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ABSTRACT:

Gaur egun, gailu elektronikoen erabilera nahiko handia da eta gazteetan gehiaho. Hauen

erabilerak konturatu gabe hainbat gaixotasun edo ikusmen arazo sortu ditzazke, 2 faktore

hauen erlazioa aztertu dugu eta ikusmen arazo hauek gehienetan gailu elektronikoen

gehiegizko erabilerarengatik sortzen direla uste dugu. Begiaren anatomia eta gaixotasun

desberdinak ere ikusi ditugu eta inkesta baten bidez bildutako emaitzetan garbi ikus daiteke

gailu elektronikoek sortzen dituzten gaixotasunak miopia bezela uste duguna baino

ohikoagoa dela gure adinaren artekoetan. Beraz, ondorieztatu dezakegu gailu elektronikoen

erabilera, konkretuki mugikorra, nahiko gaizki erabiltzen dugula, denbora gehiegiz, “modo

noche” ez erabiltzeagatik...

SARRERA:

Ikusmen arazoak gaur egungo gizartean dagoen arazoetako bat dira. Hainbat kausa

ezberdinengatik gertatu daitezke arazo hauek, baina teknologiaren erabilera izan daiteke

kausa nagusienetarriko bat. Hori hobeto aztertuko dugu eginiko ikerketa honetan, begiaren

anatomiaren, funtzionamenduaren, gaixotasunen… alderdiak aztertu ditugu eta informazio

hori bilduz ikerketa bat egin dugu.

HELBURUAK:

Ikerketa honen bitartez begia sakonago aztertuko dugu, funtzionamendua eta anatomia

sakon aztertuz. Horretaz gain, dauden ikusmen-arazoak aztertuko ditugu; haien kausak,

prebentzioak, ondorioak, …

Gaur egun aparatu-elektronikoek aurrerakada handia izan dute, eta txiki-txikitatik erabiltzen

hasi dira. Hau eragin nabarmena izan du ikusmenean, izan ere geroz eta arazo gehiago

sortzen hari dira txikien begietan, eta hauek geroz eta ohikoagoak bilakatzen hari dira.

Jarraituz, galdeketa bat egitea eta bertatik gaur egun dauden arazo ugarienak ateratzea da

gure helburu. Horretarako, galdeketa bat sortu dugu eta Zurriola Ikastolako ikasleei

erantzuteko eskatuko diegu. Bertatik informazioa eskuratu eta haien arabera emaitzak

aterako ditugu.

MARKO TEORIKOA:

BEGIAREN ANATOMIA

Begia ikusmenaren organoa da, 23 eta 25 mm bitarteko batez besteko diametroa du eta

egitura ia esferiko gisa deskribatzen da, hiru konpartimenturekin. Aurreko kamera, atzeko

kamera eta beira-kamera.

Aurreko kamera kornearen aurreko aldearen eta irisaren

atzeko aldearen arteko espazioa da. Atzeko ganbera irisaren

atzetik eta kristalinoaren eta beiratearen aurretik dagoen

espazioa da. Aldiz, beirazko kamera kristalinoaren eta

gorputz ziliarraren ondoren dago, aurrez aipatutako bi

egiturekin.



Begi-globoak hiru tunika ditu, argia errefraktatzeaz arduratzen diren lente pare batez gain,

irudiak sortzea ahalbidetzeko: fibrosoa, baskularra eta urduria.

-Geruza Fibrosoa:

Begi-globoaren tunika fibrosoa bi segmentuk osatzen dute: kornea eta esklera.

Kornea: Begiaren aurreko aldean kokatutako egitura hemisferiko eta gardena da. Argia

pasatzen uzten du eta irisa, begi-ninia eta aurreko kamera babesten ditu.

Esklera: 1 mm inguruko lodiera duen mintz zuri eta erresistentea da, ehun konjuntibo

trinkoz osatua eta zuntz kolageno asko dituena.

-Geruza baskularra: geruza baskularra hiru geruzek osatzen dute. Hauek dira geruzak:

irisa, gorputz zilarra eta koroideak.

Irisa: geruza baskularraren aurreko zatia da, gorputz ziliarretik proiektatzen da eta bere

pigmentazioan alda daitekeen egitura bat da, melanina kantitatearen eta irisean zehar duen

banaketaren arabera, begiei kolorea ematean ezaugarritzen delarik, erdian irekidura zentral

bat du, begi-ninia.

Gorputz zilarra: Gorputz zilarrari dagokionez, triangelu-formako egitura da, eta begiaren

aurreko eta atzeko egituren arteko zubia eratzen du. Gorputz zilarra begia inguratuz doa,

eraztun baten antzera, modu asimetriko samarrean, bere sudurrean denboralean baino

estuagoa baita.

Koroidea: Ehun konektiboko geruza mehea da, eta begiko hormaren tarteko geruzaren zati

den odol-hodiek asko ureztatzen dute. Esklerotika eta erretinaren artean dago. Gainera,

UVEAren zati da (begiaren zati baskularra, esklerotikaren azpian dagoena eta irisa, gorputz

zilarra eta koroideak osatua).

-Geruza urduria:

Erretina: begi-globoaren geruzarik barnekoena da eta ehun neuroepitelialez osatuta dago,

hau garunarekin konektatzen da nerbio optikoaren bitartez. Ikusmenaren prozesua egiten

den lekua da.

Erretinare barruan, garrantzi handiko eremu batzuk bereiz daitezke:

Isko optikoa: nerbio edo optikoa erretinan sartzen den puntuari dagokio,

baita erretinako arteriak begian sartzen diren eta erretinako zainak ateratzen

diren puntuari ere. Egitura horrek begiaren puntu itsua osatzen du, dituen

zelulak argiarekiko sensibleak direlako.

Makula: erretinaren atzeko aldean dago, odol-hodien eta fotorezeptoreen

(konoak) dentsitate handiena duen eremua. Horren ondorioz, erretinaren

eremua xehetasunen ikuspegi finean espezializatuta dago. Besteak beste,

pertsonen aurpegiak irakurri eta bereizteko balio du.

Foka: masaren erdian, begiaren atzeko poloan dagoen erretinaren sakonera

txikiko depresioa. Bereizmen eta zehaztasun handieneko ikuspegia ematen duen erretinaren

eremua da.



ORBITAK:

Nahiz eta ez izan begiaren barneko egitura bat, lagungarria da begiaren babesarako. Orbitak

bi hezur barrunbe simetriko eta sakonak dira. Piramide itxura dute eta barruruntz

seinalatzen dute. Orbiten funtzioa begia babestea da lehen esan

bezala. Sudurraren alboetan daude kokatuta. 4 paretez osatuta

daude: behekoa, goikoa, barnekoa eta kanpokoa eta azkenik

bertize bat barrunbe optikoa kokatzen dena. Barrunbe horren

barruan begia kokatzen da, baita begiaren funtzionamendurako

ezibestekoak diren zeinbait estruktura ere, ondorengoak direnak:

- gihar extraokularrak: 6 giharrez osatzen da eta gihar hauen

funtzioa begia edozein norabidera mugitzea da.

Mugimenduan dagoen objektu bat begiekin jarraitzen dugunean adibidez.

- betazal jasogailua: Gihar bat da eta bere funtzioa betazala mugitzea da.

- malko-guruina: Guruin honek malkoak sortzen ditu begia lubrikatzeko.

- nerbio optikoa: Haren funtzioa informazioa begitik garunera transmititzea da.

- arteria oftalmikoa: arteria honen funtzioa begiari eta bertako egiturei odol-fluxua

hornitzea da.

- zain oftalmikoa: odola itzultzen du begietatik bihotzeraino.

- beste hianbat nerbio begiaren mugimendua kontrolaten dutena eta baita beste

zeinbait funtzio dituztenak: nerbio motor okular komuna , kanpoko nerbio motor

okularra eta nerbio patetikoa.

- ligamentu esekitzailea: begia orbitarekinelkartzeaz arduratzen da.

- gantz periorbitarioa, lotura-ehunak eta fasziak: babes bilgailu bat osatzen dute begia

bere osotasunean babesteko.

BEGIAREN FUNTZIONAMENDUA

Begiak ingurunetik datozen argi-estimuluak jasotzen ditu. Argiak ingurune gardenak eta

begiaren leiarra zeharkatzen ditu eta erretinaren gainean alderantzizko irudi bat osatzen du.

Erretinan, zelula espezializatuek nerbio-bulkada bihurtzen dute irudia. Horrela, hauek

nerbio optikotik garunaren atzealderaino iristen dira, bertan seinaleak, milioika neuronek

parte hartzen duten mekanismo konplexu baten bidez.

Begi-ninia eta irisa

Irisa diafragma zirkular bat da, begian sartzen den argi kopurua erregulatzen duena. Erdiko

zuloak, begi-ninia deitua, 3 mm-ko diametroa du, eta argiaren intentsitateari egokitzen zaio.

Argia bizia bada, begi-ninia uzkurtu egiten da (miosia), argia urria bada, zabaldu egiten da

(midriasia).

Irisaren konstrikzioa nahi gabekoa da eta automatikoki kontrolatzen du nerbio-sistema

parasinpatikoak, dilatazioa ere nahi gabekoa da, baina nerbio-sistema sinpatikoaren

araberakoa da.

Kornea eta kristalinoa

Kornea gure begien aurreko aldean dagoen begi-ehuna da, guztiz gardena eta bere

funtzioetako bat irisa eta kristalinoa babestea da. Gainera, kristalinoa kornearen atzean



dago, bi konbexuko forma du eta begiaren lente edo objektibo bezala funtzionatzen du. Argi

izpi bat substantzia garden batetik bestera igarotzen denean, bere ibilbidea desbideratu eta

argia kornean eta kristalinoan errefraktatzen kristalinoarekin batera irudiak gure erretinean

enfokatzeko gai da.

https://dacarett.com/como-funciona-el-ojo-humano/

Akomodazioa

Begian sartzen diren argi izpiak erretinaren gainean jarri behar dira, lortutako irudia garbia

izan dadin. Hurbileko zein urruneko objektuetatik datozen argi-izpiak erretinaren gainean

zehatz fokatzeko prozesuari akomodazioa deitzen zaio. Egokitze-mekanismoak eskatzen du

ziliar-muskuluaren uzkurdura, lotura esekitzailearen bidez kristalinoari lotuta dagoena.

Hau, uzkurtzen bada, kristalinoa esferikoagoa bihurtzen da eta errefrakzio-ahalmena

handitzen du, hurbileko objektuetatik datorren argia enfokatzea ahalbidetzen duena.

Zilar-muskulua erlaxatzean, kristalinoa ez da hain esferiko bihurtzen, errefrakzio-ahalmena

gutxitzen du, eta horrek urruneko objektuak argi eta garbi ikustea ahalbidetzen digu.

Erretina

Erretinan zelula bisualak daude, beraz, film fotosentsible batekin alderatu daiteke. Zelula

hauek argi ikusgaia hartzeko gai dira, espektro elektromagnetikoaren zati txiki bat besterik

ez dena, argi bioletaren 400 nanometroen eta argi gorriaren 750 nanometroen artean

dagoena. Erretinan eragiten duen argiak zenbait fenomeno kimiko eta elektriko sortzen ditu,

azkenean nerbio optikoak garunera bidaltzen dituen nerbio-bulkadak.

Konoak eta bastoiak

Erretinaren zelula sentsorialek argiaren eta koloreen modu ezberdinean erreakzionatzen

dute. Bastoiak, iluntasunean aktibatzen dira, beltza, zuria eta gris ezberdinak bereizteko

baino ez. Aldiz, konoek egunez eta argiztatutako giroetan funtzionatzen dute, eta koloreen

ikuspena ahalbidetzen dute.

Giza begian hiru kono mota daude, sentiberak direnak urdin, gorri eta bede koloreetan.

Horietako bakoitzak espektroaren zati jakin baten erradiazioa xurgatzen du, opsinak izeneko

pigmentuak dituztelako. Opsinak proteina batez eta a bitaminaren deribatu batez osatuta

dauden molekula batzuk dira. Eritropsinak sentikortasun handiagoa du 560 nm inguruko

uhin-luzera luzeetarako (argi gorria), 530 nm inguruko batez besteko uhin-luzeretarako

kloropsina (argi berdea) eta, azkenik, 430 nm inguruko uhin-luzera txikietarako

sentikortasun handiagoa duen zianopsina (argi urdina). Beraz, 3 kono

motek sortutako seinaleen intentsitate ezberdinen bidez, argi espektro

ikusgaia osatzen duten kolore guztiak bereiz ditzakegu.

Konoak erretinaren erdian daude eta bastoiak berriz, erretinaren

kanpoaldean gehiago daude. Kono bakoitza, banaka, garunaren ikusgune

zentroarekin konektatuta dago, 10 metroko distantziara, milimetro bakar

batez banandutako bi argi-puntu bereiztea ahalbidetzen duena. Giza begi

bakoitzak 7 milioi kono eta 125 milioi makila ditu.

https://dacarett.com/como-funciona-el-ojo-humano/


NOLA GERTATZEN DA IKUSMENA

Ikusmena sortzeko mekanismoa, sinplea dirudien arren, oso konplexua da, izan ere, begiak

jasotako estimulu bisualek egoera ezin hobean iritsi behardute garunera, non sentsazio

bisual bihurtzen diren. Modu sinplean azalduta: begiak ikusi egiten du eta burmuinak

ikusitakoa interpretatzen du.

Ikusmenaren prozesu osoa osatzeko, 4 fase ezberdin gauzatu behar dira:

PERTZEPZIOA

Ikusmenaren prozesuaren lehen etapan, argia begian sartzen da organo garden batzuk

zeharkatuz: kornea, umore urtsua eta umore beirakorra. Une horretan irudia bilatu eta

enfokatzen da. Irisak eta begi-niniak begian sartzen den argi kopurua erregulatzen dute,

horrela, argi asko badago, begi-ninia txiki bihurtzen da. Aldiz, argi gutxi badago, erabat

zabaltzen da ahalik eta argi gehien hartzeko helburuarekin. Momentu honetan, kristalinoak

hurbileko edo urruneko objektua enfokatzen du, irudia doitzeko eta erretinan fokatzeko.

https://www.clinicabaviera.com/blog/quieres-saber-como-se-produce-la-vision/

TRANSFORMAZIOA

Irudia erretinara iristean, pantaila batek bezala jokatzen du, eta han zelula sentsorialak

aktibatzen dira, ikusmenaren prozesurako funtsezkoak direnak. Argiarekiko sentikorrak

diren zelula horiek bastoiak eta konoak dira: makilak ikusmen periferikoaz eta gaueko

ikusmenaz arduratzen dira. Konoek berriz, giza begiari ikusmen-zorroztasuna izatea eta

koloreak bereiztea ahalbidetzen diote.

TRANSMISIOA

Erretinan sortutako nerbio-bulkadek garunera arteko bideari ekiten diote, begi bista

osatzeko. Garun-azalera zehazki, nerbio optikoaren bitartez.

INTERPRETAZIOA

Burmuina nerbio optikoak gidatzen dituen bulkadak ezagutu, prozesatu eta interpretatzeaz

arduratzen da, guretzat zentzua duten irudi bihurtuz. Zehazki, fenomeno hau lobulu

okzipitalean dagoen alboko gorputz genikulatua izeneko garuneko eremu batean gertatzen

da. Azpimarratu behar da, ohiko argazki-kameretan gertatzen den bezala, erretinan sortzen

den irudia alderantzizkoa dela, baina gu ez gara konturatzen burmuinaren

interpretazio-lanari esker, burmuinak buelta ematen baitio behar bezala ikus dezagun.

Erretinan inbertitutako irudiaz gain, paralelismo gehiago daude lau fase horien bidezko

ikusmen-prozesuaren eta argazki-kamera analogiko tradizional baten funtzionamenduaren

artean. Adibidez, begi-niniak kameraren diafragma bezala jokatuko luke, argiaren igarotzea

erregulatuz, erretina (argiari sentibera zaion ehuna) irudiak sortzen diren filma edo karretea

izango litzateke, korneak lente baten antzera jokatuko luke eta kristalinoa kameraren

zoomaren baliokidea izango litzateke interesatzen zaigun objektuaren fokuratze egokia

lortzeko.

https://www.clinicabaviera.com/blog/quieres-saber-como-se-produce-la-vision/


LOTUTAKO GAIXOTASUNAK

ZEINTZUK DIRA?

Hainbat dira begiekin eta ikusmenarekin lotutako gaixotasunak hona hemen ezagun edo

ohikoenak:

Miopia: Miopian, begiek ez dute behar bezala enfokatzen, urruneko objektuak lausotuz.

Erretinaren aurrean fokalizatzean datza.

Hipermetropia: Hipermetropia akats errefraktiboa da, eta erretinaren atzean enfokatzen

da irudia. Horrela, gertutik gaizki ikustea eragiten du.

Konjuntibitis infekziosoa : Konjuntibitisa, konjuntibaren hantura bat da eta hau begia

eta betazalen barnealdea estaltzen dituen muki-mintza da. Honek, egun gutxi batzuetara

egoki ikusteko aukera dago.

Queratitis: Keratitisa korneari eragiten dion ultzera (larruazalaren, organo baten

estalduraren edo ehun baten gainazalaren haustura) bat da. Lesio hori agente patogenoek

eragin dezakete, birus eta bakterioek, edo objektuek eragindako urradurek eta zauriek, edo

ukipen-lenteak edo sendagai jakin batzuk modu desegokian erabiltzeak.

Trakoma: Trakoma betazalak estaltzen dituen eta begiaren zuria estaltzen duen

mukosa-mintz gardenaren hantura kronikoaren forma bat da.

Orzueloa: Orzueloa betazalaren ertzean sutzen den sebaki guruina da, betazala duen

lekuan, eta ale baten itxura duen protuberantzia hantu eta gorrixka bezala agertzen da. Hau

desagertzerakoa, bista hasieran zenuen bezala edukitzen jarraitzen da.

Albinismoa: Albinismoa bizidunei eragiten dieten sortzetiko (oinordetzan jasotako)

baldintzen multzoa da, eta, oro har, larruazalean, begietan edo ilean pigmenturik ez izatea

edo pigmentua (melanina) gutxitzea dute ezaugarri da.

Katarata: Kataratak, kristalinoaren gardentasunaren galera da. Kristalinoa begi-niniaren

atzean dugun lente garden bat da, objektuak argi eta garbi enfokatzeko balio diguna.

Neuritis optikoa: Neuritis optikoa nerbio optikoaren hantura da, eragindako begian

ikusmena bat-batean murriztea eragin dezakeena.

Erretinoblastoma: Erretinoblastoma erretinako tumore gaizto (minbizi) bat da, begien

atzealdea estaltzen duen nerbio-ehun mehea, argia detektatu eta irudiak osatzen dituena.

Ambliopatia: “ojo vago” bezala ere ezagutzen da eta kasu honetan begi batetik ikusteko

zailtasuna nabaria da. Begi horrek, bere lana besteari uzten dio. Besteak esfortzu handiek

egiten ditu , beraz, azkenean hura ere kaltetzen da.

Estrabismo: Begioker bezala ere ezagutzen da. Defektu honetan, begiak ez daude egoki

lerrokatuta eta norabide ezberdinetara begiratzen dute.

Itsutasuna: ikusmenaren galera osoa edo partziala da. Akutua edo kronikoa izan daiteke.

Bestalde, badago jaiotzetik datorren itsumena. Haleber, badaude batetik atzera bueltarik ez

dutenak eta bestetik konponbidea dutenak eta oftanmologiaren bidez konpontzen direnak.



KAUSAK

Aurretik ikusi dugun bezala, gaixotasun ugari daude begietan, batzuk besteak baino

kaltegarriagoak direla ikusi dezakegu. Horrezgain, gehienak ezin dira konpundu eta soluzio

bakarra operazioa izango litzateke. Ondorioz, gaixotasun guzti hauek eragiten dituzten kausa

ezberdin asko daude, hona hemen nagusienak:

Gizarte hiperkonektatu batean pantaila digitalen gehiegizko esposizioak ondorioak ditu gure

ikusmen-osasunean. Duela gutxi ikertzaileek gure bizitza digitalaren ikerketak egin zituzten.

Datu berrien arabera, haur eta nerabeen %30ek baino gehiagok miopia aurkeztu dute

teknologia berrien gehiegizko erabileraren ondorioz.

Errealitate horren azalpena gailu mugikorren pantailek igortzen duten argi urdinean dago,

hala nola smartphone eta tabletetan. Espezialistek adierazi dute argi horrekiko esposizioa

metatzea arrisku-faktorea dela adinari lotutako makula-endekapena garatzeko.

Miopia Europako pandemia berritzat hartzen hasi zen. 25 eta 29 urte bitarteko gazteen

erdiak (% 47) miopeak dira. Ikusmen-arazoen tasak izugarri handitu dira belaunaldi

bakarrean, teknologia berriak garatu direlako eta kanpoan jarduerak murriztu direlako.

Eguzki-argiak dopamina askatzea estimulatzen du erretinan, zeinak begi-globoaren forma

erregulatzen baitu garatzen den bitartean. Argi artifizialak ziklo hori eteten du, eta horrek

begiaren garapenean eragiten du. Gainera, gailu elektronikoen argiak loaren zikloa eten

dezake, erritmo zirkadianoetan eta melatoninaren produkzioan zuzenean eragiten baitu.

Gainera, gaur egungo teknologia berriek duten eraginarezgain, badaude jaiotzetik, genetikoki

agertzen diren gaixotasunak, hala nola, daltonismoa.

Egunerokoan jaseten dugun estresa edote depresioa ere, era askotara eragiten dio osasunari,

eskakizun organiko handia eragiten baitu, eta begietan ere nabarmendu daiteke. Oro har,

begietako estresa izateko modu ohikoenak begietako dardara eta hantura dira, baina

ikusmena bat-batean galtzea ere gerta daiteke.

Azkenik, beste kausa nagusienetarikoa da istripu baten bidez bista galtzearena. Hauen

kasuak urtero ematen dira ez kantitate oso handietan baino duten eragina oso gogorra izaten

da. Normalean, begiaren bista guztia galtzen dute eta honek lanean eta orokorrean

eguneroko bizitzan aldaketa handi bat eragiten du.



PREBENTZIOA

Begietako gaixotasunak sahiesteko edo kalte gutxiago egiteko hainbat modu ezberdin daude.

Egia da gaixotasuna jaiotzetik izanez gero oso zaila dela gaixotasun hori ekiditea operazio

edo antzekorenbat egin gabe.

Amerikako Oftalmologia Akademiaren arabera, komeni da urtero berrikusketak egitea

betaurrekoak edo lentillak erabiltzen dituztenentzat, eta familia-aurrekaririk ez duten edo

begi-arazorik ez duten pertsonek, gutxienez, 20-39 urte bitartean egin behar dute

berrikusketa bat, eta 2 edo 4 urtetik behin 40 eta 50 urte bitartean; izan ere, 40 urterekin

presbizioa hasten da, ikusmen nekatua, eta ikusmen intraokularra eta laukoma presioa

areagotu daitezke.

Begietako gaixotasunak bizitzako edozein unetan gerta daitezke, eta guztiek ez dute

abisu-zantzurik; horregatik, beharrezkoa da aldian-aldian azterketa oftalmologiko bat egitea,

nahiz eta gaixotasunen bat agertu dela adierazten duten sintomarik ez izan.

Begietako infekzioak eragiten dituzten birusak eta bateriak sahiesteko edo ekiditen saiatzeko,

eskuak maiz garbitu behar ditugu. Ateetako heldulekuak, supermerkatuko orga (karroak),

aulkien besoak eta antzeko gainazalak izan daitezke organismo horien iturri. Begiak

malkotan badituzu edo begietako jarioa… baduzu, ez igurtzi begiak eskuekin. Hobe da

aurpegiko toalla leun bat erabiltzea begiak garbitzeko.

Gainera, azterketa oftalmologikoez eta higiene onaz gain, elikadura egoki batek

organismo-rol orori egiten dio mesede, baita begiei ere. Horretarako, aguakateak,

azenarioak, brokoliak, arrautzak, ziazerbak eta tomateak jatea oso gomendagarriak dira.

DIAGNOSTIKOA

Diagnostikoa ezartzeko garaian, ezberdintasunak opatzen ditugu gaixotasun bakoitzaren

arabera;

Alde batetik, ikusmen-azterketa egin daiteke:

Iksumen-azterketa ebaluazio motz bat da, eta bertan ikusmenean posible diren

arazoak bilatzen dira. Ikusmen-azterkea familiako medikuak egin ohi dute, aurraren ohizko

kontroletan. Hala ere, batzuetan, ikastolako medikuek ere egin dute. Hala ere,

ikusmen-azterketa berez, ez da diagnostiko bat egiteko erabiltzen, baina bertan arazoren bat

dagoen edo ez egiaztatzen da, eta baiezkoa izanez gero, okulista batengana joan ohi da.

Azterketa hau, haurretan gaxotasunak detektatzeko erabiltzen dira, eta ohikoenak

ondorengoak dira: ambliopia, estrabismo, miopia. hipermetropia eta astigmatismoa. Hala

ere, esan beharra dago, ikusmen-azterketa honetan, daltonismoari inguruko proba bat ere

egiten dela.

Heldu gehienak ez dituzte ikusmen-azterketak erregularki egin behar, haurrak aldiz,

erregularki egin ohi dituzte azterketa hauek.

- jaio berriak → rebisio bat egitea beharrezkoa da begietako infekzioren bat edo

bestelako gaixotasunen bat detektatzeko.



- 6 hilabete → kontrol periodikoak egin behar dira aurraren ikusmena

zaintzeko helburuarekin.

- 1-4 urte hartean → ohizko kontroletan begiratu beharko da haurraren

ikusmena.

- 5 urte edo gehiago → urtero egin beharko da ikusmen-azterketa.

Azterketa hau hainbat modutan egoten da;

● urruneko ikusmen-azterketa: Bertan, grafika bat ezartzen da paretean letrak

dituena (handienetik txikienera). Pertsona 20 anketara (6 metrora) jartzen

da eta begi bat estaltzeko eskatzen zaio, izan ere, begi bakoitza bere aldetik

aztertzen da.

● urruneko ikusmen-azterketa eskolaurreko aurrentzat: aurrekoaren

funtzionamendu eta helburu berdina du, baina, kasu hoentan, haurra

txikiegia da letrak irakurtzeko. Kasu honetan, E letra bakarrik erabiltzen da,

bertan haurrak Eletraren norabidea seinalatu behar du.

● gertuko ikusmen-azterketa: Kasu honetan pertsonari tarjeta bat ematen

zaio, eta bertan esaldiak daude ezarrita. Esaldu hauek txikituz doaz.

Aipatutako tarjeta, aurpegiaren 14 pulgadetara ezartzen da eta altuz

irakurrik beharko da. Bi begiak aldi berdinean aztertzen dira. Proba hau 40

urte baino zaharragoak diren pertsonei egiten zaie, izan ere, gertuko

ikusmena okerrera egiteko ohitura du adin handietan.

● daltonismo proba: Haurrak tarjeta bat eskuratzen dute eta bertan koloretazko

zenbaki eta sinboloak izkutatuta daude kolore askoko fondo borobildun batean.

Zenbaki eta sinboloak desberdintzen badituzte, suposatzen da ez dutela

arzorik kolorea desberdintzeko garaian.

Beste aldetik, haur oso txikien kasuan espezialistak ondorengoak hartzen ditu

kontuan:

- haurraren trebetasuna objektu bat begiekin jarraitzeko.

- pupilaren erreakzioa argiarekin.

- ea begia kliskatzen den argi bat begien aurrean pizterakoan.

Ikusmen proba hauen ondoren familiako medikuak arazoren bat duela pentsatzen badu,

ohikoena okulista batengana bidaltzea da, bertan proba espezifikoagoak egingo dira

familiako medikuak dituen suposizioen inguruan.

KONPONBIDEAK

Begietako arazoak konpondu ahal izateko oihikoena begietako ebakuntza bat egitea da,

errefrakzio-kirurgia izenekoa dena. Ebakuntza honetan beste mota ezberdinak sartzen dira

bakoitzaren ikusmen arazoen baita.

Errefrakzio-kirurgia begietako prozedura kirurgikoak edo begi-ebakuntzak dira, eta

betaurrekoen eta lentillen mendekotasuna murriztea edo ezabatzea dute helburu, eta, beraz,

begian gerta daitekeen edozein akats errefraktibo minimizatzea.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fih1.redbubble.net%2Fimage.868991161.8654%2Fpp%2C504x498-pad%2C600x600%2Cf8f8f8.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.redbubble.com%2Fes%2Fshop%2Fexamen%2Bde%2Bojos%2Bphotographic-prints&tbnid=qD_t9YcDwnUBvM&vet=12ahUKEwj5vr_8wf_uAhUJZxoKHWCeBQIQMygFegUIARCoAQ..i&docid=IRWw7qozboNUSM&w=600&h=600&q=examen%20de%20ojos&safe=strict&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj5vr_8wf_uAhUJZxoKHWCeBQIQMygFegUIARCoAQ


Horrez gain, badira beste modu natural batzuk ikusmen arazo horiek sendatu edo hobetzeko.

10 aholku ezberdin jarraitu daitezke ikusmena hobetzen saiatzeko.

- Mugitu eta ariketak egin: ibili, running, edozein kirol mota egin (tenisa, futbola,

saskibaloia, igeri egitea, dantza, judoa...).

- Aire zabalean egotea eta eguzkitik bitaminak hartu eta argi naturala hartzea.

- Lepoko eta bizkarreko postura txarrak zuzentzea, giharrak erlaxatu eta oxigeno eta

elikagai gehiago iritsi daitezen zure begietara lanean ari diren bitartean.

- Osasuntsu jan: frutak, barazkiak eta ez ahaztu ura edateaz (begiek ere hidratazioa

behar dute).

- Nahikoa lo egin. Begiek, giza gorputzaren beste edozein atalek bezala, atseden

hartu eta amets konpontzaile batez gozatu behar dute. Behar adina lo egiten ez

duzunean, begietako nekeak begiak gorritzen laguntzen du. "Zure gorputza nekatuta

sentitzen bada nahikoa lo ez egiteagatik, zure begiak ere bai!".

- Begiek atseden hartu behar dute. Itxi begiak eta pentsatu zerbait atseginean.

- Begiak mugitu egin behar dira. Aldatu begiradaren ikuspegia, begirada objektu

bakar bati begira luzaroan zaudenean, jaso begiak eta begiratu urrutira begiak

atseden hartzeko.

- Begiak kliskatzen dituztenean, ez dira inoiz igurtzi behar. Hobe da ura botatzea

edo ariketa hau egitea: begiak oso gogor estutu (imajinatu lima bat zurrupatzen

duzula) jarraian, ireki begiak ahal duzun guztia (imajinatu ezusteko bat emango

zizutela).

- Begiak kliskatzearen garrantzia. Begiak ez kliskatzeak kornearen eta

konjuntibaren gainazala narritatzen du. Begiak kliskatzea funtsezkoa da begiko

gainazala garbitzeko, malko-guruinak aktibatzeko eta giharrak erlaxatzeko.

- Begiak esfortzurik gabe erabiltzen ikastea: ikusmen argia berez gertatzen da

burua eta ikusmen-sistema erlaxatuta daudenean. "Begi erlaxatuek hobeto ikusten

dute, ondo ikustea ahaleginik gabe ikustea da".

EMAITZAK

INKESTARAKO GALDERAK:

Zurriola ikastolako ikasleei galdeketa bat bideratu diegu emaitzak ateratzeko helburuarekin.

Galdeketa horretan, banakoak arazorik duen edo ez, txikitatik edo handitzean diagnostikatu

dioten eta aparatuen ondorioz izan den edo ez zentratu gara, eta nahiz eta espero genituen

emaitzekin topatu garen, badaude arritu gaituzten erantzunak ere. Ondorengoa da bidali

genuen galdeketa:

Lehenengo galderako erantzunak asko arritu gahitu, izan

ere, gehiengoa “5ordu baino gehiago” erantzunean espero

genuen. Hala ere, erabiltzen dituzten ordu kopurua ez da

oso komenigarria, izan ere, telefonoarekin gehienez bi

orduz egotea gomendatzen dute.

Bigarren eta hirugarren galdera hauetan aparatu

elektronikoen erabilerak ea zein kalte edo kalterik eragiten

duten galdetu genuen eta emaitza hauek lortu genituen

kalteen inguruan: Gehiengoak kalteak eragiten dituztela



esaten dute baina modu orokor batean erantzuten dute ez baitute gaixotasun zehatzen

inguruko informazio nahikorik. Ezjakintasunaren ondorioz, gailu elektronikoak modu

desegoki batean erabiltzen direla esango genuke.

kalterik eragiten dutela pentsatzen baduzu, zein?

- gaixotasunak eragin
- Bista nekatua eragin dezake.
- Ikusmen eta lo egiteko arazoak.
- Bista okertu
- Gure ikusmenak okertzen da, eta askotan betaurrekoen beharra gailu

elektronikoen ondorioa da.
- Aparatu elektronikoen erabilerak ikusmena begi bista nekatzen duela pentsatzen

dut eta horrek eragiten du okerro ikustea.
- Arreta arazoak, lo egiteko kalteak eta irisean kalteak.

Hurrengo honetan ikus dezakegu erantzun dutenen

ia erdiak ez dutela inoiz “modo noche” edo “modo

lectura” egoeran ezarri haien mugikorrak.

Egoera hau lagungarria da gure ikusmenerako, izan

ere, pantaila iluntzen du. Geroz eta pertsona gehiago

erabiltzen dute telefonoa iluntzerakoan eta goizetan

dagoen argi berdinean mugikorra erabiltzea ez da

batere onuragarria, izan ere, ikusmenean nekea

eragiten du.

Galdera honen bitartez %100ean ikusi genezake

ohikoa izango litzateken moduan ez dutela inongo

protekziorik erabiltzen ordenagailuen izpietatik

babesteko. Hau, erosotasunagatik, betaurreko hauen

agerpenaren ez jakintasunagatik, nagikeriagatik…

izan daitekeela ondoriozta genezake. Egia da,

betaurreko hauek ez direla oso ohikoak eta ez direla

inguruan asko ikusi, baina arazo asko konponduko

lituzkeela, ordenagailuek eragiten dituzten izpiak eta

argiak ez baitira mesedegarriak ikusmenarentzat eta

ikusmen nekea… eragin ditzake.

Hurrengo hiru galdera hauetan ikusi genezake

erantzuleen erdiak baino gehiagok ikusmen arazoren

bat dutela eta horien artean gehiengoak miopia

(urruneko objektuak lausotzea) (+) astigmatismoa

(Errore errefraktibo mota bat) dutela, eta baita

hipermetropia (gertuko objetuak lausotzea) (+)

astigmatismoa. Hauek ikusmen arazo ohikoenak dira,

ez dute kalte oso larririk sortzen neurri oso altuan



ezik. Gainera, kalte hauek gailu elektronikoen erabileragatik dela galdetzerakoan %76,2ak

kalte hauek beste kausa ezberdin batetik sortuak direla esaten dute. Hau, egia izan daiteke

noski, baina mugikorra, ordenagailuak, telebista… neurri ez kontrolatu batean erabiliz gero

arazo hauek gailu hauek bidaltzen dituzten eta

gure ikusmena kaltetzen duten izpiengatik izan

daiteke. Emaitza hauekin, ikusi genezake edo

pertsona bakoitzak emaitza ezberdinak

idazteagatik kausa ezberdinengatik dela estan

dutela, edo medikuak kausa ezberdin batengatik

ikusmen arazo hori dutela esaten baitiete, edo gai

honen inguruan duten ezjakintasunagatik.

Ikusten dugunez, %40-ak baino zertxobait

gehiagok, betaurrekoak edo ukipeneko lenteak

erabiltzen dituzte. Argi dago, ikusmen arazoak oso

ohikoak direla gaur egun, eta argi ikusten da bigarren

grafiko honetan gehiengoa ez dela jaiotzez izan. Geroz eta

pertsona gehiago daude betaurreko edo ukipen lenteen

beharra dutenak eta argi dago, gehiengoa, gailu

elektronikoen ondorio izan dela.

Bi galdera hauetan ikus dezakegunez, erantzu duten pertsonen %100-ak pentsatzen du, 3

urteko haurrek ez luketela telefonorik erabili behar. Geroz eta haur gehiago daude bazkal

orduan, janzterakoan edo kasketak dituztenan ere telefono mugikorrekin entretenitutak

sentitzen direnak, hau ez da haur haien errua, baizik eta gurasoena. Txikitatik gailu hauek

erabiltzeak kalte ugari erabin ditzake ikusmenera. 3 urteko haurrak beste modu batera

entretenitzen dira; lagunekin jolastuz, puzzleak, etxeko jolasak, …

Galdetegia bete duten gazteek argi dute ez dela normala 3 urteko haur batek gailu

elektronikoak erabiltzea, eta argi dute baita ere zeintzuk diren ondorioak.

Zergatik?

- Kaltegarria izan daitekeelako bai haien ikusmenerako eta baita haien heziketa

prozesurako

- Nire ustean, haurrek oraindik ez dituzte begiak garatu eta artikulu elektroniko

horiek kalte handia sor ditzake.



- 3 urteko haurrek artikulu elektronikoak izatea ez zait egokia iruditzen, beraien

garapena eta irudimena, baita ikusmena ere, eragotzi dezaketela uste dut.

- Ez direlako behar bezala garatzen eta arazo larriak sortzen dituelako

- Guztiok infantzia modu desberdinetara bizitzen dugu, baina infantzia hori, parkean

lagunekin jolasten, kirol desberdinak praktikatzen, extra-eskolarrak egiten... pasa

behar dugula iruditzen zait; eta ez gailu elektroniko bati pegatuta.

Azken galdera honetan emaitza oso nahastuak

eta ezberdinak aurkitu ditzakegu. Baina argi

dago gehiengoak biak, entretenimendua eta

beharrarengatik, erabiltzen dituztela aparatu

elektronikoak. Baina gehiago erabiltzen dute

entretenimenduarengatik beharrarengatik

beharrean. Bestalde %20ak biak neurri berean

ezarri dituzte. Hala ere, argi dago gehiengoak

entretenimenduarengatik erabiltzen dituztela

aparatu elektronikoak eta orduak eta orduak

igarotzen dituztela pantaila baten aurrean.

ONDORIOAK

Egindako ikerketa proiektuarekin eta galdeketa bidez ateratako emaitzekin ondorio zehatz

batzuk atera ditugu:

Lehenik, ordenagailu eta gailu elektronikoen erabilera dela eta ikusmen arazoak edukitzeko

edo handitzeko probabilitatea handiagoa da. Horregatik, ordenagailu edo edozein gailu

elektroniko erabiltzeko unean kontu handiz ibili behar dela gomendatzen dugu, hau da,

distantzia jakin batera edukitzea, denbora gehiegi hauen aurrean ez pasatze… aipatu ditugun

beste hainbat ahulko jarraitzea.

Horrez gain, atera dugun beste ondorio nagusi bat pertsona bakoitzaren ikusmenak egoera

jakin batean modu ezberdinetara jarduten dugula, horregatik pertsona bakoitzak gaixotasun

jakin bat eduki dezake edo dauka. Ikusmen guztiak ezberdin jardun dezaketenez modu

ezberdin batean tratatu beharko dira.

Azkenik atera dezakegun azken ondorio bat, ikusmen arazoak konpontzea nahiko konplexua

dela izango litzateke, baina arazo horiek eduki baino lehenago prebenitzea bakoitzaren esku

dago, oso modu sinple batean ekidin daitezke. Egin dugun galdetegian ikusi dugu pertsona

batzuk ordenagailu eta gailu elektronikoen aurrean betaurrekoak, edo pantailaren argia

jeitsiz…. saihesten saiatzen diren gailu hauek bidaltzen dituzten uhin horiek.



INFORMAZIO GEHIGARRIA

Ikusmen arazoei buruz nabigatzen aritu gara, eta oso

interesgarria iruditu zaigun informazioa aurkitu

dugu.

Ikusi dugunez, aplikazio bat sortu du Begisarek.

Aplikazio hartan, Ikusmen gaixotasunak simulatzen

dira.

Aplikazio hartan edozein norbanako ikusmen

murriztua duten pertsonen larruan jartzea

ahalbidetzen duena. Ikusmen urritasuna duten

pertsonek egunerokotasunean dituzten zailtasunak

eta gaixotasunek sortzen dituzten sintomak

simulatzen ditu app berri honek.

“Ikusmen Murriztua Dut VR” aplikazioa erabateko berrikuntza da, sektore honetako lehena,

eta Euskadin egina bere osotasunean. Smartphone baten kameraren bidez eta errealitate

birtualerako betaurreko batzuk erabiliz, hainbat filtrok sintoma ezberdinak simulatzen ditu:

tunel itxurako ikusmena, erdigunea ikusteko ahalmenaren galera, fotofobia, ikusmen

partxeatua… Aplikazio honen bidez, ikusmen urritasuna duten pertsonek haien

egunerokotasuna nolakoa den eta mundua denbora errealean nola ikusten duten irudikatzen

du.

Ikusmen urritasuna duten pertsonak ez dira guztiz itsuak. Duten gaixotasuna ezin da

betaurrekoekin edo kirurgiarekin sendatu, eta egunerokotasunean egin beharrekoak

oztopatzen eta zailtzen ditu. Itsutasuna baino askoz ohikoagoa da, baina ez da horren

ezaguna. Espainian 70.0000 pertsona itsu inguru daude, eta milioi bat pertsona ikusmen

urritasuna dutenak.

Ondorengo bideoan argi ikusten da aplikazioaren funtzionamendua:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=crrTy9edM9E&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=crrTy9edM9E&feature=emb_logo
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