basisphenoidalis
kartilagoa

 Esfenoide hezurraren gorputza, tuberkulu atzekoa.
 Clivusa (basioccipitalis kartilagoarekin batera)
 Turkiar jarlekua.

Korda alboko
kartilagoa

Basioccipitalis
 Clivusa (basisphenoidalis kartilagoarekin batera).
kartilagoa(zatiriknag  Garondoko kondiloen aurrealdeko muturra.
usiena)

Garondoko
esklerotomoak

13: Basicoccipitalis
kartilagoa (atzeko
muturra)

 Clivusarean atzeko, zulo nagusiaren aldameneko
muturra.

4: Exooccipitalis eta
Supraoccipitalis
kartilagoak

 Zulo nagusiaren inguruko hezurraren alboetako eta
atzeko aldeak, hipogloso nerbioaren kanala barne.
 Garondoko kondiloaren atzeko muturra.
 Jugulartuberkulua.

Usaimenkapsula

Ectethmoidalis
kartilagoa

 Etmoide hezurreko labirintoa.
 Beheko sudurmaskorra.

Entzumenkapsula

Entzumenkapsula

 Lokihezurraren harri itxurako zatia.

Orbitosphenoidalis
kartilagoa

Orbitosphenoidalis
kartilagoa

 Esfenoide hezurraren hegal txikiak.
 Aurreko klinoide irtenguneak.

Alisphenoidalis
kartilagoa

Alisphenoidalis
kartilagoa

 Esfenoide hezurraren hegal nagusiak, nerbioentzako
pasabideak barne.

61 taula. Garezuroinaldeko kartilagoak, jaio aurretik eta ondoren garezur helduan.

Kartilagoak umekiaroan zehar hezurtuz joango dira eta, jaio orduko, zati gutxi
batzuk besterik ez dira geratuko hezurtu gabe, adibidez sudurkartilagoak, sudurtrenkada,
eta hezurren arteko zenbait lotune427. Bestalde, garezuroinaldearen zenbait gune ez dira
kartilago gisa garatuko, baizik eta mintzezko hezurtzemekanismoaren bidez (ikus
aurrerago), adibidez betzuloen sabaiak eta esfenoide hezurraren hegal nagusien alboetako
muturrak.
6.2. Garezurganga
Oinaldea eraikitzen duten mesenkimazelulek ez bezala, garezurganga edo aurpegia
425Canalis nervi hypoglossi.
426Shapiro & Robinson, 1976.
427 Besteak beste, lehenago aipatu den esfenoide-garondoetako sinkondrosi garrantzitsua.
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eratuko duten mesenkimazelulek ez dute hezurtu baino lehen kartilago bilakatzeko
beharrik: elkarretaratu eta mintzak sortzen dituzte lehendabizi, eta, ondoren, egitura sortu
berriak zuzenean hezurtzen dira428.
Garezurgangaren jatorri izango diren mesenkimazelulek kapsula antzeko mintz
bikoitz bat sortzen dute lehendabizi entzefaloaren inguruan429. Gangaren garapena
burmuina bertan izatearen erabat menpeko da, hau da, burmuina bera behar bezala hazten
ez denetan (anentzefalian, adibidez) ez da garezurgangarik ere garatuko. Mintz bikoitz
horretan, endomeninx izeneko barruko geruza ektomesenkimaz osatuta dago gehienbat,
eta, hartatik abiatuta, laster, leptomeninge biak garatuko dira, hau da, burmuinari
erantsiko zaion pia mater mehea eta, horren kanpotik, araknoide izeneko geruza samur eta
delikatua. Kanpoaldeko ectomeninx izeneko geruzan, berriz, mesodermako zein nerbio
gangarreko zelulek hartzen dute esku, eta, geruza horretan ere, bi azpigeruza ezberdintzen
dira segituan, bata bestearen kanpotik: batetik, leptomeningeak estaltzen dituen dura
mater izeneko geruza zaila, eta kanporago, bestetik, (garezurgangako) hezur bilakatuko
den mintza430. Kanpoaldeko mintz horretako mesenkimazelulek mesoderman eta nerbio
gangarrean dute jatorria431. Ganga bilakatuko den mintz horretan, hezurtzeguneak sortzen
dira, bekoki aldean adibidez, masailalboan eta sudur etorkizuneko eskualdean, zazpigarren
eta zortzigarren asteetan zehar. Gune hezurtu horiek hezurplaka gero eta zabalagoak
bilakatuz doaz, nagusiki umekiaroan zehar, eta horiexetan da garezurgangako banakako
hezurren hastapena. Mintzezko hezurtzemekanismo horren bidez sortzen dira bekoki
hezurra, paretahezurrak, garondohezurraren ezkata, lokihezurraren ezkata eta esfenoide
hezurraren lokialdeko zatia. Seigarren eta zazpigarren hilabeteetan, hezurtutako plaka ia
guztiak elkarrekin bat eginez doaz, jostura432 izeneko elkarguneak tartean direla (66
irudia), eta, jaiotordurako, garezurgangako zenbait hezurbanakoren arteko elkarguneak
besterik ez daude oraindik ere bat egin gabe edo hezur bilakatu gabe, nagusiki bi
alderdietako bekokihezurren arteko jostura433, eta, batez ere, haien eta paretahezurren
arteko jostura434 eta bi alderdietako paretahezurren artekoa435. Hezurtu gabeko josturetan,
hezurrek haurtzaroan zehar ere hazten jarraitzeko aukera dute, eta, bereziki, azkeneko bi
jostura horiek dute garezurgangaren jaio osteko bizitzako hazkuntzaren ardura 436.
Jostura horiez gain, fontikulu437 izeneko hezurtu gabeko mintzezko gune bigun
zabalxeagoek ere hezurtu gabe irauten dute jaiotordura arte, paretahezurraren lau
428 Garezurraren oinaldea kartilagoz edo kartilago bidez hezurtzen delarik, gangako eta aurpegiko hezurrak mintzez
edo mintz bidez hezurtzen dira.
429 Oinaldean, ordea, mesenkima-zelula horiek kartilago izaeraz ezberdinduko dira.
430 Nahiz eta ehun-mota ezberdinak bilakatu, bi geruzek elkarri itsatsita irauten dute gehienbat, zain-zabalguneak
sortuko diren tokietan izan ezik.
431 Ez dago erabateko adostasunik gangako banakako hezurren jatorri zehatzaren inguruan. Badago proposatu izan
duenik ektomesenkimak bekoki-hezurraren zati batean soilik esku hartzen duela eta hortaz gainontzeko denak
mesodermaren eratorri direla (Noden, 1978, 1988), baina, beste ikertzaile batzuen iritziz, bai bekoki- eta bai paretahezurra ektomesenkimatik garatzen dira (Couly et al., 1993). Halere, oraintsuago saguekin egindako
esperimentuetan ikusi denez, badirudi gangako hezur gehien-gehienak nerbio-gangarreko zeluletatik garatuak
direla, ektomesenkimatik, hortaz, eta pareta-hezurrak bakarrik duela mesodermako mesenkiman jatorria (Jiang et
al., 2002; ikus baita ere Szabo-Rogers et al., 2010, testuinguru zabalago batean).
432 Sutura.
433 Sutura metopica. Bat eginez bukatuko dute zazpi urteko adinaren inguruan; halere, sarritan, jostura horren arrasto
aldakor batek iraun egin dezake helduen garezurrean ere.
434 Koroa-jostura (Sutura coronalis).
435 Gezi-jostura (Sutura sagittalis).
436 Dirudienez, koroa-josturan, bereziki, bekoki-hezurraren ektomesenkimako zelulen eta pareta-hezurraren
mesodermako zelulen arteko interfazeak edo elkarreraginak du, antolatzeguneetan bezala, hazkuntza-aktibitate
horren ardura, eta gezi-josturako interfazea, ostera, ektomesenkimako zelulek osatzen dute, bi alderdietako
mesodermazko pareta-hezurren artean tartekatuta (Jiang et al., 2002).
437 Fonticulus.
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angeluetako bakoitzean438. Fontikuluei esker, garezurraren gangako hezurrak elkarrekin
teilaka daitezke, erditzeko orduan buruaren bolumena murriztuz azpileko erditzekanaletik
errazago igaro dadin.

66 irudia. Garezurgangako eta aurpegiko zenbait hezur, jaiotorduan, jostura
nagusiekin eta fontikuluekin batera. Hazkuntzarako nagusi diren koroajostura eta
gezijostura besterik ez dira nabarmendu. f: fontikuluak; ge: gezijostura; k: koroa
jostura; be: bekokihezurra; p: paretahezurra; g: garondohezurra; e: loki
hezurraren ezkata; g: garondohezurraren ezkata; ba: baraila; m: masailezurra; s:
sudurhezurra; es: esfenoide hezurra.

6.3. Garezurreko banakako hezurren sinopsia
Bekokihezurra
Helduaren bekokihezurra bakuna bada ere, bi alderdietako bekokihezurrek bat
egitetik garatzen da berez. Jaiotorduan biak bereiz daude oraindik ere jostura baten
bitartez. Bi urte eta zazpi urte bitartean, jostura hezurtu egingo da eta behin betiko bakun
bihurtuko da. Bekokihezurra mintz bidez hezurtzen da guztiz. Zortzigarren astean,
hezurtzegune bikote bat agertzen da bekokihezur etorkizunean, betzulo gainean. Beste
hiru gune bikote agertuko dira geroago masailalboirtenguneetan, sudureztenean eta
betzulo barruan, eta denak bat eginak dira zazpigarren hilera orduko.
Garondohezurra
Mintz bidezko bi hezurtzegunetik eta kartilago bidezko beste bost gunetik garatzen
da, eta, beraz, bietariko hezurtze mekanismoen partehartzea behar du. Clivusa
basioccipitalis kartilagoan hamaikagarren astearen inguruan azaltzen den hezurtzegune
bakar batetik garatzen da, zulo nagusiraino. Exooccipitalis kartilago bakoitzean,
hezurtzegune bat agertzen da hamabigarren astearen ingururua, zulo nagusiaren alboetan.
Horietatik, foramen nagusiaren inguruko hezurra eta kondiloen atzealdeko bi herenak
garatzen dira. Foramen atzeko zatia, ezkata izenekoa, kartilagozko supraoccipitalis
osagaietan 10. astean agertzen diren bi hezurtzegunetatik eta zortzigarren astean
bizkarralderago mintzezko hezurrean agertzen diren beste bi hezurtzegunetatik garatzen
da. Kartilagozko eta mintzezko zatikiek bat egiten dute, denek, gutxi gorabehera zazpi
urteko adinera iritsi orduko439.
438 Sei dira hortaz: aurrekoa eta atzekoa, bakunak, gezi-josturaren aurreko eta atzeko muturretan eta, beraz, erdiko
planoan, eta, albo alderago, aurre-alboko eta atze-alboko bikote bat alderdi bakoitzean. Aurre-albokoa eta atzekoa
jaio eta bi edo hiru hilabete igarota itxiko dira. Aurrekoa eta atze-albokoa, berriz, bi urte betetzean ixten dira gutxi
gorabehera.
439 Batzuetan, erdiko planoan, Kerckring-en kartilago delakoa tartekatzen da mintzezko osagaiaren eta supraoccipitalis
kartilagoaren artean (Shapiro & Robinson, 1976). Batzuetan, garondoko jostura osagarri bat aurki daiteke helduen
garezurrean ere (ingelesezko literaturan, Mendosal suture ere esaten zaio), bi osagai horien arteko banaketaren
adierazgarri edo arrasto gisa (Shapiro & Robinson, 1976; Hanihara & Ishida, 2001; Madeline & Elster, 1995).
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Esfenoide hezurra
Esfenoide hezurraren garapena konplexua da eta kartilago bidezko zein mintz
bidezko hezurtzez gertatzen da440. Hezurraren gorputza korda alboko kartilagotik eta
hipofisikartilagotik garatzen da; bietan, hezurtzeguneak geroago agertzen dira, laugarren
hilean zehar.
Erdialdeko pterigoidexaflaren hezurtzegunea goizago sortzen da masailirtengune
barruko mesenkiman, zortzigarren astean. Kartilagozko gune gisa azaltzen da, lehendabizi,
pterigoidegako bilakatuko den muturrean, eta gainerako xafla mintz bidez hezurtzen da.
Alboko pterigoidexafla mintz bidez garatzen da guztiz. Erdialdeko eta alboko pterigoide
xaflek ez dute jaio osteko bosgarren hilera arte elkarrekin bat egingo. Hegal nagusiaren zati
handi bat alisphenoidalis kartilagotik hezurtzen bada ere, hegal horien garapenean, mintz
bidezko hezurtzeak ere esku hartzen du zortzigarren astetik aurrera. Hegal txikiak, berriz,
orbitosphenoidalis kartilagoetatik garatzen dira.
Paretahezurra
Paretahezur bakoitza bi gunetik abiatuta hezurtzen da zortzigarren astetik aurrera,
eta bi guneek bat egingo dute umekiaroan zehar, laugarren hilean. Paretahezurra mintz
bidez hezurtzen da guztiz.
Lokihezurra
Lokihezurraren ezkata eta tinpanohezurra mintz bidez hezurtzen dira biak. Ezkata
hezurtzegune bakarretik abiatuta garatzen da zortzigarren astetik aitzina, eta masailalbo
irtengunea ere gune horretatik luzakin gisa sortzen da. Tinpanohezurra lau
hezurtzegunetatik abiatuta eratzen da geroago, jaio osteko hirugarren hilean gutxi
gorabehera.
Bestetik, harriitxurako zatia eta estiloide irtengunea kartilago bidez hezurtzen dira,
hainbat hezurtzegunetatik abiatuta. Harriitxurako hezurreko gune ugariak 441
hamaseigarren astearen inguruan sortzen dira entzumenkapsularen barruan, bestibulu
kokleetako nerbioen inguruan, eta elkarrekin bat eginak dira jaio osteko urte erdiko adina
betetakoan, hau da, labirintoa bere behin betiko handierara iritsi berri dela. Estiloide
irtengunea bi hezurtzegunetatik abiatuta hezurtzen da, jaiotorduaren inguruan hasita.
Hogeita bigarren astean, harriitxurako hezurra eta tinpanohezurra bat eginda
geratzen dira zati batez, eta, bien artean, tinpanosokarako arteka estu bat uzten dute.
Jaiotorduan, ezkata eta tinpanohezurra ere elkartuta geratuko dira. Harriitxurako zatiak,
ezkatak eta estiloide irtengunearen goiko zatikiak bat egiten dute elkarrekin urtebeteko
adina bete orduko. Geroago, estiloide irtengunearen beheko zatiki hezurtua gehituko zaie,
nerabezarora iristean.
Barailahobia zulogune azal samar bat da jaiotorduan, eta, geroago, haren sakonera
areagotuz joango da, giltzatuberkuluaren garapenarekin batera. Mastoide irtengunea
bigarren urtean zehar garatzen da, tinpanobarrunbearen luzakinak bere barruraino hedatu
eta han tokia hartuz hazi ahala.
Etmoide hezurra eta behemaskorra
Sudurkapsulak hastapeneko sudurbarrunbearen sabaia eta alboetako hormak
eratzen ditu, bigarren hilean ectethmoidalis kartilagoa bihurtzen denean. Alboetako
440 Hemeretzi hezurtze-zentro izan ditzake.
441 Hamalau inguru izan litezke alderdi bakoitzean.
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horietan sortzen diren hezurtzeguneetatik, etmoide hezurraren labirintoak eta beheko
sudurmaskorra garatzen dira.
Masailezurra
Masailezurra mintz bidez garatzen da osorik. Haren lehendabiziko hezurtzegunea
goiz agertzen da bi alderdietan, zazpigarren astean, hain zuzen, betzulo azpiko nerbioa
betortzari dagokion hortzxaflara iristen den tokian. Bigarren mailako hezurtzeguneak
geroago agertzen dira442, baina, laster, denek elkarrekin egingo dute bat. Premaxillako
bigarren mailako hezurtzegunetik behinbehineko ahosabaia eta goiko ebakortzei eusteko
hezurra garatzen dira.
Masailalbohezurra
Masailalbo hezurrerako eta lokihezurraren ezkatarako, hezurtzegune bakar bat
sortzen da alderdi bakoitzean, zortzigarren astean zehar. Mintz bidez garatzen dira biak.
Vomer
Vomerraren hezurtzeguneak masailirtengune barruko mesenkiman agertzen dira
zortzigarren astean, kartilagozko trenkadaren bi alderdietan, trenkadaren atzebeheko
aldean zehazki. Filogenesiari dagokionez jatorriz bikuna bada ere, ugaztunengan hezur
bakun gisa garatzen da. Umekiaroa hasi berritan, bi hezurtzeguneek erdiko planoan egiten
dute bat, Y egitura hartu eta kartilagozko trenkadari behetik eransten zaizkio 443.
Ahosabaihezurra
Mintz bidez hezurtzen dira goitik behera, masailirtenguneko mesenkimatik. Alderdi
bakoitzeko hezurra hezurtzegune bakarretik garatzen da, zortzigarren astetik aurrera.
Sudurhezurra eta malkohezurra
Biak mintz bidez hezurtzen dira. Haien hezurtzeguneak zortzigarren astean agertzen
dira lehenengoz, sudurbekokietako goragunean.
Baraila eta lokibarailetako giltzadura
Baraila mintz bidezko eta kartilago bidezko hezurtzez garatzen da. Meckelen
kartilagoak barailaren garapenarengan askotariko eraginak baditu ere, handik ez da
hezurrik sortzen444. Barailako eskualdean sortzen den lehenengotako egitura trigemino
nerbioaren barailaadarra da, barailairtenguneko mesenkima ezberdintzen hasi baino
lehen sortu ere, eta, hain zuzen, nerbioaren hastapeneko garapen hori ezinbesteko omen da
nerbiozelulek jariatutako faktoreak osteogenesia eragiteko gai izan daitezen 445.
Carnegieren 15. edo 16. urratsean, ektomesenkimazelulak elkarretaratu egiten dira
lehenago (5. astean) sortutako Meckelen kartilagoaren alboaldera, eta osteogenesirako
gaitasuna duen mintz bat eratzen dute (67 irudia). Bada, baraila gune bakar batetik
442 Masailalboko, sudur-betzuloetako, sudur-ahosabaietako eta premaxillako guneak.
443 Fawcett, 1911; Sandikcioglu et al., 1994.
444 Meckelen kartilagoko zelulek ez dute fosfatasa enzimarik eta, ondorioz, ezin dira hezur bilakatu.
445 Garezurreko beste hainbat tokitan ere, osteogenesia nerbioen aldamenean edo inguruan abiatzen da, eta bereziki,
jakina, kanalak garatu behar duten tokietan (Kjaer, 1990). Garrantzitsua da aintzat hartzea nerbioak lehenago
garatzen direla oro har hezurrak baino, eta, hortaz, hezurrean nerbio bat igarotzeko kanal bat garatu behar bada,
nerbioak berak baldintzatzen duela hezurtzeko modua.
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hezurtzen hasia da seigarren astea bukatu orduko. Hezurtzegunea kokotszulo
etorkizunean kokatzen da, zehazki kokotsnerbioa beheko hortznerbiotik bereizten den
tokian. Hezurtzea toki horretatik bizkarralderantz eta sabelalderantz hedatzen da, eta
barailaren adarraren zati nagusi bat eratzen du, barailakanalaren sarrera kokatzen den
tokiraino446. Kokotszuloaren eta barailazuloaren tarte horretan, Meckelen kartilagoaren
albo aldeko aurpegia desegingo da, mintzezko hezurra sortu ahala, eta, hortaz, kartilagoak
ez du barailaren adarraren eraikuntzan zuzenean eskuhartzen 447.
Zazpigarren astearen hasieran, beste mesenkimazelula talde bat Meckelen kartilago
ingurura elkarretaratzen da mintzezko hezurraren bizkarraldeko muturrean, barailazulotik
gertu, eta kondiloa bilakatuko den kartilagozko gune bat sortu du bederatzigarren astearen
hasieran. Kartilagozko kondilo etorkizuna azkar hazten da bizkarralderantz, eta,
hamabigarren astera orduko, lokihezurraren ezkataren aldameneraino luzatu da.
Bizkarraldean, kondiloaren tankera biribildua hartuz doa, eta sabelalderantz, berriz, falka
itxuraz hazten da mintzezko hezur barrurantz.
Barailaren koronoide irtengunearen aitzindaria lokigihar barruan sortzen den
kartilago txiki bat da. Geroago adarraren gainerako mintzezko hezurrak hartuko du bere
lekua, eta, jaio baino lehen, guztiz desagertuko da. Kokotsgoragunean eta barailaren
angeluan ere, kartilago gehigarriak sortzen dira ernamuinaroan, baina horiek ere
mintzezko hezur berriak ordeztuko ditu guztiz.

67 irudia. Barailaren garapenaren hastapena, garaaldeko ikuspegitik (A), eta
garapenari dagokionez dituen osagai nagusiak, albo aldetik ikusita (B). Kartilagozko
osagaiak urdinez adierazi dira, eta mintzezkoak, laranjaz. M: Meckelen kartilagoa;
mn: milohioide giharrarentzako nerbioa; bhn: beheko hortznerbioa; kn: kokots
nerbioa; en: beheko ebakortznerbioa; h: mintz bidezko hezurtzearen abiapuntua; g:
barailaren gorputza; k: kondiloa; kor: koronoide irtengunea; k: kokotseko
kartilagoak; a: angeluko kartilagoak.

446 Badirudi, hala ere, baraila-kanala ez dela hasieratik kanal bakun gisa garatzen; aitzitik, hiru kanal paralelok
eramaten dituzte barailako hortz-haginetaraino nerbioak (ebakortzetara eta betortzera, bat; haginaurreko hortzetara,
beste bat, eta, azkenik, haginetara hirugarren kanal eta nerbio bana), eta, barailaren hazkuntzan zehar, kanal bakar
bilakatzeko, bat egiten dute elkarrekin (Chávez-Lomelí et al., 1996).
447 Meckel-en kartilagoa, ostera, are bizkarralderago luzatzen da entzumen-organoko hezurtxoak sortzeko.
Bizkarraldeko mutur hori tinpano-barrunbean kokatzen da, mailua eta ingudea sortzeko, eta, azkenik, entzumenkapsulatik garatzen ari den harri-itxurako hezurrak barruan hartzen du.
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7 Ahobarrunbea
7.1. Mihia eta tiroideguruina
Mihia eta tiroideguruina eztarriuztaietatik garatzen dira. Mihia ahobarrunbearen
osagai nagusietako bat denez gero, atal honetan izango da aztergai. Aldiz, tiroideguruina
gizaki helduarengan ahobarrunbearekin lotuta ez badago ere, garapenari dagokionez,
mihiko endoderman du sorburu, eta, horrexegatik, mihiarekin batera aztertu ohi da.
Carnegieren 13. urratsean, hastapeneko ahoeztarriaren zoruan, nabarmen dira
zenbait goragune, eztarriuztaietako mesenkima azpian ugaltzen ari izateak eraginda.
Mihiaren giharrezko osagaia sortuko duen mesenkima eztarriuztaietara garondoko lau
miotomoetatik migratua da. Lehenengo eztarriuztaien eremuan, hiru goragune hauteman
daitezke: alboko mihituberkulu448 bikote nagusia aurrealdean eta erdiko mihikimu449
bakuna horien atzeatzean (71 irudia). Bi alderdietako bigarren uztaiak erdiko planoan
elkartzen diren tokian, copula izeneko goragune bakun txiki bat dugu. Erdiko kimuaren eta
copularen artean, mihiaren zuloitsu450 izeneko zulogune txikia dago, tiroide guruinaren
jatorrizko sorburua (ikus aurrerago). Atzealderago, eztarriz beheko goragune451 bakunak
jarraitzen dio copulari, hirugarren eta laugarren eztarriuztaien eskualdean. Hurrengo
urratsetan, alboko tuberkuluek mihiaren aurrealdeko zati nagusia osatuko dute, eta erdiko
kimua, berriz, nekez haziko da. Bestetik, eztarriz beheko goragunea aurrealderantz hazten
da eta, X. urratsean, copula estali egiten du. Horren ondorioz, lehenengo uztaitik
garatutako osagaiak hirugarrenetik garatutako goragunearekin elkar ukitzen geratzen dira
mingainean.

71 irudia. Mihiaren garapena Carnegieren 14., 17. eta 23. urratsetan. IIV:
eztarriuztaiak; at: alboko mihituberkuluak; ek: erdiko mihikimua; c: Copula; g:
eztarriz beheko goragunea; zi: zulo itsua; bi: bukaerako ildoa; ep: epiglotisa; ab:
hastapeneko arnasbidearen sarrera.

448 Tuberculum linguale laterale.
449 Gemma lingualis mediana.
450 Foramen caecum linguae.
451 Eminentia hypopharyngea. Lehenago, Eminentia hypobranchialis deitzen zitzaion. Batzuek copula eta eminentia
hypophrayngea goragune bakartzat hartzen badituzte ere, TEk bereizi egiten ditu, eta, hemen ere, irizpide horri
jarraitu zaio.
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Bi eskualde nagusi horien arteko mugak zeharkako bukaerako ildo452 izenez irauten
du helduaroraino ere, lehenengo eta hirugarren eztarriuztaietatik garatutako osagaien
arteko muga gisa. Zulo itsua bukaerako ildo horren erdierdian dago orain. Eztarriz beheko
goragunearen aurrealdeko zati nagusiak mihiaren atzealdeko herena sortzen du;
isatsaldeko zatian, berriz, epiglotisa garatzen da (71 irudia) 453.
Carnegieren 23. urratsean, lehenengo eztarriuztaitik garatu den osagaiak mihiaren
aurrealdeko bi herenak osatzen ditu, gutxi gorabehera. Trigemino nerbioak (V) hornitzen
du sentikortasunez, eta aurpeginerbioaren (VII) tinpanosoka izeneko adarrak hornitzen
du dastamenez. Gainerako atzealdeko herena hirugarren eta laugarren uztaietatik garatua
da eta mihieztarrietako (IX) eta vagus (X) nerbioek hornitzen dute 454.
Tiroideguruinaren hastapeneko kimua oraindik ere ernamuina barnebiltzen hasi
berri dela azaltzen da, Carnegieren 10. urratsean, eztarriko hestea bilakatuko den
endoderman. Ernamuin barnebildu berrian, ahoeztarrietako barrunbearen zoruko
endodermazelulak tiroideehun izaeraz ezberdintzen hasiak dira, eta, ugaltzearen
ondorioz, tiroidekimu bakun bat sortzen dute erdiko planoan (72 irudia). Zehazki, kimua
lehenengo eta bigarren eztarriuztaien arteko mugan kokatzen da, hau da, mihia segituan
garatzen hasiko den tokian, eta, beraz, hasierahasieratik, garbi dago tiroideguruinak
mihiarekin duen lotura berezia, garapenari dagokionez.
Ahoeztarrietako barrunbearen zorua bihotzetik oso gertu denez gero, tiroide
kimuak ere gertutasun berezia du aortazorroarekin (ikus eztarriuztaien arteriei dagokien
atala). Hurrengo urratsetan, gorputzaren hazkuntzarekin batera, burua eta bihotza
elkarrengandik aldentzen hasten dira eta tiroidekimuaren sakoneko muturra ahoeztarrien
zorura barruratzen hasten da455. Zulo itsu456 izeneko zulogune bat uzten du garatzen hasi
berri den tokian. Barruratzen den luzakina tiroidedibertikulu457 deitzen da.

72 irudia. Tiroide guruinaren garapenaren bi egoera, buruaren erdiko planoko
ebakietan. A. Carnegieren 12. urratsean, guruinaren kimua ahoeztarrietako
barrunbearen zoruko zulo itsuan kokatzen da. B. Ernamuinaroaren bukaeran, tiroide
guruina bere behin betiko kokapenera iritsia da eta eten egin da zulo itsuarekiko bere
lehendabiziko lotura (etendun lerroa). I, II: 1. eta 2. eztarriuztaiak; tk: tiroide
kimua; z: aortazorroa; b: bihotza; i: bihotzaren irteera tutua; zi: zulo itsua; th:
thryroglossus hodia; tg: tiroide guruina.

452 Sulcus terminalis.
453 Haren barruan, kartilagoa garapenaren 15. astearen inguruan ezberdinduko da.
454 Vagus nerbioari dagokion eskualde txikia mihiaren atzeko muturrekoa da, epiglotisaren aldamenekoa.
455 Badirudi tiroide-gurinaren kokapena arteria-sistemaren osagaietakoren batek gidatzen duela (Alt et al., 2006), eta,
beraz, litekeena da bihotza aho-eztarrien zorutik aldentzeak eragina izatea tiroide-guruina isatsalderantz
luzatzearekin, arteria nagusienganantz erakarrita bezala.
456 Foramen caecum linguae.
457 Diverticulum thyroideum.
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Carnegieren 14. urratsaren inguruan, dibertikuluaren isatsaldeko muturra bere
behinbetiko kokapenean dago, hau da, tiroide kartilago etorkizunaren aurrean. Mutur
horren eta mihiaren arteko ibilbideak thyroglossus hodi458 izena hartzen du (72 irudia).
Carnegieren 16. urratsean, hodi hori eten egiten da, eta, ondorioz, tiroideguruinak galdu
egiten du zulo itsuarekin zuen lotura459. Gerora, hodiak erabat desagertu beharko du460.
Tiroideguruina dagozkion hormonak jariatzen hasia da hamargarren astean gutxi
gorabehera, eta hormona horiek garrantzi handikoak dira, izan ere, gorputzaren arauzko
garapenerako.
7.2. Ahoataria eta hortzhaginak
Ernamuina barnebildu berri dela, ahoeztarrietako mintzaren hondakina
estomatodeoan kokatzen da, hau da, sudurbekokietako goragunearen eta bihotz
goragunearen arteko zokogunean. Carnegieren 11. edo 12. urratsean, mintza urratu egin
da eta korion barrunbea zuzenean dago harremanetan ahoeztarrietako barrunbe
berriarekin. Mintzaren kokapenak gainazalektodermaren eta eztarria tapizatzen duen
endodermaren arteko muga ezartzen du, eta ahoeztarrietako barrunbearen hormetan
dituen ustezko lotuneak honako toki hauetan dira: (i) goian adenohipofisipoltsaren atze
atzean, (ii) alboetan entzumentutuaren aurreaurrean eta ahosabaitontsilen aurrealdeko
arkuan behera, eta (iii) behean mihi azpiko zoruaren eta barailako hortzhezurraren artean.
Aipagarria da muga hori gutxika eztarri barrurantz lerratuz doala eta, ondorioz, gainazal
ektodermak ahobarrunbearen zati gero eta handiagoa tapizatzen duela.
Hortzhaginen garapenaren lehendabiziko urratsa lehenengo eztarriuztai barruko
ektomesenkimaren eta ahoeztarrietako barrunbeko endodermazelulen arteko elkarreragin
kimikoa da461. Elkarrizketa kimiko horren ondorioz, hastapeneko ahoeztarrietako
barrunbea estaltzen duen gainazalektodermako epiteliozelulek odontogenesirako
atxikimendua hartzen dute, ugaldu egiten dira eta epitelioa bera guneka lodiago bihurtzen
dute. Ektodermaren lodiune sortu berri horiei hortzxafla462 esaten zaie (73 eta 74
irudiak).
Odontogenesirako ahalmena duten zelulak masailirtenguneen eta baraila
irtenguneen bazterretan agertzen dira lehenengoz, Carnegieren 12. urratsean, epitelioa
oraindik ere nabarmen loditu ez bada ere. Gune horietako epitelioek haginen garapenean
esku hartuko dute geroago. Hamabostgarren urratsean, aurreko hortzak garatzeko
ahalmena duten beste bi gune sortzen dira ahoko epitelioan. Barailako hortzak garatzeko
ere beste lau gunek dute ahalmena ahoeztarrietako barrunbeko epitelioan: aipatutako
barailairtenguneko bazterreko biak eta erdiko planotik gertuagoko beste bi berri.
Hamaseigarren urratserako bat egin dute masailezur etorkizuneko lau xaflek eta ferra
egiturako eremu bat eratu dute. Barailairtengunekoek ere gauza bera egin dute.
Hortzxaflarekin batera, ektodermako zelulak aldameneko beste gune batean ere
ugaltzen hasi dira eta horiek ere loditu egin dute ahoeztarrietako barrunbeko epitelioa,
hortzxafla bakoitzaren aldamenean (74 irudia). Beste lodiune horri ezpainoietako
458 Ductus thyroglossus.
459 Boyd, 1950.
460 Hodiaren aztarnaren batek kiste edo sinu gisa iraun dezake.
461 Halere, elkarrizketa kimiko hori gainazal-ekdodermaren eta eztarriko endodermaren arteko muga-mugan gertatzen
da (baraila-irtengunea gainazal-ektodermak estaltzen du, baina mihia, berriz, endodermaz estalita dago); beraz,
litekeena da lehendabiziko elkarreragin horretan ektodermak ere esku-hartze zuzena izatea.
Tartean diren
bitartekari kimikoak PAX9, MSX1, NGF, SHH genea, FGF, BMP, Dlx eta Wnt familiako molekulak dira,
odontogenesiaren antolatzaile gisa arituz (Thesleff & Nieminen, 1996); Li et al., 2017; Kapadia et al., 2007).
462 Lamina dentalis.
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xafla463 izena ematen zaio. Xafla horrek ere ferraren antzeko egitura hartzen du, baina
bilakaera oso ezberdina izango du hortzxaflaren aldean.

73 irudia. Hortzxaflaren eta ezpainoietako xaflaren kokapenak, ernamuin aroaren
bukaera aldera (Carnegieren 22. urratsean). A. Kokapena nabarmentzeko xedez,
gorputza koroa planoan ebaki da eta buruan ahoeztarrietako barrunbeak hartzen
duen tokia adierazi da. B. A irudiko kutxak mugatutako eremua handiera areagotuz
erakusten da B irudian, hortzxaflen kokapena (gorriz) agerian uzteko (geziburuak).
sh: sudurbarrunbearen hormak; as: ahosabaiirtenguneak; m: mihia; st: sudur
trenkada, garatzeko bidean; b: barailairtengunea.

Hortzxafla mesenkima barruratuko da zelulasoka bete baten antzera, eta hortzen
garapena gidatuko duten kimuak aterako ditu (ikus segituan). Aldiz, ezpainoietako xafla
ere mesenkimara barruratzen bada ere, haren zelula azalekoenak galdu egiten dira eta
ahoataria464 bihurtuko den hutsunea sortuko dute ahobarrunbean.

74 irudia. Ahoeztarrietako barrunbearen zorua Carnegieren 17. urratsean. A.
Bizkarraldeko ikuspegia, hortzxaflak eta ezpainoietako xaflak zoruan mihiaren
aurretik hartzen duten kokapena adieraziz465. B. Espezimen beraren ezkerraldeko
ikuspegia, erdiko planoan (A irudiko B lerroaren norabidean) ebaki ondoren, bi xaflek
mihi aurrean duten kokapena agerian uzteko. C. Hortzxaflaren eta atariko xaflaren
bilakaera B irudiko kutxako eskualdean, Carnegieren 17. urratsetik aurrera. I.
Lehenengo eztarriuztaia (zeharka ebakita); m: mihia; hx: hortzxafla; eox: ezpain
oietako xafla; b: barailairtengunea; bi: bihotza; ah: aurreko hestea; at: ahoataria; eo:
enamelorganoa.

463 Lamina labiogingivalis.
464 Aho-barrunbean, bi espazio bereiz daiteke: hortz-haginez eztarriranzko zati nagusia, gehienbat mihiak hartzen duen
espazioa, alegia, berariazko aho-barrunbea da, eta, bestetik, hortz-haginen eta ezpainen edo masaileko haragiaren
bitarteko espazioak aho-atari izena hartzen du.
465 Ooé, 1957.
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Aldi berean, lehenengo eztarriuztaiaren mesenkimazko mami barruan, hortzxaflen
aldameneko ektomesenkiman, hortzpapila466 izeneko zelulamultzoak ezberdintzen dira.
Multzo horiek gune jakinetan besterik ez dira elkarretaratzen, eta beren kokapen horiek
ebazten dute, hain zuzen, hortzak zein tokitan eta zein kopurutan garatuko diren.
Epitelioan, ostera, hortzxaflatik, enamelorgano467 izeneko luzakin txikiak proiektatzen
dira hortzpapilaren kokapenetarantz (74 eta 75 irudiak). Hasiera horretan, enamel
organoek eta haien aldameneko hortzpapilek hortzkimu bana osatzen dute, hortz
folikulu izeneko beste zelula populazio batek inguratuta (75 eta 76 irudiak; ikus
aurrerago ere). Hamar hortzkimu sortzen dira masailirtengunean eta beste hamar,
barailairtengunean. Geroago, hortz iraunkorren kimuak ere sortuko dira, hasierako hogei
horien mihialdeko aldamenean.
Bere garapenean zehar, enamelorgano bakoitza egituraz aldatzen da: hasieran
kimuitxura izatetik, kapela antza hartzen du eta, azkenik, kanpai handiago baten
tankerakoa bilakatzen da. Egituraaldaketa horiekin batera, enamelorganoko zelulen
ezaugarriak ere aldatuz doaz, eta, bide horretan duen morfologiaren arabera,
odontogenesian ere, kimuaroa468, kapelaaroa469 eta kanpaiaroa470 ezberdintzen dira (7
5 irudia). Enamelorganoa kapelaaroan delarik, kapela delakoaren aurpegi ganbila kubo
itxurako zelulez osatutako geruza bat da. Kanpoko enamelepitelio471 izena hartzen du.
Aurpegiahurreko zelulek, berriz, barruko enamelepitelio472 izeneko geruza osatzen dute.
Zelula horietatik, hortzaren enamela473 sortuko duten ameloblasto474 izeneko zelulak
ezberdintzen dira475. Geruza horren aldamenean, hortzpapilako zelulak elkarretaratzen
dira. Barruko eta kanpoko enamelepitelioen arteko tartea, kapelaren mamia, hortaz, izar
erretikulua476 izeneko izartankerako zelula aske samarren talde batek osatzen du.

75 irudia. Hortzkimuaren garapenaren bi urrats. A. Kapelaaroa. B. Kanpaiaroa.
ae: ahoeztarrietako barrunbeko epitelioa; hx: hortzxafla; kee: kanpoko enamel
epitelioa; bee: barruko enamelepitelioa; ie: izarerretikulua; p: hortzpapila; od:
odontoblastoen geruza; f: hortzfolikulua; ab: ameloblastoak; ik: hortz iraunkorraren
kimua; ek: enamelkorapiloa.
466 Papilla dentalis.
467 Organum enameleum.
468 Status gemmalis odontogenesis.
469 Status galearis odontogenesis.
470 Status campanalis odontogenesis.
471 Epithelium enameleum externum.
472 Epithelium enameleum internum.
473 Enamelum, lehenago Substantia adamantina, hortzaren osagairik gogorrena.
474 Ameloblastus.
475 Barruko enamel-epitelioan erretikulura begira dagoen aurpegiak Stratum intermedium izeneko ezkata-itxurako
zelulez osatutako geruza bat du atxikia. Litekeena da zelula horiek ameloblastoiei lagungarri izatea enamela
jariatzerakoan.
476 Reticulum stellatum, baita Pulpa enamelea.
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Barruko enamelepitelioak eta papilako zelulek eragina dute elkarrengan. Enamel
epiteliokoek odontoblasto477 izaeraz ezberdinaraziko ditu gertukoen dituen papilako
zelulak, eta odontoblasto berriek geruza bat osatuko dute odontoblastogeruzaren aurre
aurrean. Odontoblastoek, berriz, barruko enamelepitelioko zeluletan eragiten dute,
ameloblasto bihurtu eta enamela jaria dezaten (76 irudia).

76 irudia. Hortzaren koroaren garapeneko kanpaiaroa. Ameloblastoen eta
odontoblastoen geruzak elkarrengandik aldentzen hasiak dira, bi geruzen tartea
enamel eta dentina jariatu berriek bete ahala. A irudian, kutxaz nabarmendutako
eremua handiago adierazi da B irudian. p: papila; od: odontoblastoen geruza; ab:
ameloblastoen geruza; d: dentina; e: enamela; ie; izarerretikulua.

Barruko eta kanpoko enamelepitelioen elkargunea kapelaren periferian edo inguru
aldeko ertzean dago. Ertz hori erroaren epiteliozorro478 deitzen da. Kanpaiaroan,
epiteliozorroa hortz etorkizunaren iduna bilakatuko den gunean kokatzen da, baina,
geroago, erroaren hazkuntza gidatuko du (ikus aurrerago).
Barruko enamelepitelioko ameloblastoek eta papilatik ezberdindutako
odontoblastoek bi geruzadun mintz bat osatzen dute, elkarri atxikiak. Mintz horretan,
enamelkorapilo479 izeneko toles bakan batzuk sor daitezke kimuetako batzuetan, eta,
beraz, kanpaiaren barrualdeko aurpegiahur horrek har ditzakeen morfologiak ezberdinak
izango dira kimu batean edo bestean; horretan datza, hain zuzen, ebakortzek, betortzek,
haginaurreko hortzek480 eta haginek beren artean egiturari dagokionez duten aberastasuna.
Bai odontoblastoek zein ameloblastoek proteinasorta bereziak jariatzen hasten dira bi
geruzen arteko tartera, eta, laster tartekatutako jariakin horiek gehitu ahala, bi zelula
geruzek elkarrengandik banatzea besterik ez dute izango. Odontoblastoek predentinaren
kolagenozko matrizea jariatzen dute eta, geroago, kaltzioa gehitzen zaionean, matrize hori
dentina bihurtuko da481. Ameloblastoek, berriz, amelogeninaz eta enamelinaz osatutako
bestelako proteinamatrize bat jariatzen dute bi zelulageruzen arteko tarte horretara.
Kaltzioa gehitzen zaionean, enamelzilindro edo zutabeak bihurtzen dira. Jarduera horren
bidez, elkarri atxikiak ziren bi zelulageruzak banatu egin dira elkarrengandik, eta, bi
zelulageruzen arteko tarte horretan dentinaz eta enamelaz osatutako geruza mineral
bikoitza kokatzen da, koroaren morfogenesiari amaiera emanez. Enamelik ez da

477 Odontoblastus.
478 Vagina epithelialis radicis. Lehenago Hertwig-en eponimoa ere erabiltzen zen.
479 Nodus enameleus.
480 Haginaurreko hortzak behin betiko hortzak dira soilik, hau da, behin-behineko hortzaldian ez dago horrelako
formarik.
481 Berez, dentinak bizitza osoan zehar etengabe sortzen jarraitzen du.
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aurrerantzean sortuko, eta enamelorganoa bera desagertu egingo da 482. Enamelepitelioak
duen kanpai antzeko egitura horixe bera hartuko du hortzaren koroak ere, eta odontoblasto
bihurtu ez diren papilako zelulak hortzmuin483 izaeraz ezberdinduko dira orain, koroaren
barruan.
Hortzfolikulua484 hortzkimua inguratzen duen mesenkima sakabanatua da. Koroa
osorik eraiki ondoren, epiteliozorroak mesenkima barrurantz hazten jarraitzen du,
papilaren eta folikuluaren artetik, hortzaren erroa sortzeko. Barruko eta kanpoko enamel
epitelioen artean ez dago orain izarerretikulurik, eta bi geruzak elkarri atxikita daude.
Zorroaren hazkuntzak eragina du papilako zein folikuluko zeluletan. Papilako zelulak
odontoblastoizaeraz ezberdintzen dira eta, koroan bezala, erroan ere, dentina ekoizten
jardungo dute. Folikulu aldeko zelulak, berriz, zementublasto485 izaeraz ezberdinduz doaz,
odontoblastoek jariatutako dentinaren aldamenean, aldi berean epiteliozorroko zelulak
apoptosi bidez desagertzen ari direla (77 irudia). Zementublastoen zementu486 izeneko
jariakina kanpoaldetik atxikitzen zaio dentina sortu berriari, eta bi gai mineral horiek erroa
eraikiz doaz elkarrekin, epiteliozorroaren hazkuntzaren gidaritzapean.

77 irudia. Erroaren garapenaren une bat (A eta B) eta hortzak azaleratutakoan duen
egitura (C). A irudiko kutxak mugatutako eskualdea handiago adierazi da B irudian.
Hortzlotailua berez den baino lodiago adierazi da, eta periodontioko fibroblastoak ez
dira adierazi. en: enamela; e: erroa; k: koroa; d: dentina; z: zementua; ez: erroaren
epiteliozorroa; eh: epiteliozorroko zelulen hondakinak; zb: zementublastoak; od:
odontoblastoak; p: papila; m: hortzmuina; lot: hortzlotailua; hh: hortzhezurra.

Bestalde, folikulua inguratzen ari den mesenkimak hezur bilakatzeko bidea hartu du,
eta barruan hartuko ditu, osorik, sortuz doazen hortzen erroak. Hortz iraunkorren kimuak
ere hezur horren barruan gordeta geratuko dira oraingoz, eta jaio osteko bizitzan zehar
garatuko dira, deskribatu den bide beretik.
Zementutik gertuko folikuluko fibroblastogeruza batek zementuari eta inguruko
hezurrari lotuko zaizkien kolagenozuntzak sortzen ditu 487.
Ebakortzen, betortzen eta lehenengo haginen kimuak seigarren astean garatzen dira,
eta bigarren haginaren kimua astebete geroago garatzen da. Hortz iraunkorren kimuei
482 Halere, ahoko epitelioarekin harremanetan jarraitzen du aldi baterako eta, dirudienez, lagundu egiten du hortza
azaleratzeko bidean gidatzeko.
483 Pulpa dentis. Hortzaren muina hortzaren barrunbea betetzen duen lokarri-ehunezko mamia da, barruan dituela
hortzarentzako odol-hodiak eta nerbio-mutur sentikorrak ere.
484 Saccus dentis. Lehenago Folliculus dentalis.
485 Cementoblastus.
486 Cementum.
487 Periodontioko fibroblastoak (Fibroblastus periodontalis) deitzen dira (lehenago periodontoblastoa).
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dagokienez, ebakortzenek, betortzenek eta haginaurreko hortzenek hortz galkorren kimuen
mihialdean kokatuta iraungo dute, garatzen hasteko ordua iristen zaien arte, eta hagin
iraunkorren kimuak, berriz, hortzxaflaren atzeranzko luzapen baten barruan garatuko dira
zuzenean.
Laburbilduz, hortzak gainazal ektodermatik (enamelorganoa), ektomesenkimatik
(hortzpapila488) eta mesodermako mesenkimatik489 (hortzfolikulua) garatzen dira. Inolako
hortzik garatzen hasi baino lehen, trigemino (V) nerbioaren hortzadarrak 490 hazita daude
masailezurra eta baraila bilakatuko diren eskualdeetara luzatzen.
7.3. Listuguruinak
Parotida guruina eta baraila azpiko eta mihi azpiko guruinak, hau da, hiru listu
guruin nagusiak, antzera garatzen dira. Beren morfogenesia ahoeztarrietako barrunbeko
epitelioa ugaldu eta loditzearekin abiatzen da. Lodiune horietatik, sokaitxurako zelula
multzoak azpiko mesenkimara luzatu eta oparo adarkatzen dira mesenkima artean. Soka
barruko erdiguneko zelulak desagertzen direnean, sokak hodi bilakatzen dira, eta, soken
muturretan, azkenik listua jariatzeko gaitasuna duten mahatsburu itxurako zelula
multzoak bilakatzen dira. Epitelio horretatik, hortaz, guruinen parenkima garatzen da eta,
berriz, estroma edo lokarriehunezko egituraeuskarria ektomesenkimatik ezberdintzen da.
Ustez, listuguruinen morfogenesirako beharrezkoa da epitelioaren, mesenkimaren, nerbio
autonomikoen eta odolhodien arteko elkarreragin koordinatua. Mesenkima eta nerbioak
nerbiogangarretik eratorriak direlako adostasuna badago ere, ez dago erabat garbi
guruinaren parenkima bilakatuko den ahoeztarrietako barrunbearen epitelioak berez
endoderman ala ektoderman duen jatorria 491.
Lehenengo agertzen den guruina parotida da, Carnegieren 15. urratsean gutxi
gorabehera (78 irudia). Kimu gisa, masail eta barailairtenguneen arteko elkargunean
sortzen da, hastapeneko ahoertzetan, beraz, eta, segituan, mesenkima barrura luzatzen
hasten da, belarriko eskualderantz. Masaileta barailairtenguneek zati batez bat egiten
dutenean (ikus aurpegiaren garapenari dagokion atala), kimua ahora irekitzen den
muturra, sokaitxurakoa, masailean kokatuta geratzen da. Zati hori jariatzehodi bihurtuko
da hamargarren astearen inguruan, ernamuinaroa bukatu eta gero, beraz. Kimuaren
bukaeramuturra barailaren atzean, aurpeginerbioaren adar artean hazten da, eta,
hemezortzigarren astean, gutxi gorabehera, guruina prest dago listua jariatzen hasteko 492.

488 Badirudi, hala eta guztiz ere, hortz-papilan badirela mesodermako zelulak ere, saguengan behintzat. Antza denez,
mesodermako zelulak horiek papila barrura sartu eta, han, hortz-muineko odol-hodien aitzindari bilakatzen dira
(Rothová et al., 2011).
489 Sorburua mesoderman dutelako ustea nagusi bada ere, saguekin egindako esperimentuek pentsarazten dute nerbiogangarretik etorriak izan daitezkeela (Chai et al., 2000).
490 Masailezurreko hortz-haginetara, trigemino nerbioaren (V) zenbait bukaera-adar banatzen dira, bereziki goiaurreko, goi-erdiko eta goi-atzeko hortz-nerbioak; hirurak dira trigemino nerbioaren bigarren zati nagusiaren
(masail-nerbioaren, V2) adar. Barailako hortz-haginetara, berriz, trigemino nerbioaren hirugarren zati nagusiaren
(baraila nerbioa, V3) adar den beheko hortz-nerbioa banatzen da soilik.
491 Hortz-xafla bera bezala, listu-guruinak aho-eztarrietako mintzaren eskualdean sortzen dira ustez, hau da, gainazalektodermaren eta eztarriko hestearen endodermaren arteko mugan. Auzi horren inguruan egindako ikerketak
emaitza gatazkatsua du. Epitelioa endodermatik etorria dela aldarrikatu izan da, argudiatuz helduaren listuguruineko enbor-zelulak pankreako edo gibeleko zelula izaeraz ezberdintzeko gaitasuna dutela (Hisatomi et al.,
2004), baina ez dago garbi horrek benetan endodermatik garatuak denik frogatzen duen. Bestetik, endodermaren
igargarritzat hartzen den Sox17-2A-iCre/R26R erabiliaz ikusi denez, ez du ematen endoderma listu-guruin
nagusietako epitelioaren sorburua denik, saguengan behintzat (Rothova et al., 2012). Halaber, ektodermatik
eratorritako zenbait ehunetako gaixotasunetan, arauz kanpoko listu-guruinak aurkitu izan dira (Jaskoll et al., 2003;
Thesleff & Mikkola, 2002).
492 Listuak amnion-barrunbeko isurkariaren bolumenaren zati bat osatzen du.
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78 irudia. Parotida guruinaren garapeneko bi urrats. A eta B. Guruina kimu gisa
(gorriz) azaltzen da ahoeztarrietako barrunbeko epitelioan, masailirtengunearen eta
barailairtengunearen arteko elkargunean. C. Ernamuinaroaren bukaera aldera,
guruina bere behin betiko belarri aurreko kokapeneraino hazi da, eta ahoeztarrietako
barrunbeko epitelioarekiko bere lotura, berriz, ezpainkomisura baino bizkar
alderagoko kokapen batera aldatu da lekuz, masail eta barailairtenguneen
bategitearen ondorioz. p: parotida guruina, behin betiko kokapenean; h: parotidaren
jariatzehodia bilakatuko den zatikia; b: masailirtenguneak eta barailairtenguneak
elkarrekin bat egiten duten tokia.

Baraila azpiko guruinaren kimua Carnegieren 17. urratsaren inguruan agertzen da
ahoeztarrietako barrunbearen zoruko epitelioan, mihiaren azpiazpian eta erdiko planotik
gertu (79 irudia). Kimua bizkarralderantz luzatzen da milohioide giharraren azpiko
mesenkimaraino, eta, giharra gainditutakoan, sabelalderantz bihurtzen da, zati batez.
Listua jariatzeko gaitasuna duten zelulak hamabigarren astearen inguruan ezberdintzen
dira493, eta jariatzen geroago hasiko dira, hamaseigarrenera aldera.
Mihi azpiko guruinaren kimuak geroago agertzen dira, Carnegieren 22. urratsean
gutxi gorabehera, baraila azpiko guruinaren kimuak baino arean albo alderago (79 irudia).
Hasieran, hamar bat kimu txikiz osatua da eta, geroago, horietatik garatutako guruinek bat
egin behar badute ere, jariatzehodiek mihi azpian bereiz jarraituko dute aurrerantzean ere.

79 irudia. Baraila azpiko guruinaren eta mihi azpiko guruinaren garapeneko bi
urrats. A. Guruinkimuen kokapenak, ahoeztarrietako barrunbearen zoruko
epitelioan (gorriz), burua planoak adierazitako tokitik moztu eta garaaldeko muturra
erauzi ondoren. B. Ernamuinaroaren amaieran, baraila azpiko guruina milohoide
giharraren aldamenean kokatuta dago. Haren jariatzehodiak, berriz, kimua bera
hasieran kokatua zen tokian jarraitzen du eta, aurrerantzean ere, toki horretara
hustuko du guruinak jariatzen duen listua. b: baraila azpiko guruina; bh: baraila
azpiko guruinaren jariatzehodia; m: mihi azpiko guruina (B irudian, kimuaren behin
betiko kokapena); mh: milohioide giharra.
493 Jaio ostean ere, hazkuntzak aurrera jarraitzen du.
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Listuguruin txikien morfogenesia 4. eta 6. asteen bitartean abiatzen da, aho
eztarrietako epitelioan horiena ere. Morfologiari dagokionez, helduak dira 25. astera
orduko.
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