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B
izkaiko Urtxintxa eskolak sokasaltoan

aritzeko abestien letrak berritu ditu, ba-

lio hezitzaileak sustatzeko. Ez dakit hori

irakurri genuen arte arreta handirik jar-

tzen ote genion haurrei beti abesten

diegun kantari (“Aita, ama, zenbat urte-

rekin ezkonduko naiz?”); baina, albistea irakurrita,

aldatu beharraren premiaz eztabaidan aritu ginen

lehengoan. Batzuen ustez, txikikeriei gehiegizko ga-

rrantzia ematen ari gara; beste batzuek, ordea, gus-

tura hartu genuen letra eraberritua, eta orain arte

kantatutakoak zuzentzen hasteko garaia bazela iritzi

genion.

Eztabaidak berak baino gehiago, abestia aldatzeari

hutsalkeria zeritzonetako batek erabilitako argudio-

ak eman zidan atentzioa: tira, ez dugu erotu behar,

abesti bat da, ez besterik. Eta egia da. Abesti horri

arazorik ikusten ez dioten

gehienek ez lukete begi

onez ikusiko haur bati ,

arratsaldero, ea noiz ez-

konduko den galdetzea,

horrek izan behar balu be-

zala bere bizitzan helburu.

Baina sokasaltoan ari gare-

nean, ez gara benetan ho-

rrelakorik galdetzen ari.

Abestietako galderak, ez

dira benetako galderak.

Abestietan esaten dena, ez

da benetan esaten.

Zentzuzkoa dirudi argudioak. Baina, nago, kontua

hori baino korapilatsuagoa dela. Honaino esandako-

arekin ados egon denak ere, nik uste, nekez abestuko

lioke umeari “Aita, aita, zenbat aldiz jo duzu ama?”,

edo “Ene, seme, zenbat ijito hil dituzue?”. Zergatik,

baina? Ez lirateke benetako galderak, abestiak lirate-

ke, ez besterik.

Abestietan, edo berdin ipuin eta filmetan, hizkun-

tza erabiltzen dugunean, ez dugu komunikazio

arruntagoan egiten dugun gauza bera egiten. Ez du-

gu berdin esaten, galdetzen, edo agintzen. Auzi eza-

guna da hori fikzioaren ikerketan, eta asko egin eta

esan da hori argitzeko. 

Fikzioa gezur politak esatea dela entzun izan dut,

baina ez da hori horrela. Fikzioan esaten dena ez da

egia edo faltsua, beste zerbait da. Errealitatearekiko

da zerbait egiazko edo faltsu, eta fikzioan errealita-

teak ez du askorik inporta. Kalaportu itsasbazterre-

ko herri bat dela ez da ez egia ez gezur; Printze Txi-

kiaren planetako loreak hitz egin dezakeela ez da ez

egia ez gezur. Eta, hori, ez Kalaporturik, ez printze-

rik, ez planeta eta ez lorerik benetan existitzen de-

nik.

Hori badakigu nobela bat irekitzen dugunean, edo

zineman esertzen garenean. Badakigu irakurriko du-

guna, entzungo eta ikusiko ditugunak, ez direla egia.

Eta, halere, hunkitu egiten gara, beldurtu edo trista-

tu, egiazko ez den hori ikusi edo entzutean. Fikzioz-

ko nobela edo film batean murgiltzean sentitzen du-

gunak, ez du fikziozkotik asko: benetan sentitzen

gara triste, egiazkoa dirudi beldurrak. Harrigarri ger-

ta daiteke hori, alegia benetakoa ez den piztia baten

aurrean benetako beldurra sentitzea. Fikziozko obra

baten aurrean esertzen garenero onartzen dugun

isilpeko hitzarmena dirudi: badakit ez zarela beneta-

ko, baina ahaztuko dut hori honek dirauen artean,

eta hunkituko naiz benetan. 

Ikasi ere, fikzioaren bidez benetako gauzak ikasten

ditugula esango nuke. Ez diren lore hiztunei eta Ka-

laportuei buruzkoak irakurrita, errealitateari buruz-

ko gauza asko ikasi ditugulakoan nago. Baina nor-

baitek esango lidake, agian, ez dugula erotu behar;

fikzioa da, ez besterik. •

{ koadernoa }

Kalaportuko lore hiztunak

Abestietan, edo berdin ipuin eta filmetan,

hizkuntza erabiltzen dugunean, ez dugu

komunikazio arruntagoan egiten dugun

gauza bera egiten. Ez dugu berdin esaten,

galdetzen, edo agintzen

Joana Garmendia

hutsa

hutsahutsa
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B
ilboko ICQO Of-

talmologia Ins-

titutu Kliniko

eta Kirurgikoko

zuzendari zien-

tifikoa da, of-

talmologoa eta kornean espe-

zializatua. Duela gutxi Top

Doctors zerrendan Estatu es-

painoleko 50 mediku onenen

zerrendan agertu da. 

Kornea transplanteez jardun

da GAUR8rekin. Duela mende

batetik egiten den transplante

zehatza eta zorrotza, teknika

arloan aurrerabide handiak

izan dituena eta pazientearen

bizi kalitatea asko hobetu de-

zakeena. 

Zertan datza kornea trans-

planteak?

Lehendabizi kornea zer den

azalduko dut. Begiaren aurre-

aldean dagoen egitura da kor-

nea; garden-gardena da, leiho

bat bezala, lente moduko bat.

Gardena izateaz gain, forma

optiko oso zehatza izan behar

du ikusmena egokia izan da-

din. Kornea transplantearen

bitartez, kaltetuta dagoen kor-

nea osasuntsu dagoen kornea

batekin ordezkatzen da. Hilda

dagoen emaile baten bitartez

lortzen da kornea hori. 

Zerk kaltetzen du kornea, zer-

gatik hondatzen da?

Arrazoi desberdin eta askotari-

koak daude. Traumatismo bat

gerta daiteke, zauriren bat,

kolperen bat; ultzera baten on-

dorioz kaltetu daiteke, infek-

zio bat dela-eta; kornearen for-

ma-anormaltasun progresibo

bat gerta daiteke, kerotokono

deitzen dena eta normalean

pertsona gazteei eragiten die-

na. Hala ere, gaur egun arrazoi

ohikoena zelulen degenera-

zioa da. Eta, hori, adinaren on-

dorioz gertatzen da. Zelulak

normalean baino azkarrago

hondatzen dira eta korneak

gardentasuna galtzen du. Har-

tara, ezinbestean transplantea

egin beharra dago. 

Ulertzen da kornea ikusme-

naren ezinbesteko osagaia

dela, ezta?

Erabat ezinbestekoa. Irudiak

erretinara iristeko derrigorrez

korneatik pasatu behar du.

Horregatik garrantzitsua da

kornea perfektua izatea, bai

gardentasunez eta baita for-

maz ere. Horrek huts egiten

badu, ikusmena okertzen joa-

ten da. Lesioaren larritasuna-

ren arabera, gehiago edo gu-

txiago. 

Nolakoa izaten da transplan-

tearen prozesua?

Duela hamabost edo hogei ur-

tera arte, kasu guztietan kor-

nea osorik transplantatzen

zen, patologia bat edo bestea

izan. Kaltetutako kornea oso-

rik kendu eta emailearena oso-

rik jartzen zen. 

Gaur egun, berriz, kirurgia

egiteko arrazoien arabera, kal-

tetuta dauden geruzak baka-

rrik ordezkatzen dira. Horrek

abantaila handiak ditu; senda-

tzeko prozesua arinagoa da,

kornea errefusatua izateko au-

kera txikiagoa, ebakuntza os-

teko botikak gutxitzen dira...  

Korneak, beraz, geruza des-

berdinak dauzka.

Korneak, gutxi gorabehera,

milimetro erdiko lodiera dau-

ka. Hartara, geruzaka egin

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

«Garai batean, 

kasu guztietan

kornea osorik

transplantatzen

zen. Orain, kasuz

kasu, kaltetuta

dauden geruzak

bakarrik

ordezkatzen dira.

Mikro-mikro

kirurgiari buruz 

ari gara»

nahi baldin badugu, mikro-

mikro kirurgiari buruz ari ga-

ra. Gainera, eskuzko teknikak

erabiltzen dira. Laserrak eta

bestelako erreminta teknolo-

giko batzuk ezin dira erabili

era honetako ebakuntzetan. 

Horregatik, gaur egun era-

biltzen diren teknikak oso-oso

zehatzak dira, doitasun zorro-

tzekoak. Eta derrigorrez ikas-

keta prozesu bat eskatzen dute

aurretik. Alegia, ondo maneia-

tzen ikasi behar du profesio-

nalak. Pentsa, kornearen atze-

ko geruza transplantatu behar

badugu, 20 mikrako tamainari

buruz ari gara, oso-oso fina

den zelofan paper baten pare-

ko tamaina. Eta, gainera, ezin

dugu ukitu, oso sentikorrak di-

ren eta erraz kaltetzen diren
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zelulak dituelako. Teknika

konplexuak erabili behar dira. 

Eskuzko teknikak erabili be-

har dira, beraz. Azken urteo-

tan horiek ere garatuko zi-

ren, noski.

Zalantzarik gabe, asko hobetu

dira teknikak. Ikerlari askoren

lana dago horren atzean. Bada

oftalmologo gazte bat, Gerrit

Melles holandarra, egun era-

biltzen diren teknika horiek

guztiak diseinatu dituena. Za-

lantzarik gabe kornea trans-

planteen mundua irauli du of-

talmologo horrek. Gero berak

diseinatutako teknikak hobe-

tu eta findu dituzte beste ba-

tzuek, baina bera da bultza-

tzailea. 

Historiari  begira,  trans-

planteetan zaharrenetakoa

da kornearena, ezta?

Bai. Dokumentatuta dagoe-

nez, lehen kornea transplan-

tea Vienan egin zen, 1905. ur-

te inguruan, duela mende bat

baino gehiago. Pentsatzekoa

da hasierako transplante ho-

riek basati samarrak zirela. 

Baina egia da aspalditik egi-

ten direla kornea transplante-

ak. Izan ere, korneak badu

abantaila bat: egoera norma-

lean –batzuetan bestelako eri-

tasunak gerta daitezke–, odo-

lik ez da iristen korneara eta,

ondorioz, errefusatze indize-

ak beste organo batzuenak

baino txikiagoak dira. Horre-

gatik, ez dira beharrezkoak

izaten errefusatzeen kontrako

botikak eta horrelakoak. 

Transplantea kirurgia an-

bulatorioaren bidez egiten

da.

Bai , kornea transplantea

anestesia lokalarekin egiten

da. Pazienteak atseden erlati-

boa hartu behar du egun ba-

tzuetan eta begia tapatuta

izan behar du 24 orduan ba-

karrik. Ebakuntza azkarra da.

Batzuetan, hain azkar egiten

denez, meritua kentzen zaio,

berez dena baino errazagoa

dirudi. Kirurgia delikatua da,

zorrotza profesionalarentzat,

baina ebakuntza ondorengo

azkarra eta nahiko arina dau-

kana. Ez garai batean bezain

astuna, behintzat. 

Nola dago emaileen kopu-

rua?

Europan oro har eta EAEn, be-

reziki, egun ez dago itxaron

zerrendarik kornea trans-

planteei dagokionez. Norma-

lean, dagoen eskariari eran-

tzuteko beste emaile izaten

dira. Eta hori pozik egoteko

modukoa da. EAEn, urtean hi-

rurehun kornea transplante-

tik gora egiten dira.

Gehien-gehienak arrakasta-

tsuak?

Hori kasurik kasu aldatu dai-

teke. Kerotokonoaren kasuan

edo adinagatik kaltetutako ze-

lulen kasuan, arrakasta oso

handia izaten da. Aldiz, badira

tratatzen zailxeagoak diren

kasuak; begietako herpesa edo

traumatismo konplexuak, adi-

bidez. Horregatik, arrakasta

kasuz kasu neurtu behar da. 

Pentsatzekoa da arrakasta

gertatzen denean gauza han-

dia dela pazientearentzat.

Zalantzarik gabe.  Kornea

transplanteek jende askoren

bizi kalitatea hobetu dute. Gai-

nera, gaur egungo teknikekin

errekuperazioa askoz azkarra-

goa eta hobea da. Pentsa, le-

hen akaso urtebete egon behar

zuen pazienteak puntuekin.

Orain, dena askoz azkarragoa

eta arinagoa da. 

Ba al da prebentzioa egiteko

modurik? Egun pantailei be-

gira ematen ditugu orduak

eta orduak, horrek kaltetzen

al ditu gure begiak?

Iruditzen zait gaur egun jen-

deak baduela begiak zaintza-

ren kontzientzia. Azterketa

medikoak egiten dira eta oro-

korrean begiak zaintzen ditu-

gula uste dut. 

Pantailei dagokionez, nagu-

siki lehortasuna eta nekea era-

giten dute. Ez dute patologia

larririk sortzen, baina bai bes-

te horiek. Pantailaren aurrean

gaudenean ez ditugu begiak

hain maiz kliskatzen eta ho-

rregatik lehortu eta nekatu

egiten dira. Gaur egun gehien

erabiltzen den kolirioa negar-

tanta artifizialak dira. Jende

guztiak, neurri batean edo

bestean, begietako lehortasu-

na izaten du, bizi dugun garai

honen ezaugarri. 

Bizitza itxaropena luzatzeak

ere ekarriko zituen begietako

gaitzak, ezta?

Bai, horrela da. Gaur egun pa-

tologia ohikoenak adinari lo-

tutako makulako endekapena 

eta korneako zelulen endeka-

pena dira. Gero eta urte gehia-

go bizi, horrelako patologiak

gero eta maizago ikusten dira.

Gainera, adineko pertsonek

gero eta bizitza kalitate han-

diagoa exijitzen dute; gidatzen

segitu nahi dute, telebista

ikusten, ordenagailua erabil-

tzen... eta horregatik ditugu es-

kaera gehiago. 

Edonor izan daiteke kornea

emailea?

Printzipioz, bai. Badira sal-

buespen gutxi batzuk; tumore

klase zenbait, gaixotasun in-

fekzioso batzuk, minbizi mota

zenbait... Baina hori guztia oso

ondo zehaztuta dago. Hil on-

doren kornea emaileak izan

daitezkeen pertsonen portzen-

tajea oso altua da. 

«Kornea
transplanteek
jende askoren 
bizi kalitatea
hobetu dute»

JUAN DURAN DE LA

COLINA

Mende bat baino gehiago da Vienan

lehendabiziko kornea transplantea egin

zenetik. Teknikak hobetu eta zorroztu

egin dira geroztik, errekuperazioa

samurragoa da orain, baina zehaztasun

handiko kirurgia izaten segitzen du.  

Amagoia Mujika Telleria

OFTALMOLOGOA
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